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Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym oraz

podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, integrującym w sposób

kompleksowy dziedzinę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno -

funkcjonalną, techniczną. Wyznacza on wszystkie obszary zdegradowane, będące

wynikiem przeprowadzonej diagnozy oraz zakres działań naprawczych.



 Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata

2015-2023 został opracowany na podstawie:

 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. - określa ona tryb

przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia i oceny

rewitalizacji

 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata

2014-2020

 Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o

środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020



Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji obejmowało 2 etapy:

 Opracowanie części diagnostycznej programu wraz z przeprowadzeniem

konsultacji społecznych i publikacją ich wyników. Część diagnostyczna

pozwoliła wyznaczyć granice obszaru zdegradowanego, na podstawie analizy

kryzysowych czynników, zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych tego obszaru oraz wskazać obszary do

rewitalizacji.

 Opracowanie części programowej, której celem było uzyskanie opisu

pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, która zawiera

cele rewitalizacji oraz listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

wraz z ich opisami, opis systemu realizacji i monitorowania wdrażania

programu rewitalizacji. Następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych i

publikacja ich wyników.



 Podjęte prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i 

Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023, zostały udokumentowane na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego:



Powołanie zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 

2015-2023

 Zarządzeniem Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie z

dnia 03/12/2015 r. powołany został zespół ds. opracowania Gminnego

Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023, składający się z liderów sektora

publicznego, społecznego i gospodarczego, którzy koordynowali proces

tworzenia programu i brali udział w dyskusjach. Spośród pracowników Urzędu

wytypowano osoby merytorycznie odpowiedzialne za opracowanie programu,

tj. specjalistę ds. merytorycznych oraz specjalistę ds. organizacyjnych.



Etapy opracowania

Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie

na lata 2015-2023



Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia

21 marca 2016 r. w formie: uwag w postaci papierowej lub elektronicznej

składanych poprzez formularz konsultacji, ankiet, spotkań konsultacyjnych.

 Konsultacje mały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii

i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.



Opracowanie raportu z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady

Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji

 Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez interesariuszy

rewitalizacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z odniesieniem się do

nich zostały ujęte w raporcie z konsultacji społecznych. Raport umieszczony

został na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie

osób zainteresowanych udostępniony był w siedzibie Urzędu Miejskiego.



Podjęcie uchwały nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji

 W dniu 30 marca 2016 r. podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie

Pomorskim, która wyznacza obszar zdegradowany.



 Dla potrzeb delimitacji obszar zdegradowany w części miejskiej Gminy miasto

Kowalewo Pomorskie został podzielony na jednostki struktury miejskiej.

Wyznaczone jednostki strukturalne zostały poddanie diagnozie celem

identyfikacji stanu kryzysowego. Do analizy wybrano 4 wskaźniki. Wynik

przeprowadzonej analizy pozwolił na wyznaczenie obszaru przeznaczonego do

rewitalizacji za który uznana została jednostka Centrum.



 Delimitacja obszaru zdegradowanego na obszarze wiejskim Gminy Kowalewo

Pomorskie nastąpiła poprzez zbadanie wszystkich sołectw pod kątem

występowania stanu kryzysowego. Sołectwa podzielono na 7 grup, biorąc pod

uwagę ich lokalizację na terenie Gminy i sąsiadowanie ze sobą. Sołectwa

poddano badaniu pod kontem występowania problemów w przynajmniej

jednej ze stref gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub

środowiskowej. Za obszar zdegradowany uznano sołectwa Chełmoniec,

Mariany, Piątkowo i Srebrniki.



Podjęcie Uchwały Nr XIII/105/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji

 W dniu 18 maja 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli
uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne prowadzone były zgodnie z ustawą z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1777), w
której w art. 14 ust.2 określono, że gminny program rewitalizacji jest
sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały.

 Na stronie internetowej, w gablotach informacyjnych na terenie całej gminy
zostało zamieszczone obwieszczenie zawiadamiające o podjęciu przez Radę
Miejską w Kowalewie Pomorskim Uchwały Nr XIII/105/16 z dnia 18 maja 2016
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.



Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu

Rewitalizacji

 W dniach od 27 maja 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. przeprowadzone

zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 oraz projektu uchwały

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu

Rewitalizacji.

 Konsultacje prowadzone były w formie uwag zgłaszanych w postaci

papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacji, uwag ustnych.

Prowadzone były również konsultacje z grupami przedstawicielskimi.



Opracowanie raportu z konsultacji społecznych

 Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii,

propozycji oraz uwag w zakresie planowanych do uchwalenia dokumentów. W

okresie trwania konsultacji zostały przedstawione liczne uwagi do projektu

programu, które zostały uwzględnione w jego treści. Po przeprowadzonych

konsultacjach opracowany został raport, który został zamieszczony na stronie

internetowej.



Podjęcie uchwały Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023

 W dniu 21 września 2016 r. podjęta została uchwała przyjmująca Gminny Program
Rewitalizacji Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie w której ujęto m.in.:

- uproszczoną diagnozę Gminy,

- scharakteryzowano obszar zdegradowany na terenie miejskim i wiejskim oraz obszar
przeznaczony do rewitalizacji,

- przedstawiono cele rewitalizacji i kierunki działań,

- lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych z podaniem terminów ich realizacji

wraz szacunkowymi ramami finansowymi.

 W Programie ujętych zostało 16 głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 23
przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające.



Główne działania rewitalizacyjne gminy Kowalewo Pomorskie, to:

 działania wpływające na poprawę poziomu bezpieczeństwa na obszarze

rewitalizacji,

 wspierające osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne,

 dostosowanie infrastruktury do potrzeb realizacji projektów mających na

celu: zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, ożywienie

gospodarcze obszaru rewitalizacji

 aktywizacja społeczno – zawodowa,

 rozwój przedsiębiorczości;

m.in. budowa Dziennego Domu Pobytu wraz z organizacją efektywnego spędzania

czasu wolnego, organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staży, warsztaty dla osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.



Realizacja koncepcji projektów zintegrowanych w odniesieniu do 

poszczególnych projektów:

OBSZAR CENTRUM

 „Aktywność szansą na sukces” – projekt wiodący

 Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru 

wraz z zagospodaro waniem terenu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kowalewie Pomorskim – projekt uzupełniający

 „LUDZIOM NA POŻYTEK” - strażacy ochotnicy poprawiają bezpieczeństwo 

mieszkańców Kowalewa Pomorskiego, „Bezpieczni w mieście”, „Ścieżka do 

aktywności zawodowej” – projekty dodatkowe



OBSZAR CENTRUM

 Samotności mówię NIE – projekt wiodący

 Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie 

– na dzienny dom pobytu – projekt uzupełniający

 Pora Seniora. Tworzenie przestrzeni aktywności dla osób starszych i 

niepełnosprawnych w Kowalewie Pomorskim – projekt dodatkowy



SOŁECTWO CHEŁMONIEC

 Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” – projekt wiodący

 Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo –

świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele 

rekreacyjno- szkoleniowe – projekt uzupełniający

 „Seniorzy na czasie” (projekt z listy uzupełniającej), „EU – geniusz w 

naukowym labiryncie” (projekt z listy uzupełniającej) - projekty 

dodatkowe



SOŁECTWO MARIANY

 Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i 

przedsiębiorczy” – projekt wiodący

 Rozbudowa i remont świetlicy w Marianach – projekt uzupełniający

 „EU – geniusz w naukowym labiryncie” (projekt z listy uzupełniającej), 

„Przyjazna matematyka”(projekt z listy uzupełniającej) - projekty 

dodatkowe 



SOŁECTWO PIĄTKOWO

 Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym” – projekt wiodący

 Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo – projekt 

uzupełniający

 „Dojrzała integracja” (projekt z listy uzupełniającej) - projekt dodatkowy



SOŁECTWO SREBRNIKI

 Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu – projekt wiodący

 Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo –

świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele 

rekreacyjno – szkoleniowe – projekt uzupełniający

 „EU – geniusz w naukowym labiryncie” (projekt z listy uzupełniającej), 

„Czytanie jest modne” (projekt z listy uzupełniającej) - projekt 

dodatkowy



Podsumowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

 6 października 2016 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się
konferencja podsumowująca przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele: samorządu, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, instytucji kultury,
edukacji, wspólnot mieszkaniowych oraz radni Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podziękował zespołowi za
wielomiesięczną pracę nad projektem, podkreślając konieczność zmian, przede
wszystkim w zakresie remontów budynków użyteczności publicznej oraz wsparcia
działań prospołecznych.

 Przy pomocy multimedialnej prezentacji, podsumowano m.in. wyniki diagnozy
społeczno-gospodarczej gminy, przedstawiono diagnozę czynników i zjawisk
kryzysowych, zidentyfikowano obszary kryzysowe oraz scharakteryzowano obszar
rewitalizacji. Zaprezentowano cele rewitalizacji i planowane kierunki działań oraz
listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.



Gmina Kowalewo Pomorskie – jako jedna z pierwszych (w I Edycji) otrzymała 

dofinansowanie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i 

Gminy Kowalewo Pomorskie

 Projekt, dotyczący przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i

Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023 realizowano w okresie od

5 listopada 2015 r. do 14 października 2016 r. przy współfinansowaniu ze

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko - Pomorskiego Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację w

wysokości 33 108,30 zł tj. 90 % kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.



Dalsze prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

 Gminny Program Rewitalizacji został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego
celem wpisania programu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa
Kujawsko – Pomorskiego. W wyniku oceny przez Zespół ds. rewitalizacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego program
wymagał dostosowania do wymogów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami.

W związku z powyższym podjęta została:

 Uchwała Nr XXI/191/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-
2023



Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata
2015-2023

 Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczyła m.in. przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, w związku z powyższym zgodnie z art. 23. 1. ustawy o
rewitalizacji, zmiana gminnego programu rewitalizacji nastąpiła w trybie, w
jakim on został uchwalany.

 W dniach od 2 maja 2017 r. do dnia 05 czerwca 2017 r. przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.

 Opracowany został raport z przeprowadzonych konsultacji, który został
podany do publicznej wiadomości.

 W dniu 21 czerwca 2017 r. podjęta została Uchwała Nr XXIII/205/17
zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z
dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023.





 Po dokonaniu zmian Gminny Program Rewitalizacji został wysłany ponownie

do Urzędu Marszałkowskiego.

 W dniu 24.07.2017 r. wydana została pozytywna opinia przez IZ RPO WK-P

 Uchwałą Nr 30/1374/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

27 lipca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo

Pomorskie na lata 2015 – 2023 został wpisany pod poz. 5 do Wykazu

programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pierwszy

Program uchwalony na podstawie ustawy o rewitalizacji.





 W związku z wpisaniem Gminnego Programu Rewitalizacji do Wykazu 

Programów Rewitalizacji Województwa Kujawsko Pomorskiego – Gmina 

Kowalewo Pomorskie złożyła do tej pory 4 wnioski o dofinansowanie 

projektów, w ramach Rewitalizacji :

 W ramach Osi 6 RPO:

 1 został rozpatrzony pozytywnie – została podpisana Umowa o 

dofinansowanie,

 2 wniosek w trakcie oceny 

 W rama Osi 7 RPO:

 2 wnioski w trakcie oceny, 

 Trwają procedury przetargowe.



Dziękuję!!!

Magdalena Gadomska

Gmina Kowalewo Pomorskie


