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Załącznik nr 1
Jednostka
terytorialna
Aleksandrów
Kujawski (m.)

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Bądkowo

Ciechocinek

- Najwięksi pracodawcy prywatni
Najwięksi pracodawcy
Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A.
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dalgety Agra Polska Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
GRADOS Sp. z o.o.
Zakład Ogólnobudowlany HATTERM
BUDKRUSZ Sp. z o.o.
SOLBET
WIP
Sanatorium Kolejowe
Prywatne przychodnie lekarskie
DRÓBALEX Sp. jawna
ASTEX s.c. Producent Tynków Szlachetnych i Klejów
Budowlanych
Firma Handlowo – Usługowa A’BELL
Restauracja CHATA GÓRALSKA
P.P.U. Komplex-Dom
Sklep Spożywczo – Przemysłowy/Hotel AQUARIUS
Tadeusz Kozłowski
Zakład Masarsko – Wędliniarski SMAKOSZ
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
P.H.U. EKO-DREW
P.P.H.U. ANPA
AGATOM Zakład Obsługi Rolnictwa
POLSUSZ Sp. z o.o.
Obiekty sanatoryjne (26 obiektów) m. in. Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek, Klinika Uzdrowiskowa Pod
Tężniami, 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo –
Rehabilitacyjny, Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium
MSWiA ORION

Poligraficzna
Medyczna
Rolnicza
Rolnicza
Spożywcza
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Przemysłowa
Medyczna
Medyczna
Spożywcza
Budowlana

Hotele (10 obiektów) m. in. Villa Park Med. & Spa, Łazienki
II Resort Medical & Spa, Hotel Kopernik, Hotel Neapol
Form-Plastic

Hotelowa

P.P.H. PLASTCIECH Wyroby z Folii

Koneck

Nieszawa

Branża

Piekarnie POLKORN, Złoty Kłos, Szulecki
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne
P.W. CHROM-CORN
2 duże gospodarstwa sadownicze
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego ROLFROZ
P.H.P „Tentor”
KENTPOL – Żywiecki Kryształ Sp. z o.o.
AGRO – SIEĆ Sp. z o.o.

Motoryzacyjna
Gastronomiczna
Stolarska
Handlowa/Hotelowa
Spożywcza
Rolnicza
Handlowa/Spożywcza
Stolarska
Energetyczna
Rolnicza
Spożywcza
Medyczna

Przetwórstwo tworzyw
sztucznych
Przetwórstwo tworzyw
sztucznych
Spożywcza
Rolnicza
Rolnicza
Rolnicza
Handlowa/Spożywcza
Spożywcza
Spożywcza
Spożywcza
Rolnicza

3

Raciążek

Waganiec

Zakrzewo

P.H.U. AN-TOR Andrzej Zwoliński
WIN-POL Sp. jawna Winnicki, Centrum Materiałów
Budowlanych
WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej
Stacja Paliw P i P Mierzejewscy
Zakład Ślusarski Jerzy Lewandowski
BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
Spółdzielcza Agrofirma Plebanka
MORELLO
DINO Polska S.A.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki
Sp. z o.o. Oddział Zakład Handlowo – Nasienny w Wagańcu
Przedsiębiorstwo Handlowo – Nasienne ZODAR Sp. z o.o.
Piotr Matusiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„AGROBUD”
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
"MASDROB" Chojnicki Marian
Sławomir Tobjasz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
"SławBud"
Marcin Kowalczyk Firma Handlowa "AGROPOL"
Jan Mańkowski Zakład Usługowo – Handlowy "ROLMOT"
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawski Filia
w Zakrzewie

Transportowa
Budowlana
Stolarska
Petrochemiczna
Metalowa
Odzieżowa
Rolnicza
Spożywcza
Handlowa
Rolnicza
Rolnicza
Energetyczna
Spożywcza
Budowlana
Serwis sprzętu rolniczego
Serwis sprzętu rolniczego
Finansowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 2 – Wzór ankiety dla przedsiębiorców
ANKIETA PRZEDSIĘBIORCY DLA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
Szanowni Państwo!
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety nt. aktualnej sytuacji Waszych przedsiębiorstw. Ankieta
jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę Grant Thornton w celu
opracowywania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego.
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut, a zebrane informacje ułatwią nam zaplanowanie działań prowadzących do
poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Na terenie jakiej gminy firma działa?
Aleksandrów Kujawski – gmina miejska
Aleksandrów Kujawski – gmina wiejska
Bądkowo
Ciechocinek
Koneck
Nieszawa
Raciążek
Waganiec
Zakrzewo
2. Jaka jest skala zatrudnienia?
samozatrudnienie
mniej niż 10 pracowników
od 10 do mniej niż 50 pracowników
od 50 do mniej niż 250 pracowników
powyżej 250 pracowników
3. W którym roku firma rozpoczęła swoją działalność?

4. Podaj dominującą branżę
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
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dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
transport i gospodarka magazynowa
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby
organizacje i zespoły eksterytorialne
inna
jaka ?
5. Od ostatnich dwóch lat sprzedaż
rośnie
nie zmienia się
spada
jeśli spada, to co jest tego główną przyczyną?
6. Od ostatnich dwóch lat wynik finansowy
rośnie
nie zmienia się
spada
jeśli spada, to co jest tego główną przyczyną?
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7. Co jest największą barierą w rozwoju?
Maksymalna liczba odpowiedzi - 5.
brak rynków zbytu
ograniczony dostęp do środków finansowych
brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
niska rentowność
brak terenów inwestycyjnych
wysokie koszty pracy
biurokracja centralna
biurokracja lokalna
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
braki w infrastrukturze lokalnej (np. drogi, internet)
braki w infrastrukturze przedsiębiorstwa (np. budynki, maszyny)
inne
jakie ?
8. Braki w której infrastrukturze lokalnej stanowią największą barierę w rozwoju?
W przypadku braków w infrastrukturze wskaż konkretną barierę. W przeciwnym wypadku pomiń to pytanie.
drogi
internet
gaz
prąd
wodno - kanalizacyjna
9. Czy firma zamierza w najbliższych latach rozwijać działalność poprzez
Tak

Nie

budowę/rozbudowę
zakup maszyn/urządzeń
zakup technologii
zatrudnianie pracowników
10. W jakich zawodach planują Państwo zatrudniać pracowników?
Jeśli firma planuje zatrudniać pracowników, proszę wymienić najbardziej pożądane zawody. W przeciwnym przypadku proszę pominąć to
pytanie.

7

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik nr 3 - Pomoc społeczna
Jednostka
terytorialna
Aleksandrów
Kujawski
(m.)

Aleksandrów
Kujawski
(w.)

Instytucjonalne
formy pomocy
społecznej
Środowiskowy
dom
samopomocy
Warsztaty
terapii
zajęciowej
Placówka
Socjalizacyjna
(jednostka
powiatu)

DPS w Grabiu
Warsztaty
terapii
zajęciowej w
Karczemce

Formy aktywizacji osób
wykluczonych społecznie bądź
zagrożonych wykluczeniem
 Poradnictwo zawodowe

Potrzeby w zakresie aktywizacji
osób wykluczonych społecznie
bądź zagrożonych wykluczeniem
 Prace społeczno-użyteczne

 Poradnictwo psychologiczne

 Staże

 Kursy
zawodowe,
m.in.:
bukieciarstwo, opiekun osób
starszych, opiekunka dziecięca,
brukarz, kucharz, barman

 Porady prawnicze

Działania te realizowane były w
latach 2008 – 2013 w ramach
projektu Aktywizacja zawodowa i
społeczna klientów MOPS „Zaufaj
nam”. Wsparciem objęto 200 osób
(163 kobiet, 64 mężczyzn).
W wyniku realizacji powyższych
działań
36
osób
uzyskało
zatrudnienie, 9 osób zostało
przyjętych na staż, 3 osoby
rozpoczęły działalność gospodarczą,
a 54 osoby przestały korzystać z
pomocy społecznej.
 Szkolenia
 Kursy zawodowe
 Kursy kompetencji społecznych
 Spotkania integracyjne

Dostęp do usług opiekuńczych

 Porady psychologicznego
 Kursy
i
specjalistyczne

warsztaty

 Szkolenia
 Rehabilitacja
społeczna

zawodowa

 Warsztaty umiejętności
społecznych
 Indywidualnie dobrane
szkolenia

 Terapia indywidualna i grupowa

 Pomoc prawnika i doradcy
zawodowego

 Asystura

 Staże

Część z powyższych działań była
realizowana w ramach programu
„Akademia
pracy
w
Gminie
Aleksandrów
Kujawski”.
Celem

 Prace społecznie użyteczne

Potrzeby w zakresie rozwoju
usług opiekuńczych

Osoby starsze i niepełnosprawne  Świadczenie
usług
objęte są głównie pomocą w
opiekuńczych nie tylko w dni
formie usług opiekuńczych
powszednie, ale także w dni
świadczonych przez opiekunów
wolne od pracy oraz w
domowych zatrudnionych w
niektórych
przypadkach
MOPS. MOPS zatrudnia 10
całodobowo
opiekunek, które świadczą usługi
 Poprawa
warunków
dla 37 osób objętych opieką.
lokalowych
Warsztatów
Terapii Zajęciowej i MOPS

 Budowa dwóch budynków z

i

przeznaczeniem na placówkę
opiekuńczo - wychowawczą

GOPS zatrudnia 13 opiekunek
środowiskowych,
które
zapewniają
opiekę
39
podopiecznym. Pomoc w tej
formie jest również realizowana
przez 1 osobę odbywającą staż.
Nawiązana jest także współpraca
z 19 specjalistami świadczącymi
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
(zajęcia
logopedyczne,
terapia
psychologiczno-pedagogiczna,
zajęcia
rewalidacyjno-

 Dom Pomocy Społecznej –
obecnie gmina opłaca pobyt
9 osób w DPS poza gminą
 Klub seniora
 Całodobowy ośrodek ze
szkołą
dla
dzieci
niepełnosprawnych
z
umiarkowanym i znacznym
stopniem
niepełnosprawności
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projektu było przeciwdziałanie
marginalizacji
i
wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin poprzez
uruchomienie
kompleksowego
systemu wsparcia w procesie
aktywizacji społecznej, edukacyjnej i
zdrowotnej. Łącznie ze szkoleń i
kursów skorzystało 207 osób.
Bądkowo

Brak

Ciechocinek

Klub seniora
Uniwersytet III
wieku

 Diagnozowanie
sytuacji
bezrobotnego
i
ustalanie
postępowania, przyznawanie i
wypłacanie
świadczeń
pieniężnych, pomoc rzeczowa
 Praca
socjalna
na
rzecz
bezrobotnych i ich rodzin
 Spotkania z doradcą zawodowym
oraz pedagogiem szkolnym
 Pomoc w organizowaniu opieki
nad dziećmi osób poszukujących
pracy bądź skierowanych do
pracy
Gmina realizowała w latach 20082009 projekt dofinansowany w
ramach POKL Nasza szansa. Projekt
dotyczył aktywizacji zawodowej i
objęto nim 8 osób.
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnictwo psychologiczne
 Kursy
zawodowe,
m.in.:
magazynier z obsługą komputera,
programu magazynowego i kas
fiskalnych oraz fakturowania,
operator wózków jezdniowych z
bezpieczną
wymianą
butli
gazowej, kurs sprzedawcy z
obsługą kas fiskalnych, opiekun
osób starszych, spawacz
Działania te realizowane były w
latach 2010 – 2013 w ramach

opiekuńcze). Opieką w tej
formie objętych jest 13 osób.

 Bezpłatne szkolenia, kursy
umożliwiające
nabycie,
podniesienie
lub
zmianę
kwalifikacji
i
kompetencji
zawodowych
dla
osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 Poradnictwo
psychologiczne
prowadzące
do
integracji
społecznej i zawodowej
 Roboty publiczne oraz staże

 Bezpłatne szkolenia, kursy
umożliwiające
nabycie,
podniesienie
lub
zmianę
kwalifikacji
i
kompetencji
zawodowych
dla
osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 Poradnictwo
psychologiczne
prowadzące
do
integracji
społecznej i zawodowej
 Roboty publiczne oraz staże

 GOPS w Bądkowie zatrudnia  Zatrudnianie
opiekunek
dwie opiekunki na pełen etat
domowych w GOPS
i jedną na umowę zlecenie.  Rozwijanie aktywnych form
Usługami
opiekuńczymi
spędzania czasu wolnego,
objętych jest 14 osób
(np. Uniwersytet III Wieku)
 Rozwój
placówek
 Zapewnienie odpowiednich
rehabilitacyjnych
form pomocy finansowej, w
 Likwidacji
barier
naturze oraz usługowej
architektonicznych
 Aktywizacja rodzin na rzecz  Podnoszenie wiedzy na
zapewnienia opieki swoim
temat opieki nad osobami
najbliższym
starszymi,
niepełnosprawnymi

 Osoby
starsze
i  Likwidacji
barier
niepełnosprawne objęte są
architektonicznych
głównie pomocą w formie  Podnoszenie wiedzy na
usług
opiekuńczych
temat opieki nad osobami
świadczonych
przez
starszymi,
opiekunów
domowych
niepełnosprawnymi
zatrudnionych w MOPS,  Budowa dziennego domu
pomoc
świadczona
jest
pobytu dla osób starszych
również w dni wolne od
pracy.

 Aktywizacja rodzin na rzecz
zapewnienia opieki swoim
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projektu Aktywność szansą na lepsze
Zycie w gminie Ciechocinek

Koneck

Brak

najbliższym
 MOPS
w
Ciechocinku
zatrudnia
8
opiekunek.
Usługami
opiekuńczymi
objęte są 43 osoby.

 Prace społecznie użyteczne
 Roboty publiczne (konserwacja
zieleni)
 Kursy i szkolenia zawodowe w
zakresie wikliniarstwa, nauki
kładzenia
kostki
brukowej,
manicure, opiekunka domowa
W latach 2009-2010 realizowano
programy aktywnej integracji osób
wykluczonych społecznie poprzez
kontrakty
socjalne,
program
integracji społecznej i zawodowej
osób
niepełnosprawnych.
Programem objęto 16 osób,
wszystkie
ukończyły
kursy
zawodowe.

 Zatrudnienie socjalne (prace
społecznie użyteczne),
 Doradztwo psychologiczne,
 Kursy
i
warsztaty
specjalistyczne

Nieszawa

Brak

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu w mieście Nieszawa.
MOPS w Nieszawie nie posiada
doświadczenia
w
realizacji
projektów POKL.

Punkt poradnictwa prawnego i
obywatelskiego
dla
powiatu
aleksandrowskiego - dyżur w
MOPS

Raciążek

Brak

 Szkolenia
 Kursy zawodowe
 Spotkania z doradcą zawodowym
i psychologiem
 Spotkania integracyjne
Powyższe działania były realizowane
w ramach wsparcia z funduszy

Prowadzenie działań mających na
celu
aktywizację
zawodową
zakończoną
uzyskaniem
kwalifikacji do wykonywania
zawodu.

 Pomoc
sąsiedzka
sprawowana
przez
1
opiekunkę zatrudnioną przez
GOPS.
Usługami
opiekuńczymi objęte są 4
osoby
 Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze na rzecz dzieci
niepełnosprawnych
 Dowóz
dzieci
niepełnosprawnych
na
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim,
do szkół na terenie Gminy i
szkół specjalnych na terenie
powiatu
 Punkt wypożyczania sprzętu
potrzebnego do sprawowania
opieki paliatywnej
MOPS w Nieszawie świadczy
pomoc
w
formie
usług
opiekuńczych (1 opiekunka) dla
3 rodzin.

Na terenie Gminy funkcjonuje
Zakład Leczniczo-Opiekuńczy,
który sprawuje całodobową
opiekę medyczna nad osobami
ze
schorzeniami
układu
nerwowego
i
psychicznie
chorymi.

 Usługi specjalistyczne
 Opiekunka domowa
starszych
 Pomoc
sąsiedzka
starszych

osób
osób

 Potrzeba założenia Klubu
Seniora
 Potrzeba założenia
Spółdzielni socjalnej, której
pracownicy świadczyliby
usługi opiekuńcze
 Pomoc rodzinom najbardziej
potrzebującym
 Potrzeba
modernizacji
budynku Zakładu LeczniczoOpiekuńczego
 Potrzeba
realizacji
programów profilaktycznych
i
działań
edukacyjnych
związanych z uzależnieniami,
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Waganiec

Klub seniora

unijnych. W efekcie
wsparciem
zostało objętych 148 osób. Rezultaty
realizacji powyższych działań to:
Podjęcie zatrudnienia przez 15
beneficjentów ostatecznych,
Odbycie
stażu
przez
10
beneficjentów ostatecznych,
Podjęcie działalności gospodarczej
przez 3 beneficjentów ostatecznych,
wykonywanie
prac
dorywczych
przez
6
beneficjentów ostatecznych.
 Trening
kompetencji
i  Doradztwo psychologiczne
umiejętności społecznych
 Prace społecznie użyteczne
 Warsztaty
zarządzania  Współpraca z Urzędem Pracy
gospodarstwem domowym
w zakresie kierowania osób
 Indywidualne
konsultacje
z
korzystających
z
pomocy
doradcą zawodowym
społecznej na szkolenia i kursy
realizowane przez Urząd Pracy
 Kursy
zawodowe
(fryzjer,
kucharz - kelner, sprzedawca,
spawacz, tynkarz - glazurnik,
malarz-tapeciarz, kosmetyczka,
magazynier, florysta, obsługa
kasy fiskalnej, obsługa wózków
widłowych)
 Badania profilaktyczne i terapia
psychospołeczna
Działania te realizowane były w
latach 2008 – 2013 w ramach
projektu pn. „Aktywizacja osób
bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej”.
W projekcie udział
wzięło
łącznie
105
osób.
Realizowany
projekt
przyniósł
wymierne efekty, gdyż 24 osoby
podjęły pracę (umowa o pracę,
umowa zlecenie, własna działalność
gospodarcza, staż), 24 rodziny
zaprzestały korzystania z pomocy
społecznej, 3 osoby rozpoczęły

GOPS w Raciążku nie świadczy
pomocy w postaci usług
opiekuńczych.

podnoszeniem kompetencji
społecznych i zawodowych
osób
niepełnosprawnych
oraz ich integracji ze
środowiskowym.

W OPS Waganiec nie ma
zatrudnionych
opiekunek
środowiskowych i z tego
powodu nie jest świadczona taka
forma pomocy. Gmina świadczy
usługi opiekuńcze jedynie w
formie pomocy sąsiedzkiej.

Potrzeba
utworzenia
spółdzielni socjalnej, której
pracownicy świadczyliby usługi
opiekuńcze.
W związku ze starzeniem się
społeczeństwa
i
brakiem
możliwości zapewnienia opieki
przez najbliższych przewiduje
się wzrost zapotrzebowania na
tę formę pomocy. Przewiduje
się, że w 2016r. tą formą
pomocy należy objąć około 5
osób.
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naukę,
jedna
osoba
podjęła
dodatkowy kurs zawodowy.
Zakrzewo

DPS w
Zakrzewie
(jednostka
powiatowa)

 Prace społecznie użyteczne (np.
porządkowanie zieleni)
 Roboty publiczne
 Praca socjalna na rzecz osób
bezrobotnych (np. pomoc w
znalezieniu pracy dorywczej)

GOPS w Zakrzewie w latach
2008-2009 zrealizował dwa
projekty POKL dotyczące form
aktywizacji społecznej dla grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Oba
projekty
systemowe były skierowane do
osób długotrwale bezrobotnych
o niskim wykształceniu i
korzystających
z
pomocy
społecznej.
W
2008r.
przeprowadzono
kurs
motywacyjny dla 15 osób. Z
wymienionej grupy 15 osób 5
osób ukończyło również kurs
„Opiekun
osób
chorych,
starszych i niepełnosprawnych".
Dwie z w/w osób znalazły
zatrudnienie w GOPS jako
opiekunki osób starszych i
niepełnosprawnych. W 2009r. 8
osób przystąpiło do udziału w
kolejnym projekcie. Wszystkie te
osoby
zdobyły
kwalifikacje
kucharza oraz ukończyły kurs
motywacyjny.

 Prace społecznie użyteczne dla
osób
długotrwale
korzystających
z
pomocy
społecznej. Nie ma innych
potrzeb
aktywizacji
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
ponieważ
większość tych osób jest
uzależniona od alkoholu i nie
chce
podjąć
leczenia
odwykowego
 Współpraca z PUP w zakresie
kierowania na szkolenia i kursy
 Utworzenie
spółdzielni
socjalnej

Na terenie Gminy nie ma
placówek opiekuńczych. Usługi
opiekuńcze świadczone są przez
GOPS w postaci pomocy
sąsiedzkiej oraz 18 opiekunek
zatrudnionych przez GOPS.
Liczba osób objętych opieką
świadczoną przez opiekunki to
15 osób.

Nie ma potrzeby zwiększania
oferty usług opiekuńczych,
obecna jest wystarczająca.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 4 - Zapotrzebowanie na programy profilaktyczne i działania edukacyjne w obszarze zdrowia
Jednostka terytorialna
Aleksandrów Kujawski (m.)
Aleksandrów Kujawski (w.)

Bądkowo
Ciechocinek
Koneck
Nieszawa
Raciążek

Waganiec

Zakrzewo

Zapotrzebowanie na programy profilaktyczne i działania edukacyjne w obszarze
zdrowia
Na terenie miasta programy profilaktyczne i działania edukacyjne realizuje Szpital
Powiatowy w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015.
Oprócz prowadzonych działań nie ma zapotrzebowania na dodatkowe programy
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na badania ukierunkowane na
wczesne wykrywanie raka prostaty (PSA), raka piersi (mammografia), chorób
serca, cukrzycy, badania wzroku oraz szczepienia przeciwko żółtaczce typu B i C.
Ponadto istnieje potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych w postaci wywiadów
z pacjentem, porad, spotkań ze specjalistami
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na programy wczesnej profilaktyki
uzależnień i przemocy oraz program profilaktyki alkoholowej i antynikotynowej
W mieście istnieje zapotrzebowanie na programy profilaktyczne dla dzieci w
zakresie wad postawy na bazie istniejącej infrastruktury sanatoryjnej
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na programy zdrowotne powiązane z
badaniami ambulatoryjnymi wczesnej diagnostyki oraz programy sprawnościowe i
oświatowe dla osób starszych
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na programy zdrowotne
ukierunkowane na walkę z otyłością dzieci oraz badania ukierunkowane na
wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, raka piersi i raka prostaty
W gminie istnieje zapotrzebowanie na promowanie zachowań prozdrowotnych,
rozumianych jako zachowania związane ze zdrowiem fizycznym,
psychospołecznym, prewencją zdrowia i niepodejmowaniem zachowań
ryzykownych.
Zdiagnozowano zapotrzebowanie na bezpłatne szczepienia przeciw
pneumokokom, programy profilaktyczne i badania dot. chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych u mężczyzn (prostata) oraz kobiet (rak szyjki macicy,
piersi). Istnieje potrzeba przeprowadzenia profilaktyki i badań pod kątem
wykrywania tętniaka mózgu.
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na realizację działań takich jak:
profilaktyka chorób układu oddechowego u osób starszych oraz
niepełnosprawnych poprzez bezpłatne szczepienia przeciw grypie i szczepienia
przeciw „pneumokokom”, profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty u
mężczyzn powyżej 50 r. życia poprzez badanie PSA, profilaktyka osteoporozy u
osób starszych poprzez bezpłatne badanie gęstości kości (badanie densytometria),
rozwijanie różnych rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych
dostosowanych do potrzeb osób wymagających takiego wsparcia, adekwatnych do
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, podejmowanie działań mających na
celu ograniczenie negatywnych skutków starzenia się i niepełnosprawności,
uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i
niepełnosprawnych
W gminie zdiagnozowano zapotrzebowanie na realizację działań takich jak:
zapobieganie otyłości dzieci, młodzieży i dorosłych, profilaktyka uzależnień
młodzieży i dorosłych, profilaktyka raka piersi, szyjki macicy, prostaty,
profilaktyka innych chorób nowotworowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 5 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego
Jednostka
terytorialna

Placówka
wychowania
przedszkolnego
Przedszkole
Samorządowe nr 1

Aleksandrów
Kujawski (m.)

Szkoły prowadzące
oddziały
przedszkolne

Aleksandrów
Kujawski (w.)
Przedszkola
niepubliczne
działające na terenie
gminy w
miejscowościach:
Opoki, Służewo,
Stawki, Otłoczyn

Potrzeby placówki w zakresie generowania nowych miejsc
przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczonych usług
edukacyjnych
 Dobudowa sali widowiskowej wykorzystywanej do przedstawień
dziecięcych, zajęć ruchowych i rehabilitacji (w tym zakup sprzętu
rehabilitacyjnego)
 Doposażenie placu zabaw
 Zakup stolików interaktywnych i nowoczesnych pomocy
dydaktycznych
 Wprowadzenie zajęć dogoterapii oraz rehabilitacji ruchowej,
tańca towarzyskiego, szachów i sportów walki
Szkoły prowadzące oddziały przedszkolne posiadają potrzeby przede
wszystkim w zakresie:
 Utworzenia oddziału przedszkolnego 3 i 4-latków (x 6 szkół)
 Zatrudnienia
pomocy
pedagogicznej,
nauczyciela
wspomagającego, specjalistów takich jak: logopeda, psycholog,
terapeuta
 Zabezpieczenia transportu dzieci (dowozu)
Ponadto istnieją potrzeby inwestycyjne takie jak:
 Remont lub zaadaptowanie pomieszczeń na szatnie, łazienki,
sale dydaktyczne, sale rekreacyjne dostosowane do osób
niepełnosprawnych
 Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt
audiowizualny i nagłaśniający, instrumenty muzyczne, sprzęt
sportowy
 Stworzenie i wyposażenie placów zabaw
 Prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski,
rytmika, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, logopedia
 Wspólna z lokalnymi instytucjami kultury organizacja różnych
imprez np. „Cała Polska czyta dzieciom”, poranek filmowy dla
malucha, występy teatralne dla najmłodszych itp.
 Wyjazdy grup przedszkolnych do teatru, do kina, na basen, na
występy okolicznościowe - dofinansowanie transportu dzieci
 Zagospodarowanie dla potrzeb oświatowo – rekreacyjno kulturalnych młyna Brunona Brandta w Służewie

Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub
kwalifikacji
 Przeszkolenie nauczycieli w zakresie nauczania języka
angielskiego w przedszkolu
 Szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnych metod pracy

 Kursy i szkolenia dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie
oświatowym, dotyczące wypełniania SIO, pozyskiwania
dotacji dla przedszkoli, prowadzenia projektów dla osób
niepełnosprawnych w przedszkolach
 Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Kursy kwalifikacyjne do nauki tańca, rytmiki,
prowadzenia warsztatów plastycznych, nauki orgiami,
do prowadzenia zajęć teatralnych, logopedii, gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej

Oligofrenopedagogika, podstawy edukacji i terapii
dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, ADHD,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Język angielski, język migowy w przedszkolu

Szkolenia z edukacji regionalnej

Szkolenia dot. sposobów przezwyciężania agresji u
dzieci, pracy z dziećmi z zaburzeniami

Szkolenia dot. partnerskiej współpracy z rodzicami,
dot. współpracy i dialogu z rodzicami dzieci trudnych,

Szkolenia dot. wczesnej nauki czytania

Szkolenia dot. emisji głosu nauczyciela
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Bądkowo

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Bądkowie

Przedszkole
Samorządowe nr 1

Ciechocinek

Przedszkole
Samorządowe nr 2

Koneck

Nieszawa

Oddział
Przedszkolny przy
Zespole Szkół w
Konecku
Przedszkole
Samorządowe

Przedszkole
Publiczne
„Słoneczko”

 Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych – obecnie dysponuje
zbyt małą bazą lokalową by przyjąć więcej dzieci (przede
wszystkim istnieje konieczność zorganizowania oddziału 4latków)
 Utworzenie placu zabaw oraz pomieszczenia do organizacji zajęć
ruchowych
 Wyposażenie sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne dla dzieci i
nauczycieli (plansze dydaktyczne, pomoce do stymulacji
wielozmysłowych, panele sensoryczne, pomoce rehabilitacyjne),
 Zakup
atrakcyjnych,
dostosowanych
do
możliwości
rozwojowych przedszkolaków urządzeń umożliwiających zabawę
oraz ćwiczenia psychomotoryczne,
 Zatrudnienie pomocy do opieki nad dziećmi z
niepełnosprawnością
 Remont łazienek, w tym wymiana urządzeń sanitarnych
Zakup atrakcyjnych, dostosowanych do możliwości rozwojowych
przedszkolaków urządzeń umożliwiających zabawę oraz ćwiczenia
psychomotoryczne
Zakup materiałów takich jak zestawy do stymulacji rozwoju, zestawy
do balansowania, poduchy sensoryczne itp. oraz wyposażenia np. w
materace do leżakowania, radiomagnetofon

Szkolenia nauczycieli z zakresu podniesienia kwalifikacji do
nauki języka angielskiego oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej







W przedszkolu istnieje potrzeba wsparcia nauczycieli w zakresie
sfinansowania studiów uzupełniających (dla jednej osoby) oraz
studiów podyplomowych dla trzech osób

Raciążek


Waganiec

Przedszkole w
Zbrachlinie




Remont łazienki
Wymiana oświetlenia
Remont pokrycia dachowego
Utworzenie placu zabaw przy siedzibie przedszkola
Poprawa bazy przedszkola – rozbudowa, stworzenie większych
sal, nowoczesnej kuchni, sali do prowadzenia zajęć z zakresu
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zakup komputerów do
użytku nauczycieli oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, zakup tablicy interaktywnej
Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw,
wyposażonego w nowe urządzenia
Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych (w chwili obecnej
trudno określić ich liczbę)
Potrzeby w zakresie poprawy jakości świadczonych usług
edukacyjnych:

 Wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kwalifikacji
zawodowych, tj. zdobycia kwalifikacji w zakresie wczesnego
nauczania języka angielskiego, innowacji pedagogicznych,
kwalifikacji do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika,
taniec, zajęcia teatralne)
 Wsparcie w zakresie zdobycia dodatkowych kompetencji do
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (integracja sensoryczna,
nowoczesne metody stymulacji)
Wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kwalifikacji
zawodowych, tj. zdobycia kwalifikacji w zakresie wczesnego
nauczania języka angielskiego
Podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie
nauczania języka obcego nowożytnego (sfinansowanie studiów
licencjackich)

Wsparcie nauczycieli w zakresie sfinansowania szkoleń/studiów
w tematyce:
 Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 Terapii dzieci z autyzmem
 Prowadzenia zajęć z nauki języka angielskiego
 Innowacyjnych metod pracy



Podnoszenie kompetencji w zakresie diagnostyki
psychologiczno-pedagogicznej
Szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych
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Generalny remont pomieszczeń przedszkolnych dla dzieci
młodszych (3, 4-latków)

Zakup nowych mebli do oddziałów dla młodszych dzieci

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce
dydaktyczne i materiały, które rozwijają kreatywność dzieci

Zakup tablic interaktywnych

Budowa placu zabaw

Zagospodarowanie terenu przedszkolnego gwarantującego
bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 Doposażenie w sprzęt oraz w pomoce dydaktyczne (zabawki)
 Zbudowanie podjazdu do budynku oraz dostosowanie jednej z
toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 Doposażenie placu zabaw, zastąpienie nawierzchni trawiastej na
poliuretanową
Obecnie placówka posiada dwa pomieszczenia po ok. 45m2, którymi
dysponuje jedna grupa przedszkolna. Po uzupełnieniu wyposażenia
(stoliki, regały) oraz zabawek można by było zaplanować dwie
mniejsze grupy przedszkolne (do 16 dzieci). W celu poprawy
istniejącej bazy przedszkolnej należałoby wymienić meble w salach
oraz w szatni przedszkolnej.
 Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych (w chwili obecnej
trudno określić ich liczbę)
 Potrzeby w zakresie poprawy jakości świadczonych usług
edukacyjnych:

Zatrudnienie pomocy nauczyciela do pracy z dziećmi
młodszymi i osoby do wydawania posiłków dla dzieci

Doposażenie kuchni i stołówki w sprzęt wymagany
przepisami SANEPID, HACCP

Ocieplenie budynku przedszkola

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce
dydaktyczne i materiały rozwijające kreatywność dzieci

Zagospodarowanie terenu przyszkolnego gwarantującego
bezpieczeństwo dzieci - boisko szkolne
W istniejących placówkach nie zachodzi potrzeba tworzenia nowych
miejsc przedszkolnych. Występuje natomiast potrzeba doposażenia
ich w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku dzieci
(m. in. plansze dydaktyczne, zabawki, meble do kącików zabaw,
doposażenie placu zabaw)


Przedszkole w
Brudnowie

Oddział
Przedszkolny w SP.
w Niszczewach

Zakrzewo

Przedszkole oraz
oddziały
przedszkole przy SP



Organizacja szkoleń, warsztatów m. in. na temat: Pokazy i
doświadczenia służące rozwijaniu myślenia naukowego i
matematycznego u dzieci przedszkolnych

Wsparcie doskonalenia zawodowego poprzez szkoleniowe rady
pedagogiczne, warsztaty i szkolenia organizowane w ośrodkach
zewnętrznych



Szkolenia dla nauczycieli języków obcych - kwalifikacje do
nauczania w przedszkolach
 Szkolenia w zakresie diagnostyki psychologicznopedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie
deficytów rozwojowych
 Szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno - komunikacyjnych
 Szkolenia w zakresie poszukiwania oraz pisania projektów
grantowych dla przedszkoli i szkół podstawowych
 Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie rozwijania
myślenia naukowego, matematycznego, współpracy w
grupie, twórczego myślenia
 Organizacja szkoleń w zakresie oceniania kształtującego
Występuje potrzeba uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania
języka angielskiego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
przez 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
Załącznik nr 6 - Potrzeby edukacyjne na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
Oferta zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Potrzeby z zakresu rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów

Potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego
podejścia do ucznia

Szkoła
Podstawowa nr 1
w Aleksandrowie
Kujawskim

Koła
zainteresowań:
matematyczne,
komputerowe, przyrodniczo – krajoznawcze i
ekologiczne.
Wszystkie realizowane są w ramach zajęć z art. 42
Karty Nauczyciela.

Ze względu na niski poziom umiejętności
matematycznych uczniów, organizacja zajęć
rozwijających logiczne myślenie oraz strategii
rozwiązywania problemów (nauka gry w
szachy, a drugą na rozwijanie typowych
umiejętności matematycznych).

 Doskonalenie
nauczycieli
w
obszarze
indywidualnego podejścia do uczniów z
problemami wychowawczymi mającymi swoje
źródło w sytuacji rodzinnej bądź zdrowotnej
ucznia (układ nerwowy)
 Wdrażanie oceniania kształtującego

Szkoła
Podstawowa nr 3
w Aleksandrowie
Kujawskim

Oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań
– sportowe, plastyczne, języka angielskiego,
ekologiczne, warcabowo – szachowe, teatralne,
muzyczne,
czytelnicze,
informatyczne,
historyczne, matematyczne, garncarskie
Szkoła oferuje uczniom także sportowe zajęcia
pozaszkolne („Wiking”, „Trójeczka”, „Mały
Mistrz”, „Multisport” oraz zajęcia w ramach
programu „Kluby sportowe Orange”).

Ze względu na trudności w uczeniu się
matematyki,
organizacja
zajęć
uwzględniających podnoszenie umiejętności
matematycznych, w tym gry matematyczne
(szachy i warcaby) i matematyka w praktyce
(mierzenie, ważenie, budowanie modeli,
przeliczanie
jednostek,
rysowanie
z
zastosowaniem
skali,
czytanie
tabel,
wykresów).

 Kursy – terapia skoncentrowana na rozważaniach
– praca psychologa, oligofrenopedagogika, terapia
pedagogiczna
 Studia podyplomowe z zakresu techniki i plastyki
 Szkolenia – wspieranie rozwoju dziecka
młodszego na I i II etapie edukacyjnym, praca
zespołowa
nad
doskonaleniem
procesu
edukacyjnego,
wdrażaniem
pomocy
psychologiczno – pedagogicznych, nowoczesne
metody nauczania matematyki, doskonalenie w
wykorzystywaniu
multimediów,
ochrona
środowiska – nowa cywilizacja, dbanie o
poprawność języka polskiego

Publiczne
Gimnazjum nr 1
w Aleksandrowie
Kujawskim

Szkoła
uczestniczy
w
projekcie
współfinansowanym ze środków UE pod nazwą
„Inwestujemy w wiedzę” – rozwój kompetencji
kluczowych

Szkoła

Zespół Szkół

 Pozyskiwanie wsparcia finansowego na  Studia podyplomowe z zakresu etyki i doradztwa
zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań) z
zawodowego
funduszy unijnych
 Udział nauczycieli w szkoleniach związanych z
 Dopłaty do wyjazdów i biletów dla
rozwojem umiejętności kształcenia (nauczania i
młodzieży uczestniczącej w spektaklach
uczenia się uczniów)
teatralnych i seansach filmowych w zakresie
rozwijania
świadomości
i
ekspresji
kulturalnej
 Zakup pomocy dydaktycznych
Szkoła dla uczniów z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim).
Główne potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć to: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z
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Specjalnych nr 3
w Aleksandrowie
Kujawskim

zaburzeniami mowy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody Dobrego Startu, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody Montessorii

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Szkoły prowadzą kółka czytelnicze, przyrodnicze,
ekologiczne, komputerowe, szachowe, teatralne,
dziennikarskie, techniczne oraz zajęcia z języka
niemieckiego i angielskiego, SKS-y.
Ponadto Gimnazja w Służewie i Stawkach
uczestniczą
w
projekcie
POKL
9.1.2
„Inwestujemy w edukację”, w ramach którego
dostępna jest szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wyjazdów
edukacyjnych, kół zainteresowań, w tym w
zakresie kompetencji kluczowych.

 Wprowadzenie zajęć dodatkowych z języka
obcego
nowożytnego,
zajęć
komputerowych
 Warsztaty przyrodnicze i matematyczne
 Warsztaty wyjazdowe i laboratoryjne dla
uczniów np. Centrum Wiedzy „Młyn”
Toruń, Centrum Nauk Kopernik Warszawa,
UMK Toruń itp.
 Warsztaty artystyczne wyjazdowe (m.in.
teatralne, muzyczne, fotograficzne)
 Terapia pedagogiczna dla uczniów (np.
zajęcia z psychologiem, terapeutą)
 Warsztaty rzemieślnicze (np. rzeźbiarskie,
krawieckie, origami, techniczne itp.)
 Zajęcia z mechatroniki

 Studia uzupełniające dla nauczycieli
 Zatrudnienie
nauczycieli
z
kwalifikacjami
zawodowymi
do
prowadzenia
zajęć
rzemieślniczych

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Bądkowie

 Zajęcia rozwijające uczniów uzdolnionych w
zakresie języków obcych, zajęcia sportowe i
wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów (SP)
 Zajęcia dla uczniów zdolnych i słabszych w
zakresie języków obcych, koła zainteresowań (J.
polski, historia, matematyka, przedmioty
przyrodnicze), zajęcia sportowe oraz zajęcia
informatyczne (Gimnazjum)

 Rozwój wiedzy uczniów uzdolnionych
poprzez koła „młodych naukowców”
 Wyrównywanie wiedzy uczniów słabych
poprzez zajęcia wyrównawcze
 Konkursy przedmiotowe
 Efektywne komunikowanie się w j. ang.
poprzez konwersację z native speakerem
 Kształtowanie postawy otwarcia się na inne
kultury
poprzez
warsztaty
kultury
anglosaskiej
 Lepsze powiązanie oferty edukacyjnej z
potrzebami rynku pracy poprzez wzrost
kompetencji kluczowych uczniów z
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych i języka angielskiego

 Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla
nauczycieli w zakresie zgodnych z lokalną i
regionalną
polityką edukacyjną (w tym
przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu
lub rodzaju prowadzonych zajęć)
 Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych
podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego
wykształcenia
 Programy
przekwalifikowania
nauczycieli
szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją
demograficzną (niż szkolny)

Szkoła
Podstawowa nr 1
w Ciechocinku

Szkoła prowadzi zajęcia komputerowe, koło
matematyczne,
koło
przyrodnicze,
koło
ekologiczne,
zajęcia
psychologiczno
–

 Koło matematyczne dla klas IV-VI
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
matematyki dla klas IV-VI

Kursy/szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć
komputerowych dla uczniów klas I – III oraz w
zakresie indywidualizowania pracy z uczniem.

z
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pedagogiczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia
matematyczno – przyrodnicze w klasach I – III.

 Zajęcia informatyczne dla klas IV-VI
 Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne
kształtujące umiejętność pracy zespołowej
 Zajęcia
rozwijające
uzdolnienia
matematyczno – przyrodnicze w klasach I –
III
 Zajęcia
rozwijające
uzdolnienia
matematyczno-przyrodnicze w klasach IVVI
 Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
z
matematyki w klasach I-III
 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w
klasach I-III
 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w
klasach IV-VI
 Zajęcia
doskonalące
umiejętności
czytelnicze dla klas IV-VI

Szkoła prowadzi koło biologiczne, matematyczne,
polonistyczne, zajęcia z języków angielskiego i
niemieckiego, koła geograficzne, plastyczne,
muzyczne (zespół muzyczny), informatyczne,
historyczne, twórczości artystycznej, fizyczne.

Dofinansowanie kół zainteresowań, wyjazdy
studyjne w celu odbywania zajęć w terenie
lub np. do teatru, opery, galerii sztuki.

 Szkolenia w zakresie rozładowywania emocji i
pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo,
 Kursy kwalifikacyjne z zakresu surdopedagogiki i
oligofrenopedagogiki,
 Szkolenia dotyczące metod pracy z uczniami
uzdolnionymi,
 Szkolenia podnoszące umiejętności wykorzystania
technologii
informacyjnych
w
procesie
edukacyjnym,
 Szkolenia doskonalące umiejętności pracy z
dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
(orzeczonym autyzmem, zespołem Aspergera,
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

Zespół Szkół w
Konecku

Zespół Szkół w Konecku obecnie nie posiada
oferty zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych z
zakresu rozwijania kompetencji kluczowych.

Umiejętność
komunikowania
się
nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, wyszukiwanie i korzystanie
z informacji

Kursy/szkolenia z właściwego i efektywnego
wykorzystanie wyposażenia szkoły w nowoczesne
pomoce dydaktyczne tj.: tablica interaktywna, rzutnik
multimedialny, podręcznik interaktywny

Zespół Szkół w
Nieszawie

Zajęcia w Szkole Podstawowej: zajęcia
wyrównawcze z matematyki, koła: języka



Szkolenia nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki
oraz z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi.

Publiczne
Gimnazjum
Ciechocinku

w

Wprowadzenie dodatkowych
języka obcego nowożytnego

zajęć

z
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angielskiego, matematyczne, terapeutyczno –
teatralne.
Zajęcia w Gimnazjum: zajęcia przygotowujące do
egzaminów zewnętrznych z matematyki i języka
angielskiego, koła: chemiczne, terapeutyczno –
teatralne.
Realizacja projektów gimnazjalnych odbywa się w
sposób interdyscyplinarny z wykorzystaniem
tutoringu i coachingu.
Ponadto w Zespole Szkół funkcjonują: Koło
Młodego
Przyrodnika,
koła:
plastyczne,
techniczne, muzyczne.




Zespół Szkół w
Raciążku

Koła
zainteresowań:
matematyczno
–
przyrodnicze, ekologiczne, przedsiębiorczości,
języka angielskiego, języka niemieckiego

Brak potrzeb
z zakresu
kompetencji kluczowych uczniów

Zespół Szkół w
Zbrachlinie (gm.
Waganiec)

 Edukacja
wczesnoszkolna:
koło
ortograficzne,
szachowe,
plastyczne,
matematyczne, taneczne
 Klasy IV-VI: koło języka polskiego,
matematyczne,
taneczne,
ekologiczne,
językowe, szachowe
 Klasy gimnazjalne: zajęcia sportowo rekreacyjne, zajęcia z języka angielskiego,
Tajemnice teatru i filmu - koło polonistyczne,
Koło Młodych Odkrywców - koło
chemiczne, Mówią Wieki - Poznawanie
historii najbliższej okolicy, koło historyczne,
Lubię Matematykę - praca z uczniem
zdolnym, zajęcia koła teatralnego Maska, koło
- obsługa sprzętu audio, Koło Miłośników
Książki, Master Your English - koło języka
angielskiego, koło przygotowujące młodzież
do konkursu piosenki angielskiej, koło
humanistyczne,
taneczno
wokalne,
ekologiczne, koło PCK, przyrodnicze,
wokalne, fizyczne, naukowe, Szkolne Koło
Caritas

Potrzebą jest by oferta zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych pozostała przynajmniej na
istniejącym poziomie.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych
Wprowadzenie
różnego
rodzaju
warsztatów: rzemieślnicze, modelarskie,
przyrodnicze, gastronomiczne - założenie
kół zainteresowań

rozwijania

Brak potrzeb w zakresie podniesienia kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego
podejścia do ucznia.
 Podnoszenie kompetencji w zakresie diagnostyki
psychologiczno -pedagogicznej,
 Szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno - komunikacyjnych,
 Organizowanie
szkoleń
dot.
oceniania
kształtującego,
 Organizowanie szkoleń/warsztatów twórczego
myślenia,
 Doskonalenie
kompetencji
dydaktycznych
nauczycieli w zakresie oceniania,
 Organizowanie szkoleń dotyczących technik
efektywnego
nauczania
i
uczenia
się,
mnemotechniki skutecznego sposobu
zapamiętywania i uczenia się.
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Zespół Szkół w
Brudnowie (gm.
Waganiec)

Szkoła
Podstawowa w
Niszczewach
(gm. Waganiec)

Zespół Szkół w
Zakrzewie

Obecnie w Zespole Szkół w Zbrachlinie
realizowany jest projekt systemowy Region Nauk
Ścisłych (okres realizacji 09.2014 - 06.2015).
 Koła zainteresowań: matematyczne (szkoła  Zajęcia
warsztatowe
w
ośrodkach
podstawowa i gimnazjum), fizyko-chemiczne
zewnętrznych (rzemieślnicze, centra nauki,
(gimnazjum), geograficzne (gimnazjum),
wiedzy itp.). Organizacja wyjazdów na
językowe (angielski - szkoła podstawowa,
basen, prowadzenie nauki pływania.
niemiecki - gimnazjum),
Wyjazdy do instytucji kultury
 zespoły: muzyczny (szkoła podstawowa),  Kształtowanie
właściwych
relacji
taneczne (szkoła podstawowa, gimnazjum)
interpersonalnych,
tolerancja,
funkcjonowanie
w
społeczeństwie
(uczniowie
zagrożeni
wcześniejszym
wypadnięciem z systemu oświaty/rynku
pracy)
 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
zakresie języka angielskiego. Wyposażenie
pracowni językowej w tablicę interaktywną
Oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje koła  Powrót do prowadzenia zajęć obejmujących
pozalekcyjne w zakresie rozwoju kompetencji
naukę drugiego języka nowożytnego dla
kluczowych: języka angielskiego (kl. I-VI),
uczniów,
matematyczne (kl. IV-VI), informatyczno-  Zwiększenie ilości zajęć dodatkowych
fotograficzne (kl. IV-VI), przyrodniczo (projekty,
granty)
umożliwiających
regionalne (kl. I-VI), dziennikarsko-polonistyczne
uczestnictwo uczniów w wyjazdach do
(kl. IV-VI), zajęcia taneczno-muzyczne/gra na
filharmonii, opery, kina, udział w zajęciach
instrumencie (kl. I-VI), zajęcia dla uczniów klas Iorganizowanych przez wyższe uczelnie
III - OMNIBUS - poszerzenie wiedzy
(zajęcia
przyrodniczo-matematyczne,
wielokierunkowej i kreatywności.
językowe), centra nauki, zajęcia sportowe wyjazdy na basen, organizowanie zajęć
rekreacyjnych specjalistycznych itp.
Gimnazjum
– zajęcia: teatralne, muzyczne,
W
szkołach
organizowane
są
zajęcia
krajoznawczo-turystyczne,
specjalistyczne (korekcyjno - kompensacyjne, dziennikarskie,
językowe,
logopedyczne,
gimnastyka
korekcyjna), matematyczno-przyrodnicze,
wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w informatyczne, rekreacyjno – sportowe z
nauce (j. polski, matematyka, j. angielski) oraz elementami tańca, modelarskie.
rozwijające zainteresowania (koła przedmiotowe, Szkoła Podstawowa – zajęcia: teatralne,
matematyczne,
językowe,
pozalekcyjne zajęcia z języków obcych, Szkolne przyrodnicze,
Koło Turystyczno - Krajoznawcze, kółka informatyczne, rekreacyjno – sportowe.
plastyczne, regionalne, muzyczne, sportowe,

 Szkolenia w zakresie podniesienia kompetencji lub
kwalifikacji nauczycieli ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów
 Szkolenia w zakresie kreowania procesu
dydaktycznego z wykorzystaniem najnowszych
form i metod kształcenia na I, II i III etapie
nauczania
 Szkolenie w zakresie nauczania w oparciu o
wiedzę o nowych paradygmatach, teoriach
pedagogicznych, neurodydaktykę

 Szkolenia w zakresie diagnostyki psychologicznopedagogicznej,
umożliwiającej
wczesne
rozpoznanie deficytów rozwojowych,
 Szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 Szkolenia w zakresie poszukiwania oraz pisania
projektów grantowych dla szkół podstawowych,
 Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie
rozwijania myślenia naukowego, matematycznego,
współpracy w grupie, twórczego myślenia,
 Organizacja szkoleń w zakresie oceniania
kształtującego.
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Gminy
Zakrzewo posiadają odpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów. Niemniej jednak
aby wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych z zakresu
zajęć wychowania fizycznego zachodzi potrzeba
zrobienia
przez
trzech
nauczycieli
w-f
specjalistycznych kursów trenerskich z piłki siatkowej
i tenisa stołowego.
W Publicznej Szkole
Podstawowej w Sędzinie występuje potrzeba
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kółka
informatyczne,
dodatkowe
zajęcia
pozalekcyjne dla gimnazjalistów z informatyki
"Animacje w programie SWiSH Max").
Prowadzone są także dodatkowe zajęcia
przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty i
egzaminu gimnazjalnego (z zakresy przedmiotów
objętych sprawdzianem i egzaminem). Uczniowie
mają również możliwość uczestnictwa z kursie
tańca.
Szkoły starają się uczestniczyć również w różnych
projektach unijnych wzbogacających ofertę zajęć
pozalekcyjnych
(językowych,
sportowych,
informatycznych,
matematyczno
przyrodniczych) oraz rozwijających kompetencje
kluczowe (w ostatnich latach realizowany był
projekt
"Uczeń
na
6
w
Powiecie
Aleksandrowskim" oraz "Ćwiczę, uczę się,
wygrywam", "Uczenie się przez całe życie Comenius", "Powszechna nauka pływania").

uzyskania kwalifikacji dla nauczyciela przedmiotu
technika.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 7 - Potrzeby edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
Potrzeby w zakresie rozwoju oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych

 Zajęcia
pozalekcyjne
z
zakresu
przygotowania uczniów do egzaminu
maturalnego
z
języka
polskiego,
matematyki,
języków
obcych
oraz
przedmiotów rozszerzonych tj. biologia,
geografia, język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie.
 Zajęcia
pozalekcyjne
z
zakresu
przygotowania uczniów do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach,
z: mechaniki, rachunkowości, analizy
żywności, turystyki, języka programowania
C++, języka Java, platformy Jumla.

Zajęcia z: języka ojczystego, języków obcych
(j. angielski, j. niemiecki), geografii, biologii,
matematyki, wiedzy o społeczeństwie,
mechaniki, rachunkowości, informatyki.







Zajęcia z matematyki, fizyki i chemii
Zajęcia języka polskiego
Zajęcia biologiczne i geograficzne
Zajęcia języka angielskiego
Techniki
uczenia
się
(warsztaty
mnemotechniki)

ECDL (Europejski certyfikat umiejętności  Studia podyplomowe z psychologii, przyrody
komputerowych) dla uczniów i nauczycieli.
i etyki
 Zajęcia z języków obcych (angielski,  Szkolenie rady pedagogicznej: „Rozwój
niemiecki, hiszpański i francuski)
kompetencji
kluczowych
ucznia,
indywidualizacja procesu kształcenia”; „Jak
 Zajęcia z matematyki
oceniać uczniów, by wspomagać ich rozwój”;
 Zajęcia w laboratoriach Centrum Nauki
„Lekcja, która wciąga – czyli jak angażować
Kopernik w Warszawie
ucznia na lekcji”
 Zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu
 Warsztaty laboratoryjne w Centrum
Chemii Małej Skali w Toruniu
 Zajęcia
rozwijające
zainteresowania
uczniów – np. zajęcia artystyczne, koła
techniczne, sportowe, itd.

Działalność Szkolnego Koła Informatycznego
rozwijającego umiejętności uczniów w zakresie
kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości.

 Organizacja konkursów informatycznych,  Szkolenie i doskonalenie nauczycieli w
zakresie indywidualnego podejścia do ucznia
 Organizacja Powiatowego Konkursu
 Szkolenia rad pedagogicznych
Piosenki Obcojęzycznej

Szkoła

Zespół Szkół nr 1
Centrum Kształcenia
Praktycznego w
Aleksandrowie
Kujawskim

Zespół Szkół nr 2 im.
mjra H. Dobrzańskiego
Hubala w
Aleksandrowie
Kujawskim

Liceum
Ogólnokształcące im.
Stanisława Staszica w
Ciechocinku

Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli i
innych pracowników pedagogicznych
ukierunkowane na podniesienie
kompetencji lub kwalifikacji
Studia podyplomowe z zakresu wprowadzenia
nowych kierunków kształcenia.

Oferta zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji ze Starostwa Powiatowego
Załącznik nr 8 - Potrzeby w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego
Szkoła zawodowa




Zespół Szkół nr 1
Centrum Kształcenia
Praktycznego
w
Aleksandrowie
Kujawskim



Zespół Szkół nr 2 im.
mjra
H.
Dobrzańskiego
Hubala
w
Aleksandrowie
Kujawskim

Potrzeby w zakresie oferty zajęć
pozalekcyjnych przedmiotów zawodowych

Potrzeby szkoleniowe nauczycieli kształcenia
zawodowego

Stworzenie
nowych
pracowni
dydaktycznych i wyposażenie ich w
niezbędny sprzęt
Doposażenie pracowni istniejących (w
związku ze zmianą podstawy programowej
w szkolnictwie zawodowym) w zakresie
sprzętu pozwalającego na zwiększenie
udziału
praktycznego
kształcenia
zawodowego
w
formie
ćwiczeń
praktycznych, zbliżonych do rzeczywistych
warunków pracy
Budowa wiaty na sprzęt rolniczy oraz
silosu zbożowego

Zajęcia dodatkowe umożliwiające uzyskanie
nowych
kwalifikacji/umiejętności
zawodowych, potwierdzonych otrzymaniem
stosowanego certyfikatu/świadectwa:
 kurs obsługi wózków widłowych
 kurs spawacza
 kurs obsługi suwnic
 kurs prawa jazdy kategorii B, T, C
 kurs obsługi koparko-ładowarek
 kurs bukieciarstwa (tworzenia kompozycji
roślinnych)
 kurs obsługi programu AutoCad
 kurs obsługi kombajnów zbożowych
 kurs fotograficzny
 kurs obsługi programu Photo-Shop

Studia podyplomowe dla nauczycieli związane z
wprowadzaniem nowych kierunków kształcenia w
szkole (technik mechanik, technik geodeta,
mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator
obrabiarek skrawających, ślusarz).

Zakup
nowoczesnego
wyposażenia
pracowni: gastronomicznej, kelnerskiej,
elektrycznej, mechanicznej i elektrycznej,
budownictwa, drzewnej, hotelarskiej,
fryzjerskiej i ekonomicznej
Potrzeba rozwinięcia i unowocześnienia
infrastruktury informatycznej dla potrzeb
szkoły
i
ośrodka
egzaminowania.
Wyposażenie pracowni w nowoczesny
sprzęt multimedialny i tablice interaktywne

 Kursy zawodowe: spawacza, wózki
widłowe,
prawo jazdy, barmański,
AutoCAD-a, kas fiskalnych, SEP, montażu
rusztowań i inne wynikające ze specyfiki
zawodu
 Wizyty studyjne w zakładach pracy
 Wycieczki przedmiotowe (gastronomia,
elektrycy, mechanicy, hotelarstwo, itd)

 Kursy na egzaminatorów w poszczególnych
zawodach
 Studia podyplomowe z kosmetologii lub
pokrewnych dające kwalifikacje do nauczania
zawodu fryzjer
 Studia podyplomowe z zakresu budownictwa
lub zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do
nauczania przedmiotów teoretycznych i
praktycznych w budownictwie
 Staże nauczycieli w zakładach pracy

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji ze Starostwa Powiatowego
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Załącznik nr 9 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
Instytucja prowadząca doradztwo
zawodowe
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Aleksandrowie
Kujawskim

Oferta w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży/praktyk




Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Aleksandrowie Kujawskim




Potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
staży/praktyk

Spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie ich szkół (dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)
Indywidualne specjalistyczne badania predyspozycji zawodowych
uczniów na terenie Poradni, dyżury doradców zawodowych w
szkołach - dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli (porady i
konsultacje indywidualne)

Poszerzanie wiedzy i doskonalenie
umiejętności
pracowników związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą
celem kształtowania, rozwijania
ich
kompetencji
emocjonalnych, społecznych, umiejętności uczenia się.

Uczestnictwo uczniów klas III w targach zawodów i szkół,
organizowanych na terenie miasta i w okolicznych szkołach
Wizyty uczniów klas III w szkołach ponadgimnazjalnych („Drzwi
otwarte”)

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Zespół Szkół nr 1 Centrum
Kształcenia Praktycznego w
Aleksandrowie Kujawskim

Organizacja praktyk zawodowych w oparciu o poszczególne pracownie
dydaktyczne oraz przedsiębiorstwa przyjmujące uczniów na praktykę
zawodową.

Wprowadzenie dodatkowych, obowiązkowych, cyklicznych
zajęć z doradcą zawodowym – planowanie indywidualnej
ścieżki kariery zawodowej ucznia.

Zespół Szkół nr 2 im. Mjra H.
Dobrzańskiego Hubala w
Aleksandrowie Kujawskim



 Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów
kończących szkołę związane z mobilnością przyszłych
pracowników
 Warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów
gimnazjów powiatu aleksandrowskiego sprawdzające
kompetencje, predyspozycje i zainteresowanie zawodowe
 Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane
bezpośrednio
w
zakładach
pracy
powiatu
aleksandrowskiego
 Staże organizowane dla uczniów i absolwentów szkoły.
Rozwinięcie stypendiów dla najlepszych uczniów
 Warsztaty przedmiotowe i pokazy skierowane dla
uczniów szkół gimnazjalnych
 Organizacja wspólnie z zakładami pracy szkoleń
specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli



Doradztwo zawodowe szkoła kieruje szczególnie do uczniów
gimnazjum, bo tam jest potrzebna pomoc w wyborze kariery zgodnej
z predyspozycjami i zainteresowaniami
Współpraca z zakładami z regionu w postaci organizowania staży,
praktyk i zajęć praktycznych pozwala uczniom zapoznać się z nowymi
technologiami, a pracodawcom pozyskać wykwalifikowaną kadrę
zgodnie z aktualnymi potrzebami. Szkoła w większości organizuje
praktyki i zajęcia praktyczne w zakładach pracy
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Aleksandrów Kujawski (w.)

W zakresie doradztwa zawodowego szkoły obecnie realizują giełdę szkół
- zapraszani są do szkoły przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z
Aleksandrowa i Torunia, które przedstawiają ofertę edukacyjną i każdy
uczeń ma możliwość indywidualnej rozmowy. Ponadto pedagog szkolny
wraz z wychowawcami prowadza zajęcia z zakresu doradztwa w ramach
godzin z wychowawcą. Uczniowie mają również możliwość
uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez mobilne centrum
informacji. Odbywają się także spotkania z rodzicami klas III gimnazjum.
Gimnazja w Służewie i Stawkach uczestniczą w projekcie POKL 9.1.2
„Inwestujemy w edukację”, w ramach którego realizowane jest doradztwo
edukacyjno – zawodowe i świadczone porady psychologiczno –
opiekuńcze

 Zorganizowanie punktu konsultacyjnego doradztwa
zawodowego w szkołach
 Wyjazdy zawodoznawcze uczniów do firm i zakładów
pracy

Zespół Szkolno - Przedszkolny w
Bądkowie




 Potrzeba zatrudnienia w gimnazjum osoby, która zajęłaby
się doradztwem edukacyjno – zawodowym
 Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu doradztwa
 Szkolenie rodziców w celu zaangażowania ich w proces
rozwijania zainteresowań
 Zapewnienie szkołom możliwości i funduszy na
organizowanie wycieczek szkolnych do zakładów pracy
 Doposażenie w materiały edukacyjne dla uczniów
dotyczące tematyki poznanej zawodów – planowanie
kariery zawodowej

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi – dni otwarte szkół
Pomoc pedagoga w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie
grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Spotkanie
szkoleniowe – informacyjne z doradcami zawodowymi z PPP w
Aleksandrowie Kuj. i PUP

 Rozmowy wychowawców klas III gimnazjum z uczniami
ukierunkowane na wybór dalszej drogi kształcenia z uwzględnieniem
potrzeb rynku pracy

Publiczne Gimnazjum w
Ciechocinku

Szkoła prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego.

 Szkolenia dla rady Pedagogicznej z zakresu doradztwa
zawodowego
 Stworzenie etatu doradcy zawodowego w szkole, co
umożliwiłoby prowadzenie systematycznych zajęć dla
uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych
 Pozyskiwanie środków na wyjazdy uczniów na targi
edukacyjne organizowane przez szkoły ponadgimnazjalne
lub uczelnie wyższe

 Szkolenia dla rodziców w celu zaangażowania ich w
proces rozwijania zainteresowań i właściwego
ukierunkowania dzieci przed wyborem dalszego etapu
kształcenia
Zespół Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana

 Rozmowy wychowawców klas III gimnazjum z uczniami
ukierunkowane na wybór dalszej drogi kształcenia z uwzględnieniem

Wyjazdy uczniów do zakładów pracy
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Wyszyńskiego w Konecku

Zespół Szkół w Nieszawie

potrzeb rynku pracy
 Udział uczniów w dniach otwartych organizowanych przez szkoły
ponadgimnazjalne
 Pomoc pedagoga szkolnego w ramach organizacji spotkań z doradcą
zawodowym z Urzędu Pracy
Szkoła nie prowadzi doradztwa zawodowego.

Zespół Szkół w Raciążku

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów SP (kl. VVI) oraz gimnazjum
 Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie dni
otwartych szkół

Zespół Szkół w
(gmina Waganiec)

Zbrachlinie

Zespół Szkół w
(gmina Waganiec)

Brudnowie

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum
 Współpraca
z
Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
w
Aleksandrowie Kujawskim - organizacja warsztatów
 Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi - dni otwarte szkół
 Targi przedstawiające szkoły średnie
 Współpraca z zakładami pracy - wycieczki
 Udział w projekcie „Region nauk ścisłych”, w którym realizowany
jest moduł doradztwa zawodowego
Obecnie w gimnazjum funkcję szkolnego doradcy zawodowego sprawuje
nauczyciel historii i WOS w ramach realizacji art. 42 Karty Nauczyciela.

Szkoła
Podstawowa
w
Niszczewach (gmina Waganiec)
Zespół Szkół w Zakrzewie

Obecnie szkoła nie prowadzi doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 Pomoc pedagoga szkolnego w wyborze zawodu i kierunku
kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad



Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum
 Doposażenie w materiały edukacyjne i filmy dotyczące
tematyki związanej z poznawaniem zawodów dla
uczniów klas szkoły podstawowej
 Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi
poszczególne zawody (zgodnie z zainteresowaniami
uczniów)
 Doposażenie w materiały edukacyjne i filmy dotyczące
tematyki związanej z poznawaniem zawodów
 Zapewnienia funduszy na organizowanie wycieczek
szkolnych do zakładów pracy
 Doposażenie w materiały edukacyjne i filmy dotyczące
tematyki związanej z poznawaniem zawodów dla
uczniów klas szkoły podstawowej
 Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkoły
podstawowej
i
I-III
gimnazjum
z oprogramowaniem dotyczącym tej tematyki
 Organizowanie szkoleń dla nauczycieli dotyczących
doradztwa zawodowego
 Zapewnienie szkołom możliwości i funduszy na
organizowanie wycieczek szkolnych do zakładów pracy
Powołanie w gimnazjum doradcy zawodowego, jako
autonomiczne stanowisko, działające na zasadach
podobnych do funkcji pedagoga czy psychologa w szkole.
 Doposażenie w materiały edukacyjne dla uczniów nt.
poznawania zawodów - planowanie kariery zawodowej
 Zapewnienie środków na organizowanie wyjazdów do
zakładów pracy
 Warsztaty z zawodoznawstwa z doradca zawodowym
 Wyjazdy uczniów Gimnazjum do zakładów pracy

28

zawodowych
 Spotkania szkoleniowo - informacyjne z doradcami zawodowymi z
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie
Kujawskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy
 Giełda szkół ponadgimnazjalnych z Aleksandrowa Kujawskiego,
Włocławka, Radziejowa, Torunia i Inowrocławia
 Udział uczniów w konkursach, m. in. m.in. "Rynek pracy pod lupą"

umożliwiające poznanie zawodów w praktyce
 Zakup filmów – zestawy różnych zawodów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
Załącznik nr 10 - Stan techniczny oraz potrzeby w zakresie odnowy infrastruktury instytucji kultury
Jednostka
terytorialna
Aleksandrów
Kujawski (m.)

Instytucja kultury
Miejskie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Aleksandrowska Izba
Historyczna

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Gminna Biblioteka Publiczna i
Gminny Ośrodek Kultury w
Służewie
Filie Biblioteki w Opokach,
Ośnie i Otłoczynie

Bądkowo

Gminny Ośrodek Kultury w
Bądkowie

Stan techniczny infrastruktury kultury i potrzeby w zakresie odnowy
instytucji kultury
MCK od 2003 roku posiada wyłączoną z użytkowania salę
Widowiskową. Ponadto budynek wymaga wielu remontów i napraw.
Najpilniejsze potrzeby remontowe to naprawa dachu, instalacji
odgromowej, instalacji elektrycznej, wymiany instalacji CO,
odnowienie elewacji, uporządkowanie terenu wokół budynku.
Istnieją plany rozbudowy budynku oraz remontu sali widowiskowej.
Stan techniczny budynku biblioteki jest zadowalający. Jednakże w
najbliższej przyszłości planowane jest przeniesienie biblioteki do
budynku dworca kolejowego. Potrzeby inwestycyjne biblioteki to:
zakup regałów, w tym magazynowych przesuwnych, zakup mebli
bibliotecznych, wymiana sprzętu komputerowego, centrali
telefonicznej.
Stan techniczny pomieszczeń jest bardzo zły. Z chwilą zakończenia
rewitalizacji budynku zabytkowego dworca kolejowego, Izba
Historyczna przeniesiona zostanie do odnowionych pomieszczeń.
Potrzeby inwestycyjne Izby to: zakup fotoram, gablot i stołów do
ekspozycji, mebli służących do gromadzenia i przechowywania
zbiorów, zakup sprzętu komputerowego.
Budynek Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
wymaga remontu w zakresie wymiany ogrzewania (ogrzewanie
ekologiczne, odnawialne źródła energii), zabezpieczenia budynku i
zbiorów (rolety, system monitoringu), termoizolacji. Ponadto istnieje
potrzeba doposażenia w sprzęt multimedialny.
Budynek filii biblioteki w Ośnie wymaga wymiany pieca.
Budynek murowany o powierzchni 395 m2. Budynek znajduje się w
dobrym stanie z uwagi na modernizację, którą przeszedł w 2010
roku, remont łazienek w 2014r. i inne bieżące naprawy. Obecnie

Imprezy i wydarzenia kulturalne
„Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy”,
„Róże Burmistrza”, „Kulturalne Przesilenie”,
Festiwal Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”,
Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „O zegar
czasu”, wydarzenia związane z życiem i twórczością
Edwarda Stachury, Aleksandrowskie spotkania z
pasją”, „Spotkania ze znanymi ludźmi”.
Ponadto w mieście działa koło plastyczne, koło
fotograficzne, koło teatralne, grupy rekonstrukcji
historycznej, Chór Lutnia Nova, zespoły wokalne
„GAMA” i „MUZA”, zespół muzyczny „Żarówka”
oraz Klub Seniora „Złoty Wiek”.

Ogólnopolskie
Lokomotywa.

Spotkania

Poetów

Biała

Gminny Turniej Tenisa Stołowego, konkursy,
przeglądy piosenek, tańca, recytatorskie, plastyczne,
koncert bożonarodzeniowy, dożynki, piknik
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Ciechocinek

Koneck

Świetlice wiejskie w Jaranowie
Dużym, Kalinowcu, Kujawce,
Łowkowicach oraz Słupach
Dużych
Miejskie Centrum Kultury wraz
z kinem „Zdrój” będącym w
jego zarządzie
Biblioteka Miejska
Teatr

Gminny Ośrodek Kultury w
Konecku

Gminna Biblioteka Publiczna w
Konecku

Nieszawa

Biblioteka Miejska

Raciążek

Gminny Ośrodek Kultury w

remontu wymaga dach obiektu.
Stan techniczny obiektów jest zróżnicowany, nie stwarzają
zagrożenia dla spełniania swoich funkcji, jednak w części wymagają
gruntownych prac remontowych.

rodzinny, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
festyn sportowo – rekreacyjny itp.

Budynki wszystkich miejskich instytucji kultury są w bardzo dobrym
stanie i nie wymagają remontów. Są po generalnych remontach bądź
bieżących naprawach.
Istnieje zapotrzebowanie na stworzenie Ośrodka Dziennego Pobytu
dla Aktywnych na bazie infrastruktury dawnego domu kultury.

Imprezy o zasięgu krajowym to: Gala Polskich
Tenorów, Festiwal Operowo – Operetkowy,
Festiwal Piosenki Kultury Romów, Festiwal
Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, Festiwal
Piosenki Anny German, Festiwal „Blues bez
barier”, Festiwal Piosenki Strażackiej, Półmaraton
Uzdrowisko Ciechocinek.
Imprezy o zasięgu regionalnym: Kujawsko –
Pomorski Młodzieżowy Festiwal Piosenki, Przegląd
Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Chleba i Soli,
Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej, Minimaraton Integracyjny „Bieg
Solny”.
Działają kółka zainteresowań, Koło Gospodyń
Wiejskich, zespół folklorystyczny, odbywają się
zajęcia czytelnicze dla dzieci, konkursy i festyny, co
przyczynia się do zachowania i promocji
dziedzictwa kulturowego regionu.
W kalendarzu na stałe wpisały się takie imprezy jak:
Przegląd Młodych Talentów Wokalnych – przegląd
piosenki dziecięcej 6 – 15 lat, Festyn z okazji dnia
dziecka, Zabawa odpustowa, Przegląd Zespołów
Ludowych – prezentacje śpiewu i tańca zespołów
ludowych, Regionalny Turniej Sołectw – festyn
połączony z rywalizacją sołectw z terenu gminy
Koneck na wesoło, Artystyczne Prezentacje
Instrumentalne – prezentacje instrumentalne dzieci
w wieku szkolnym.
Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się
cyklicznie w Nieszawie to: Festiwal Wiślana, Finał
WOŚP, Targi Partnerstwo z Kuchnią Ziemi
Kujawskiej, Święto Patronki Miasta Św. Jadwigi
Królowej.
Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się

Kubatura budynku 1590 m2, o powierzchni zabudowy 265 m2,
powierzchnia użytkowa to 330,70 m2,
w średnim stanie
technicznym.
W budynku zachodzi konieczność zmiany konstrukcji dachowej na
spadową, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania pokrycia
dachowego o lekkiej konstrukcji, orynnowanie i odgromienie dachu.
Ponadto zachodzi konieczność wyremontowania kotłowni oraz
wymiany pieca.
Biblioteka ma siedzibę w budynku Zespołu Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku.
Powierzchnia lokalu to: 103 m2 w średnim stanie technicznym. W
lokalu zachodzi konieczność naprawy oraz częściowej wymiany
centralnego ogrzewania, wymiany okien oraz podłóg. Ze względów
estetycznych zachodzi również konieczność wymiany mebli i
wyposażenia biblioteki.
Stan techniczny budynku jest zły – zachodzi konieczność wykonania
kompleksowego
remontu
budynku
biblioteki
wraz
z
termomodernizacją oraz utworzeniem sali pamięci. Istnieje także
potrzeba wymiany części wyposażenia.
GOK i Biblioteka funkcjonują w jednym budynku. Budynek został
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Raciążku i Gminna Biblioteka
Publiczna

Ruiny Zamku Biskupiego w
Raciążku

Waganiec

Gminna Biblioteka Publiczna w
Wagańcu

Zakrzewo

Dom Kultury w Zakrzewie
Gminna Biblioteka Publiczna w
Zakrzewie

w 2013r. poddany termomodernizacji. Nadal istnieją potrzeby w
zakresie wymiany parkietu w Sali widowiskowej oraz instalacji
klimatyzacji.
Poważnym problemem jest zbyt mała liczba i powierzchnia
pomieszczeń w odniesieniu do potrzeb biblioteki. Koniecznością
jest rozbudowa lub budowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki
Publicznej.
Stan techniczny ruin jest obecnie bardzo zły. Potrzeby w zakresie
ich odnowy obejmują przede wszystkim: zabezpieczenie korony
murów, przeprowadzenie prac konserwatorskich mających na celu
zabezpieczenie lic murów, odgrzybienie murów, wykonanie
odprowadzenia wody z obrębu murów, usunięcie roślinności
porastającej powierzchnię murów, usunięcie graffiti, prace
restauracyjne polegające na odbudowie części murów zamkowych
do wysokości I piętra, tworzących wieżę widokową.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest jedyną instytucją
kultury w gminie. Budynek Biblioteki zlokalizowany jest w Wagańcu
w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu gminy. Obiekt na zewnątrz jest
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka
posiada stanowiska komputerowe podłączone do drukarek, z
darmowym dostępem do Internetu. Najsłabszą stroną placówki jest
ubogi księgozbiór. Potrzeba zwiększenia nakładów finansowych dla
Gminnej Biblioteki Publicznej przede wszystkim na zakup książek i
modernizację pomieszczeń, a także na zakup sprzętu
komputerowego, regałów oraz wymianę oświetlenia.
Ponadto w gminie istnieje potrzeba stworzenia Domu Kultury.
Takie przedsięwzięcie dałoby szansę na pomoc i współpracę z
Biblioteką w wielu przedsięwzięciach. Taka instytucja służyłaby
mieszkańcom zapewniając im szersze uczestnictwo w kulturze z
bogatą ofertą skierowaną do osób w każdym wieku. Tworzyłaby
warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
kultywowałaby folklor i tradycję, organizowałaby wystawy
okolicznościowe i różnorodne konkursy. Byłaby bazą pomysłów i
warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw
kulturalnych
Stan techniczny ww. obiektów nie budzi zastrzeżeń, niemniej jednak
istnieje potrzeba rozbudowy biblioteki o czytelnię – takie
zapotrzebowanie zgłaszają mieszkańcy.

cyklicznie w Raciążku to:
Finał WOŚP, Dni Młodości – Dni Raciążka,
Wojewódzki Przegląd Klubów Seniora, Festiwal
Piosenki Dziecięcej „Doreminki”, Konkurs
Malarski - „Gdybym był malarzem”, Dziecięcy
konkurs piosenki ludowej.
-

W bibliotece działa „Klub dobrej książki” oraz
Klub Seniora „Mimoza”.
Ponadto przy Zarządzie Gminnym OSP Waganiec
funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
Wagańca, a przy Kościele Parafialnym pod
wezwaniem Św. Wojciecha w Zbrachlinie - Zespół
teatralny „Zbrat”.
Do najważniejszych imprez organizowanych
cyklicznie w gminie należą: Dzień dziecka –
Strażacy
dzieciom”,
„Gminne
Dożynki”,
Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych oraz obchody
Dnia Niepodległości.

Imprezy i wydarzenia kulturalne odbywające się
cyklicznie w Domu Kultury w Zakrzewie: Finał
WOŚP, Noworoczny Koncert Kolęd, Gala
Malowanej Pisanki, Majowy Konkurs Recytatorski,
Gminny Dzień Dziecka, Gminna Biesiada Sołecka,
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Festiwal Muzyki Rockowej "Rock Cooltura",
Obchody Święta Niepodległości, Mikołajkowy
spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 11 - Gospodarka wodno – ściekowa na terenie ORSG Powiatu Aleksandrowskiego
Jednostka
terytorialna

Oczyszczalnie ścieków i przydomowe
oczyszczalnie ścieków – stan
techniczny, problemy i potrzeby

Obszary, na których budowa
kanalizacji jest technicznie lub
ekonomicznie niezasadna

Potrzeby w zakresie budowy sieci
wodno – kanalizacyjnej i
przydomowych oczyszczalni ścieków

Ujęcia wody i stacje uzdatniania wody
– stan techniczny, problemy i
potrzeby

Aleksandrów
Kujawski (m.)

Oczyszczalnia ścieków przy ul.
Parkowej
–
została
poddana
modernizacji i przebudowie i nie
wymaga żadnych prac.

M.in.
końcowy
odcinek
Wyspiańskiego, ul. Klonowa,
Tęczowa, końcowy odcinek
Fredry.

ul.
ul.
ul.

Potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej
i
sanitarnej.
Sieć
wodociągowa wymaga modernizacji.

Ujęcie wody ul. Narutowicz – ujęcie
posiada 4 studnie głębinowe ujmujące
wodę z pokładów jurajskich i
czwartorzędowych. Ujęcie wymaga
pilnej modernizacji.

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Gmina
nie
posiada
własnej
oczyszczalni
ścieków.
Ścieki
odprowadzane są do oczyszczalni w
Aleksandrowie
Kujawskim.
Ze
względu na rozległość obszaru należy
rozważyć
wybudowanie
kilku
mniejszych oczyszczalni ścieków
rozlokowanych po terenie całej
gminy Aleksandrów Kujawski. Na
terenie gminy funkcjonuje 89
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Stan techniczny wszystkich jest
bardzo dobry.

Miejscowości: Zduny, Wilkostowo,
Podgaj, Poczałkowo, Przybranówek,
Goszczewo, Chrusty, Wygoda.

Konieczność
rozbudowy
wodociągowych sieci rozdzielczych,
szczególnie
w
miejscowościach
Rożno-Parcele, Łazieniec, Stawki,
Konradowi oraz Odolion i Rudunki.
W
miejscowościach
Zduny,
Wilkostowo, Podgaj, Poczałkowo,
Przybranówek, Goszczewo, Chrusty,
Wygoda,
istnieje
konieczność
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Ponadto
istnieje
konieczność wymiany infrastruktury
wodociągowej
budowanej
w
technologii
rur
cementowoazbestowych,
na
rurociągi
wykonywane z PVC bądź PEHD.
Konieczność
rozbudowy
sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach:
Stawki, Ośno, Łazieniec, Odolin i
budowy
w
miejscowości
Przybranowo.

Teren gminy zasilany jest z czterech
Stacji
Uzdatniania
Wody
zlokalizowanych w miejscowościach
Służewo, Ośno, Grabie oraz Kuczek.
Woda pochodząca z największego
ujęcia w Kuczku dostarczana jest do
Miasta Ciechocinek. SUW w Ośnie
oraz Służewie w ostatnich latach
zostały
zmodernizowane.
W
kolejnych latach konieczna będzie
modernizacja stacji uzdatniania wody
Kuczek oraz Grabie. Ponadto na
terenie
ujęcia
wody
Kuczek
konieczna jest wymiana rurociągu
tłocznego doprowadzającego wodę
ze studni głębinowych do samej stacji
uzdatniania. Ponadto planowane są
prace
renowacyjne
studni
głębinowych oraz odwierty nowych.

Bądkowo

Oczyszczalnia
ścieków
w
miejscowości
Kujawka,
która
obsługuje 25% mieszkańców gminy.
Ścieki z oczyszczalni odprowadzane
są
do
Kanału
Bachorza.
Oczyszczalnia wymaga modernizacji

Bądkowo,
Bądkówek,
Biele,
Jaranowo,
Jaranowo
Duże,
Kalinowiec,
Kaniewo,
Kryńsk,
Kujawka,
Kwiatkowo,
Kolonia
Łowiczek, Łowiczek, Łówkowice,
Sinki, Słupy Duże, Słupy Małe,

Potrzeba budowy ok. 2 km sieci
wodociągowej oraz dofinansowania
jak największej liczby przydomowych
oczyszczalni ścieków dla obiektów
indywidualnych na posesjach gdzie
nie jest doprowadzona kanalizacja

Gmina nie posiada własnych ujęć
wody
i
korzysta
z
ujęć
zlokalizowanych w gminie Zakrzewo
w miejscowości Siniarzewo oraz w
gminie
Brześć
Kujawski
w
miejscowości Brzezie. Aktualnie
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Ciechocinek

Koneck

Nieszawa

poprzez
wymianę
urządzeń
odpowiedzialnych za oczyszczanie
ścieków,
usprawnienie
systemu
sterującego
oraz
zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań w zakresie
zużycia energii elektrycznej.
Ponadto
na
terenie
gminy
funkcjonują
143
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków.
Stan
techniczny wszystkich jest bardzo
dobry.

Tomaszewo,
Toporzyszczewo,
Toporzyszczewo Stare, Wysocin,
Wójtówka, Zieleniec, Żabieniec Gmina będzie tam wspierać budowę
indywidualnych
przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków

sanitarna.

realizowana jest inwestycja polegająca
na budowie stacji uzdatniania wody
na terenie gminy Bądkowo w
miejscowości Sinki.

Mechaniczno – biologiczno –
chemiczna oczyszczalnia ścieków
komunalnych z podczyszczalnią
solanki
w
Ciechocinku.
Stan
oczyszczalni jest dobry i nie wymaga
większych nakładów finansowych.
Miasto ma zwartą zabudowę, dlatego
na występują jedynie pojedyncze
przydomowe oczyszczalnie ścieków,
których stan jest dobry.
Gmina
nie
posiada
własnej
oczyszczalni ścieków. Istniejąca sieć
kanalizacji sanitarnej połączona jest z
oczyszczalnią ścieków w gminie
Zakrzewo.
Ponadto
na
terenie
gminy
funkcjonują 115 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Stan techniczny
wszystkich jest bardzo dobry.

Ul. Wołuszewska, peryferia miasta w
kierunku Aleksandrowa Kujawskiego

Miasto posiada przede wszystkim
potrzeby w zakresie prowadzenia
bieżących napraw istniejących sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych, w
mniejszym stopniu w zakresie
budowy nowych

Miasto nie ma własnych ujęć wody –
korzysta z ujęcia w Siarzewie (gmina
Raciążek) oraz dokonuje hurtowego
zakupu wody z gminy Aleksandrów
Kujawski – ujęcie Kuczek

Teren gminy Koneck obejmują 22
miejscowości z których jedynie 4 tj.
Opalanka Koneck, Straszewo i
Kolonia
Straszewska
posiadają
obszary ze zwartą zabudową.
Pozostała część terenu gminy
charakteryzuje
rozproszona
zabudowa i budowa tam kanalizacji
jest niezasadna.

Znaczny obszar gminy charakteryzuje
zabudowa rozproszona stąd istnieje
przede wszystkim potrzeba budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
– w najbliższych latach planuje się
budowę 100 szt. W zakresie
gospodarki wodnej istnieje potrzeba
wymiany
rur
cementowo
–
azbestowych na rury PCV.

Na obszarze gminy, do celów
komunalnych wodę ujmuje się
głównie z ujęć podziemnych.
Potrzeby modernizacyjne związane z
ujęciami
wody
oraz
stacjami
uzdatniania wody polegają przede
wszystkim remoncie i przebudowie
Stacji Uzdatniania Wody w Konecku.

W mieście funkcjonuje jedna
oczyszczalnia ścieków, która jest w
bardzo złym stanie technicznym i
wymaga kompleksowej modernizacji.
Ponadto zarejestrowane są 2
przydomowe oczyszczalnie ścieków,
których stan jest dobry.

W obrębie geodezyjnym Kolonia
Nieszawa

Potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej
w ulicach: Ciechocińskiej, Browarnej,
Kolbego,
Klasztornej,
Rybaki,
Piłsudskiego i Dymiec. Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków
jest konieczna na obszarze Koloni
Nieszawa, ul. Warszawska, Toruńska
i Kujawska.

Miasto dysponuje stacją uzdatniania
wody
zlokalizowaną
przy
ul.
Ciechocińskiej
obsługującą całe
miasto. Jej stan jest dostateczny,
jednak stacja wymaga niezwłocznej
modernizacji technologii uzdatniania
oraz
budowy
nowych
studni
głębinowych.
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Raciążek

Ścieki z terenu gminy odprowadzane
są do oczyszczalni ścieków w
Ciechocinku. Na terenie gminy
znajduje się 80 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Wszystkie są w
stanie dobrym.

Zwartą zabudowę na terenie gminy
posiadają
jedynie
miejscowości
Raciążek, Podole i część Siarzewa.
Pozostała część terenu gminy
charakteryzuje
rozproszona
zabudowa i budowa tam kanalizacji
jest technicznie i ekonomicznie
niezasadna.

Potrzeba budowa sieci kanalizacyjnej
w Raciążku (etap II) oraz w
miejscowościach Podole i część
Siarzewa. W kolejnych latach planuje
się
także
budowę
dalszych
przydomowych oczyszczalni ścieków,
zgodnie z programem budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaopatrzenie gminy w wodę opiera
się na 3 studniach działających w
stacji uzdatniania wody w Raciążku.
Istnieją potrzeby modernizacyjne w
zakresie budowy dwóch studni
głębinowych,
modernizacji
technologii uzdatniania wody oraz
budowy hydrofornii.

Waganiec

Oczyszczalnia
ścieków
w
miejscowości
Wójtówka,
wybudowana w 2004 roku o
przepustowości Qśrd 528 m3/dobę,
obsługuje sieć kanalizacyjną z:
Wagańca,
Plebanki,
Nowego
Zbrachlina, Kaźmierzyna, Arian i
Zbrachlina. Ponadto na terenie gminy
funkcjonuje
99
przydomowych
oczyszczalni ścieków. Stan techniczny
oczyszczalni jest dobry, nie wymagają
prac modernizacyjnych.

Konstantynowo,
Brudnowo,
Sierzchowo, Józefowo, Wiktoryn,
Michalin, Niszczewy, Kolonia Święte,
Śliwkowo, Siutkowo, Włoszyca,
Wólne,
Bertowo,
Wójtówka,
Szpitalka, Przypust, Stary Zbrachlin,
Zakrzewo, Janowo, Zosin.

Potrzeba budowy przydomowych
oczyszczalni
ścieków
–
w
najbliższych latach planuje się
budowę ok 220 szt.
Potrzeba budowy ok. 1 km sieci
wodociągowej w miejscowości Nowy
Zbrachlin.
Potrzeba przebudowy około 800 m
sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Plebanka oraz budowy około 2400
m sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Nowy Zbrachlin.

Teren gminy Waganiec zaopatrzony
jest w wodę przez zmodernizowaną
w latach 2012-2013 Stację uzdatniania
wody
w
Starym
Zbrachlinie.
Obsługuje ona wszystkie 23 sołectwa.
Stan techniczny stacji jest bardzo
dobry.

Zakrzewo

Mechaniczno
–
biologiczna
oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie,
obsługująca:
Zakrzewo,
Gęsin,
Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Wola
Bachorna, Bachorza Seroczki oraz
częściowo
miejscowości
gminy
Koneck. Jej stan techniczny jest
dobry i nie zachodzi potrzeba jej
rozbudowy
czy
modernizacji.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
zlokalizowane są w miejscowościach,
gdzie nie ma planu rozbudowy
gminnej sieci kanalizacyjnej. Ich stan
jest dobry. Problemem jest brak
możliwości
oddania
osadu
pochodzącego z przydomowych
oczyszczalni do gminnej oczyszczalni
ścieków.

Część m. Gęsin, Seroczki, Ujma
Duża, Sinki, Gosławice, SędzinKolonia,
Sędzin,
Zarębowo,
Kobielice, Bachorza, Wola Bachorna,
Lepsze.

Nie zachodzi potrzeba budowy sieci
wodociągowej,
jedynie
wymaga
wymiany istniejąca sieć wodociągowa
z rur azbestowo-cementowych o
długości 16,2 km w miejscowości
Zakrzewo, Siniarzewo i Ujma Duża.
Potrzeby w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnej
obejmują
miejscowości: Kuczkowo – ok. 2600
mb, Zarębowo – ok. 3600 mb, Sędzin
– ok. 5500 mb, Michałowo – ok.
2500 mb, Siniarzewo – ok. 2800 mb.

Na terenie gminy funkcjonują dwie
stacje uzdatniania wody wraz z
ujęciami – hydrofornie Siniarzewo i
Sędzin. Hydrofornia Siniarzewo
dostarcza wodę do miejscowości:
Zakrzewo, Seroczki, Kuczkowo,
Wola Bachorna, Bachorza, Lepsze,
Gęsin, Gosławice, Sinki, Siniarzewo,
Kolonia Bodzanowska, Ujma Duża.
Większość urządzeń hydroforni jest
przestarzała i wymaga modernizacji.
Zachodzi potrzeba pobudowania
nowej
studni
głębinowej.
Hydrofornia Sędzin dostarcza wodę
do miejscowości: Sędzin, SędzinKolonia,
Zarębowo,
Kobielice,
Michałowo.
Stan
techniczny
hydroforni jest dobry i nie wymaga
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modernizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
Załącznik nr 12 – Zestawienie dróg gminnych wymagających pilnych remontów
Jednostka terytorialna

Zestawienie dróg, których zły stan stanowi problem społeczny bądź gospodarczy

Aleksandrów Kujawski (m.)

ul. Wyspiańskiego, ul. Parkowa, ul. Szczygłowskiego, ul. Narutowicza, ul. Halinowo, ul. Polna, ul. Hallera, ul. Świstuchy, ul. Słoneczna, ul. Chopina,
ul. Sikorskiego, ul. Przemysłowa, ul. Hoża, ul. Kościelna, ul. Szeroka, ul. Wschodnia, ul. Sosnowa, ul. Leszczynowa, ul. Kochanowskiego, ul. Targowa

Aleksandrów Kujawski (w.)

Ośno-Stawki, Aleksandrów Kujawski – Otłoczyn Stacja, Poczałkowo-Pinino

Bądkowo

160701C Łowiczek – Bądkowo, 160702C Słupy Duże – Kryńsk, 160703C Wysocin – Antoniewo, 160704C Bądkowo – Wysocin, 160705C Kujawka
– Wysocin, 160706C Wysocin – Jaranówek, 160707C Kujawka – Kujawka, 160708C
Bądkówek – Kujawka, 160709C Słupy Małe – Kujawka,
160710C Słupy Małe - Słupy Duże, 160711C Jaranowo – Jaranowo, 160712C Jaranowo Majątek – Jaranówek, 160713C Zieleniec – Zieleniec,
160714C Zieleniec – Kwiatkowo, 160715C Zieleniec - Jaranowo Majątek, 160716C Jaranowo Majątek - Jaranowo Majątek, 160717C Biele – Biele,
160718C Kwiatkowo – Kwiatkowo, 160719C Toporzyszczewo - Toporzyszczewo Folwark, 160720C Kalinowiec – Toporzyszczewo, 160721C
Kalinowiec – Kalinowiec, 160722C Łówkowice – Kalinowiec, 160723C Łowiczek – Kalinowiec, 160724C Łówkowice – Tomaszewo, 160725C
Łowiczek – Tomaszewo, 160726C Olszynka - Stary Żabieniec, 160727C Ujma Duża – Łowiczek, 160728C Słupy Małe – Łowiczek, 160729C
Łowiczek – Łowiczek, 160730C Łowiczek – Kaniewo, 160731C Sinki – Sinki, 160732C Sinki – Sinki, 160733C Kaniewo – Łowiczek, 160734C
Kaniewo – Łowiczek, 160735C Wójtówka – Łowiczek, 160736C Wójtówka – Łówkowice, 160737C Wójtówka – Łówkowice, 160738C Łówkowice –
Przywieczerzyn, 160739C Łówkowice – Łówkowice, 160740C Łówkowice – Łówkowice, 160741C Toporzyszczewo - Jaranowo Majątek, 160742C
Wójtówka – Wójtówka, 160743C Wójtówka – Wójtówka, 160744C
Wójtówka – Wójtówka, 160745C Kolonia Łowiczek – Łowiczek,
160746C Łowiczek – Łowiczek, 160747C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo, 160748C Jaranowo - Jaranowo Majątek

Ciechocinek

ul. Wołuszewska, ul. Lipnowska , ul. Wiślana, ul. Solna, ul. Żytnia, ul. Graniczna, ul. Rolna

Koneck

160407 C Brzeźno –Turzynek, 160433 C Koneck-Pomiany, 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska, Nr 160421 C Święte -ŻołnowoKajetanowo, 160412 C Kruszynek- Kolonia Kruszynek, 160415 C Święte –Jeziorno-Kruszynek

Nieszawa

ul. Laskowskiego, ul. Ciechocińska, ul. Toruńska, ul Zjazd, ul. Żabieniec, ul. Stodólna, ul. Browarna

Raciążek

Droga Nr 160307C Niestuszewo – Podzamcze, Droga Nr 160310C Dąbrówka Duża – Turzynek, Droga Nr 160306C Raciążek – Siarzewo, Droga
Nr 160303C Raciążek – Podole, Droga Nr 160324C Raciążek, ul. Paśniki, Droga Nr 160311 Brzeźno-Turzynek, Droga Nr 160325C Raciążek ul.
Podgórna
160506C w miejscowości Konstantynowo, 160508C w miejscowości Wiktoryn, 160519 C w miejscowości Józefowo, 160530C w miejscowości
Michalin 160538C w miejscowości Zosin, 160548 C w miejscowości Włoszyca, 160516C w miejscowości Przypust, 160512C w miejscowościach
Michalin i Wiktoryn
160625C Zakrzewo - ul. Osiedlowa, 160626C Zakrzewo - ul. Krótka

Waganiec
Zakrzewo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 13 - Budynki użyteczności publicznej na terenie ORSG Powiatu Aleksandrowskiego
Jednostka
terytorialna

Najważniejsze obiekty użyteczności publicznej poddane modernizacji
energetycznej

Aleksandrów
Kujawski (m.)

Brak

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Świetlica w Łazieńcu, świetlica w Wołuszewie

Bądkowo
Ciechocinek

Budynek Szkoły Podstawowej, budynek Urzędu Gminy
Miejskie Centrum Kultury – Kino Zdrój
Budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Modernizacji energetycznej w latach 2007 – 2014 zostały poddane obiekt
Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku (zrealizowano I etap inwestycji,
polegający na dociepleniu ścian) oraz świetlicy wiejskiej w Brzeźnie
poprzez docieplenie i wykonanie elewacji
Brak

Koneck

Nieszawa
Raciążek

W 2013 roku poddano termomodernizacji budynki Urzędu Gminy, GOK i
Biblioteki oraz Zespołu Szkół

Waganiec

Urząd Gminy w Wagańcu, Biblioteka Publiczna w Wagańcu, GOPS w
Wagańcu, dwa budynki handlowe w Wagańcu (wydzierżawione na aptekę i
sklep), Zespół Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie, Szkoła Podstawowa w
Niszczewach

Zakrzewo

Świetlica Wiejska w Kolonii Bodzanowskiej, budynek Urzędu Gminy w
Zakrzewie, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w
Zakrzewie, część budynku Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, Dom
Kultury w Zakrzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie
Część budynków Zespołu Szkół nr 2

Powiat

Najważniejsze obiekty użyteczności publicznej wymagające modernizacji
energetycznej

Wykorzystanie
OZE

Budynek Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3,
Gimnazjum nr 1, Przedszkola Samorządowego nr 1, Miejskiego Centrum Kultury,
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej
Gminna Bibliotek Publiczna w Służewie/GOK (1), Remizy Strażackie w
Odolionie, Opoczkach, Ostrowąsie, Przybranówku, Słomkowie, Służewie (6),
Świetlice wiejskie w Białych Błotach, Grabiu, Odolionie, Ośnie, Otłoczynie,
Plebance, Poczałkowie, Podgaju, Przybranowie, Przybranówku, Rudunkach,
Słomkowie, Słońsku Dolnym, Wilkostowie, Zdunach, w Ostrowąsie (16), Sale
gimnastyczne w Ostrowąsie i Stawkach (2), Filie bibliotek (2), S.P w Wołuszewie,
Zespół Szkól w Stawkach, Zespół Szkół w Służewie, S.P. w Ostrowąsie, S. P. w
Opokach, S. P. w Przybranowie (6), Przedszkole w Otłoczynie
Budynek GOK
Obiekt po Miejskim Centrum Kultury, który ma być przeznaczony na Ośrodek
Dziennego Pobytu dla Aktywnych

Brak

Obiekty Zespołu Szkół w Konecku, budynek Urzędu Gminy w Konecku, obiekty
szkolne w miejscowościach Straszewo i Święte, obiekt Gminnego Ośrodka
Kultury w Konecku – II etap – wymiana dachu i pieca

Brak

Budynki Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkoły Podstawowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Stacja Uzdatniania Wody
Budynki Urzędu Gminy, GOK i Biblioteki, Zespołu Szkół oraz RKS wymagają
modernizacji energetycznej w zakresie wymiany źródła ciepła. Budynek OSP,
GOPS i Świetlicy Wiejskiej potrzebują termomodernizacji
Świetlica w Niszczewach, budynki remiz OSP w miejscowościach: Zbrachlin,
Sierzchowo, Plebanka i Włoszyca oraz dwa budynki po byłych szkołach tj. w
Wólnem (planowana adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju
Lokalnego i Ekologicznego) i Sierzchowie (istnieje pomysł stworzenia tam
ośrodka/centrum dydaktyczno – rehabilitacyjno – terapeutycznego lub
przedszkola)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie, część Publicznego Gimnazjum w
Zakrzewie, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie, Gęsinie,
Siniarzewie i Sędzinie

Brak

Budynki Zespołu Szkół nr 1 i pozostała część budynków Zespołu Szkół nr 2,
budynek Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, budynek szpitala

Brak

Brak

Brak
Brak

Brak

Brak

Brak
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Załącznik nr 14 - Stan zabudowy wielorodzinnej na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego
Jednostka
terytorialna

Budynki wielorodzinne wymagające modernizacji energetycznej

% udział ludności zamieszkującej
zabudowę wielorodzinną

Wykorzystanie
OZE

Aleksandrów
Kujawski (m.)

Budynki wielorodzinne przy ul. Szerokiej 4a, 6, 12, Parkowej 2, 6 i 8, Lipowej 3, 3a, 3b, 5, 5a i 7,
Wyspiańskiego 5, Hożej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, Strażackiej 4, 6, Kościuszki 20, Słowackiego 7/7a, 25,
29a, 35, Narutowicza 13, 49, 49a, Szkolnej 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Spółdzielczej 2, 2a, 2b,
4, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 17a, 17b, Sikorskiego 4b, Wojska Polskieg```1Ao 10, 37, Pogodnej 6, Wspólnej
7d, Rudnickiego 1, Spokojnej 7, Chopina 14a, 25, Łąkowej 5, 11, Piłsudskiego 10, Górnej 7, Kościelnej
22, Osiedlowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Drzewnej 1

36%

Brak

Aleksandrów
Kujawski (w.)

Budynki komunalne: Otłoczyn, Szlak Bursztynowy 31 32, Wygoda 10, Grabie 32, Grabie 33, Opoki 28,
opoki 43, Wilkostowo 15, Zduny 16, , Ostrowąs 81, Plebanka 12, 13, Służewo, ul. Brzeska 70, Służewo,
ul. Brzeska 37, Służewo, ul. Brzeska 24, Służewo, ul. Brzeska 23, Służewo, ul. Brzeska 27, Służewo, ul.
Brzeska 15, Służewo, ul. Toruńska 2, Służewo, ul. Toruńska 6, Służewo, ul. Wodzyńskiej 2, Przybranowo
43, Stawki 32, Słomkowo 29,31

2%

Brak

Bądkowo

W pierwszej kolejności modernizacji energetycznej wymaga budynek wielorodzinny położony w
miejscowości Toporzyszczewo Stare oraz budynek wielorodzinny zlokalizowany w Bądkowie przy ul.
Włocławskiej. W późniejszym czasie budynki wielorodzinne w Kwiatkowie oraz Kolonii Łowiczek

4%

Brak

Ciechocinek

Miasto posiada wiele budynków wielorodzinnych wymagających modernizacja energetycznej, jednak w
najbliższych latach nie planuje podejmowania żadnych działań w tym zakresie

25%

Brak

Koneck

Na terenie gminy nie ma typowej zabudowy wielorodzinnej, jedynie w miejscowościach Koneck, Święte i
Straszewo znajdują się obiekty przystosowane na potrzeby mieszkań komunalnych. Są to budynki
kilkudziesięcioletnie, z których każdy wymaga gruntownej modernizacji poprzez wymianę okien,
wykonanie wentylacji czy termomodernizację i wykonanie nowej elewacji

2,58%

Brak

Nieszawa

Na terenie miasta występuje 20 budynków wielorodzinnych, z czego 10 wymaga przeprowadzenia
termoizolacji

45%

Brak

Raciążek

Budynki wielorodzinne w Raciążku przy ul. Szkolnej 5 i Zamkowej 33

1,23%

Brak

Waganiec

6 budynków wielorodzinnych (bloków) w Wagańcu – większa część budynków ma jedynie wykonane
ocieplenie ścian szczytowych, 24 pozostałe mniejsze budynki wielorodzinne na terenie gminy –
większość z nich wymaga przeprowadzenia termomodernizacji

16%

Brak

Zakrzewo

Budynki wielorodzinne w miejscowości Seroczki - 11 szt., w miejscowości Michałowo - 11 szt.

Ok. 10%

Brak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin
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Załącznik nr 15 – Plan finansowy zadań realizowanych w ramach EFRR
Lp.

Nazwa projektu

1.

Modernizacja
dworca

2.

Budowa ścieżek rowerowych
na terenie Gmin Aleksandrów
Kujawski,
Bądkowo,
Waganiec, Koneck, Zakrzewo
i Raciążek

3.

zabytkowego

Rozbudowa dróg polegająca
na budowie ścieżek
rowerowych i pieszorowerowych na terenie Gmin:
Aleksandrów Kujawski,
Bądkowo, Waganiec, Koneck,
Zakrzewo i Raciążek w
zakresie robót budowlanych
budowy ścieżek rowerowych
przy drogach wojewódzkich
na terenie gmin: Aleksandrów
Kujawski, Koneck, Zakrzewo

Koszt
całkowity
6150000,00

803 800,00

14 503 072,43

Źródła
finansowania
2 800 000,00
EFRR
3 350 000,00
Środki własne
Gmina Wiejska
Aleksandrów
Kuj.:
186 708,39
EFRR
213 291,61
Środki własne
Raciążek
EFRR
226 717,33
Środki własne
177 082,67
Aleksandrów
Kujawski (w.):
814 996,93
EFRR
5 541 756,40
Środki własne
Koneck:
303 417,43
EFRR
2 063 460,29
Środki własne
Zakrzewo:
740 906,30
EFRR
5 038 535,08
Środki własne

2015r.

Wydatki planowane w latach
2017r.
2018r.

2016r.

2019r.

2020r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

803 800,00

0,00

8042581,634001 290,812020r.
4 041 290,822021r.

0,00

0,00

0,00

0,00
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4

5

6

7.

8.

9.

Rozbudowa dróg polegająca
na
budowie
ścieżek
rowerowych
i
pieszorowerowych na terenie Gminy
Waganiec
Rozbudowa dróg polegająca
na
budowie
ścieżek
rowerowych
i
pieszorowerowych na terenie Gminy
Waganiec-kolejne odcinki
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
i
budynków
mieszkalnych
na
terenie
Gminy Aleksandrów Kujawski
wraz z wykorzystaniem OZE
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
i
budynków
mieszkalnych
na
terenie
Gminy Aleksandrów Kujawski
wraz z wykorzystaniem OZEII etap
Modernizacja
oświetlenia
drogowego i ulicznego w
Gminie w Aleksandrów kuj.
oraz w Gm. Zakrzewo
Rozbudowa i przebudowa
(Modernizacja) oczyszczalni
ścieków w m. Kujawce gm.
Bądkowo

627 621,44

373 398,13
EFRR
254 223,31
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

627 621,44

0,00

731 217,78

367 508,17
EFRR
363 709,61
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

731 217,78

0,00

1 080 164,20

506 877,07
EFRR
573 287,13
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

1 080 164,20

0,00

1 062 397,14

456 589,88
EFRR
605807,26
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

1 062 397,14

0,00

3 395 863,64

2 886 484,09
EFRR
509 379,55
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 395 863,64

3 539 121,63

1 869 979,81
EFRR
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 539 121,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Rewitalizacja Teatru Letniego
w Ciechocinku

2 500 000,00

11.

Modernizacja
energetyczna
oświetlenia
ulicznego
wymiana
oświetlenia
na

1 339 208,49

2 125 000,00
EFRR
375 000,00
Środki własne
528 987,35
EFRR
810 221,14

1 339 208,49

0,00
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12.

13.

energooszczędne
Wymiana
oświetlenia
drogowego
na
energooszczędne na terenie
Gminy Koneck
Termomodernizacja budynku
gimnazjum w Konecku wraz z
wykonaniem
OZE
(fotowoltaika)

675 000,00

1 468 999,80

14.

Wymiana
oświetlenia
drogowego w miejscowości
Straszewo na energooszczędne

543 219,27

15.

Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej na ternie Miasta
Nieszawa

954 227,58

16

Termomodernizacja budynku
Gimnazjum
przy
ul.
Kościuszki 5 w Nieszawie

1 035 293,47

17.

Rewitalizacja
przestrzeni
publicznej nabrzeża wiślanego
wraz z remontem promu na
potrzeby
rozwoju
przedsiębiorczości

18.

Modernizacja
energetyczna
gminnego budynku przy ul.
Rynkowej 6a w Raciążku

19.

20.

Przebudowa, modernizacja
oświetlenia drogowego na
energooszczędne w
miejscowości Raciążek
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na
terenie Gminy Waganiec

882 353,00

514 115,26

400 000,00

371 965,20

Środki własne
573 750,00
EFRR
101 250,00
Środki własne
811475,34
EFRR
657 524,46
Środki własne
461 736,38
EFRR
81 482,89
Środki własne
763 382,06
EFRR
190 845,52
Środki własne
387 566,39
EFRR
647 727,08
Środki własne
750 000,00
EFRR
132 353,00
Środki własne
415 969,37
EFRR
98 145,89
Środki własne
340 000,00
EFRR
60 000,00
Środki własne
316 170,42
EFRR
55 794,78

0,00

50 000,00

0,00

625 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 468 999,80

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

493 219,27

0,00

0,00

0,00

0,00

954227,58

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

1 035 293,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

882 353,00

0,00

0,00

517027,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371965,20

0,00

0,00

0,00
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21.

22.

23.

24.

25.

Wymiana istniejących opraw
drogowych na oprawy typu
LED (energooszczędne) na
terenie Gminy Waganiec
Przebudowa (modernizacja)
stacji uzdatniania wody(SUW),
studni głębinowej, budowa
zbiorników wody pitnej,
zestawu hydroforowego oraz
monitoring z wizualizacją
pracy SUW na terenie gminy
Waganiec
Termomodernizacja
kompleksu budynków ZS nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
Przebudowa obiektu na
Centrum Dydaktyczne przy
Zespole Szkół nr 1 w
Aleksandrowie Kujawskim z
przeznaczeniem na pracownie
kształcenia praktycznego
Adaptacja budynków Zespołu
Szkół nr 2 w Aleksandrowie
Kujawskim przy ulicy
Sikorskiego 3 i przebudowa
budynku (warsztaty II) w
Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Sikorskiego 2 na
pracownie kształcenia
praktycznego

244840,08

Środki własne
208114,07
EFRR
36726,01
Środki własne

0,00

0,00

0,00

244840,08

1 786 841,57

1234 809,21
EFRR
552 032,36
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

3422 145,48

2 527 382,30
EFRR
894 763,18
Środki własne

0,00

0,00

0,00

849 655,33

382 499,62
EFRR
467 155,71
Środki własne

0,00

0,00

1 392 928,77

815 908,94
EFRR
577 019,83
Środki własne

0,00

0,00

0,0

0,0

1 786 841,57

0,00

3422 145,48

0,00

0,00

0,00

849 655,33

0,00

0,00

0,00

1 392 928,77

0,00

0,00

42

Załącznik nr 16 – Plan finansowy zadań realizowanych w ramach EFS
Lp.

Nazwa projektu

Koszt
całkowity

Wysoki poziom edukacji w
Miejskiej
1.Gminie
Aleksandrów kujawski

762 300,00

Środowiskowe
2.
opieki i rozwoju”

260 000,00

Centrum

Żłobek samorządowy w
3.mieście
Aleksandrów
Kujawski

330 000,00

Kompetencje kluczowe do
4.
przyszłości

302 085,73

Rozwój placówki wsparcia
5.
dziennego w Plebance

200 000,00

Aktywizacja społeczna
i
aktywna integracja osób
6.
starszych z terenu Gminy
Aleksandrów Kujawski
7.Zapewnienie opieki dla

199 023,00
1 031 012,40

Źródła
finansowania
647 955
EFS
38 115,00
Środki własne
76 230,00
Środki krajowe
221 000,00
EFS
39000,00
środki własne
280 500
EFS
49 500
środki własne
256 772,87
EFS
15 104,29
Środki własne
30 208,57
Środki krajowe
170 000,00
EFS
30 000,00
Środki własne
179 120,70
EFS
9951,15
Środki własne
876 360,54

2015r.

Wydatki planowane w latach
2017r.
2018r.

2016r.

2019r.

2020r.

0,00

0,00

0,00

0,00

762 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130000,00

130000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 085,73

0,00

0,00

0.00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 031 012,40

0,00
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dzieci w wieku do lat 3 w
żłobku Bursztynek w Gminie
Aleksandrów Kujawski
„Mały
Oksford”
upowszechnienie
edukacji
przedszkolnej i zmniejszenie
różnic w dostępie do
wychowania przedszkolnego
8.
poprzez
utworzenie
dodatkowych
oddziałów
przedszkolnych
w
Ostrowąsie, Wołuszewie i
Przybranowie
„Maluch
Odkrywca”
upowszechnienie edukacji
przedszkolnej i zmniejszenie
9.różnic w dostępie do
wychowania przedszkolnego
poprzez
utworzenie
przedszkola w Nieszawie

EFS
154 651,86
Środki własne

2 904 763,60

317 527,43

588 235,29

Nowoczesna
edukacja
11.
kluczem do sukcesu

198 995,00

Aktywizacja zawodowa
12.
społeczna klientów GOPS

275 000,00

Rozwój
13.
wsparcia

oferty
nad

placówek
osobami

0,00

0,00

0,00

0,00

1 452 381,80

1 452 381,80

0,00

0,00

0,00

0,00

158 763,72

158 763,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 235,29

0,00

0,00

0,00

198 995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

80 000,00

0,00

0,00

Środki własne

Wspieranie
rozwoju
10.
oddziałów przedszkolnych w
Gminie Bądkowo

i

2 469 049,06
EFS
435 714,54

200 000,00

269 898,31
EFS
47 629,12
środki własne
500 000,00
środki UE
88 235,29
wkład własny
169 145,75
EFS
9949,75
Środki własne
19 899,50
Inne środki
233 750,00
EFS
41 250,00
Środki własne
170 000,00
EFS
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starszymi

Edukacja naszą drogą do
14.
sukcesu

360 882,00

Ośrodek dziennego pobytu
15.
osób starszych

1 250 000,00

Kompetencje kluczowe mogą
16.
być coolowe

148 900,00

Rozszerzenie
działań
17.
usługowych skierowanych do
osób niesamodzielnych

175 000,00

Rozwój aktywnych form
pomocy skierowanych do
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
18.
oraz działania na rzecz
poprawy ich integracji ze
społeczeństwem
19.
Aktywni na rynku pracy

10 000,00
Środki własne
20 000,00
Środki krajowe
306 749,70
EFS
18 044,10
Środki własne
36 088,20
Inne środki
1 062 500,00
EFS
62 500,00
Środki własne
125 000,00
Środki krajowe
126 565,00
EFS
7 445,00
Środki własne
14 890,00
Inne środki
148 750,00
EFS
17 500,00
Środki własne
8 750
Środki krajowe

0,00

0,00

300 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

75 000,00

0,00

0,00

213 182,50

181 205,12
EFS
31 977,38
Środki własne

0,00

0,00

100 000,00

0,00

213 182,50

0,00

207 369,24

176 263,85
EFS

0,00

0,00

0,00

0,00

207 369,24

0,00
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Nauczanie
przez
20.
eksperymentowanie
w
Zespole szkół w Nieszawie

265500,00

Rozwijanie kreatywności i
pracy zespołowej wśród
21.
dzieci i młodzieży

105 000,00

Kompleksowe
wsparcie
edukacyjne dla dzieci i
22.
młodzieży w Gminie Raciążek

120 000,00

Pomagam sobie – pomagam
23.
innym

100 000,00

387 700,00
24.
Sukces w Twoich rękach

25.
Dobry zawód to przyszłość

224 498,23

31 105,39
Środki własne
225675,00
EFS
13275,00
Środki własne
26550,00
Środki krajowe
89 250,00
EFS
5 250,00
Środki własne
10 500,00
Środki krajowe
102 000,00
EFS
6 000,00
Środki własne
12 000,00
Budżet
Państwa
85 000,00
EFS
10 000,00
Środki własne
5 000,00
Środki krajowe
329 545,00
EFS
19 385,00
Środki własne
38 770,00
Inne środki
190 823,49
EFS
11 224,92
Środki własne
22 449,82

0,00

0,00

0,00

265500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

229 100,00

158 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 498,23

0,00
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Dobry zawód to przyszłość –
26.
II etap

693 421,05

Szkoła zawodowa szansą na
27.
przyszłość

685 188,25

Szkoła zawodowa szansą na
28.
przyszłość – II etap

529 662,50

Szkoła zawodowa szansą na
29.
przyszłość – III etap

2 250 337,50

30.
Moja szansa na niezależność

472 000,00

31.
Aktywna Mama - Kobieta

596 470,59

Klub pracy „Kotwica” –
punkt doradztwa edukacyjno
32.
– zawodowego

684 217,50

Nowoczesna i przyjazna
33.
szkoła
miejscem
wszechstronnego rozwoju

799 996,24

Inne środki
589 407,89
EFS
34671,05
Środki własne
69342,11
Inne
582 410,01
EFS
102 778,24
Środki własne

450 213,12
EFS
79 449,38
Śr.własne
1 912 7896,88
EFS
337 550,62
Środki własne
401 200,00
EFS
70 800,00
Środki własne
507 000,00
EFS
89 470,59
Środki własne
581 584,87
EFS
102 632,63
Środki własne
679 976,62
EFS
40 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693421,05

0,00

0,00

0,00

300 000,00

385 188,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529 662,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250 337,50

0,00

0,00

300 000,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

296470,59

0,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

184217,50

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

299996,24

0,00

0,00

47

34.
Ośrodek Dziennego Pobytu

375 000,00

Środki własne
79 999,62
Środki krajowe
318 750,00
EFS
56 250,00
Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375 000,00
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