
UCHWAŁA NR XXXIV/311/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Obrowo do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze. zm.) Rada Gminy 
Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Obrowo do 2030 roku”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Postanawia się przedłużyć do końca 2024 roku okres obowiązywania „Strategii rozwoju Gminy 
Obrowo na lata 2016-2023”, przyjętej uchwałą Nr XV/93/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 
2016 roku oraz zmienionej uchwałą Nr XIV/173/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. 

2. W treści dokumentu pn. „Strategia rozwoju Gminy Obrowo na lata 2016-2023”, stanowiącego załącznik 
do uchwały, o której mowa w ust. 1, zapisy o treści : „Strategia rozwoju Gminy Obrowo na lata 2016-2023”, 
zmienia się na treść „Strategia rozwoju Gminy Obrowo na lata 2016-2024” jak stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/311/2022 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 
2030 roku” 

1. Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku” powierzone zostanie 
podmiotowi zewnętrznemu. Czynności związane z przygotowaniem projektu „Strategii” wykonywać będzie 
Zespół zadaniowy powołany zarządzeniem Wójta. 

2. Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku” będą prowadzone zgodnie 
z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), a także (jeśli okaże się to konieczne) 
art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uuioś). 

3. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Obrowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

4. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku”: 

Lp. Zadanie Ramowy termin 
1. Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów 
funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów 
funkcjonalnych (art. 10a ust. 1 uzppr) 

I kwartał 2024 r. 

2. Opracowanie siatki celów strategicznych do projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku” oraz 
kierunków działań dla ich osiągnięcia. 
Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
gminy. 
Określenie obszarów strategicznej interwencji. 
(art. 10e ust. 3 usg) 

I kwartał 2024 r. 

3. Weryfikacja zaproponowanych celów względem 
uwarunkowań formalnych, ekonomicznych, 
administracyjnych oraz politycznych - konsultacje 
wewnętrzne projektu strategii 

II kwartał 2024 r. 

4. Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo 
do 2030 roku” 

II kwartał 2024 r. 

5. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu 
„Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku” z 
właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska (art. 48 
ust. 1 uuioś) 

III kwartał 2024 r. 

6. Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Obrowo do 2030 roku” (art. 6 ust. 3-6 uzppr) 

III kwartał 2024 r. 

7. Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo 
do 2030 roku” Zarządowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do zaopiniowania (art. 10f ust. 2 usg) 

III - IV kwartał 2024 r. 

8. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji projektu „Strategii 
Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku” (art. 10a ust. 2 
uzppr) 

IV kwartał 2024 r. 

9. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 
roku” przez Radę Gminy w Obrowie (art. 10f ust. 4 usg) 

 IV kwartał 2024 r. 
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Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu na trudny do 
przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność 
przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Obrowo do 2030 roku”. 
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Załącznik nr 1 – Lista zadań do realizacji w latach 2016-2024 
Zadania inwestycyjne 

Wskazują na zadania do realizacji, które wymagają wydatkowania znacznych środków finansowych gminy. Zadania te w dużej mierze będą realizowane przez podmioty zewnętrzne 
(wykonawców) natomiast zadaniem władz samorządowych jest przygotowanie inwestycji oraz nadzorowanie jej realizacji. 

Lp. Zadanie Opis zadania Uzasadnienie Źródła finansowania 
Szacunkowy 
koszt w tys. 

PLN 

Orientacyjny 
termin 

realizacji 
I. Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WODĘ 

1. 
Rozbudowa wodociągu 

  Dzikowo 
  Silno 

Budowa nowej sieci wodociągowej 
  L= 8 km 
  L=12 km 

Zaopatrzenie w wodę tych obszarów  
przyłączonych miejscowości, które obecnie są 
poza zasięgiem wodociągu zbiorowego 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

600 2016-2023 

2. 

Budowa wodociągu Osiek 
n/Wisłą – Stajenczynki, 

Stajenczynki - 
Smogorzewiec  

Wykonanie sieci ok.  15 km 
Zaopatrzenie w wodę tych obszarów  
przyłączonych miejscowości, które obecnie są 
poza zasięgiem wodociągu zbiorowego 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
WFOŚiGW, PROW 

1,5 mln  
2016-2023 

3. Budowa wodociągu w 
Brzozówce 

Rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej, L=4 km 

Zaopatrzenie w wodę ludności, którzy obecnie 
osiedlają się na nowych terenach miejscowości 
Brzozówka 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

400 2018-2023 

4. Rozbudowa wodociągu w 
Oborach 

Rozbudowa istniejącej sieci o L=4 
km 

Zaopatrzenie ludności w wodę  nowych osiedli 
mieszkaniowych 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

350 2016-2023 

5. 

Inwentaryzacja decyzji 
wydanych w sprawie 
ustanowienia stref 

ochronnych dla ujęć 
wodociągowych. 

Wiedza o aktualnym stanie 
prawnym w dziedzinie ochrony 
jakości wód jest niezbędna dla 
ustalenia dalszego trybu ochrony 
tejże jakości 

Zadanie oznacza pierwszy krok dla 
opracowania projektu i ustanowienia stref 
ochronnych ujęć wodociągowych 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016-2023 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/311/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 7 czerwca 2022 r.
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6. 

Opracowanie projektów 
stref ochronnych dla ujęć 
nie posiadających decyzji 

dot. stref ochronnych 

Zadanie należy wykonać zlecając 
do wykonania wyspecjalizowanej 
firmie opracowania 

Ustanowienie stref ochronnych dla ujęć, w 
których zagrożona jest jakość wód jest 
podstawowym wymogiem ochronnym dla wód 
służących do zaspokajania potrzeb ludności. 
Ustanowienie stref ochronnych jest warunkiem 
koniecznym do zachowania jakości wód 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016/2017 

7. 
Modernizacja wszystkich 
stacji uzdatniania wody  i 

oczyszczalni ścieków  

Wymiana odżelaziaczy, montaż 
nowej generacji urządzeń do 
uzdatniania wody, wymiana pomp 

Zwiększenie stopnia bezawaryjności, poprawa 
warunków życia społeczeństwa 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

3,5 mln 2016-2024 

8. 
Budowa, rozbudowa sieci 
wodociągowej  na terenie 

gminy 

Budowa nowej sieci wodociągowej, 
rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej 
 

Zaopatrzenie w wodę tych obszarów  
przyłączonych miejscowości, które obecnie są 
poza zasięgiem wodociągu zbiorowego 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

4 mln 2017-2024 

II. Z ZAKRESU  GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 

1. 

Kanalizacja Głogowo-
Brzozówka-Szembekowo 

– etap II 
(lewa strona od Torunia)- 

zakończenie 

Wybudowanie nowej kanalizacji 
sanitarnej (grawitacyjnej  tłocznej, 
ciśnieniowej i przepompowni 
domowych) 
Skierowanie ścieków do 
oczyszczalni Dobrzejewice 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
gminie. 
Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
Zadanie priorytetowe! 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

3 mln 2016-2024 

2. 

 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Silnie, 

Dzikowie i Osieku n. 
Wisłą 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej o 
łącznej dł. 45 km, likwidacja 300 
szamb 

Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
Zadanie priorytetowe! 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

12 mln  
2016/2023 

3. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej Głogowo-
Szembekowo etap IV 

Budowa, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej 

Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

1,5 mln  
2017/2023 

4. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 
Silno 

Budowa, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej 

Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

1,3 mln 2017/2023 
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5. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej Głogowo-
Szembekowo - Zębówiec 

Budowa, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej 

Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

 5 mln 2017/2024 

6. Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 

Budowa, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej 

Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, 
stworzenie warunków dla rozwoju turystki, 
poprawa warunków sanitarnych mieszkańców 
wsi. 
 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P 
WFOŚiGW, PROW 

10 mln  
2017/2024 

  
III. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

1. 
Rekultywacja i refulacja 

jeziora w Osieku n/Wisłą 
oraz budowa pomostu 

Wybór metody i realizacja zadań w 
zakresie poprawy jakości wody w 
jeziorach – otrzymanie II klasy 
czystości wody w jeziorach w  
zlokalizowanych na terenie gminy 
Obrowo 

Ochrona głównych walorów rozwoju gminy – 
podniesienie ogólnej atrakcyjności gminy. 
Radykalna poprawa stanu czystości jezior 
poprzez powstrzymanie dalszej ich degradacji. 
Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i 
agroturystyki stworzenie możliwości 
korzystania ze zorganizowanych kąpielisk. 
Zadanie priorytetowe! 

Środki własne, WFOŚiGW, 
PO KP, PROW 200 000 2016-2021 

2. Edukacja ekologiczna 
rolników 

Organizacja szkoleń, rozsyłanie 
materiałów promocyjnych w 
zakresie ekologii dla rolników. 
Zadanie może być wykonane przy 
współpracy z jednostkami 
wspierającymi i promującymi  
funkcjonowanie gospodarstw np. 
ODR, potrzebne nakłady na 
organizację szkoleń 

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych do 
nawożenia pól oraz stosowanie, szerzenie 
wiedzy ekologicznej. 
Eliminacja stosowania nawozów sztucznych  i 
środków ochrony roślin będących przyczyną 
pogorszenia stanu jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych. Efektem ekologicznym ma 
być poprawa  jakości wód. 

Środki własne, WFOŚiGW, 
PO KP, PROW 40 tys. /rok 2016-20123 

IV. W ZAKRESIE CZYSTOŚCI POWIETRZA I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

1. 
Budowa gazociągów 
średniego ciśnienia 

Głogowo, Dobrzejewice 
Budowa 5 km gazociągu 1 200 2017-2020 

2. Budowa przyłączy gazu 
niskiego ciśnienia Instalacja 350 sztuk przyłączy 

Zastąpienie przez gazowe źródła ciepła, 
kotłowni lokalnych węglowych i 
indywidualnych palenisk na paliwa stałe 
mających największy wpływ na 
zanieczyszczenie powietrza. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

2 890 2017-2020 
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3. 
Budowa kolektorów 

słonecznych oraz pomp 
ciepła na obiektach gminy 

Wybór i instalacja urządzeń do 
ogrzewania pomieszczeń i wody na 
obiektach gminnych: szkoły, domy 
kultury, itp. – 10 obiektów 

Poprawa czystości powietrza, wypełnienie 
zaleceń UE z zakresu wykorzystania energii 
odnawialnej, wpływ na edukację ekologiczną 
społeczności lokalnej. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

120 2017-2023 

4. 

Budowa ogniw 
fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności 
publicznej oraz 
gospodarstwach 

domowych 

Budowa instalacji ogniw 
fotowoltaicznych na obiektach 
gminnych. 

Zwiększenie efektywności energetycznej. 
Środki własne, RPO W-KP, 
PROW, współudział 
mieszkańców 

2,7 mln 2016-2022 

5. Inteligentne  oświetlenie 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego, montaż  urządzeń do 
inteligentnego oświetlenia. Nowy 
system zdalnego monitorowania i 
zarządzania w czasie rzeczywistym 
umożliwi inteligentne sterowanie 
oświetleniem w zależności od 
warunków pogodowych i natężenia 
ruchu ulicznego. 

 
Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

1 mln 2016-2023 

6. 

Termomodernizacja 
budynków na terenie 

gminy w tym budynków 
szkół połączona z 

wymianąźródeł ciepła 

Kompleksowa termomodernizacja 
wraz z  likwidacją pieców na 
pompy ciepła w budynkach szkół 

Zwiększenie efektywności energetycznej. 
Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P. 
PROW 

2,0 mln 2016-2022 

V. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ 

1. 

 
Budowa, rozbudowa, 

modernizacja 
infrastruktury 
przedszkolnej 

 
Zwiększenie ilości miejsc 
przedszkolnych poprzez budowę, 
rozbudowę i modernizację 
obiektów, zakup wyposażenia i 
pomocy naukowych, 
zagospodarowanie otoczenia 
budynków  kształcenia 

Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych, 
zagospodarowanie terenu. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

3,5 mln 2017-2023 

2. Rozbudowa infrastruktury 
szkolnej 

Rozbudowa i modernizacja 
istniejących szkół na terenie gminy 
oraz doposażenie istniejących 
obiektów. 

Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 
szkolnym. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

2 mln 2017-2023 
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VI. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

1. 

Gminne centrum 
ratownictwa i 

bezpieczeństwa 
publicznego 

Przygotowanie pomieszczeń, 
pomoc w wyposażeniu w 
nowoczesne środki łączności, 
środki transportu (samochód 
terenowy, rowery) 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i 
turystów. 
Integracja działań: straży pożarnej, leśnej i 
policji – lokalne centrum dowodzenia 
(koordynacji) prac służb porządkowych i 
ratowniczych. 

Środki własne, PO KL 150 2016-2023 

2. 
Systemy biernego 

monitorowania gminy – 
kamery dozorujące. 

Zakup sprzętu, przeszkolenie ludzi.  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i 
turystów – tworzenie wizerunku gminy 
bezpiecznej i spokojnej.  

Środki własne 250 2018 

3. Poprawa warunków 
transportowych 

Wspieranie działań na rzecz 
uruchomienia wewnętrznego 
transportu przez przewoźników 
prywatnych   

Tworzenie nowych miejsc pracy, inicjowanie 
społeczności lokalnej do podejmowania działań 
w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Środki własne 100 2018 

4. Parkingi przy szkołach 
 

 
Budowa parkingów przy szkołach 
na terenie Gminy 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
uczęszczających do szkół 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

400 2017-2023 

VII. W ZAKRESIE  BUDOWY DRÓG 

1. 
Modernizacja dróg 
gminnych -drogi 

utwardzone 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej. 
Realizacja zadania – modernizacja 
dróg dojazdowych do wszystkich 
miejscowości na terenie gminy. 

Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozwój 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Środki własne, środki z 
województwa, RPO WK-P, 
PROW 

800/rok 2016-2023 

2. Budowa nowych dróg 

Wyznaczenie nowych dróg 
ułatwiających zagospodarowanie 
pod osadnictwo nowych osiedli , 
opracowanie dokumentacji, 
realizacja zdania.  

Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozwój 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy.  
Przygotowanie nowych terenów dla 
osadnictwa.  

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

2,5 mln 2016-2023 

VIII. REKULTYWACJA LUB ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

1. 
Zadrzewienia terenu dla 

celów rekreacyjno-
wypoczynkowych 

Opracowanie koncepcji zadrzewień  
(przy ścieżkach rowerowych i w 
pasach nadbrzeżnych 
jezior)Wykonanie dokumentacji.  

Ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój. 
Zwiększenie estetyki gminy - podniesienie 
atrakcyjności turystycznej. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

30 2016/2017 
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2. 

Rewaloryzacja elementów 
przyrodniczych w 

miejscach o intensywnym 
ruchu turystycznym 

Realizacja zadań  z zakresu 
wprowadzania nowych elementów 
zieleni w otoczeniu,  wprowadzenie 
zabezpieczeń w obrębie zejścia do 
wody, wejścia na szlaki turystyczne, 
miejsc wypoczynku itp. 

Promowanie marki turystycznej miejscowości, 
czystej i zadbanej.  
Prowadzenie systematycznych prac – co rok – 
tworzenie sezonowych miejsc pracy. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

20 tys. /rok 2016-2022 

3. 

 
Zagospodarowanie 

terenów zielonych Gminy 
Obrowo 

Założeniem projektu jest 
zagospodarowanie parków w 
Gminie Obrowo – park Łążyn, 
park Zębowo, park Obrowo. 
Celem zadania jest modernizacja i  
zagospodarowanie terenu – 
rewaloryzacja parku, stworzenie 
funkcjonalnej przestrzeni 
publicznej w oparciu o istniejące 
zasoby przyrodnicze wraz z 
oczyszczaniem istniejących 
stawów. 

Ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój. 
Poprawa estetyki parków i ich otuliny. 
Zwiększenie atrakcyjności i poprawa walorów 
turystyczno-wypoczynkowych.  

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

2 mln 2017/2013 

4.  

Rewitalizacja centrów 
miejscowości jako element 

podnoszenia jakości 
mieszkańców gminy 

Rewitalizacja centrum 
miejscowości poprzez 
wybudowanie skwerów, boisk 
wielofunkcyjnych itp. 

Poprawa estetyki centrum miejscowości 
poprzez wybudowanie skwerów, boisk 
wielofunkcyjnych itp. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P. 
PROW 

2 mln 2017-2023 

IX. OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH 
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1. 

Inwentaryzacja i 
monitoring zasobów 

przyrodniczych Gminy 
Obrowo- park Łążyn, park 

Zębowo, Obrowo, 
Dobrzejewice 

Realizacja projektu rozwiąże 
problem braku kompleksowej 
inwentaryzacji i monitoringu 
zasobów przyrodniczych Gminy 
Obrowo. Prawidłowa gospodarka 
zasobami przyrodniczymi wymaga 
ponadto  przeprowadzenia 
całościowej inwentaryzacji wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
a także inwentaryzacji obiektów 
przyrody chronionej i innych 
elementów środowiska 
przyrodniczego. Projekt przyczyni 
się również do zwiększania 
nowoczesnych inwestycji w 
obszarze technologii 
informacyjnych przyśpieszających 
wsparcie rozwoju technologii 
środowiskowych 

Dokładna informacja i obiektach pozwala 
zarówno na zwiększenie stopnia ochrony a 
także zwiększa atrakcyjność turystyczną. Należy 
ustawić tablice informujące o ochronie obiektu 
a przede wszystkim czym on jest i jakie ma 
znaczenie (dlaczego jest chroniony) informacje 
powinny dotyczyć samego obiektu (inf. 
szczegółowe) jak i sposobu dotarcia do niego. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

50  
2016-2023 

2. Promocja zadrzewienia lub 
zakrzewienia 

Opracować program dla terenów 
gminy i terenów prywatnych na 
terenie gminy, udostępnić program 
dla mieszkańców – ulotki i WWW  

Ochrona przyrody i krajobrazu. Zwiększenie 
odporności ekologicznej i pojemności 
turystycznej. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW, WFOŚiGW 

3 tys./rok 2016-2018 

3. 

Ochrona walorów 
biotycznych terenu w 

odniesieniu do różnych 
typów krajobrazu 

Opracowanie koncepcji - zapisy w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego, uchwały gminy 
  Na terenach   leśnych    
  Na terenach użytkowanych 

rolniczo  
  Na obszarach o zubożonej 

strukturze krajobrazu 

Ochrona głównych walorów rozwoju gminy, 
przygotowanie terenów dla rozwoju funkcji 
rekreacyjnych gminy – podniesienie ogólnej 
atrakcyjności gminy. 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016-2023 

4. Ustanowienie  użytków 
ekologicznych 

Wyznaczenie terenu, 
przygotowanie dokumentacji  
i podjęcie stosownych uchwał, 
zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona przyrody i krajobrazu. Zwiększenie 
odporności ekologicznej i pojemności 
turystycznej. 
Przygotowanie podstaw do objęcia ochroną 
szczególnie cennych obiektów i obszarów o 
wysokiej bioróżnorodności. 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016-2023 
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5. System monitoringu 
zanieczyszczeń powietrza 

Opracowanie dokumentacji i 
instalacja systemu, działanie w 
ramach Związku gmin.  

Możliwość kontrolowania stanu środowiska, 
uzyskanie efektu propagandowego, wpisanie się 
międzynarodowe systemy monitorowania – 
promocja regionu za granicą. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW, WFOŚiGW 

50 2016-2018 

X. ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. 
Reorganizacja UG w 

Obrowie 
 

Adaptacja parteru budynku UG, 
rozmieszczenie pomieszczeń i 
systemu informacji pod kątem 
ułatwień dla potencjalnych 
inwestorów, przedsiębiorców. 

W ramach obecnego rozmieszczenia w 
budynku urzędu zadanie to jest znacząco 
utrudnione ze względu na niewielką 
powierzchnię dostępną dla urzędników. 
Adaptacja parteru budynku powinna być 
tworzona wg zasady ergonomii w dostępie do 
instytucji. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

300 2016-2017 

2. 

Stworzenie Gminnego 
Ośrodka Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

 

Stworzenie organizacyjnych 
podstaw i koordynacja rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie. W 
ramach administracji gminnej 
proponuje się utworzenie 
stanowiska d/s przedsiębiorczości 
 

Koordynacja i stymulowanie wszelkich działań 
określonych  
w strategii. 
Integracja pracy wszystkich służb administracji 
gminnej, w tym obejmująca działania 
prowadzone przez: ośrodek wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości, ośrodek 
doradztwa rolniczego, biuro obsługi ruchu 
turystycznego. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

60 2016-2023 

3. 

Program współpracy  
z lokalnymi partnerami 

rynku pracy 
 

Opracować programu działań 
wspierających rozwój 
przedsiębiorczości, organizacja misji 
handlowych  
Stworzenie bazy informacji o 
przedsiębiorstwach i ich potrzebach 
zatrudnieniowych. 

Baza informacji o działalności gospodarczej na 
terenie gminy, stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości, pomoc organizacyjna i 
prawna dla nowych i działających 
przedsiębiorstw. 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016-2023 

4. Regulacje prawne 

Odpowiednie zapisy w planie 
kierunkowym oraz  w planach 
miejscowych zagospodarowania  
przestrzennego.  
Uchwały rady gminy odnoszące się 
bezpośrednio lub pośrednio do 
możliwości rozwoju gospodarczego 
- system ulg 
i ułatwień dla przedsiębiorców. 

Stworzenie podstaw prawnych rozwoju 
przedsiębiorczość na szczeblu gminnym.  
Spośród  uwarunkowań formalno-prawnych 
na tym szczeblu podstawowe znaczenie ma 
tworzenie a następnie ścisłe egzekwowanie 
prawa lokalnego.  
Działania wspierające mogą odnosić się 
zarówno do osób fizycznych jak i firm 
rozwijających tworzenia nowych obiektów 
bazy hotelowo – turystycznej i 

Środki własne Bezinwestycyjne 2016-2023 
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gastronomicznej ukierunkowane na obsługę 
ruchu turystycznego. 

5. 
Opracowanie  
„Przewodnika 

inwestycyjnego gminy” 

Jednolity spis wszystkich 
dokumentów regulujących 
funkcjonowanie przedsiębiorców na 
terenie gminy wraz z syntezą 
wskazująca najważniejsze regulacje. 

Wspieranie rozwoju określonych form 
produkcji rolnej i turystyki zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

15 2017 

6. 
Rozwój tradycyjnej 
twórczości ludowej 

 

Wspieranie rozwoju twórczości 
ludowej, pielęgnowanie tradycji 
lokalnych zawodów, kształcenie 
umiejętności wykonywania dawnych 
zawodów: 
  Rozwijanie działalności 

ośrodków kultury  
  Aktywna działalność 

promocyjna: festyny ludowe, 
konkursy, organizację wystaw i 
plenerów 

  Prowadzenie szlaków w 
pobliżu galerii czy pracowni 
regionalnych 

Wzrost ogólne atrakcyjność regionu, tworzy 
miejsca pracy.   
Miejsca takie powinny być wyraźnie oznaczone 
w informacjach o regionie czy tablicami na 
terenie gminy. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

20/rok 2016-2023 

XI. ROZWÓJ TURYSTYKI 

1. 
Rozbudowa systemu 

szlaków turystycznych 
 

Organizacja prac planistycznych – 
wyznaczenie szlaków, 
przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, realizacja zadań: 
  Połączenie ścieżek istniejących 

w większe pętle - 
poprowadzenie ich dalej poza 
teren gminy 

  Szereg tras biegnących 
mniejszymi szosami oraz 
drogami wiejskimi i leśnymi 

  Ścieżki edukacyjne  
  Szlaki przyrodnicze 

Poprawa stanu czystości i estetyki terenów 
najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności 
turystycznej regionu i atrakcyjności tych 
terenów. Są to istotnym elementy łączącym i 
rozprowadzającym ruch turystyczny na terenie 
gminy. Stanowią też podstawę dla rozwoju 
infrastruktury obsługi ruchu turystycznego: 
centra obsługi turystyki, pola namiotowe i 
punkty odpoczynkowe na szlaku, punkty małej 
gastronomii. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

30 /rok 
 

2016-2021 
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2. Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej 

Oznakowanie i wyposażenie w 
elementy malej infrastruktury 
(kosze na śmieci, toalety),  
  Przystanki (rowerowe i 

autobusowe) 
  Tablice informacyjne, zdroje 

uliczne, szlaków turystyki 
pieszej, rowerowej, konnej, 
kwalifikowanej 

  Propagowanie zimowych 
sportów poprzez wyznaczenie 
szlaków dla narciarstwa 
biegowego 

  Odcinki specjalne (utrudnione) 
dla bardzie wymagających 
turystów 

  Siłownie napowietrzne 

60 /rok 2016-2018 

3. 
 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

 
Budowa ścieżek rowerowych  

Zapobieganie wypadkom, częściowa izolacja 
rowerzystów od negatywnych wpływów spalin 
i hałasu. 
Stworzenie warunków do aktywnego 
wypoczynku mieszkańców i odwiedzających, 
propagowanie zdrowego stylu życia. 
Tworzenie bazy dla rozwoju turystyki 
aktywnej, obiekty te powinny dysponować: 
Polem biwakowym, elementy małej 
architektury zadaszenie (ławki, schronienie 
przed opadami), urządzenia sanitarne, 
miejsce spożycia posiłków. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

 2,8 mln 2016-2022 

4. Pole biwakowe – Centrum 
turystyczne 

Przeznaczenie terenu i 
przygotowanie dokumentacji dla 
obiektów infrastruktury 
turystycznej. Zagospodarowanie 
centrum powinno obejmować: 
recepcja, pole namiotowe, domki 
campingowe, sezonowy punkt 
gastronomiczny, samoobsługowa 
kuchnia turystyczna, wypożyczalnia 
rowerów, urządzenia sanitarne 

Tworzenie bazy dla rozwoju turystyki 
aktywnej, zwiększanie pojemności turystycznej 
regionu.  
Promocja regionu.  

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

180 2016-2019 
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(toalety, umywalnie),  kontener na 
śmieci, szambo, parking dla 
samochodów osobowych. 
Realizacja budowy 2 obiektów na 
terenie całej gminy – 
przeprowadzenie przetargu na 
prowadzenie obiektu.  

5. 
Uruchomienie 

Regionalnego Centrum 
Turystyki 

Organizacja i wyposażenie biura - 
prowadzenie bazy danych z pełnym 
pakietem informacji oraz rezerwacji 
turystycznej. Organizacja promocji 
gminy i jej walorów, współdziałanie 
z animatorami imprez, z 
podmiotami funkcjonującymi w 
dziedzinie turystyki w kraju i w 
regionie.  

Koordynacja prac nad promocja regionu, 
minimalizacja nakładów (koncentracja 
środków) przy maksymalizacji efektów (efekt 
synergii). 

Środki własne, PO KL 60 2018 

6. 
Przygotowanie kadry 

obsługi turystyki 
 

Przeszkolenie personelu. 

Dostarczenie odpowiedniej kadry zarówno w 
administracji gminnej (np. stanowiska d/s 
turystyki), jak i w poszczególnych podmiotach 
obsługi turystyki. 
Wysoka jakość obsługi turystów. 

Środki własne, PO KL 10 2018 

7. 
Wybudowanie obiektów 

sezonowych i 
całorocznych 

Działanie szkoleniowe i wpieranie 
rozwoju przedsiębiorców 
działających w obszarze obsługi 
turystów, pomoc organizacyjna i 
prawna – działania w ramach 
Gminnego Ośrodka Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Działanie  to  związane  jest  z zasadniczą 
przebudową obiektów, a więc zmianą ich  
trwałości i przystosowaniem do użytkowania 
turystycznego całorocznego. Proponowane 
działanie odnosi się przede wszystkim do 
ośrodków wczasowo-wypoczynkowych 
dysponujących  już obecnie niewielką liczbą 
miejsc noclegowych, gospodarstw 
agroturystycznych. 
 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

50 2016-2018 

8. 

Opracowanie 
szczegółowych planów 

zagospodarowania 
przestrzennego - tereny o 

funkcji letniskowej 

Opracowanie dokumentacji 6 
opracowań dla wsi (sołectw) w  
okolicach jezior: w Osieku n/W i 
Dzikowie 

Konieczność zapewnienia kontrolowanego 
rozwoju zabudowy, w celu zapobieżenia 
degradacji środowiska – zrównoważony 
rozwój. 
zabezpieczenie terenów dla nowych miejsc 
pracy i uaktywnienia zmian w istniejących 
strukturach - tworzenie stref rozwoju.  

Środki własne 400 2016-2020 

XII. WPROWADZANIE NOWYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO 
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1. Utworzenie na terenie 
gminy Centrum Sportu 

Centrum stworzone na bazie 
obecnie budowanej hali sportowej 
w Brzozówce i wybudowanego 
kompleksu sportowego w 
Głogowie, czy Obrowie. Zajmie się 
obsługą i zagospodarowaniem 
obiektów sportowych.  
Budowa hali sportowej i centrum 
konferencyjnego, bodowa boisk 
wielofunkcyjnych. 

Stworzenie bazy sportowej dla prowadzenia 
szkoleń i treningów przez drużyny sportowe z 
kraju i świata.  
Wydłużanie sezonu turystycznego. 
Rozwijanie nowych działań gospodarczych na 
terenie gminy, poprawa warunków życia 
mieszkańców.  

Środki własne, dotacje z 
ministerstwa sportu 200 2017-2020 

2. Nowe obiekty rozwoju 
kultury i rozrywki 

Wyznaczenie terenów i 
opracowanie dokumentacji  dla: 
parki rozrywki, wypożyczalnie 
sprzętu, strzelnice sportowe itp. 

Obiekty tego typu będą naturalnym 
uzupełnieniem oferty centrum sportów, 
większa infrastruktura sportowa rekreacyjna to 
większa ilość turystów a przy tym wydłużenie 
sezonu. 

Środki własne, dotacja z 
funduszu rozwoju turystyki i 
kultury 

90 2019-2023 

3. Nowe obiekty sportowe 

Wyznaczenie terenów i 
opracowanie dokumentacji  dla: 
  Kortów tenisowych 
  Strzelnicy sportowej 
Ułatwienia w dostępie do gruntów, 
ulgi podatkowe, czy współudział w 
finansowaniu działań 
indywidualnych.  

Obiekty tego typu będą naturalnym 
uzupełnieniem oferty centrum sportów, 
większa infrastruktura sportowa rekreacyjna to 
większa ilość turystów a przy tym wydłużenie 
sezonu, konieczne podjęcie działań w celu 
umożliwienia dostępności do obiektów dla 
wszystkich obywateli (na zasadach 
komercyjnych). 

Środki własne, dotacja z 
ministerstwa sportu 60 2018-2023 

XIII. PROMOCJA GMINY 

1. Opracować program 
promocji gminy 

Określić parametry brzegowe, czyli 
wyznaczyć cele szczegółowe np.:  
opracować pogram działań i 
określić sposoby realizacji celów; 
przydział środków, czyli określić 
zasoby ludzkie i finansowe jakie 
będą postawione do dyspozycji dla 
realizacji zadań promocyjnych.  

Program promocji  stanowi narzędzie  działań 
promocyjnych  zarówno dla władz gminy 
Obrowo, jak i poszczególnych jednostek 
organizacyjnych  w gminie. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki, PO KL 
 

12 2017 
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2. 

Udział w targach i giełdach  
Udział najważniejszych imprezach 
krajowych, takich jak: TT Warsaw, 
czy  Tour Salon w Poznaniu  
Udział w  targach zagranicznych, 
szczególnie w ITB Berlin.   

Udział w stoisku woj. Kujawsko-
Pomorskiego, bądź zorganizować stoisko 
wspólnie z gminami sąsiednimi, działania w 
ramach Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Dobrzyńskiej Region Południe. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

10 /rok 2016-2023 

3. 

Wydawnictwa promocyjne  
  Wydawnictwa własne – typu 

folder, informatory 
  Wydawnictwa obce: 

kalendarzach imprez, 
katalogach tour operatorów 

Podstawowy materiał do dystrybucji w 
punktach informacji turystycznej, hotelach, 
restauracjach, stacjach benzynowych, itd. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

5 /rok 2016-2023 

4. 

Public relations  
Konferencje prasowe organizowane 
przynajmniej dwa razy w roku   
Notatki prasowe – wysyłane 
przynajmniej raz na kwartał - do 
kilku ważnych dzienników i 
czasopism. 

Darmowa reklama o ogromnym znaczeniu 
propagandowym. 
 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

10 /rok 2016-2023 

5. 
Internet  
Organizacja i prowadzenie serwisu 
www 

Podstawowe narzędzie komunikacji z 
rynkiem. 
Strona internetowa powinna być 
systematycznie aktualizowana o nowe 
informacje związane ze sferą turystyki. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

3 /rok 2016-2023 

6. Imprezy i atrakcyjne  wydarzenia 

Szczególnie skuteczne jest cykliczne 
organizowanie tych imprez, co stanowi istotny 
element przyciągający turystów. Ważne jest, 
aby turyści mogli czynnie  w  nich  
uczestniczyć. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

20 /rok 2016-2023 

7. Pamiątki promocyjne 

Związane z gminą. Każdy przedmiot 
(ceramika, pocztówki, breloczki, plakaty itp.) 
Stanowiący pamiątkę turystyczną jest 
doskonałym elementem promocyjnym.  

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

7 /rok 2016-2023 

8. 
Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 
 

Planowane działania powinny 
obejmować:  
  Renowację obiektów 

architektury, przyrody i 
krajobrazu 

Zwiększenie dostępu do walorów 
kulturowych, rozwój turystyki specjalistycznej 
i aktywnej, Wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu poprzez łączenie walorów 
przyrodniczych i kulturowych. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

20 /rok 2016-2023 
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  Program zasad 
zrównoważonego korzystania z 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego przez 
mieszkańców i turystów 

9. 

Rozwijanie procesów 
integracyjnych - 

opracowanie i realizacja 
programu Gminy 

Partnerskie 
 

Propozycja działań w tym zakresie 
obejmuje:  
  Nawiązanie współpracy z 

gminami w kraju i zagranicą 
  Współpraca z instytucjami z 

regionu  
  Organizacji misji 

gospodarczych, 
  Imprezy integracyjne 

Intensyfikacja rozwoju poprzez wymianę 
doświadczeń, prowadzenie wspólnych działań 
na rzecz promocji.  

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

20 /rok 2017-2021 

10. 
Tworzenie pakietów 
produktu turystyki 

aktywnej 

Opracowanie materiałów 
promocyjnych i wspólnych zasada 
promowania gminy, działania 
prowadzone przez Gminne Biuro 
Promocji. 
 

Koordynacja działań poszczególnych 
jednostek gospodarczych w celu zwiększenia 
atrakcyjności regionu rozwój nowych form 
wypoczynku, działania na rzecz 
przygotowania i zwiększenia stopnia 
wykorzystania  odpowiedniej bazy noclegowej, 
atrakcji turystycznych, urządzeń sportowo-
rekreacyjnych. 

Środki własne gminy 
dotacje z funduszu rozwoju 
turystyki 

30 2016-2022 

XIV. PODNIESIENIE STANU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 

1. Współpraca z lokalnymi 
organizacjami 

Podpisanie porozumień z 
organizacjami i przedsiębiorcami 
działającymi na trenie gminy (Lasy 
Państwowe, itp.) W celu wspólnych 
działań na rzecz zwiększenia stanu 
świadomości ekologicznej. 

Wykorzystanie efektu synergii dla wzrostu 
skuteczności działań i uaktywnienia  rozwoju 
gospodarczego regionu przy zachowaniu 
zasady rozwoju zrównoważonego. 

Środki własne gminy 
PO KL Bezinwestycyjne 2016-2022 

2. 

Organizacja imprez 
propagujących zachowanie 

proekologiczne np. Dni 
ziemi, sprzątanie świata, 
dni ochrony środowiska. 

Środki własne gminy 
PO KL 10 /rok 2016-2020 

3. 
Organizacja konkursów 

gminnych, w tym udział w 
konkursach powiatowych 

Opracowanie zasad i regulaminów 
dla konkursów: 
  "na ekologiczną szkołę " 
  " na ekologiczne sołectwo" 
  "na ekologiczną gminę" 
  „najładniejszy ogród”, itp. 

Wdrożenie programu aktywizacji obszarów 
wiejskich, program edukacji ekologicznej, 
wzrost atrakcyjności regionu. 

Środki własne gminy, 
PO KL 6 /rok 2016-2022 
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4. 
Program edukacji 

ekologicznej w szkołach 
 

Opracowanie planów i zadań do 
realizacji w ramach - program 
edukacji ekologicznej dla gminy do 
realizacji w ramach szkół. 
Działanie informacyjno-edukacyjne 
podnoszące świadomość 
mieszkańców w zakresie 
właściwych zachowań społecznych 
w odniesieniu do dziedzictwa 
przyrodniczego regionu 

Wdrożenie programu aktywizacji obszarów 
wiejskich, program edukacji ekologicznej 
młodzieży.  

Środki własne gminy, 
PO KL Bezinwestycyjne 2010 

5. 
Realizacja programu 

„Zielona szkoła” 
 

Opracowanie planów i zadań do 
realizacji w ramach „Zielonej 
szkoły”- program edukacji 
ekologicznej dla gminy. 

Wdrożenie programu aktywizacji obszarów 
wiejskich, program edukacji ekologicznej, 
stworzenie jednego z ośrodków propagowania 
walorów regionu, baza noclegowa dla 
turystów.  

Środki własne gminy, 
PO KL 40 /rok 2008-2018 

XV. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

1. 
Utworzenie Gminnego 

Ośrodka Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Powołanie instytucji (stanowiska) 
której zadaniem będzie 
opracowanie programu działań 
wspierających rozwój 
przedsiębiorczości na terenie 
gminy.  
 

Koordynacja działań w skali gminy oraz 
aktywna pomoc w rozwijaniu działalności 
gospodarczej jest ważnym elementem 
aktywizacji regionu. Zadaniem takiej placówki 
powinno być:  
  Informowanie o możliwościach 

korzystania z programów rynku pracy  
  Zmniejszenie skali bezrobocia w 

środowisku wiejskim 
  Łagodzenie społecznych skutków 

bezrobocia szczególnie wśród kobiet oraz 
ludzi młodych 

  Prowadzenie analiz rynku  

Środki własne, WUP, PUP, 
PO KL 50 2017-2019 

2. 
Rozwinięcie  nowych 

umiejętności 
gospodarczych 

Przeprowadzenie analizy potrzeb 
obecnych i przyszłych w zakresie 
kierunków szkoleń zawodowych 
oraz opracowanie długofalowych 
programów nakierowanych na 
edukację.  
Stworzenie systemu oświaty i 
szkolnictwa szerzącego wiedzę i 
kształcącego w zawodach 

Pozwoli to na przygotowanie właściwych kadr 
dla nowych funkcji gospodarczych (ogrodnicy, 
restauratorzy, rehabilitanci, obsługa 
pensjonatów itp.). Dobre kadry własne mogą 
pojawić się dopiero za kilka lat (2-3 szkoły 
zawodowej) co będzie też gwarancja wysokiej 
jakości usług świadczonych na terenie gminy 
co jest podstawa do tworzenia marki gminy. 
 

Środki własne, WUP, PUP, 
PO KL 60 2017-2019 
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związanych z rekreacja, 
wypoczynkiem i opieką nad 
osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi. 

3. 
Szkolenia w zakresie 

rozwoju przedsiębiorczości 
i samo zatrudnienia 

Szkolenia w zakresie nabycia 
podstawowej wiedzy o tym jak 
rozpocząć działalność gospodarczą 
oraz gdzie zwrócić się o pomoc. 
Aktywną rolę powinien odgrywać 
gminny ośrodek doradztwa. 
 

Szczególnie duże znaczenie ma to dla ludzi 
młodych, którzy mają kłopot zarówno ze 
startem zawodowym jaki i rozpoczęciem 
działalności gospodarczej. Największym 
problemem jest brak środków na rozpoczęcie 
działalności. Przekonanie i pomoc o 
możliwości przezwyciężenia barier jest 
podstawowym zdaniem samorządu. 

Środki własne, WUP, PUP 
PO KL 120 2017-2020 

4. 

Propagowanie rozwoju 
twórczości ludowej, 
drobnego rzemiosła, 
rękodzieła ludowego 

 

Rozwijanie umiejętności w ramach 
ośrodków kultury oraz 
organizowanie specjalistycznych 
szkoleń połączonych z warsztatami 
w ramach programów aktywizacji 
zawodowej. W tym zakresie 
wymagana jest ścisła współpraca z 
PUP w Toruniu. 

Działalność rzemieślnicza i rękodzieło ludowe 
są ważnym walorem zwiększającym 
atrakcyjność regionu. Działania te są o tyle 
ważne, że w naturalny sposób pozwalają na 
zwiększenie dochodów ludności zwłaszcza na 
wsi, gdzie mogą stanowić drugie źródło 
dochodów.  

Środki własne, WUP 
PO KL 100 2016-2020 

5. 
Przebudowa i remonty 

świetlic wiejskich na terenie 
gminy Obrowo 

Przebudowa i remonty budynków i 
pomieszczeń istniejących świetlic 
wiejskich. Termomodernizacja 
budynków. Wyposażenie w 
niezbędny sprzęt i meble.  

Aktywizacja społeczności lokalnych. Stają się 
one centrami życia społecznego.  

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

450/obiekt 2016-2020 

6. 
Remont i rozbudowa 
istniejącego budynku 

świetlicy wiejskiej 

Przebudowa i remont budynku, 
doposażenie w sprzęt i meble 

Aktywizacja społeczności lokalnych. Stają się 
one centrami życia społecznego. 

Środki własne, współudział 
mieszkańców, RPO WK-P, 
PROW 

1,8 mln 2016-2023 
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Uzasadnienie 

Sposób opracowania strategii rozwoju gminy unormowany został w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która weszła 
w życie w dniu 13 listopada 2020 r. 

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie 
planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2024, z perspektywą do 2030 roku. 

Ustawa wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego 
nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę 
strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe 
podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień 
społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego 
miasta. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii 
rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, a także umożliwieniu 
komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na 
obszarach strategicznej interwencji (OSI), przy czym poza uwzględnieniem wojewódzkich OSI, gmina 
może proponować OSI kluczowe dla rozwoju gminy wraz z zakresem planowanych działań. 

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty 
planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. 
Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 
które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie 
dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. 

Z uwagi na to, że prace nad opracowaniem nowej strategii są czasochłonne, obejmują szeroki zakres 
konsultacji oraz opiniowania projektu przez inne podmioty, występuje konieczność przedłużenia 
obowiązywania „Strategii rozwoju miasta i gminy Obrowo na lata 2016-2023”do roku 2024. 

Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, 
określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb 
konsultacji, o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 
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