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WSTĘP

Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i
przestrzeni publicznych oraz rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej
dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie
działań technicznych z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania
problemów społecznych, występujących na tych obszarach.
Celem opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych

i

stymulowanie

współpracy

na

rzecz

rozwoju

społeczno-gospodarczego

oraz

przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.
Misją programu rewitalizacji miasta Pakość jest kompleksowa odnowa przestrzenna,
gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta – obszaru E, wyznaczonego
ulicami: Inowrocławską, Fabryczną i Topolową, w skład którego wchodzą tereny poprzemysłowe
m. in. tereny po oczyszczalni ścieków i fabryce lnu „Linum”.
Przez lata rozwój Pakości w bardzo dużym stopniu uzależniony był od zlokalizowanych na
terenie gminy zakładów „Linum”, produkujących płyty paździerzowe oraz inne wyroby z lnu i konopi.
Pracę w nich znajdowało 1,8 tys. osób. Zakład działał do początku lat 90-tych. Po jego likwidacji, w
Pakości nie ma już tak dużych przedsiębiorstw. Przez lata w Pakości dominował przemysł lniarski,
który w chwili obecnej już nie funkcjonuje. Wiąże się to z negatywnymi skutkami dla lokalnego rynku
pracy. Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim osiągnęła pod koniec maja 2008r. 19,7%,
kształtując się na znacznie wyższym poziomie niż średnia ogólnopolska (10,0%), a także województwa
kujawsko-pomorskiego (13,7%).Pakość leży w powiecie inowrocławskim. Spośród sześciu powiatów
sąsiadujących z inowrocławskim – (w granicach regionu kujawsko-pomorskiego), tylko powiat
nakielski i żniński posiadały w adekwatnym okresie wyższe wartości bezrobocia – odpowiednio
20,9%, oraz 20,8%. Problem ten niesie za sobą trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi
społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikowania się z miastem, a także,
naturalny w pewnym stopniu, odpływ najbardziej mobilnych i wykształconych mieszkańców do
większych miast i za granicę.
Lokalny

Program

Rewitalizacji

jest

interdyscyplinarnym,

kilkuletnim

dokumentem

operacyjnym, stanowiącym formę zarządzania przekształceniami dawnych obszarów miejskich i
poprzemysłowych.

Realizacja

programu

ma

umożliwić

tworzenie

warunków

lokalowych,
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infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a także kwalifikacji mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wytyczeniu obszaru rewitalizacji przyświecały zróżnicowane cele. Wzięto pod uwagę kilka
istotnych kryteriów, do których należały :
wysoki poziom ubóstwa,
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
niestabilne trendy demograficzne,
niski poziom edukacji,
wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej.
Powyższe czynniki zadecydowały, że Programem objęto tereny poprzemysłowe, głównie po
oczyszczalni ścieków wraz z rzeką Noteć – tereny najbardziej zdegradowane, charakteryzujące się
słabą dynamiką rozwoju i niedostatecznym wyposażeniem w sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej.
Definiując planowane na rewitalizowanym obszarze działania, wzięto pod uwagę cele
sprowadzające się do :
rozwoju funkcji turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, połączonych z
działalnością gospodarczą poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
poprawy estetyki przestrzeni wokół miasta,
porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie
zdegradowanych pustych przestrzeni poprzemysłowych w harmonii z otoczeniem.
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się wykonanie przystani na rzece
Noteć w Pakości po terenie byłej oczyszczalni ścieków, jako miejsce sportu i rekreacji dla
mieszkańców miasta oraz przybywających turystów. Lokalizacja przystani na terenie przy niedawno
zlikwidowanej oczyszczalni ścieków spowoduje rozwój działalności turystycznej oraz sportowej.
Spływający Notecią turyści będą mogli skorzystać z podstawowego zaplecza sanitarnego, jak również
z wypożyczalni sprzętu wodnego.
W niedalekim sąsiedztwie centrum miasta w otoczeniu zieleni i wody, zarówno mieszkańcy
jaki i podróżujący turyści z chęcią zatrzymają się w tak zagospodarowanym miejscu. Położenie w
mieście daje możliwość skorzystania z bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Tworzenie nowych
terenów rekreacyjnych miasta wzbogaca jego atrakcyjność. Jest to naturalne wykorzystanie walorów,
jakimi dysponuje miasto, m. in. na poczet rozwoju w kierunku turystyki wodnej. Miasto, otwierając
się w kierunku wody, stworzy dodatkowy korytarz komunikacyjny. Leżące w sąsiedztwie jeziora:
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Pakoskie oraz Mielno, czy wyrobiska pożwirowe, również stanowić będą atrakcje rekreacyjnoturystyczne z możliwością rozwoju wypoczynku, w tym sportów wodnych, tj. żeglarstwa czy
wędkarstwa. Pakość, jako przystanek na wodnym szlaku Noteci, wzbogaci swoją ofertę turystyczną.
Do tej pory traktowanego jako miasto ukierunkowane na turystów pielgrzymów, będzie również
otwarte dla podróżujących szlakiem wodnym. Zagospodarowanie terenu może być rozwijane o
funkcje rekreacyjne. Podstawowym jednak obiektem w tym założeniu jest przystań rzeczna. Jako
miejsce spotkań, spędzania wolnego czasu, propagowania czynnego odpoczynku. Może ona być
wykorzystywana we wszelkich różnorodnych imprezach wodnych, sportowych, bądź cyklicznych
rozrywkowych, organizowanych przez miasto w celu skupienia społeczności miejskiej w kierunku
rzeki. Sąsiedztwo zabudowy produkcyjnej mało estetycznej, jest możliwością na ożywienie tego
obszaru w mieście. Może ono stanowić rozpoznawalny punkt turystyczny, z którym będą się
identyfikować podróżujący, jak i mieszkańcy.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość zostało poprzedzone
dokonaniem analizy materiałów dotyczących zatwierdzonych założeń programu rewitalizacji i
opracowaniem programu.
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I. OKREŚLENIE HORYZONTU CZASOWEGO OBOWIĄZYWANIA LOKALNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji został przygotowany na lata 2008-2015 w ujęciu szczegółowym i
obejmuje on zarówno projekty już przygotowane pod względem technicznym i gotowe do wdrożenia,
jak i takie które wymagają jeszcze przygotowania odpowiedniej dokumentacji i opracowania. Plan
skupia projekty, które w perspektywie zaplanowanego okresu programowania, miasto wraz z
partnerami lokalnymi zamierza realizować na swoim terenie, zgodnie z założeniami Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i Strategii Rozwoju Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2020.
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II. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO
2.1. Rys historyczny
Miasto Pakość leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Noteć, w
środku przesmyku między Jeziorem Pakoskim, a Jeziorem Mielno. Obszar miasta rozciąga się zarówno
na prawym, jak i na lewym brzegu Noteci. Miasto usytuowane jest na historycznym pograniczu
Wielkopolski i Kujaw. Pakość jest położona w powiecie inowrocławskim. Jest gminą miejsko-wiejską,
zajmującą obszar o powierzchni 86,3 km², w tym na miasto przypada 3,4 km².
Mapa nr 1 Położenie Pakości na tle województwa kujawsko-pomorskiego

Pakość położona jest w pobliżu ważnych i uczęszczanych szlaków komunikacyjno –
tranzytowych, m.in.: droga nr E 261, łącząca Dolny Śląsk i Wielkopolskę z Bydgoszczą i Pomorzem,
droga nr 25, łącząca południową i centralną część Polski z Kujawami i Pomorzem, czy też droga nr 52 z
Inowrocławia przez Toruń w kierunku Warmii i Mazur. Ten zwarty i gęsty układ komunikacyjny
uzupełniany jest przez układ dróg niższej rangi, przebiegających przez teren Pakości: droga nr 251
(łącząca drogi E 261 i 25) oraz droga nr 255 (Pakość – Strzelno i dalej dojazd w kierunku Konina).

8

Rynek w Pakości - kierunkowskazy na drogi krajowe

Dominującą funkcją miasta jest mieszkalnictwo, administracja, usługi i przemysł, nastawione
na obsługę mieszkańców miasta i gminy. Jednocześnie z uwagi na istnienie historycznej, zabytkowej
Kalwarii Pakoskiej oraz położenie na Szlaku Piastowskim, jako uzupełniająca występuje funkcja
turystyczno-krajoznawcza, ponadto funkcja związana z wydobywaniem na terenie gminy kopalin
surowców pospolitych.
Mapa nr 2. Pakość na tle województwa kujawsko-pomorskiego
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Gmina Pakość położona jest w obrębie krainy historycznej zwanej Kujawami. Kujawy, obok
Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej są regionem, który w całości wchodzi w skład województwa
kujawsko-pomorskiego. Region ten, najbliższy kulturowo Wielkopolsce, położony jest w południowej i
południowo-wschodniej części województwa i zamieszkiwany przez etniczną ludność Kujawiaków.
Granicę północną wyznacza Wisła, zachodnią linia południkowa, będąca przedłużeniem Jeziora
Pakoskiego, południowy i wschodni zasięg umownie wyznacza granica województwa. Kujawy zajmują
więc następujące powiaty: włocławski, radziejowski, aleksandrowski, inowrocławski, wschodnią część
mogileńskiego oraz południowe części toruńskiego (w tym południową część Torunia) i bydgoskiego
(historyczne granice Kujaw, uznawane jeszcze do końca XIX wieku, sięgały ongiś aż po Koronowo miasto zaliczane obecnie do Krajny. Etnograficzne granice obecne określono na podstawie zasięgu
gwary kujawskiej, występowania stroju kujawskiego i samookreślenia ludności. Natomiast według
podziału fizyczno-geograficznego, obszar ten składa się z jednostek: Pojezierze Kujawskie, Równina
Inowrocławska, południowa część Kotliny Toruńskiej, zachodnia część Kotliny Płockiej i wschodni
skrawek Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Pakość obejmuję powierzchnię 86 km 2. Gmina podzielona jest na 12 sołectw:
1.Rybitwy,
2.Gorzany, Giebnia, Węgierce,
3.Kościelec,
4.Łącko,
5.Janikowo,
6.Ludwiniec,
7.Radłowo,
8.Dziarnowo,
9.Rycerzewko,
10.Ludkowo, Mielno, Wojdal,
11.Wielowieś,
12.Rycerzewo.
Pierwsze wzmianki o Pakości ukazały się w dokumentach w roku 1243 i związane były
z budową kościoła p.w. św. Jakuba. W XIV w. Wojciech z Kościelca, ówczesny właściciel Pakości,
wybudował tu kamienno-ceglany zamek - warownię, który trzy wieki później stał się siedzibą
konwentu reformatów. Prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim, Pakość otrzymała 9 lutego
1359 roku. Przez wieki, będąc na granicy ścierania się wpływów pruskich i rosyjskich, Pakość była
miejscem, gdzie szczególnie mocno broniono polskości. Tu znajduje się m. in. pamiątkowy głaz przy
kaplicy Wniebowstąpienia, upamiętniający bitwę "w obronie wiary i polskości" pomiędzy
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konfederatami barskimi a wojskami rosyjskimi w 1769 r., czy pomnik i zbiorowa mogiła powstańców
wielkopolskich. W XVII w., w związku z przybyciem do miasta Husytów, ksiądz Wojciech Kęsicki, dla
wzmocnienia wiary postanowił wybudować Kalwarię, poświęconą kultowi Męki Pańskiej. Budowę
rozpoczęto w roku 1618, finansowali ją głównie ówcześni właściciele miasta - Michał, Zygmunt
i Paweł Działyńscy. Jest to kompleks składający się z 25 kaplic, z których tylko dwie, wybudowane
przed rokiem 1647, zachowały się do czasów obecnych. Pozostałe pochodzą z przełomu XVII i XVIII w.
Drogi Kalwarii zostały wytyczone według wskazówek Christiana Andrichomiusa - zakonnika z Delf.
Brano tu pod uwagę podobieństwo położenia Pakości do wzgórz jerozolimskich. Opiekę nad Kalwarią
sprawują oo. Franciszkanie. W kościele p.w. św. Bonawentury, urządzonym w 1637 r. w skrzydle
zamku Działyńskich, przechowywane są, prócz cennych pamiątek i wotów, relikwie Krzyża Świętego.
Samo miasto, ze swym prostokątnym ryneczkiem, zabytkową zabudową kamienic i ratusza z 1907 r.,
jest miejscem zachęcającym do przyjazdu turystów.

Kościół - kaplica Ukrzyżowanie – jedna z 25 kaplic należących do Kalwarii Pakoskiej
Walory turystyczne Pakości wzmacnia fakt, że znajduje się ona na Szlaku Piastowskim, który
przebiega przez województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie. Wędrówka po
szlaku odtwarza cykliczne przemieszczanie się piastowskich władców i ich dworów pomiędzy
grodami, które pełniły stołeczne funkcje.
Szlak Piastowski łączy szereg miejscowości związanych z początkami Państwa Polskiego.
Nazwa szlaku przywodzi na myśl władającą ziemiami polskimi w okresie wczesnośredniowiecznym
dynastię Piastów. Najważniejsze polityczne ośrodki Polski piastowskiej wytyczają więc przebieg
szlaku.
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Mapa nr 3. Trasa Szlaku Piastowskiego

Wszystkie miejscowości Szlaku Piastowskiego posiadają cenne, związane z początkami
polskiej państwowości, zabytki. Są to zabytki sięgające początków istnienia Państwa Polskiego oraz
późniejsze, reprezentujące wszystkie epoki stylowe architektury polskiej. Zabytki romańskie można
oglądać w Gnieźnie, Poznaniu (kościół św. Jana Jerozolimskiego, fragmenty katedry), Trzemesznie,
Mogilnie, Strzelnie, Kruszwicy, Inowrocławiu (kościół NMP tzw. Ruina), Kościelcu i Gieczu. Na uwagę
zasługują doskonale zachowane bryły kościołów w Strzelnie, Kruszwicy i Inowrocławiu. Zabytki
gotyckie znajdują się w Poznaniu, Pobiedziskach (kościół wczesnogotycki z XIV w.), Gnieźnie (katedra,
kościoły św. Jana, św. Trójcy), Mogilnie (kościół św. Jakuba), Kwieciszewie (kościół z XVI w.), Żninie
(kościół św. Floriana), Wenecji (ruiny zamku z XIV w.), Kruszwicy (Mysia Wieża) i w Inowrocławiu
(kościół św. Mikołaja). Styl renesansowy reprezentują niektóre z nagrobków katedry gnieźnieńskiej
oraz kaplica Kościeleckich w Kościelcu. Styl barokowy reprezentują bazylika i budynek dawnego
gimnazjum w Trzemesznie, kościoły: św. Barbary w Inowrocławiu, Markowicach, św. Bonawentury w
Pakości oraz Kalwaria Pakoska. Klasycyzm reprezentują pałace w Czerniejewie i Lubostroniu.
Miasto Pakość będące siedzibą lokalnych władz samorządowych oddalone jest ok. 56 km od
Bydgoszczy, miasta pełniącego funkcję ośrodka administracji rządowej, 52 km od Torunia, będącego
siedzibą samorządu województwa, ok. 12 km od Inowrocławia, miasta będącego siedzibą władz
powiatowych oraz siedzibą władz samorządowych miasta oraz gminy Inowrocław.
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Ponadto siedziby gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminą Pakość położone są w
następujących odległościach od Pakości:
gmina Barcin - ok. 15 km
gmina Dąbrowa - ok. 17 km
gmina Janikowo - ok. 9 km
gmina Złotniki Kujawskie - ok. 13 km
Miasto Pakość, według danych na dzień 31.XII.2006 roku zamieszkiwały (wg zameldowania
stałego) łącznie 5 952 osoby. Gmina stanowi głównie rejon rolniczy. Siedzibą Urzędu Miejskiego jest
zabytkowy Ratusz. W mieście działa szkoła podstawowa, poczta, ośrodek zdrowia, straż pożarna,
policja, przedszkole, gimnazjum, ośrodek kultury oraz biblioteka z 1 punktem filialnym.

Urząd Miejski w Pakości
Obszar gminy Pakość w jej granicach administracyjnych podzielono na dwie strefy strefę I –
miejską oraz strefę II - wiejską.
Strefa I - “miejska" - obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta w jego obecnych granicach
administracyjnych, powiększony o następujące tereny:
od strony zachodniej, na odcinku od wylotu ul. Barcińskiej w kierunku południowym obszar
prowadzący do terenów kolejowych;
od strony południowej obszar pomiędzy granicą miasta i terenami kolejowymi przy wylocie w
kierunku Inowrocławia;
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na wschodzie tereny dotychczasowej dzielnicy przemysłowo-składowej;
na północy i północnym wschodzie tereny wzdłuż rzeki Noteć z obszaru sołectw Ludkowo i
Rybitwy.
Strefa miejska zajmuje ok. 475 ha z powierzchni ogólnej gminy, co stanowi ok. 5,5% powierzchni
gminy, zamieszkiwana jest przez ok. 60 % ogółu mieszkańców gminy. Strefa miejska stanowi miejsce
koncentracji funkcji z zakresu: mieszkalnictwa, usług publicznych ponad lokalnych i lokalnych, małych
i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, usług komercyjnych, wypoczynku i rekreacji, innych,
służących zaspokojeniu potrzeb ogółu mieszkańców gminy.
Strefę miejską podzielono na sześć obszarów funkcjonalnych oznaczonych zgodnie z
załącznikiem nr 3 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pakość literami A, B, C, D, E, F. Wydzielone obszary funkcjonalne kolejno nazwano:
A – śródmiejski (ul. Błonie, Dworcowa, Grobla, Lipowa, Łazienkowa, Nadnotecka, Rynek, szeroka,
Szkolna, Śluza, Żabia);
B - mieszkalnictwa i działalności usługowej – zachodni (ul. Barcińska);
C - mieszkalnictwa i działalności usługowej – północny (ul. 21 Stycznia, Kar. Wyszyńskiego,
Kasprowicza, Krzyżanowskiego, Mieleńska, Ogrodowa, Osiedle 600 Lecia, Pałucka; Przybyszewskiego);
D - mieszkalnictwa ekstensywnego, zieleni i działalności usługowej;
E - przemysłu i składów (ul. Fabryczna, Inowrocławska, Topolowa);
F - mieszkalnictwa i usług (ul. Cmentarna, Hankiewicza, Jankowska, Krótka, Kwiatowa, Leszczyńskiego,
Mikołaja, Mogileńska, Polna, Powstańców Wlkp, Radłowska, Różana, Słoneczna).
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Mapa nr 4. Podział miasta Pakość na obszary funkcjonalne wg Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.

Strefa II - “wiejska" - obejmująca ok. 94,5 % powierzchni gminy i zamieszkiwana przez ok. 40% ogółu
mieszkańców gminy.
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2.2. Społeczeństwo
2.2.1. Struktura demograficzna i społeczna/trendy

Struktura demograficzna ludności i jej analiza stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb
społecznych. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju miasta, jego dynamice oraz o skali
potrzeb społeczeństwa.
Wszystkie dane demograficzne dotyczące Pakości przeanalizowano na tle danych dla całego
województwa oraz powiatu inowrocławskiego. Dane dotyczące samego miasta, w celu prawidłowego
wytyczenia obszaru do rewitalizacji, ujęto także w rozbiciu na poszczególne obszary funkcjonalne.
Miasto Pakość, według danych na dzień 31.XII.2006 roku zamieszkiwały (wg zameldowania
stałego) łącznie 5 952 osoby, a strukturę ludności przedstawia poniższa tabela.
Tabele nr 1. Ludność miasta Pakość w podziale na mężczyzn i kobiety na tle województwa i
powiatu.
Stan na 31.12.2006r.
Wyszczególnienie
Woj. Kuj.-pom.
Powiat inowrocławski
Pakość
Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

Ogółem
2 066 371
164 943
5 952
1 653
199
727
0
394
2 979

Mężczyźni
997 275
79 932
2 879
777
100
362
0
185
1 455

Kobiety
1 069 096
85 011
3 073
876
99
365
0
209
1 524

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Ogółem ludność miasta Pakość cechuje nierównowaga między liczbą mężczyzn a liczbą
kobiet. Współczynnik feminizacji wynosi 106, tzn. że na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Zatem
kobiety stanowią 51,62 % ogółu ludności miasta Pakość – wykres nr 1.
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Wykres nr 1

Wykres nr 2

Źró
dło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Analizując rozwój liczby ludności w mieście Pakość w latach 1995-2006, zauważyć można, że
na przestrzeni 12 lat liczba mieszkańców miasta Pakość systematycznie maleje.
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Udziały poszczególnych grup wiekowych wśród mieszkańców miasta Pakość na tle
mieszkańców powiatu i województwa, zawarte są w poniższej tabeli.
Tabela nr 2. Ludność miasta Pakość wg grup wiekowych na tle województwa i powiatu.
Stan na 31.12.2006r.
Wyszczególnienie
Woj. kuj-pom.
Powiat inowrocławski
Pakość
Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

Wiek
przedprodukcyjny
431 113
33 703
1 323
402
43
192
0
84
602

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

1 331 439
107 442
3 814
1008
128
476
0
253
1 949

303 819
23 798
815
243
28
59
0
57
428

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Tabela nr 3. Procentowy udział ludności miasta Pakość wg wieku produkcyjnego i
poprodukcyjnego.
Stan na 31.12.2006r.

% ogółu ludności miasta
Pakość
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym

Wiek
przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

22,23 %

64,07 %

13,70 %

56,2 osoby

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W ostatnich latach obserwuje się niepokojące tendencje świadczące o starzeniu się
społeczeństwa. W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, zmieniła się struktura
wiekowa ludności.
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Tabela nr 4. Udział kobiet zamieszkujących Pakość w poszczególnych grupach wiekowych.
Stan na 31.12.2006r.
Grupy wiekowe
Przedprodukcyjna (0-17 lat)
Produkcyjna (18-59 lat)
Poprodukcyjna (60 lat i więcej)
Razem

Kobiety
622
1 818
633
3 073

Udział %
20,25 %
59,16 %
20,59 %
100 %

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Wśród kobiet zamieszkujących miasto Pakość najsilniejszą grupę stanowią kobiety w wieku
produkcyjnym, bo prawie 60 % ogólnej liczby kobiet. Zbliżony udział mają pozostałe dwie grupy
wiekowe – między 20,25 % a 20,59 %.
Tabela nr 5. Udział mężczyzn zamieszkujących Pakość w poszczególnych grupach wiekowych.
Stan na 31.12.2006r.
Grupy wiekowe
Przedprodukcyjna (0-17 lat)
Produkcyjna (18-64 lat)
Poprodukcyjna (65 lat i więcej)
Razem

Mężczyźni
638
1 945
296
2 879

Udział %
22,17 %
67,55 %
10,28 %
100 %

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Podobna jest sytuacja w przypadku mężczyzn, gdzie najsilniejszą grupę stanowią mężczyźni
między 18 a 64 rokiem życia, bo ponad 67 % ogólnej liczby mężczyzn miasta Pakość. Inaczej wygląda
udział pozostałych grup wiekowych w porównaniu z udziałem kobiet. Ponad 22 % ogółu liczby
mężczyzn stanowią mężczyźni w wieku przedprodukcyjnym, a niewiele ponad 10 % w wieku
poprodukcyjnym.
Tabela nr 6. Ruch naturalny ludności miasta Pakość na tle województwa i powiatu w 2006 r.
Stan na 31.12.2006r.
Wyszczególnienie
Woj. Kuj.-pom.
Powiat inowrocławski
Pakość
Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

Urodzenia
21 142
1 612
60
17
2
5
0
2
34

Zgony
19 622
1 612
55
26
4
3
0
4
18

Przyrost naturalny
+1 520
+5
-9
-2
+2
0
-2
+ 16

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

19

Pakość, tak jak inne miasta polskie, staje się populacją starzejącą się. Jest to warunkowane
zarówno przedłużającym się wiekiem życia, jak i obniżającą się liczbą urodzin. W obecnym okresie
zaburzona jest wymiana pokoleniowa. Dynamika rozwoju liczby ludności podlega w ostatnich latach
wahaniom, w jednym roku notuje wzrost, w następnym spadek. Zmniejsza się liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym, a wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Tabela nr 7. Migracje wewnętrzne i zagraniczne mieszkańców Pakości na tle województwa i
powiatu.
Stan na 31.12.2006r.
Wyszczególnienie
Woj. Kuj.-pom.
Powiat inowrocławski
Pakość
Obszar I
Obszar II
Obszar III
Obszar IV
Obszar V
Obszar VI

Napływ
27 415
1 890
62
17
2
8
0
4
31

Odpływ
31 002
2 438
73
20
2
9
0
5
37

Saldo migracji
-3 587
-548
-11
-3
0
-1
0
-1
-6

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Saldo migracji w obrębie powiatu inowrocławskiego przyjęło w 2006 r. wartości ujemne.
Spowodowane jest to przede wszystkim wysokim bezrobociem, sięgającym 19,7%. Ludność
najbardziej mobilna i wykształcona zaczęła przenosić się do ośrodków bardziej rozwiniętych, takich
jak Toruń i Bydgoszcz, czyli do miejsc, w których warunki ekonomiczne bardziej sprzyjają
mieszkańcom. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej osób poszukuje pracy
także poza granicami kraju.

2.2.2. Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji

Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju spowodowały nasilenie się wielu
problemów społecznych, z którymi borykają się także mieszkańcy Pakości. Świadczy o tym m. in.
wysoka liczba osób korzystających ze wsparcia socjalnego, wysoka liczba bezrobotnych, a także
problem wykroczeń i przestępstw na terenie miasta Pakość.
W Pakości występuje wiele niekorzystnych zjawisk powodujących konieczność udzielania
wsparcia socjalnego.
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Ubóstwo będące następstwem bezrobocia oraz spadku realnych dochodów osób
pozostających w zatrudnieniu, nie jest jedynym problemem społecznym miasta, chociaż mającym
wpływ na skalę wielu innych niepożądanych zjawisk, jak choćby wzrost patologicznych zachowań,
uzależnienia, dysfunkcyjność rodzin. Liczba osób, które utrzymują się wyłącznie z systemu
zabezpieczenia społecznego z roku na rok systematycznie spada. Pomoc materialna, poza
obligatoryjnymi świadczeniami wypłacanymi w ramach zadań zleconych i własnych, ma charakter
ratowniczy. Wspieranie w formie świadczeń okresowych, celowych z przeznaczeniem na zakup art.
spożywczych, wykup leków, opłat na energię elektrycznych itp. jest koniecznością umożliwiającą
skromną egzystencję świadczeniobiorcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

Tabela nr 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w Pakości w latach 2000-2008

Liczba rodzin
korzystających z
pomocy

2000

2001

2002

2003

Lata
2004

203

216

248

340

327

2005

2006

2007

2008

218

230

199

144

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

Analizując liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej od 2000 r. do połowy 2008 r.
zauważalny jest znaczący ich spadek.
Tabela nr 9. Porównanie liczby rodzin z liczbą osób korzystających z pomocy społecznej w Pakości w
latach 2000-2008

Liczba rodzin
objętych pomocą
Liczba osób w
tych
rodzinach

2000

2001

2002

2003

Lata
2004

203

216

248

340

327

218

230

199

144

711

914

868

1190

1144

763

806

697

504

2005

2006

2007

2008

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

Pakość zamieszkuje 5 952 osób. W 2006 r. spośród tych osób 806 (230 rodzin) korzystało z
pomocy społecznej. Wynika z tego, że mieszkańcy Pakości są w ciężkiej sytuacji finansowej. Jednak
sytuacja ta z roku na rok się poprawia, gdyż liczba osób korzystających ze świadczeń sukcesywnie
maleje. W 2007 r. już tylko 199 rodzin (697 osób) korzystało z pomocy społecznej. Największy spadek
odnotowano między rokiem 2004 a 2005, kiedy to liczba osób korzystających ze wsparcia spadła z
1144 do 763. Jest to między innymi odzwierciedleniem przemian gospodarczych, jakie zaszły w Polsce
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od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Do połowy roku 2008 r. z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
korzystały już tylko 144 rodziny (504 osoby).
W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono liczbę rodzin, które są objęte pomocą Ośrodka
Pomocy Społecznej z wyszczególnieniem przyczyn przyznawania pomocy rodzinom zamieszkałym w
Pakości.

Tabela nr 10. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w Pakości wg przyczyn udzielania
świadczenia w latach 2000-2008
Przyczyny
udzielenia
świadczenia
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeby ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała
choroba
Bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych,
wychowawczych w
tym :
- rodziny niepełne
- rodziny
wielodzietne
Alkoholizmu
Narkomanii
Trudności po
przystosowaniu się
do życia po
opuszczeniu
Zakładu Karnego
Klęski żywiołowej
lub ekologicznej

2000

2001

2002

2003

Lata
2004

122
0
2

140
0
3

150
0
4

204
1
4

182
1
3

131
1
2

138
0
4

119
0
2

104
0
8

37

39

28

32

24

20

14

8

8

102
56

107
61

159
62

168
67

169
82

150
77

165
70

139
76

99
53

15

17

36

40

28

23

28

27

19

57

60

66

72

48

40

30

36

28

30

32

30

35

31

27

20

23

19

38

40

31

33

20

14

10

15

10

10
0

15
0

11
1

15
1

10
0

10
0

12
0

21
1

18
2

2

3

3

2

1

1

1

4

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

2005

2006

2007

2008

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, głównymi przyczynami udzielania pomocy
największej liczbie rodzin są bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
wychowawczych oraz choroby. Dane za rok 2007 wskazują na niewielką poprawę sytuacji materialnej
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mieszkańców Pakości w stosunku do roku 2006. Liczba osób objętych pomocą materialną w 2007 r.
zmniejszyła się w wyniku zmian ustawowych oraz w związku z tym, że wiele osób znalazło pracę za
granicą, a co za tym idzie, polepszyła się ich sytuacja materialna. Do poprawy sytuacji bytowej
przyczynił się również obserwowany w ostatnim czasie spadek bezrobocia.
Z analizy przyczyn udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynika, iż znaczna
liczba osób korzystała z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
Bezrobocie należy do najważniejszych problemów ekonomicznych i kulturowych, jest
zjawiskiem rzutującym na całokształt rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i obniża ono
drastycznie poziom życia społecznego. Bezrobocie, niosące wzrost ubóstwa ma bezpośredni wpływ
na wzrost patologii społecznych. W rodzinach zagrożonych patologią wzrasta spożycie alkoholu,
pojawia się apatia, wzrasta współczynnik chorób psychicznych i samobójstw, zdarzają się konflikty,
prowadzące często do przemocy, której ofiarami są dzieci i ich matki. Konflikty rodzinne prowadzą
też, przy nadużywaniu alkoholu do problemu bezdomności, który ma w Pakości charakter
narastający.
Poniżej przedstawiono tabele obrazujące zagadnienia związane z bezrobociem w Pakości na
tle powiatu i województwa.
Tabela nr 11. Bezrobotni miasta Pakość wg czasu pozostawania bez pracy na tle bezrobotnych
województwa i powiatu
Stan na 31.12.2006r.
Czas pozostawania bez pracy
1-3

3-6

6-12

12-24

Powyżej
24

11 362

25 455

21 389

23 237

24 092

54 526

659

2 199

2 199

2 690

3 369

7 568

29
8
1
4
0
3
13

93
25
3
11
0
7
47

90
24
3
11
0
7
45

102
28
4
12
0
8
50

158
42
5
19
0
11
81

327
88
10
40
0
24
165

Wyszczególnienie Do 1 m-ca
Woj. Kuj.-pom.
Powiat
inowrocławski
Pakość
Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Pakości stanowią osoby bezrobotne długotrwale. Czyli
powyżej 24 miesięcy. Odnosi się to także do rewitalizowanego obszaru E. Powrót do pracy jest tym
trudniejszy, im dłuższy jest okres pozostawania bez pracy. Stan taki może powodować nieodwracalne
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szkody nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim społeczne, łącznie z daleko idącą demoralizacją i
wykluczeniem osób pozostających bez zatrudnienia. Długotrwale bezrobotni często nie są w stanie
samodzielnie wrócić do zatrudnienia, stąd tak ważne w ich przypadku staje się poradnictwo
zawodowe, praca socjalna oraz kluby integracji społecznej.
Tabela nr 12. Bezrobotni miasta Pakość wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2001-2006
Lata
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Do 1 m-ca

43

31

42

34

37

29

1-3

91

95

104

119

108

93

3-6

104

102

120

91

99

90

6-12

163

146

126

149

142

102

12-24

264

197

176

160

137

158

Powyżej 24

304

395

383

357

340

327

Ogółem

969

966

951

910

863

799

Źródło: PUP w Inowrocławiu

Tabela nr 13. Bezrobotni miasta Pakość wg wykształcenia na tle bezrobotnych województwa i powiatu
Stan na 31.12.2006r.

Wyszczególnienie

Wyższe

Wykształcenie
Policealne i Ogólnokszt Zasadnicze
średnie
ałcące
zawodowe
zawodowe
29 691
12 056
53 380

Gimnazjalne
i poniżej

Woj. kuj.-pom

6 188

Powiat
inowrocławski

603

3 859

1 430

6 442

6 048

Pakość

25

167

49

297

261

Obszar A

7

47

15

81

65

Obszar B

1

4

2

9

10

Obszar C

4

20

7

35

31

Obszar D

0

0

0

0

0

Obszar E

1

13

4

21

21

Obszar F

13

80

24

150

134

58 746

Źródło: PUP w Inowrocławiu
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Największą grupę bezrobotnych w Pakości stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym i
zawodowym. Na rewitalizowanym obszarze E to one stanowią największy procent. Na drugim miejscu
plasują się osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej bezrobotnych notuje się wśród
osób z wyższym wykształceniem. Prawidłowość ta odnosi się nie tylko do Pakości, ale także do
powiatu inowrocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
Tabela nr 14. Bezrobotni miasta Pakość wg wykształcenia w latach 2001-2006
Lata
Wyszczególnienie

wyższe

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11

16

15

22

23

25

203

211

196

186

180

167

45

43

52

55

49

49

407

388

408

354

354

297

303

308

280

293

257

261

969

966

951

910

863

799

Policealne i
średnie
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne i
poniżej
Ogółem

Źródło: PUP w Inowrocławiu

Analizując liczbę bezrobotnych według kryterium wykształcenia, najliczniejszą grupę
bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. We wszystkich
wyszczególnionych grupach notujemy systematyczny spadek liczby bezrobotnych, co odzwierciedla
ogólne tendencje krajowe.

Tabela nr 15. Bezrobotni miasta Pakość wg zawodu
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Miasto Pakość
Wyszczególnienie
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

bez zawodu

88

39

49

sprzedawca

79

4

75

robotnik
gospodarczy

54

23

31

szwaczka

25

0

25

asystent
ekonomiczny

24

3

21

ślusarz

23

23

0

kucharz

17

0

17

technik żywienia i
gospodarstwa
domowego

13

0

13

pracownik biurowy

12

1

11

fryzjer

10

0

10

krawiec

10

0

10

zdobnik szkła

10

1

9

murarz

10

10

0

inne

424

200

224

Razem

799

304

495

Źródło: PUP w Inowrocławiu

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, największą grupę bezrobotnych,
zarówno kobiety jak i mężczyzn, tworzą osoby nie posiadające zawodu. Tuż za nimi klasyfikuje się
grupa bezrobotnych o zawodzie sprzedawcy. Najmniej bezrobotnych osób jest w zawodzie fryzjera,
krawca, murarza.

Tabela nr 16. Bezrobotni miasta Pakość wg wieku na tle bezrobotnych województwa i powiatu
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Stan na 31.12.2006r.

Wyszczególnienie
Woj. Kuj.-pom.
Powiat
inowrocławski
Pakość
Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

18-24
34 783

25-34
45 241

Wiek
35-44
33 193

4 174

5 377

3 883

4 050

898

154
39
4
19
0
11
70

214
58
7
26
0
16
100

191
51
6
23
0
15
125

189
54
7
23
0
15
85

51
13
2
6
0
3
21

45-54
37 772

56 i powyżej
9 072

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Tabela nr 17. Zarejestrowani bezrobotni miasta Pakość wg wieku w latach 2001-2006
Stan na 31.12.2006r.
Lata
Wyszczególnienie
2001

2002

2003

2004

2005

2006

18 – 24 lata

288

268

248

220

209

154

25 – 34 lata

227

241

256

235

219

214

35 – 44 lata

254

238

223

222

210

191

45 – 54 lata

185

194

197

199

182

189

55 – 59 lat

14

24

25

33

40

50

60 – 64 lata

1

1

2

1

3

1

969

966

951

910

863

799

Ogółem

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w badanych latach stanowią osoby między 25 a 34 rokiem
życia. Niepokój budzi również rosnąca liczba osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 55-59 lat. W
roku 2001 stanowili oni 14-osobową grupę, a na dzień dzisiejszy grupa ta wrosła do 50 osób tj. ponad
3-krotnie.

Tabele nr 18. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Pakość w latach 2005-2006
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Wyszczególnie
nie

LATA
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem

969

966

951

910

863

799

Kobiety

543

541

540

494

492

481

Źródło: PUP w Inowrocławiu

W stosunku do 2005 r. w Pakości zauważalny jest spadek liczby osób bezrobotnych.
Poniższe mapki obrazują poziom bezrobocia w powiecie inowrocławskim na tle
poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 2007-2008r.
Mapka nr 5. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 01.01.2007r.

Źródło: GUS w Bydgoszczy
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Na początku 2007 r. poziom bezrobocia w powiecie inowrocławskim wynosił 26,8 %. Po roku
czasu – czyli w styczniu 2008 r. stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim spadła już do 22,2 %.
Obrazuje to poniższa mapka.
Mapka nr 6. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 01.01.2008r.

Źródło: GUS w Bydgoszczy

Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim na tle wojerództwa jest na bardzo wysokim
poziomie. Po powiecie żnińskim, włocławskim i nakielskim, stopa bezrobocia w Pakości jest nadal na
jednym z najwyższych poziomów w całym województwie kujawsko-pomorskim.
Poniższe wykresy mają za zadanie zobrazować kształtowanie się stopy bezrobocia w
województwie kujawsko - pomorskim oraz w powiecie inowrocławskim.
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Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie kuj-pom. w okresie od lipca 2007 r. do lipca 2008 r.

Źródło: WUP w Toruniu

Spadek stopy bezrobocia w województwie ma odzwierciedlenie na jego spadek także w
powiecie inowrocławskim, co obrazuje poniższy wykres.
Wykres 4. Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim w okresie od lipca 2007. do lipca 2008r.

Źródło: WUP w Toruniu

Z danych obrazujących stopę bezrobocia na koniec lipca 2008 r. wynika, że spadek bezrobocia
widoczny w całym kraju, województwie i powiecie ma swoje odzwierciedlenie także w Pakości, choć
dynamika spadku stopy bezrobocia nie jest tak wysoka jak w innych regionach.
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Wśród przyczyn udzielania pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz
bezrobocia jest także alkoholizm. Priorytet w polityce społecznej Miasta stanowi realizacja
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program stanowi
diagnozę obejmującą podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu w
mieście. Obejmuje on szeroki zakres działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych i
współuzależnionych, zmierzających do kształtowania i utrwalania postaw związanych ze zdrowym
stylem życia, szczególnie u dzieci i młodzieży, a przede wszystkim działań o charakterze profilaktyczno
– edukacyjno – wychowawczym. Obniża się wiek inicjacji alkoholowej, zanikają postawy
abstynenckie, coraz więcej ludzi ma kontakt z alkoholem i to wcale nie sporadyczny. W Pakości liczba
rodzin borykających się z problemem alkoholizmu jest na wysokim poziomie. Obrazuje to tabela nr
10.
Oprócz alkoholizmu, narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną
problemów społecznych. Mimo wielu wysiłków w zakresie edukacji publicznej, stan wiedzy w
społeczeństwie na temat narkotyków i narkomanii jest ciągle niewystarczający. Problem narkomanii
znajduje się w sferze zainteresowania różnych służb, takich jak m. in. lecznictwo, oświata, pomoc
społeczna, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Narkomania to groźne zjawisko, które dotyka
coraz młodsze osoby. W celu przeciwdziałania narkomanii, należy zwiększyć zaangażowanie
społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych. Zadanie jest
realizowane

głównie

poprzez

wspieranie

szkół

podstawowych

oraz

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych.
Wysoce niebezpieczny poziom bezrobocia wpływa także na wzrost liczby osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością. Główne przyczyny bezdomności to: uzależnienia, w szczególności
uzależnienie od alkoholu; rozpad rodziny; eksmisje, spowodowane głównie zadłużeniami w opłatach
czynszowych; przemoc w rodzinie; opuszczenie Zakładu Karnego, bez braku możliwości powrotu do
wcześniejszego miejsca zamieszkania; zaburzenia osobowości. Ośrodek Pomocy Społecznej
podejmuje kroki zmierzające do zapewnienia osobom bezdomnym właściwej pomocy. Działania te
prowadzone są przez cały rok, jednak ich szczególne nasilenie ma miejsce w okresie jesiennozimowym, kiedy to gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na świadczenia dla osób pozostających bez
dachu nad głową. Coraz bardziej widoczne jest zapotrzebowanie w kierunku udzielenia wsparcia dla
osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe,
udzielanie pomocy ma charakter ratowniczy i sprowadza się w głównej mierze do zabezpieczenia
potrzeb w podstawowym zakresie, czyli przede wszystkim zapewnienie noclegu i wyżywienia.
Na terenie Pakości nie ma noclegowni dla osób bezdomnych. Najbliższe placówki, z których
korzystają mieszkańcy znajdują się na terenie Inowrocławia i Bydgoszczy.
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Tabela nr 19. Problem bezdomności w Pakości w latach 2000-2008.

Osoby
bezdomne
przebywające
w ośrodku
Osoby
bezdomne
przebywające
w placówkach
noclegowych

2000

2001

2002

2003

Lata
2004

2

3

4

4

3

2

4

2

8

1

0

2

4

3

2

3

2

5

2005

2006

2007

2008

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości

Wśród osób korzystających z pomocy społecznej znajdują się osoby, w stosunku do których
toczy się postępowanie eksmisyjne. Na rewitalizowanym obszarze E w 2006 r. odbyły się aż 3
postępowania eksmisyjne. Jest to bardzo wysoki odsetek w porównaniu z pozostałymi obszarami
miasta.

Tabela nr 20. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Pakości z uwzględnieniem
postępowań eksmisyjnych.
Stan na 31.12.2006r.

Wyszczególnienie

Liczba osób korzystających z
pomocy społecznej

Pakość

806

Liczba postępowań
eksmisyjnych i eksmisji z
lokali mieszkalnych
13

Obszar A
Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F

184
27
148
0
75
372

3
0
2
0
3
5

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r.

Niepokojącym zjawiskiem, wymagającym zasygnalizowania, jest w lokalnej społeczności
znaczne zagrożenie bezdomnością. Świadczą o tym zadłużenia czynszowe (powyżej czterech
miesięcy) najemców lokali mieszkalnych u największych administratorów budynków. Znaczna grupa
nie jest w stanie zabezpieczyć we własnym zakresie swojej egzystencji, co jest równoznaczne z
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koniecznością wsparcia społecznego w celu eliminowania realnego zagrożenia problemem
bezdomności.
Kolejną grupę społeczną wymagającą wsparcia tworzą osoby niepełnosprawne. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pakości w 2006 r. udzielił 70 rodzinom świadczeń socjalnych, których przyczyną
była niepełnosprawność. Osoby te, korzystając z pomocy społecznej, stanowią ok. 1,27 % ogólnej
liczby ludności miasta Pakość. Tabela nr 10 obrazuje liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności. W 2007 roku liczba rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego
wzrosła do poziomu 76 rodzin. Na dzień 31.12.2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu
zarejestrowanych było 18 osób niepełnosprawnych z miasta Pakość. Aż 11 osób spośród nich
stanowiły kobiety. Niepełnosprawne osoby bezrobotne stanowiły 2,25% osób bezrobotnych z terenu
miasta Pakość.
Kolejny problem społeczny nękający nie tylko mieszkańców Pakości, związany jest z
poziomem przestępczości. W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące popełnionych
wykroczeń i skierowanych wniosków do Sądu Grodzkiego.

Tabela nr 21. Poziom przestępczości i naruszeń prawa w mieście Pakość w 2007r

Pakość

Przestępstwa i wykroczenia stwierdzone, poza
zdarzeniami drogowymi i przestępstwami
gospodarczymi
428

w tym czyny
karalne
nieletnich
20

Obszar A

116

5

Obszar B

14

4

Obszar C

52

3

Obszar D

0

0

Obszar E

30

2

Obszar F

214

6

Wyszczególnienie

Źródło: Komisariat Policji w Pakości

Tabela nr 22. Liczba wykroczeń i wniosków skierowanych do Sądu Grodzkiego mających miejsce na
terenie miasta Pakości w latach 2004-2006.
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Lata
Wyszczególnienie
2004

2005

2006

p-ko obyczajowości

10

12

23

kradzieże

52

64

62

uszkodzenie mienia

11

20

22

ust. o wych. w trzeźwości

3

5

13

Źródło: Komisariat Policji w Pakości

Tabela nr 23. Ilość zdarzeń kryminalnych w Pakości w latach 2004-2006.

Bójka i pobicia

2004
1

Lata
2005
4

2006
3

Zgwałcenia

0

0

0

Kradzież mienia

90

54

50

Kradzież
pojazdów
Kradzież z
włamaniem
Rozboje i
wymuszenia
Przestępstwa
narkotykowe
Przestępstwa
gospodarcze

12

6

6

59

21

19

17

7

5

2

9

4

51

61

17

Wyszczególnienie

2.2.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych
Nie prowadzi się szczegółowych statystyk dotyczących dochodowości gospodarstw
domowych w poszczególnych gminach. Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto można
uzyskać jedynie dla województw i powiatów. Dlatego też poniższa tabela zawiera zestawienie
średnich

wynagrodzeń

miesięcznych

w

województwie

kujawsko-pomorskim

i

powiecie

inowrocławskim, na obszarze którego zlokalizowana jest Pakość.
Tabela nr 24. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie kujawsko-pomorskim i
powiecie inowrocławskim
Stan na 31.12.2006r.
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Ogółem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

Rolnictwo,
łowiectwo
i
leśnictwo,
rybactwo

2 268,87

2 547,22

2 058,12

2 229,30

2 189,52

2 127,09

2 390,26

1 935,58

1 602,15

2 216,23

Wyszczególnien
ie

Woj. kujpomorskie
Powiat
inowrocławs
ki

Przemysł i
budownictwo

Usługi
rynkowe

Usługi
nierynko
we

2 153,74

2 464,20

1 858,67

2 209,02

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

2.2.4. Identyfikacja problemów w sferze społecznej

W sferze społecznej Pakości zidentyfikowano następujące problemy :
1.Szczególnie wysokie bezrobocie, na które składa się:
większe bezrobocie wśród kobiet niż mężczyzn,
bardzo wysokie bezrobocie wśród osób do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia,
niekorzystne wskaźniki demograficzne dotyczące grupy ludzi w wieku poprodukcyjnym;
duży odsetek długotrwale bezrobotnych (osobom tym trudniej jest znaleźć pracę z uwagi na
utratę kwalifikacji, trudności w dostosowaniu się do nowych wymogów rynku pracy),
brak kwalifikacji zawodowych wśród osób bezrobotnych, dotykający w większym stopniu kobiety
niż mężczyzn,
największą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i
poniżej (dominują kobiety) (poziom wykształcenia nie odpowiada potrzebom rynku pracy,
większe trudności z przekwalifikowaniem),
duży odpływ ludzi młodych, którzy po ukończeniu studiów wyższych nie wracają do Pakości,
2.występowanie obszarów skupiających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz obszarów
niebezpiecznych – wysoki stopień ubóstwa i wysoka przestępczość,
3.niestabilne trendy demograficzne,
4.mało korzystne podstawowe wskaźniki demograficzne (liczba urodzeń, zgonów, przyrostu
naturalnego) oraz niekorzystne procesy migracyjne.

2.2.5. Organizacje społeczne działające w Pakości

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
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1. Klub Sportowy "Notecianka" im. Mariana Malinowskiego w Pakości - działa od 1951 r.
Adres
siedziby

88-170 Pakość, ul. Św. Jana

Cele :

Zakres
działalności
statutowej

- propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu
- propagowanie wśród członków klubu działalności ideowo-wychowawczej,
zmierzającej do wychowania członków o wysokim morale społecznopolitycznym,
Klub Sportowy "Notecianka" Pakość - 5 drużyn piłki nożnej; seniorzy, juniorzy i
młodzicy. Klub jest gospodarzem obiektu sportowego; stadionu miejskiego i
zaplecza.

Notecianka Pakość klub piłkarski z siedzibą w Pakości, aktualnie występuje w IV
lidze, w grupie kujawsko-pomorskiej.

2. Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Pakości
Adres
siedziby

Zakres
działalności
statutowej

88-170 Pakość, ul. Rynek 4

Cele:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego

3. Stowarzyszenie Kibiców KS Notecianka Pakość

Adres

88-170 Pakość, ul. 21 stycznia 12
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siedziby

Cele:

Zakres
działalności
statutowej

- organizowanie pakoskich kibiców do kulturalnego kibicowania i wspierania
drużyny KS Notecianka w rozgrywkach piłkarskich,
- inspirowanie współdziałania z instytucjami państwowymi, klubami,
organizacjami sportowymi i kulturalnymi poprzez rozpowszechnianie pamiątek,
programów i wydawnictw sportowych,
- wydawanie periodycznego informatora obrazującego działalność i zamierzenia
stowarzyszenia, a także okazjonalnych ulotek i broszur,
- współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu
działania,
- organizowanie wyjazdów kibiców Notecianki Pakość.

4. Dance & Fight Club Pakość
Adres
siedziby

88-170 Pakość, ul. Mogileńska 19/45

Cele:

Zakres
działalności
statutowej

- upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia sportowe,
- tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i
rekreacją wśród mieszkańców powiatu,
- rozwijanie wśród ludzi zamiłowania do uprawiania sportu, szczególnie sztuk
walk i tańca oraz popularyzacja tych dziedzin sportu,
- rozwój życia kulturalno - oświatowego,
- dążenie do ogólnego wzrostu kultury fizycznej i zdrowotnej na terenie
działalności stowarzyszenia,
-organizowanie oraz branie udziału w warsztatach, seminariach, zawodach i
innych imprezach sportowych.

4.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pakości
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Adres
siedziby
Zakres
działalności
statutowej

88-170 Pakość, ul. Szkolna 44
Klub Sportowy skupiający szczególnie amatorów koszykówki. Historia
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół Pakość (bo tak brzmi
pełna nazwa tego klubu) nie jest długa. Klub powstał w 2000r., zrzeszając w
swoich szeregach młodzież szkolną. Główną dyscypliną sportu uprawioną w
klubie stała się koszykówka. Drużyna koszykarska powstała w 2001r. i od razu
została zgłoszona do rozgrywek klasy A na sezon 2001/2002. O sile drużyny
stanowili uczniowie z Pakości oraz młodzież z Inowrocławia. Pierwszy sezon
okazał się sukcesem, który młodzi zawodnicy ukończyli na trzeciej pozycji w
tabeli. W kolejnym roku rozgrywek lokata ta poprawiła się o jedną pozycję, a
rok później działacze zdecydowali się na starty w III lidze. MUKS swoje mecze
rozgrywa w jedynej sali gimnastycznej w Pakości, która mieści się przy
tamtejszym gimnazjum.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

6. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Pakości
Adres
siedziby

88-170 Pakość, ul Rynek 4

Zakres
działalności
statutowej

Cele:
• zrzeszanie się osób mających wspólny cel w tworzeniu i upowszechnianiu
warunków rozwoju opieki, lecznictwa, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
• tworzenie warunków do godnego ich życia, pomoc rodzinom tych osób,
• nawiązywanie kontaktów z innymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
• stworzenie członkom dostępu do wszelkich informacji dotyczących chorób
osób niepełnosprawnych.

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

7. Ośrodek Kultury i Turystyki
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Adres
siedziby

88-170 Pakość, ul. św. Jana 12

Zakres
działalności
statutowej

Ośrodek Kultury i Turystyki prowadzi zajęcia w następujących sekcjach:
Sekcja teatralna "Tespis" - w ramach sekcji dzieci uczą się poprawnej dykcji, ruchu
scenicznego, pracy z rekwizytami, poznają literaturę. Grupa teatralna
zadebiutowała w październiku przedstawieniem "Dziwna choroba", w grudniu
dzieci zaprezentowały "Jasełka" w ZSP w Kościelcu. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu, uczestniczy w nich 18 osób.
Sekcja teatralno - cyrkowa - w ramach zajęć prowadzone są zajęcia z pedagogiki
cyrku: zabawy, gry cyrkowe, ćwiczenia z rekwizytem. Grupa pracuje nad
tworzeniem i budowaniem krótkich etiud cyrkowych. Realizowane są ćwiczenia
darmowe na zapoznanie i integrację grupy oraz ćwiczenia wstępne z artykulacji,
dykcji i teatru ruchu. Od 16 grudnia sekcja rozpoczęła pracę nad czarnym teatrem.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą w nich 23 osoby.
Sekcja taneczna - w ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe,
nauka tańca nowoczesnego, hip-hop, funky, jazz. Grupy przygotowują się do udziału
w turniejach tanecznych międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych oraz do
występów na imprezach organizowanych przez OKiT. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w trzech grupach wiekowych. W zajęciach uczestniczy 30 osób.
Sekcja wokalna VAGANDO - w czasie zajęć prowadzone są zajęcia z emisji,
intonacji, oddechowe. Zespoły biorą udział w festiwalach oraz uczestniczą w
imprezach organizowanych przez OKiT, ( "Noc Świętojańska", Dni Pakości, Mini
Playback Show, Festiwal Przedszkolaka). W grudniu na zaproszenie
Inowrocławskiego Domu Kultury zespół wystąpił w koncercie kolęd w Teatrze
Miejskim w Inowrocławiu oraz wziął udział w nagraniu audycji dla TV kabel Inowrocław. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych,
uczestniczy w nich 14 osób.
Zespoły wokalno - instrumentalne "Złota jesień" i "Lira" - zespół przygotowuje
piosenki ludowe, okolicznościowe. Występują na imprezach organizowanych przez
OKiT oraz inne ościenne Domy Kultury. Biorą również udział w przeglądach i
festiwalach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Zespół "Złota Jesień" - 21
osób, "Lira" - 13 osób.
Sekcja plastyczna - ma na celu rozwój zainteresowań i zdolności, dzieci i młodzież
poznają różne techniki malarskie, członkowie sekcji biorą udział w konkursach oraz
prezentują swoje prace w OKiT, w ramach sekcji odbywają się otwarte zajęcia w
czasie wakacji. W zajęciach uczestniczy 26 osób. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu w dwóch grupach wiekowych.
Sekcja przedszkolna - ma na celu przystosowanie dzieci do życia w grupie,
odpowiednie stymulowanie rozwoju poprzez uczestnictwo w zabawach
umuzykalniających, ruchowych, manipulacyjno - konstrukcyjnych, tematycznych. W
zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu uczestniczy 18 dzieci
Zespół folklorystyczny "Jesień".

8. Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” w Pakości
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Adres
siedziby

88-170 Pakość, ul. Mogileńska 25

Zakres
Cele:
działalności • upowszechnianie i popularyzacja kultury, nauki, oświaty i wychowania,
statutowej • integracja mieszkańców miasta Pakość.

9. Fundacja Kalwaria Pakoska 1628
Zakres
W celu pozyskiwania funduszy na ratowanie Kalwarii Pakoskiej, nazywanej Perełką
działalności Kujaw, 13 czerwca 2007 roku zawiązała się fundacja „Kalwaria Pakoska 1628”. W jej
statutowej skład wchodzi 23 fundatorów- mieszkańców Pakości, jest to gremium stałe, jest
także Rada Programowa, w skład której może wejść osoba o uznanym autorytecie,
zasłużona dla Kalwarii. Jednym z działań zmierzających do zgromadzenia środków
finansowych była wspólna kwesta na cmentarzu parafialnym, w którą zaangażowali
się miejscowi harcerze oraz członkowie Rady Programowej Fundacji min.:
Wicestarosta Inowrocławski Sławomir Szeliga oraz Burmistrz Pakości Wiesław
Kończal. Celem Fundacji jest ratowanie kompleksu barokowych kapliczek.

EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
10. Stowarzyszenie Mieszkańców Pakości na Rzecz Walki z Nadmiernym Ruchem Pojazdów
Ciężarowych, Hałasem.
Adres
siedziby

88 - 170 Pakość, Rynek 18

Zakres
Cele stowarzyszenia:
działalności
statutowej - działanie na rzecz ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w centrum Pakości,
- działanie na rzecz prowadzenia regularnych badań stanu środowiska tj. natężenia
hałasu, wibracji oraz stężenia spalin,
- działania na rzecz renowacji zabytkowych kamienic w Pakości,
- popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi

POMOC SPOŁECZNA, PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ
CHARYTATYWNA
11. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pakość
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Adres
siedziby

88-170 Pakość , ul. Mogileńska 17/5

Zakres
działalności
statutowej

Cele: dane zgodne np. z:
http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/?a=330
- działanie na rzecz osób bezrobotnych,
- popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny prawa pracy,
- promocja i popieranie zakładania Spółdzielni Socjalnych,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami,
- aktywny udział w tworzeniu miejsc pracy.

PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI
ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ
13.Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Adres
siedziby

88-170 Pakość, Rynek 4

Zakres
działalności
statutowej

Organizacja skupia 62 członków zwyczajnych i 116 podopiecznych
Załatwianie spraw członków i ich problemów w Związku Okręgowym w Bydgoszczy.
Członkowie Związku brali czynny udział w II Wojnie Światowej, walczyli w
organizacjach wyzwoleńczych, przeszli przez obozy koncentracyjne; uczestniczą w
uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych, 11-go Listopada i Miesiąca
Pamięci Narodowej.

13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - działa od 1966 r.
Adres
siedziby

88-170, Pakość, ul. Inowrocławska 14,

Zakres
działalności
statutowej

Co tydzień w czwartek o godz. 15:00 spotkania w Ośrodku Kultury i Turystyki w
Pakości przy kawie i herbacie

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
14.Ochotnicza Straż Pożarna
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Adres
siedziby

88-170 Pakość, Szkolna 2

Zakres
działalności
statutowej

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w
akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie
ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach
ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej rozrywkowej, uczestniczenie
reprezentowanie OSP w organach samorządowych przedstawicielskich,
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
Zadania i cele ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej, organizowanie spośród swoich
członków pododdziałów pożarniczych, przedstawianie organom władzy
samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony
przeciwpożarowej, prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków
OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia
funkcyjnych członków OSP, organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn
pożarniczych, organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów
amatorskich, chórów, sekcji sportowych, jak i innych form pomocy społecznowychowawczej i kulturalno-oświatowej, organizowanie zawodów sportowych i
imprez propagujących kulturę fizyczną, prowadzenie innych form działalności,
mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie
przeciwpożarowej i ze statutu.

2.3. Gospodarka Pakości
Pakość nie ma wielkiego przemysłu, rozwój gospodarczy objawia się zwiększeniem liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, obecnie jest ich 546 i liczba ta z roku na rok rośnie.
Dominuje działalność handlowo - transportowa i produkcyjna. Podstawowe branże, które stanowią
znaczący udział w rozwoju gospodarczym Pakości to szwalnie, produkcja styropianu, transport
krajowy i zagraniczny, firmy budowlane, hurtownie, supermarkety. Wiele nowości wprowadza się do
budownictwa, szczególnie mieszkaniowego, stąd pojawia się coraz więcej firm handlowych i
produkcyjnych, wykorzystujących najnowsze technologie i osiągnięcia w tej branży. Gospodarka
Pakości nie ma ściśle jednoznacznego charakteru. Na terenie miasta Pakość brak dużych firm
przemysłowych. W okresie wcześniejszym funkcjonowały na tym terenie zakłady przemysłu
lniarskiego „Linum”, jednak na początku lat 90-tych została ogłoszona ich upadłość. Duże zakłady
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przemysłowe prowadzą natomiast działalność w gminach sąsiadujących z Pakością – w Barcinie działa
cementownia „Lafarge”, w Janikowie zakład produkcyjny znany pod nazwą „Janikosoda”. W sierpniu
1996 roku zawarto umowę sprzedaży akcji pomiędzy Skarbem Państwa a firmą CIECH S.A., która jako
inwestor strategiczny nabyła 75% akcji Janikosody S.A. Obecnie Janikowskie Zakłady Sodowe
JANIKOSODA SA to wiodący polski producent sody kalcynowanej lekkiej i cięŜkiej oraz
największy w kraju producent soli warzonej przemysłowej oraz spoŜywczej. Poza tymi
wyrobami w Spółce wytwarza się: peklosól, sól farmaceutyczną, kredę stąconą, surowy
dwutlenek węgla, wapno posodowe i mieszaninę popiołowo-ŜuŜlową. Z jednej strony firmy te
są pracodawcami dla wielu mieszkańców Pakości, z drugiej natomiast powodują
zanieczyszczenie jej środowiska przyrodniczego.
Na terenie gminy zalegają duże pokłady surowców naturalnych – piasku i żwiru, a także torfu.
Na bazie tych złóż rozwinięto firmę budowlaną – Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i
Prefabrykacji Betonów „Kamal” Sp. z o.o. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma spełniająca
standardy europejskie utrzymująca pozycję lidera w zakresie jakości, wzornictwa oraz szerokiego
asortymentu wyrobów. O postępującym rozwoju firmy „Kamal” może świadczyć nowo otwarty zakład
produkcji prefabrykatów w Barczewie k/Olsztyna, będący jej szóstym oddziałem. Produkcją
materiałów budowlanych zajmuje się również firma „Promax”, specjalizująca się głównie
wytwarzaniem płyt styropianowych, stopniowo poszerzająca swoją ofertę o nowe produkty. Jej
siedziba mieści się w miejscowości Giebnia, w gminie Pakość. Z grona firm handlowych należy
wymienić hurtownię leków „Prosper” oraz jednego z większych pracodawców w województwie
kujawsko-pomorskim „POLOmarket”. W skali całego kraju zatrudnia ponad 8200 osób. W Centrum
Logistycznym w Giebni pracuje 800 osób, w tym magazynierzy obsługujący jeden z
najnowocześniejszych magazynów w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 42 tysiące metrów
kwadratowych. Codziennie 65 ciężarówek wyjeżdża z Giebni, wioząc nabiał, tłuszcze, wędliny, owoce
i warzywa do sklepów usytuowanych w całej Polsce.
Na gospodarkę Pakości znaczny wpływ ma również Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z
o.o., którego działania wspierają głównie infrastrukturę techniczną Pakości. Zakres świadczonych
usług obejmuje m.in. pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, produkcję i dystrybucję
ciepła, wywóz śmieci i odpadów oraz ich unieszkodliwianie, odprowadzanie ścieków czy
transport drogowy. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych na podstawie umowy zawartej z
Gminą Pakość zarządza nieruchomościami naleŜącymi do zasobu nieruchomości Gminy
Pakość. Bierze takŜe udział w przetargach na wykonywanie prac remontowo- budowlanych
oraz usług komunalnych.
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Dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dużym ograniczeniem są rosnące koszty
związane z wysokimi stopami podatkowymi, stawkami ubezpieczeń społecznych i drogimi kredytami.
Również nieprzystosowane do nowej rzeczywistości gospodarczej przepisy prawne (zwłaszcza Kodeks
Pracy), nie ułatwiają zadania pracodawcom.

2.3.1. Główni pracodawcy/struktura i trendy
W 2006 roku na terenie miasta, według ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza
Pakości, prywatną firmę prowadziło 431 przedsiębiorców, którzy posiadali aktualny wpis według
Polskiej Klasyfikacji Działalności. Od 2004r. obserwujemy systematyczny wzrost liczby podmiotów
gospodarczych.
Ze względu na fakt, iż dominują małe podmioty, ich rotacja jest dość duża, szczególnie w
branży handlowej. Na terenie miasta dominują następujące branże przemysłu: obsługa
nieruchomości i firm, handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka
magazynowa.
Do największych przedsiębiorstw mających swoją lokalizację na terenie miasta należą:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Belpoltex" Sp. z o.o.
88-170 Pakość, ul. Inowrocławska 12
- Fabryka Maszyn i Urządzeń do Przemysłu i Górnictwa
Odlewnia Żeliwa "Noteć" Bernard Urbaniak
88-170 Pakość, ul. Fabryczna 4

www.notec.com.pl
- Hurtownia Farmaceutyczna "Prosper" S.A.
88-170 Pakość, ul. Rynek 13-15

www.prosper.pl
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
i Prefabrykacji Betonów "Kamal" Sp. z o.o.
88-170 Pakość, ul. Inowrocławska 12

www.kamal.pl
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- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość,

www.pugpakosc.pl
2.3.2. Struktura podstawowych branż gospodarki znajdujących się na terenie
miasta/trendy
Poniższe tabele obrazują strukturę podstawowych branż gospodarki Pakości na tle powiatu i
województwa.
Tabela nr 23. Struktura podstawowych branż gospodarki Pakości w 2006r.
Wyszczególnienie

Woj. kuj.-pom.

Powiat inowrocławski
12 956

Ogółem
186 949
Rolnictwo, łowiectwo,
5 071
leśnictwo
Przemysł razem
19 244
Przetwórstwo
18 906
przemysłowe
Budownictwo
18 537
Handel i naprawy
63 366
Hotele i restauracje
4 829
Transport, gospodarka
13 373
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
7 042
Obsługa nieruchomości i
27 103
firm
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Stan na 31.12.2006 r.
Pakość
546

588

3

1 289

55

1 257

54

960
4 175
367

30
136
5

934

43

431

11

2 370

213

Tabele nr 24. Podmioty gospodarcze w Pakości wg PKD w latach 2003-2006.
Stan na 31.12.2006r.
Wyszczególnienie

Lata
2003
485

Ogółem
Rolnictwo,
1
łowiectwo, leśnictwo
Przemysł razem
61
Przetwórstwo
61
przemysłowe
Budownictwo
35
Handel i naprawy
150
Hotele i restauracje
3
Transport, gospodarka
60
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
9
Obsługa nieruchomości i
114
firm
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

2004
480

2005
527

2006
546

4

4

3

56

57

55

55

56

54

31
138
3

31
143
5

30
136
5

50

50

43

11

13

11

140

179

213
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Tabela nr 25. Podmioty gospodarcze w Pakości wg PKD w 2006r.
Stan na 31.12.2006r.
Woj. Kuj -pom

Powiat
inowrocławski

Pakość

Ogółem

147 762

10 447

431

Przetwórstwo przemysłowe

14 426

974

38

Budownictwo

16 130

841

27

Handel i naprawy

54 155

3 651

117

Hotele i restauracje

3 982

311

4

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

12 419

845

37

Pośrednictwo finansowe

6 541

404

8

Obsługa nieruchomości i firm

19 176

1 781

171

Wyszczególnienie

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze podupadłych ośrodków miejskich są programy
rewitalizacji, które powinny zmierzać do wzrostu atrakcyjności walorów i zasobów lokalnych
(zarówno tkanki urbanistycznej, infrastruktury, środowiska naturalnego, jak i zasobów ludzkich), aby
w ten sposób stymulować rozwój gospodarczy i społeczny miast, jako ważnych struktur rozwoju
regionalnego. Bezrobocie w Pakości sięgające 19,7 %, rzutuje na pojawienie się szeregu problemów
społecznych, takich jak rosnące ubóstwo, patologie społeczne, osłabienie więzi społecznych, jak i niski
stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikowania się z miastem.
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Tabela nr 26. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg PKD w latach 2003-2006.
Stan na 31.12.2006r.
Lata
Wyszczególnienie
2003

2004

2005

2006

Ogółem

405

401

420

431

Przetwórstwo przemysłowe

45

39

40

38

Budownictwo

32

28

28

27

Handel i naprawy

131

119

124

117

Hotele i restauracje

2

2

4

4

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

50

43

44

37

Pośrednictwo finansowe

7

8

10

8

106

131

141

171

Obsługa nieruchomości i firm
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Na terenie Pakości zarejestrowanych jest 431 podmiotów gospodarczych, a więc około 4,12
% wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu inowrocławskiego.
Analizując istniejące podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
według wybranych sekcji, widać, że dominuje obsługa nieruchomości i firm (213 podmiotów
gospodarczych), co stanowi 39% wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie miasta. Na drugim
miejscu plasuje się handel i naprawy (136 podmiotów), co stanowi 24,9% wszystkich podmiotów
gospodarczych na terenie miasta. Dużą rolę odgrywa także przemysł (55 firm) – 10 % wszystkich
podmiotów, przetwórstwo przemysłowe (54 firmy) – co stanowi prawie 10 % ogółu podmiotów.
Transport (43 podmioty) – 7,87 % podmiotów. Najmniej liczną kategorię stanowią rolnictwo,
łowiectwo i leśnictwo (3 podmioty) – 0,54% oraz hotele i restauracje (10 podmiotów) – co stanowi
prawie 1 % wszystkich podmiotów. Liczba hoteli i restauracji jest stosunkowo mała. W Pakości, gdzie
spora rzesza turystów zwiedza Kalwarię Pakoską, liczba firm świadczących usługi turystycznie
powinna być zdecydowanie większa.
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2.3.3. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach /trendy.
Tabela nr 27. Podmioty gospodarcze wg sektorów własności w Pakości w 2006 r.
Stan na 31.12.2006 r.
Wyszczególnienie

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor
prywatny

Woj. kuj.-pom

186 949

6 352

180 597

Powiat
inowrocławski

12 956

493

12 463

546

27

519

Pakość

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Tabela nr 28. Podmioty gospodarcze wg sektorów własności w Pakości w latach 2003-2006.
Stan na 31.12.2006r.
Lata
2003

2004

2005

2006

Sektor publiczny

9

9

23

27

Sektor prywatny

476

471

504

519

Ogółem

485

480

527

546

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sektorów
własności w mieście Pakość ukazuje znaczącą przewagę sektora prywatnego (519 przedsiębiorców) w
stosunku do liczby podmiotów działających w sektorze publicznym (27 podmiotów). Analizując
szczegółowo badane sektory należy zauważyć brak przedsiębiorców z udziałem kapitału
zagranicznego w sektorze publicznym oraz ich niewielką liczbę zlokalizowaną w ramach sektora
prywatnego. Ta sytuacja może być spowodowana brakiem odpowiedniej infrastruktury gospodarczej,
jaką powinny zapewnić władze miasta, by zachęcić zagranicznych inwestorów, do podjęcia inwestycji
w mieście oraz w konsekwencji ulokowania w nim kapitału zagranicznego. Ponadto w mieście
przeważający odsetek ogółu przedsiębiorców stanowią osoby fizyczne, natomiast spółki handlowe,
stanowiące podstawowy filar rozwiniętej przedsiębiorczości stanowią niewielki procent ogółu firm
należących do sektora prywatnego.
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Tabela nr 29. Podmioty gospodarcze wg form własności w Pakości w 2006 r.
Stan na 31.12.2006 r.

Woj. kuj -pom

Powiat
inowrocławski

Pakość

Spółki prawa handlowego

9 706

510

17

Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego

1 512

74

6

Spółki cywilne

12 731

799

33

Spółdzielnie

1 030

66

2

Fundacje i stowarzyszenia i organizacje
społeczne

4 160

231

8

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

147 762

10 447

431

Wyszczególnienie

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Tabela nr 30. Podmioty gospodarcze wg FP w Pakości w latach 2002-2006.
Stan na 31.12.2006 r.
Lata
2003

2004

2005

2006

Spółki prawa handlowego

18

17

17

17

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego

6

6

6

6

Spółki cywilne

35

34

33

33

Spółdzielnie

2

2

2

2

Fundacje i stowarzyszenia i organizacje społeczne

8

8

8

8

405

401

420

431

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
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W mieście Pakość funkcjonuje od kilku lat tylko 6 spółek z udziałem kapitału zagranicznego.
Ich liczba w ogóle nie wzrasta. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, świadcząca o słabej atrakcyjności
miasta dla kapitału zagranicznego.
W mieście nie ma wielkich zakładów przemysłowych.
Kształtowanie się poziomu zatrudnienia na terenie Pakości na tle województwa i powiatu
przedstawiają poniższe tabele.
Tabela nr 31. Pracujący w Pakości na tle województwa i powiatu w 2006 r.
Stan na 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie

Ogółem

Woj. kuj-pomorskie

415 560

218 956

Z liczby ogółem
Sektor
Kobiety
produkcyjny
196 604
172 642

Powiat inowrocławski

32 505

17 626

14 879

15 518

16 987

Pakość

984

439

545

429

555

Mężczyźni

Sektor
usługowy
242 918

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

2.3.4. Identyfikacja problemów /Gospodarka/
−duże bezrobocie, mały rynek pracy,
−niesprecyzowany charakter miasta,
−niska konkurencyjność ,
−brak sprawnego, kompleksowego systemu informacji gospodarczej i promocji,
−niewielkie zainteresowanie inwestorów zewnętrznych,
−mała atrakcyjność inwestycyjna,
−duże rozdrobnienie przedsiębiorców,
−trudna sytuacja gospodarcza,
−niski poziom zatrudnienia,
−wyjazd emigracyjny siły fachowej,
−trudności ze zbytem produktu wewnętrznego,
−duży sektor publiczny,
−niewykorzystane walory środowiskowe, głównie pod kątem rozwoju turystyki,
−niewielkie wymierne efekty rozwoju turystyki w mieście dla jej mieszkańców,
−słaby stan infrastruktury technicznej, w tym drogowej, na terenach atrakcyjnych turystycznie,
ograniczający możliwości rozwoju funkcji turystycznej miasta oraz ograniczający jej atrakcyjność
inwestycyjną.
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2.4. Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1.Uwarunkowania ochrony środowiska
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej, teren miasta i gminy Pakość położony jest na
styku dwóch podprowincji: Pojezierzy Południowobałtyckich (mezoregion Pojezierze Gnieźnieńskie) –
część zachodnia gminy oraz Nizin Środkowopolskich (mezoregion: Równina Inowrocławska) –
wschodnia część gminy.
Wody powierzchniowe reprezentowane są przez jeziora Mielno (179 ha) i Pakoskie (1302 ha)
połączone rzeką Noteć, tworzące wspólnie zwartą formę dolinno-rynnową. Południowo-wschodnie
tereny gminy odwadniane są przez Kanał Notecki, a północna część przez Kanał Smyrna, stanowiący
granicę gminy.
Klimat regionu charakteryzuje się jednymi z najmniejszych rocznych sum opadów w Polsce –
poniżej 550 mm (w Pakości ok. 450 mm). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8 ºC.
Ukształtowanie powierzchni terenu gminy jest mało zróżnicowane pod względem
wysokościowym. Cały obszar gminy został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie. Większą część
stanowi płaska wysoczyzna morenowa, w południowej części gminy zaznacza się równina sandrowa.
Formy te rozcinają doliny rynnowe Noteci, Kanału Smyrna oraz jezior: Mielno i Pakoskie.
Jeziora Pakoskie (i Bronisławskie), po spiętrzeniu zaporą w Pakości i Kołudzie, tworzą Zbiornik
Pakoski, mający powierzchnię 1320 ha, długość 15 km, szerokość 1,9km, maksymalną głębokość 19,3
m. Przez zbiornik Pakoski przepływa Noteć Zachodnia. W najwęższym miejscu brzegi jeziora łączy
most drogowy i kolejowy trasy Toruń-Poznań. Miasto Pakość położone jest w dolinie rzeki Noteci na
różnych poziomach terasowych od najniżej, położonej na wysokości 75 - 76 m. n.p.m. terasy
zalewowej – do wysoczyzny na wysokości ponad 100 m. n.p.m. Konsekwencją dolinnego położenia, a
także warunków gruntowo - wodnych, są złe warunki klimatu lokalnego. Charakteryzuje się on
zwiększoną wilgotnością powietrza, narażeniem na mgły i stagnację powietrza, uniemożliwiającą
wymianę powietrza, a w konsekwencji utrudniającą procesy samooczyszczania atmosfery. Mimo to
występują tu opady zaliczone do jednych z najniższych w kraju (średnioroczna wysokość opadów 443
mm/rok). Przeważającymi wiatrami są zachodnie 18,9 %, północno - zachodnie 15% i częściowo
południowe 11%. W rejonie gminy rozpoznano i udokumentowano szereg złóż kopalin. Wśród
kopalin podstawowych najważniejsze są złoża wapieni i margli, soli kamiennej oraz węgla
brunatnego.
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Sieć hydrograficzna
Na terenie gminy Pakość znajduje się węzeł hydrotechniczny Zbiornika Pakoskiego na Noteci
Zachodniej w zlewni rzeki Noteci.
Noteć jest największym dopływem Warty, ma długość 366 km i powierzchnię zlewni 17 240
km2. Można ją podzielić na trzy odcinki :
-Górna Noteć od źródeł do Nakła,
-Noteć Środkowa zwana też "Leniwą" od Nakła do Ujścia,
-Dolna Noteć od Ujścia do Santoka.
Noteć Górna do przekroju Pakość zamyka zlewnię o powierzchni 2 356,2 km2, złożoną z dwóch
zlewni: Noteci Wschodniej (1.619,5 km2 ) i Noteci Zachodniej (736,7 km2 ).
Poniżej jeziora "Gopło", Noteć Wschodnia przyjmuje wody ze zlewni kanału Bachorze, Kanału
Pieranie i na tym obszarze nie występują większe jeziora. Następnie po przepłynięciu przez
południowy kraniec jeziora Szarlej, Noteć Wschodnia kieruje swój bieg w kierunku północnozachodnim do Pakości, przepływając przez przekrój wodowskazowy "Mątwy", „Leszczyce".
Od zlikwidowanego jazu w Leszczycach do bocznej zapory zbiornika "Pakość" w Kołudzie
Małej rozciąga się zlewnia bezodpływowa Starej Noteci Leszczyckiej (Ludziskiej) pozbawiona
możliwości zasilania jej wodami Noteci Wschodniej.
Poniżej śluzy żeglugowej Pakość, Noteć Wschodnia i Noteć Zachodnia łączą się tworząc Noteć
Połączoną (2.356,2 km2).
Potrzeby wodne użytkowników położonych w zlewni Noteci Zachodniej (w tym przepływ
biologiczny) poniżej hydrowęzła w Pakości (kanał odpływowy do połączenia z Notecią Połączoną –
0,30 m3/s), pokrywane są całkowicie z zasobów własnych zlewni oraz nadwyżek wody
retencjonowanych w zbiornikach „Pakość” i „Szydłowsko- Popielewskim”
Podstawowe parametry zbiornika Pakoskiego
•długość zbiornika - 21,0 km
•powierzchnia zbiornika przy stanie maksymalnym - 1302 ha
•powierzchnia zbiornika przy stanie minimalnym - 835 ha
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Poziomy piętrzenia
Dla określonych poziomów piętrzenia zbiornik Pakość dysponuje następującymi pojemnościami
użytkowymi :

• pojemność użytkowa ( przy maksymalnym piętrzeniu )

41,360 mln m3

•

4,415 mln m3

pojemność rezerwowa
Zbiornik

Pakoski

spełnia

funkcje

urządzenia

wodnego

służącego

ochronie

przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie deficytom wody w okresach posuchy.
Struktura użytkowania gruntów
Zgodnie ze sprawozdaniem geodezyjnym, wg stanu na dzień 01.01.1999 r. ogólna powierzchnia
użytków rolnym wynosi 6596 ha, z czego 191 ha znajduje się w granicach administracyjnych miasta.
Tabela nr 32. Wykaz gruntów na terenie miasta Pakości.
Stan na 31.12.2006r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Pow. w ha

Grunty ogółem, w tym:

344

Użytki rolne

184

Użytki leśne i grunty zadrzewione

5

Grunty zabudowane i zurbanizowane

52

w tym

52

Tereny mieszkaniowe

Pozostałe grunty

103

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pakości

Tabela nr 33 Struktura użytków rolnych na terenie miasta Pakość.
Stan na 31.12.2006r.

Rodzaj użytku

Pow. w ha

Udział w %

186

100

148

79,569

Sady

3

1,6129

Łąki

27

14,51

Pastwiska

1

0,5376

Grunty rolne zabudowane

7

3,7634

Ogółem
Grunty orne

W tym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pakości
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Z danych wynika, iż największy udział użytków rolnych na terenach miasta Pakość stanowią
grunty orne. W następnej kolejności są łąki. W niewielkiej części grunty wykorzystywane są pod sady i
pastwiska.
Zieleń miejska
Tabela nr 34. Tereny zielone i nasadzenia na terenie miasta Pakość.
Tereny zieleni w gestii samorządów miast
parki spacerowo - wypoczynkowe
obiekty
powierzchnia
zieleńce
obiekty
powierzchnia
tereny zieleni osiedlowej
powierzchnia
Żywopłoty wg lokalizacji
ogółem (w miastach i na wsi)
Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji
nasadzenia
drzewa
ogółem (w miastach i na wsi)
krzewy
ogółem (w miastach i na wsi)
ubytki
drzewa
ogółem (w miastach i na wsi)
krzewy
ogółem (w miastach i na wsi)

ob.
ha

0
0

ob.
ha

1
0,9

ha

1,8

m

5 060

szt

59

szt

2 600

szt

46

szt

230

Źródło: Bank Danych Regionalnych w Bydgoszczy stan na 31.12.2006r.

Tabela nr 35. Obiekty zieleni urządzonej (parki, skwery)w Pakości.

L.p.

Obiekt zieleni
urządzonej

Powierzchnia
[ha]

Właściciel/
Zarządca

1

Skwer na Rynku

0,12

PUG w Pakości

2

Park przy ulicy
Mogileńskiej

0,80

PUG w Pakości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pakości
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Na terenie miasta ani w gminie nie występują: park narodowy ani jego otulina, rezerwaty
przyrody; parki krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne ani obszary chronionego krajobrazu. Nie
przewiduje się też objęcia tego terenu obszarami ochronnymi NATURA 2000.
Powietrze
Na terenie Pakości zanieczyszczenia powietrza powodują źródła przemysłowe, energetyczne i
technologiczne. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są także kotłownie indywidualne
budynków mieszkalnych w mieście oraz transport. Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do
atmosfery, powstającymi podczas spalania paliw do celów energetycznych są pyły, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenki węgla oraz zanieczyszczenia technologiczne.
Lokalna uciążliwość powodowana jest przez źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania
budynków mieszkalnych. Niska emisja przyczynia się do wzrostu w atmosferze stężeń pyłów i
zanieczyszczeń gazowych. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu oddziałuje głównie przy
trasach komunikacyjnych. Powoduje wzrost stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu
poprzez spalanie paliw, ścieranie opon, hamulców i nawierzchni dróg.
Do podstawowych zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez środki transportu zaliczyć
należy tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory i dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe
zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.
Tabela nr 36. Strefy czystości powietrza w Pakości.
Klasa strefy ze względu na:
ochronę zdrowia

ochronę roślin

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O2

Klasa
ogólna

SO2

NO2

O2

Klasa ogólna

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Powiat inowrocławski - za 2002 r.

Głównymi przyczynami wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych, powiększonych
o margines tolerancji były w rejonie gminy (lecz nie na jej terenie) - w przypadku pyłu zawieszonego
PM10 (Janikowo ul. Przemysłowa) - bliskość głównej drogi, pobliskie zakłady przemysłowe,
ciepłownie, Lafarge Cement Polska S.A.
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Hałas
Problemy związane ze stanem środowiska na terenie miasta Pakość, w zakresie oddziaływań
akustycznych, spowodowane są wieloma czynnikami m.in. koncentracją usług, jakością sieci
drogowej, stopniem urbanizacji, występowaniem małych zakładów rzemieślniczych w jednostkach
zabudowy mieszkaniowej.
Hałas przemysłowy
Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu,
zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu).
Punktowymi źródłami hałasu są np. piły mechaniczne, wentylatory, czerpnie powietrza, sprężarki itp.
usytuowane na zewnątrz budynków.
Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym produkcyjne, w których hałas
pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i
drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a

także obsługa zakładów przez transport kołowy (np. wózki widłowe, ciężarowy transport
zewnętrzny) stanowią dodatkowe źródło hałasu.
Działalność zakładów rzemieślniczych, obiektów handlowych czy placówek usługowych
kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Interwencje mieszkańców
na ponadnormatywne oddziaływania hałasu, dotyczą uciążliwości związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania interweniujących.
Hałas komunikacyjny
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu,
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas
typu liniowego.
Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami.
Przez teren gminy nie przebiega droga krajowa.
Przez miasto Pakość i teren gminy przebiegają natomiast drogi wojewódzkie:
Nr 251 - Damasławek – Inowrocław o długości 9,196 km w granicach gminy, w tym 1,244 km w
granicach miasta, biegnąca przez ulice Inowrocławską i Barcińską,
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Nr 255 – Inowrocław Strzelno o długości 4,866 km w granicach gminy, w tym 1,6 km
w granicach miasta z przebiegiem przez ulice: Jankowską, Św. Jana, Lipową, Szeroką, Rynek i
Barcińską
oraz drogi powiatowe biegnące ulicami Pakości:
wzdłuż Krzyżanowskiego – 0,493 km,
wzdłuż Radłowskiej – 0,727 km
wzdłuż Mogileńskiej – 1,12 km.
Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:
stały wzrost natężenia ruchu,
nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny,
dekapitalizacja zasobów drogowej infrastruktury komunikacyjnej,
rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do późnej nocy włącznie,

powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,
wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,
stały wzrost uciążliwości hałasu i drgań wywołanych przez ruch drogowy.
Zanieczyszczenia wód
Badania stanu czystości zbiornika Pakoskiego prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wg danych opublikowanych
w Raporcie o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 2000 roku stan czystości
omawianego akwenu nie odpowiadał normom. Tak samo jest w przypadku Jakość wód rzeki Noteć,
która od wielu lat klasyfikowana jest jako nie odpowiadająca obowiązującym normom.
Stężenia wykrytych w wodach Zbiornika Pakoskiego związków chemicznych oraz
wykształcone w nim zespoły organizmów wodnych świadczą o skrajnej eutrofizacji jego wód. Wiąże
się to ze złą jakością wód rzeki Noteci zasilającej akwen oraz zrzutem ścieków. Zachodzące procesy
pogłębiane są niekorzystną kategorią degradacyjną. Dopływ ścieków w negatywny sposób oddziałuje
na jakość wód. Powoduje też charakterystyczne zróżnicowanie składu chemicznego i termiki mas
wody poszczególnych części zbiornika wodnego. Wysoka zawartość związków biogennych jest
głównym czynnikiem dyskwalifikującym jakość wód. Stężenia fosforanów osiągają tak wysoki poziom,
że przestają być czynnikiem ograniczającym produkcję pierwotną. Obfitość soli pokarmowych
umożliwia masowy rozwój fitoplanktonu, co uwidacznia się takimi wskaźnikami jak zawartość
chlorofilu „a”, sucha masa sestonu, widzialność krążka Sacchiego.
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2.4.2. Własność gruntów i budynków
Tabela nr 37. Podział własności gruntów z rozróżnieniem typów własności.
Stan na 31.12.2006r.
właściciel

Pow. w ha

Grunty ogółem
Z tego

344

Skarbu Państwa
Gminne
Osób fizycznych
Spółdzielni
Kościołów i związków wyznaniowych
Powiatów
Województw
Spółek prawa handlowego i innych osób

54
72
165
3
50
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pakości

Jak wynika z przedstawionych danych, na terenie miasta Pakość największa część gruntów stanowi
własność osób fizycznych. Znaczna część powierzchni miasta, ponad 20,9% jest własnością gminy,
natomiast 15,69% gruntów to własność Skarbu Państwa. Szczegółowy podział własności z
uwzględnieniem poszczególnych typów własności przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 38. Szczegółowa struktura własności gruntów z podziałem na poszczególne typy
własności.
Stan na 31.12.2006r.
Powierzchnia w Udział w
ha
procentach

Wyszczególnienie
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa

0

0

Grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek
organizacyjnych z wyłączeniem gruntów PGL

9

2,6162

Pozostałe grunty Skarbu Państwa

12

3,4883

Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste
osób fizycznych

5

1,4534

Grunty spółek Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
państwowych osób prawnych

0

0

Grunty Skarbu Państwa
spółdzielni mieszkaniowych

0

0

w

użytkowaniu

wieczystym
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Grunty Skarbu Państwa
pozostałych osób

w

użytkowaniu

wieczystym
28

8,1395

36

10,4651

6

1,7441

Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych

10

2,9069

Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym
spółdzielni mieszkaniowych

1

0,2906

Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym
pozostałych osób

19

5,5232

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw
rolnych

76

22,0930

Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw
rolnych

89

25,8720

3

0,8720

50

14,5348

0

0

0

0

0

0

344

100

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
Pozostałe grunty gminy

Grunty spółdzielni
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
Grunty powiatu przekazane w trwały zarząd
Grunty województw przekazane w trwały zarząd
Grunty spółek prawa handlowego

Powierzchnia ewidencyjna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pakości
Tabela nr 39. Struktura własności budynków i lokali mieszkalnych w mieście Pakość w 2006 r.
ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg form własności
ogółem
mieszkania
miesz.
izby
izba
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania
miesz.
izby
izba

1 806
6 656
112 171
370
862
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powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
15 099
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
mieszkania
miesz.
445
izby
izba
1 633
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
20 653
zasoby zakładów pracy
mieszkania
miesz.
19
izby
izba
53
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
855
zasoby osób fizycznych
mieszkania
miesz.
967
izby
izba
4 098
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
75 357
zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
mieszkania
miesz.
0
izby
izba
0
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
0
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania
miesz.
5
izby
izba
10
powierzchnia użytkowa
mieszkań
m2
207
Źródło: Bank Danych Regionalnych w Bydgoszczy stan na 31.12.2006r.

W Pakości działa Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Mogileńskiej 21a.

Tabela nr 40. Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne w mieście Pakość w
2006 r.
Mieszkania wyposażone w instalacje technicznosanitarne
ogółem
wodociąg
miesz.
1 734
ustęp spłukiwany
miesz.
1 559
łazienka
miesz.
1 493
centralne ogrzewanie
miesz.
1 379
gaz sieciowy
miesz.
1 604
Źródło: Bank Danych Regionalnych w Bydgoszczy stan na 31.12.2006r.
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Tabela nr 41. Procentowy udział mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne w
Pakości w 2006 r.
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu
mieszkań
w miastach
wodociąg
%
96,0
łazienka
%
82,7
centralne ogrzewanie
%
76,4
Źródło: Bank Danych Regionalnych w Bydgoszczy stan na 31.12.2006r.

2.4.3. Granice stref ochrony konserwatorskiej
Podział miasta Pakość na poszczególne obszary funkcjonalne i podlegające im jednostki został
przedstawiony w rozdziale 2.1.
Tabela nr 42. Wykaz obiektów zabytkowych na terenie miasta Pakość.
( wg danych UM Pakość )

Nazwa obiektu – nr posesji
MIASTO PAKOŚĆ
Kościół ukrzyżowania murowany po 1661 r.
ul. Barcińska
Plebania tzw. Klasztorek murowana I poł. XIX w.
Barcińska 60
Kaplice Klasztoru Reformatów murowana II poł. XVII/XVIII
w. wraz z Drogą Krzyżową
Brama cmentarna z 1932 r.
Grobowce rodzin z XIX w.
Kapliczka murowana z 1843 r.
Kościół Parafialny p.w. Św. Bonawentury 1653-1763r.
Klasztor d. Reformatorów murowany 1680,1755 r.
z dzwonnicą – lata 30- te XX w.
Kaplica d. Reformatorów „ Judasz” II poł. XVII/XVIII w.
Kaplica d. Reformatorów „ Ogród Getsemański” II poł.
XVII/XVIII w.
Kaplica d. Reformatorów „Wniebowzięcie” przed 1647 r.
Kaplica d. Reformatorów „ Cedron” 1858 r.
Kaplica d. Reformatorów „Wniebowstąpienie Pańskie” II
poł. XVII/XVIII w.
Kaplica d. Reformatorów Brama Jerozolimska” II poł.
XVII/XVIII w.
Kaplica Św. Rocha murowana XVIII w.
Dworek murowany 1809 r. ul. Barcińska
Domy mieszkalne II poł. XVIII – I poł. XX w.
Szkoła ul. Barcińska
d. młyn murowany z cegły XIX w.
ul. Inowrocławska 2
Magazyn murowany ul. Inowrocławska 9
lata 30- te XX w.

Własność
Gminy

Inni właściciele
x
x
18 kaplic
x
6 obiektów
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
106 budynków
x
x
x

61

Budynek gospodarczy XIX w. ul. Św. Jana 14
Gazownia ul. Łazienkowa 4 murowana –cegła XIX w
Gazownia ul. Łazienkowa 2 murowana –cegła XIX w
Rzeźnia ul. Łazienkowa 2 murowana –cegła XIX w
d. Szpital garnizonowy ul. Szkolna 1 murowany 1918 r.
Słup ogłoszeniowy z XIX w.
Budynki gospodarcze różne
Razem

x
x
x
x
x
x
12 obiektów
166 obiektów

2.4.4. Identyfikacja problemów
Aktualnie mała dynamika rozwoju miasta, wynikająca m. in. z restrukturyzacji przemysłu i
obniżenia dochodów mieszkańców.
W Pakości nadal pozostaje niewykorzystany potencjał naturalny – zasoby środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
Teren miasta Pakość, ze względu na atrakcyjne warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz liczne
obiekty o znaczących walorach architektonicznych, jest szczególnie predysponowany do rozwoju
funkcji turystycznej. Rozwój turystyki na tym obszarze jest jednak hamowany brakiem odpowiednio
rozwiniętej infrastruktury, w tym odpowiedniej jakości dróg oraz, w dużej mierze, obiektów obsługi
ruchu turystycznego. Jednocześnie konieczne jest podjęcie prac nad rewitalizacją terenów po
oczyszczalni ścieków i budowy stanicy żeglarskiej, w celu poprawy atrakcyjności Pakości dla turystów.
Stan istniejącej bazy turystycznej pozwala stwierdzić, że występuje tu turystyka krajoznawcza,
mająca szanse rozwoju w oparciu istniejące zabytki (zachowany układ kaplic Kalwarii Pakoskiej), a
także ze względu na występowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Pakość (dwa jeziora
Mielno i Pakoskie). W mieście doskwiera jednak niewystarczająca baza noclegowa pozwalająca na
przyjęcie zwiększonej liczby turystów.

2.5. Infrastruktura
2.5.1. Stan systemu komunikacji
Pakość położona jest w pobliżu ważnych i uczęszczanych szlaków komunikacyjnotranzytowych, m. in. droga nr E 261 łącząca Dolny Śląsk i Wielkopolskę z Bydgoszczą i Pomorzem,
droga nr 25 łącząca południową i centralną część Polski z Kujawami i Pomorzem, czy też droga nr 52 z
Inowrocławia przez Toruń w kierunku Warmii i Mazur. Ten zwarty i gęsty układ komunikacyjny
uzupełniany jest przez układ dróg niższej rangi, przebiegających przez teren Pakości: droga nr 251
(łącząca drogi E 261 i 25) oraz droga nr 255 (Pakość – Strzelno i dalej dojazd w kierunku Konina).
W dobie wzrastającej liczby pojazdów samochodowych i rozwoju transportu kołowego,
Pakość boryka się z poważnymi problemami komunikacyjnymi. Dodatkowo lokalizacja na terenie
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gminy zakładów wydobywczych kruszywa oraz dużych przedsiębiorstw przemysłowych w otoczeniu
(Janikosoda) powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych natężeń ciężkiego ruchu towarowego
na drogach w centrum miasta. W celu uniknięcia natężonego ruchu tranzytowego i lokalnego przez
centrum Pakości niezbędną inwestycją wydaje się budowa obwodnic wokół miasta, szczególnie z
kierunku wschód-zachód. Podwyższony stopień hałasu oraz emisji spalin obniża standardy życia
społeczności przy tych ważnych szlakach komunikacyjnych.
Drogi gminne tworzą gęstą sieć drogową na terenie miasta i gminy, przyczyniając się do
stosunkowo dobrej dostępności komunikacyjnej Pakości. Łącznie drogi gminne tworzą sieć o długości
143,922 km, a tym na terenie miasta (drogi miejskie) jest to 9,871 km (5,314 km dróg o nawierzchni
ulepszonej i 4,557 km o nawierzchni gruntowej). Drogi wojewódzkie na terenie miasta mają długość
2,844 km.
Stan dróg na terenie miasta Pakość jest ogólnie zły. Większość ulic w obrębie miasta wymaga
wykonania nowej nawierzchni. Wynika to z faktu, iż w ostatnich latach wykonywanych było szereg
inwestycji, które wymagały naruszenia nawierzchni drogowej (dotyczy to głównie ulic, w których
położona została sieć kanalizacyjna). Ponadto większość dróg i ulic należy dostosować do
parametrów technicznych i użytkowych, przypisanych danym kategoriom dróg.

2.5.2. Gospodarka wodna
Sieć wodociągowa działa w oparciu o ujęcia wody w mieście Pakość. Na terenie miasta
funkcjonują dwa ujęcia wody (dla lewo i prawobrzeżnej części miasta) dysponujące łącznie pięcioma
eksploatowanymi studniami głębinowymi. Znaczącym problemem mogącym rzutować na dalszy
rozwój i funkcjonowanie sieci wodociągowej jest obserwowana degradacja wód podziemnych na
skutek zanieczyszczenia ściekami gospodarczymi i przemysłowymi zlewni Noteci, w obrębie której
usytuowane zostały wszystkie ujęcia wody. Decydujący wpływ na ich stan ma oddziaływanie trzech
zakładów zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin. Są to Janikowskie Zakłady Sodowe
„Janikosoda” S.A. w Janikowie, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda – Mątwy” w Inowrocławiu i
Kombinat Cementowo-Wapienniczy Lafarge – Kujawy S. A. w Bielawach (gmina Barcin), a także
składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Giebnia na terenie gminy Pakość.
W mieście Pakość sieć wodociągowa niemal w pełni zaspokaja ilościowe potrzeby
mieszkańców oraz zlokalizowanych tu zakładów przemysłowych.
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Ujęcie wód podziemnych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej bazuje na dwóch studniach
głębinowych:
•studnia nr 2a /odwiert wykonany w 1975 r./ o głębokości 113 m i wydajności
eksploatacyjnej 65 m3/h
•studnia nr 4 /odwiert wykonany w 1975 r./ o głębokości 112 m i wydajności eksploatacyjnej
60 m3/h
Ujęcia wód podziemnych posiadają obudowy z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m. Pompy
głębinowe G-80 IIIB. Na mocy decyzji Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-I/17/2000 z dnia
29.12.2000 r., Burmistrz Pakości uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ww. studni w
ilości:
•maksymalnej godzinowej

31 m3/h

•maksymalnej dobowej

727 m3/d

•średniej dobowej
•

540,5 m3/h
262 000 m3

rocznej

Ujęcie wód podziemnych w Pakości przy ul. Jankowskiej:
bazuje na trzech studniach głębinowych:
•studnia nr 1 o głębokości 30 m i wydajn. ekspl. 14,3 m3/h
•studnia nr 2 /odwiert wykonany w 1976 r./ - o głębokości 57,5 m i wydajności
eksploatacyjnej 125m3/h
•studnia nr 4 /odwiert

wykonany w 1989 r./ o głębokości 60,6 m i wydajności

eksploatacyjnej 97 m3/h
Ujęcia wód podziemnych posiadają obudowy: studnia nr 1 z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i
pompa głębinowa G-60; studnie nr 2 i 4 z kręgów betonowych o średnicy 1,8 m i pompy głębinowe G80 IVB.
Na mocy decyzji Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-I/18/2000 z dnia 29.12.2000 r. Burmistrz
Pakości uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ww. studni w ilości:
•maksymalnej godzinowej 35 m3/h
•maksymalnej dobowej 825 m3/d
•średniej dobowej 624 m3/h
•

rocznej 297 000 m3

64

Z wodociągu gminnego zasilanego z ww. czterech ujęć ze stacjami uzdatniania wody, woda
rozprowadzana jest sieciami wodociągowymi w układzie pierścieniowo - rozgałęźnym. Z sieci tej
zaopatrywane są m.in. niżej wymienione ważniejsze zakłady przemysłowe z terenu miasta:
•KAMAL – ul. Inowrocławska
•Zakład Produkcyjno – Handlowy MATBUD – ul. Barcińska
•BELPOLTEX – ul. Inowrocławska
•INSTALPAK – ul. Mieleńska
•NOTEĆ – ul. Fabryczna
•MAXBUD – ul. Barcińska

Tabela nr 43. Sieć wodociągowa w mieście Pakość w okresie od 2003-2006r.
Zużycie wody z
wodociągów
w gospodarstwach
domowych

Sieć
rozdzielcza
w km

Połączenia
prowadzące do
budynków
mieszkalnych

wodociągowa

wodociągowe

w dam³

na 1
mieszkańca

Rok 2007

10,9

1281

166,1

27,7

127,8

Rok 2006

10,7

1281

140,4

24,3

124,0

Rok 2005

10,2

1258

180,8

31,1

145,7

Rok 2004

10,2

1258

139,0

23,9

145,7

Rok 2003

10,2

1253

136,7

23,5

139,4

Lata

Ścieki
odprowadzone
w dam³

Źródło: GUS w Bydgoszczy

W mieście Pakość wg danych na 31.XII.2006 r. z sieci wodociągowej korzystało 5 014 osób, co
stanowi 86,5 % ludności miasta.

2.5.3. Gospodarka ściekowa
Istnieje porozumienie pomiędzy Gminą Pakość a Gminą Barcin w sprawie współdziałania
międzygminnego, dotyczące budowy i eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na
terenie Gminy Pakość i Gminy Barcin, eksploatacji oczyszczalni ścieków, położonej w m. Sadłogoszcz,
Gmina Barcin oraz eksploatacji składowiska odpadów komunalnych położonego w m. Giebnia, Gmina
Pakość.
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Ogólna długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi ok. 10,7 km. Ścieki od
odbiorców wody spływają kanalizacją sanitarną grawitacyjnie do przepompowni ścieków w Pakości,
skąd za pośrednictwem pomp są przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy.
Infrastruktura techniczna jest jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój
gospodarczy miasta. Do najważniejszych problemów infrastrukturalnych należy modernizacja i
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa funkcjonującej oczyszczani ścieków. Poziom
skanalizowania i wolne zasoby oczyszczania ścieków właściwie eliminują ją z możliwości pozyskania
dużego inwestora zewnętrznego z wodochłonną technologią – np. przetwórstwo spożywcze na dużą
skalę.
Likwidacja części obiektu starej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej w Pakości przyczyni
się do wymiernych korzyści w mieście. Mieszkańcy miasta odczują wymierny efekt podjętych działań.
W Pakości jest niedostateczny system rozdzielaczy miejskiej kanalizacji sanitarnej. Poza tym
jest brak odpowiedniej liczby urządzeń (przepompowni) i kolektorów dla objęcia całego miasta
zbiorczym systemem odprowadzania ścieków, celem eliminacji ograniczania zagrożeń dla środowiska
naturalnego.
Zakres prac, odpowiedzialności oraz kompetencji w sferze funkcjonowania wodociągów i
kanalizacji na terenie miasta Pakość spoczywa na Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o. w
Pakości. Przedsiębiorstwo zajmuje się poborem, oczyszczaniem i rozprowadzaniem wody,
odprowadzaniem ścieków, usługami sanitarnymi oraz pokrewnymi, świadczeniem usług w zakresie
administrowania

budynkami

komunalnymi,

oczyszczania

miasta,

utrzymania

zieleni

oraz

ciepłownictwa.
Tabela nr 44. Sieć kanalizacyjna w mieście Pakość w okresie od 2003-2006r.
Sieć
rozdzielcza
w km

Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych

kanalizacyjna

kanalizacyjne

w dam³

na 1
mieszkańca

Rok 2007

5,9

288

166,1

27,7

127,8

Rok 2006

5,6

287

140,4

24,3

124,0

Rok 2005

5,3

279

180,8

31,1

145,7

Rok 2004

5,3

279

139,0

23,9

145,7

Rok 2003

5,3

279

136,7

23,5

139,4

Lata

Zużycie wody z
wodociągów
w gospodarstwach
domowych

Ścieki
odprowadzon
e
w dam³

Źródło: GUS w Bydgoszczy
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W mieście Pakość z sieci kanalizacyjnej wg stanu na 31.XII.2006 r. korzystało 3 212 osób.
Wynosi to 55,4 % ogółu ludności miasta.

Tabela nr 45. Stan oczyszczalni ścieków w mieście Pakość.
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie
ogółem
ob.
z podwyższonym usuwaniem biogenów
ob.
przepustowość
ogółem
dam3/dobę
z podwyższonym usuwaniem biogenów
dam3/dobę
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich
ogółem
osoba
z podwyższonym usuwaniem biogenów
osoba
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM
ogółem
osoba
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
ogółem
dam3
oczyszczane razem
dam3
oczyszczane mechanicznie
dam3
oczyszczane chemicznie
dam3
oczyszczane biologicznie
dam3
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów
dam3
nieoczyszczane razem
dam3
nieoczyszczane odprowadzane z zakładów
przemysłowych
dam3
nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną
dam3

1
1
670
670
3 450
3 450
5 528
124,0
124
0
0
0
124
0
0
0

Źródło: Bank Danych Regionalnych w Bydgoszczy stan na 31.12.2006r.

2.5.4. Gospodarka elektroenergetyczna
Źródłem zasilania miasta Pakość w energię elektryczną jest główny punkt zasilania
zlokalizowany w miejscowości Wielowieś. Zasilany jest on liniami wysokiego napięcia 110 KV z
różnych kierunków. Łącznie linie wysokiego napięcia 110 KV, przebiegające przez teren gminy, liczą
ok. 42 km. Na osi północ-południe przebiegają także dwie linie najwyższego napięcia 220 KV relacji
elektrownia Pątków – Bydgoszcz. Ich łączna długość na terenie gminy Pakość wynosi ok. 18km. Na
terenie miasta i gminy Pakość funkcjonuje 80 stacji transformatorowych, w zupełności pokrywających
obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jedynymi wadami systemu elektroenergetycznego
są w niektórych przypadkach zbyt długie obwody niskiego napięcia, jak również przestarzały typ
poszczególnych stacji. Rozwiązaniem będzie dogęszczenie lub wymiana niektórych stacji
transformatorowych. Także w przypadku pojawienia się dużego inwestora zewnętrznego o
energochłonnej

technologii,

konieczna

stanie

się

budowa

dodatkowych

urządzeń

elektroenergetycznych.
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Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w mieście Pakość wg danych na 31.XII.2006 r.
- odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

1 820

gospodarstw domowych
- zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW*h

3 067

- energia elektryczna na 1 mieszkańca kW*h

529,2

- na 1 korzystającego / odbiorcękW*h1

685,2

2.5.5. Zaopatrzenie w ciepło
Produkcja energii cieplnej bazuje na niewielkich, lokalnych kotłowniach. Największą kotłownią
na terenie miasta jest osiedlowa kotłownia (Os. Kujawskie), pracująca na bazie gazu i oleju
opałowego. Posiada moc 2,845 MW. Pozostałe kotłownie należą do małych obiektów (ok.29-240 KW)
i opalane są głównie gazem i olejem opałowym.
2.5.6. Zaopatrzenie w gaz
Sieć gazowa na terenie miasta Pakość obejmuje swym zasięgiem jedynie miasto. Zaopatrzenie
pochodzi z sieci krajowej gazu ziemnego wysokiego ciśnienia z gazociągu DN 150 relacji Gniewkowo –
Inowrocław – Pakość – Barcin – Żnin - Nakło.
Gazociąg średniego ciśnienia odchodzi od stacji redukcyjno-pomiarowej 1º do dwóch stacji
redukcyjno-pomiarowych 11º - jedna z nich usytuowana jest na jednej działce ze stacją redukcyjnopomiarową 1º przy ulicy Mieleńskiej, druga połączona jest dwukilometrowym odcinkiem gazociągu
średniego ciśnienia przy u. Mogileńskiej. Ze stacji redukcyjno-pomiarowych 11 º gaz niskiego ciśnienia
wędruje do odbiorców bytowo-komunalnych i przemysłowych na terenie miasta. Długość sieci
niskiego ciśnienia na terenie miasta w 2001 r. wynosiła 15,2 km, od której odchodziło 628 przyłączy.
Wg stanu na 31.XII.2006 r. miasto Pakość jest zgazyfikowane w 88,9 %.
Tabela nr 46. Sieć gazowa w mieście Pakość.
Lata

2003

2004

2005

2006

długość czynnej sieci ogółem w m

35,6

35,6

35,7 km

35 621 m

długość czynnej sieci przesyłowej w m

18,5

18,5

18,6 km

18 547 m

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

17,1

17,1

17,1 km

17 074 m

642

643

646 szt.

633 szt.

czynne połączenia do budynków
mieszkalnych
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odbiorcy gazu (gospodarstw

1 719

1,7

1 693

1 698

1 719

0,1

148

173

1 719

1,7

1 693

1 698

zużycie gazu w tys. m3

0,80

0,80 hm3

769,10

739,80

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

0,4 hm3

0,4 hm3

342,7

362,6

5 174

5 162

5 149

5 149

domowych)
odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem (gospodarstw
domowych)
odbiorcy gazu w miastach
(gospodarstw domowych)

w tys. m3
ludność korzystająca z sieci gazowej

Źródło: GUS w Bydgoszczy
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2.5.7. Identyfikacja problemów ze względu na stan infrastruktury
-konieczność zwiększenia długości ulic o nawierzchni ulepszonej,
-poprawa parametrów technicznych ulic,
-potrzeba powiększenia terenów zieleni parkowej,
-potrzeba powiększenia terenów parkingów samochodowych,
-potrzeba budowy stanicy rzecznej po terenie byłej oczyszczalni ścieków,
-duże bezrobocie, mała różnorodność rynku pracy (wąski zakres wyboru)
-niedostatki w infrastrukturze technicznej, wymagające modernizacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
-niska konkurencyjność ,
-zły stan dróg.
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III. ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT)

Celem powyższej analizy jest rozważenie mocnych i słabych stron oraz wstępna analiza szans
i zagrożeń związanych z przyjęciem programu rewitalizacji.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:


wewnętrzne pozytywne – mocne strony – walory, które w pozytywny sposób wyróżniają miasto z
otoczenia,



wewnętrzne negatywne – słabe strony – konsekwencje ograniczeń zasobów,



zewnętrzne pozytywne – szanse – zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane, staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia,



zewnętrzne negatywne – zagrożenia – wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako
bariery dla rozwoju.
Analiza ta pozwala na ocenę zjawisk kryzysowych i określa jaka ich część winna podlegać

realizacji programu zmierzającego do usunięcia zjawisk kryzysowych i przyczynić się do lepszej jakości
życia mieszkańców w przyszłości.
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Tabela nr 47. Analiza SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1.Lokalizacja miasta pomiędzy dużymi
ośrodkami miejskimi: Toruniem i Bydgoszczą
2.Aktywność organizacji pozarządowych
3.Aktywność mieszkańców
4.Centrum handlu i usług
5.Dobrze rozwinięta działalność kulturalna
6.Przepływająca przez miasto rzeka Noteć
7.Aktualne dokumenty programowe (WPI,
strategia, plany wieloletnie)
8.Historia miasta i położenie jego na trasie
Szlaku Piastowskiego
9.Bogactwo walorów historycznogeograficznych miasta – Kalwaria Pakoska –
jedno z największych i najstarszych w Polsce
sanktuariów Męki Pańskiej, licznie
odwiedzane przez pielgrzymów z całego
kraju i zagranicy
10.Liczne zabytki
11.Przychylność władz dla rozwoju
przedsiębiorczości
12.Zasoby siły roboczej
13.Dobra dostępność do szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego,
14.Systematyczne doskonalenie metod
zarządzania Gminą
15.Duże obszary dogodnie zlokalizowanych
terenów inwestycyjnych.
16.Tereny inwestycyjne.

1.Zły stan dróg. Niska przepustowość miejskiej
sieci drogowej oraz niedostateczne połączenia
z planowaną ogólnopolską siecią dróg
ekspresowych oraz autostrad
2.Słaba komunikacja społeczna
3.Brzydka estetyka terenów poprzemysłowych
na obszarze funkcjonalnym E miasta (Tereny
po oczyszczalni ścieków oraz fabryce „Linum”)
4.Słaba infrastruktura sportowo-rekreacyjnoturystyczna
5.Niezagospodarowane nadbrzeże rzeki
6.Zanieczyszczenie środowiska
7.Brak szerokiej promocji walorów
kulturowych miasta jako podstawy do rozwoju
turystyki krajoznawczej
8.Zawieszenie przewozów pasażerskich
9.Brak miast partnerskich – funkcjonuje tylko
gmina partnerska Bladel w Holandii.
10.Mała solidarność mieszkańców
11.Starzejące się społeczeństwo
12.Niski poziom innowacyjności pakoskiej
gospodarki.
13.Wolne tempo rewitalizacji przestrzeni
miejskiej i niski poziom estetyki.
14.Niedostateczna ilość mieszkań, zły stan
zabudowy mieszkaniowej i dróg osiedlowych.
15.Wysoka stopa bezrobocia, ubożenie
mieszkańców i rosnące rozwarstwienie
społeczne.
16.Pogłębienie się różnic w warunkach życia
mieszkańców i rozwój zjawisk patologicznych.
17.Uboga oferta usług turystyczno–
rekreacyjnych. Mało rozwinięta baza
noclegowa i sportowa.
18.Brak kapitału lokalnego.
19.Niski poziom wykształcenia osób
bezrobotnych.
20.Niespławna rzeka Noteć i dopływy.
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SZANSE

1.Możliwość pozyskania środków
pozabudżetowych
2.Współpraca z partnerami zagranicznymi
3.Odnowienie wizerunku miasta
4.Aktywny Referat Promocji
5.Zatrzymanie młodzieży w mieście
6.Współpraca powiatowa i międzygminna
7.Poprawa estetyki miasta
8.Rozwój sektora MŚP
9.Rewitalizacja miasta

ZAGROŻENIA

1.Emigracja młodych
2.Brak dofinansowania ze środków
pozabudżetowych
3.Zmienne prawo
4.Brak współpracy pomiędzy sektorem
publicznym a prywatnym
5.Konkurencja innych miast

73

IV. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I
REGIONU
4.1. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego formułuje cel nadrzędny jako
poprawę konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pakość jest zgodny ze
Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w następujących priorytetach i działaniach:
Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki
Działanie 1.3. Promocja rozwoju turystyki
Kujawsko-pomorskie to region o wysokiej atrakcyjności turystycznej, niemniej jego walory i
zasoby będące podstawą gospodarki turystycznej, nie są wykorzystywane we właściwym i możliwym
stopniu. Konieczna jest poprawa w sektorze usług turystycznych, który rozwijając się winien
różnicować oferty, znacząco zwiększyć swój potencjał wykonawczy, uwzględniając przy tym struktury
potrzeb potencjalnych gości województwa. W konsekwencji w strukturze oferty produktów
turystycznych swój udział powinny zdecydowanie zwiększyć produkty turystyki specjalistycznej, jak
np.: eksponujące unikatowe walory przyrody żywej i krajobrazy regionu, zasoby i możliwości
lecznictwa uzdrowiskowego, aktywnej rekreacji w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym.
Priorytetowy obszar działań 2 - Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej Regionu
Działanie 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej
Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest dobrze rozwinięta sieć
osadnicza. W Strategii zakłada się rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu poprzez
rewitalizację miast i wsi regionu, wspieranie przekształceń obszarów problemowych (np.
poprzemysłowych) służące wywołaniu pożądanych zmian społecznych i pobudzeniu gospodarczemu.
Występujące zwłaszcza w miastach wysokie zużycie substancji materialnej i zaległości w remontach,
zanik pierwotnych sposobów użytkowania niektórych terenów, wywołują potrzeby ich rewitalizacji
urbanistyczno-architektonicznej, a nierzadko także ekonomiczno-społecznej. Wymienione czynniki
negatywnie wpływają na zaniżenie jakości warunków codziennej egzystencji ludności i są źródłem
niepożądanych zjawisk społecznych. W celu zminimalizowania tych zjawisk konieczne są działania
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zmieniające ten stan, adaptujące tereny, ich zabudowę i zamieszkujące je społeczności lokalne do
współczesnych potrzeb.
Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej
Stan infrastruktury technicznej, w szczególności komunikacyjnej, jest ważnym czynnikiem
kształtującym konkurencyjność województwa. Niedorozwój infrastruktury oznacza trudniejsze
warunki życia mieszkańców, niekorzystne uwarunkowania aktywności gospodarczej oraz niską
atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestycji gospodarczych. Istotnym aspektem rozwoju niektórych
elementów infrastruktury technicznej jest ich korzystne oddziaływanie na poprawę jakości
środowiska przyrodniczego regionu. Rozwój infrastruktury technicznej winien powodować m. in.
unowocześnienie infrastruktury komunalnej, energetycznej, przemysłowej, obniżenie kosztów
eksploatacji, redukcję niekorzystnych oddziaływań na środowisko, zwiększenia atrakcyjności
lokalizacyjnej.
Działanie 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej
Na standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność województwa jako miejsca zamieszkania
negatywnie wpływa niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury społecznej, niezadowalający
poziom świadczonych usług, ich ograniczona przestrzennie dostępność. W Strategii postuluje się
przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, w
tym kształtowanie sieci placówek kultury, sportu i rekreacji zwłaszcza adresowanych do dzieci i
młodzieży, oferujących im pozytywne zagospodarowanie wolnego czasu, ograniczających im kontakty
ze zjawiskami patologii społecznych.
Działanie 2.6. Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego
Walory i bogate zasoby środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowanie krajobrazowe
województwa kujawsko-pomorskiego postrzegane są jako cechy atrakcyjności obszaru, jako
wyznaczniki jego konkurencyjności. System ekologiczny województwa zajmujący ponad 30% jego
ogólnej powierzchni decyduje o warunkach zdrowotnych oraz wypoczynkowych mieszkańców i jest
istotny dla rozwoju ważniejszych sektorów gospodarki województwa – rolnictwa i turystyki
wypoczynkowej w środowisku przyrodniczym. Jest to system ważny dla oceny atrakcyjności regionu.
Dlatego też zaprzestanie dotychczasowego użytkowania terenów spowodowane na przykład:
uwalnianiem terenów od zainwestowania przemysłowego należy łączyć z kształtowaniem nowych,
bardziej korzystnych dla lokalnego środowiska stosunków wodnych i mikroklimatu.
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Priorytetowy obszar działań 3 - Rozwój zasobów ludzkich
Działanie 3.2. Budowa kapitału społecznego
Poprawie konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego służyć będą również
działania aktywizujące jego społeczeństwo, wzmacniające jego cechy jako społeczeństwa
obywatelskiego. Zachęcać one winny mieszkańców regionu do tworzenia i funkcjonowania w
instytucjach życia obywatelskiego, samoorganizowania się w stowarzyszeniach, organizacjach,
podejmowania inicjatyw obywatelskich i aktywności społecznej, do partnerskiego współdziałania
organizacji społecznych z administracją publiczną w realizacji zadań publicznych, przy przestrzeganiu
zasady pomocniczości (subsydiarności).
Działanie 3.3. Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą ???
Działanie 3.4. Promocja i profilaktyka zdrowia
Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu życia mieszkańców jest odpowiedni stan zdrowia.
Ważnym aspektem wymienionym w Strategii mającym wpływ na ten stan jest ich aktywność
sportowo-rekreacyjna. Służy ona nie tylko poprawie ogólnej kondycji zdrowotnej, regeneracji sił
psychofizycznych, ale w przypadku młodego pokolenia mieszkańców ogranicza ich podatność na
zachowania. Dlatego też, wszelkie przedsięwzięcia zachęcające do aktywności sportowej i rekreacji,
m.in. promocja tych kategorii zachowań, organizowanie się dla uczestnictwa w nich, rozwój
związanego z nimi zagospodarowania technicznego, korzystnie będą służyć zdrowotności
społeczeństwa.

4.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
Głównym

celem

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności
województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest
stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno - gospodarczego, wzrostu
potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej
rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Osiągniecie tego celu
jest możliwe poprzez realizację poszczególnych działań. Lokalny Program Rewitalizacji zgodny jest z
następującymi działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego:
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Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Celem osi priorytetowej jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę
techniczną. Inwestycje w infrastrukturę mają przyczynić się dla przyspieszenia społecznogospodarczego rozwoju regionu, poprawy jego atrakcyjności, dla zwiększenia zdolności
konkurencyjnych oraz wzrostu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy.
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działania w ramach priorytetu zakładają poprawę jakości środowiska przyrodniczego, jego
racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia
mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu
zasady zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tego celu wymaga wspierania między innymi działań z
zakresu

gospodarki

wodno-ściekowej,

gospodarki

odpadami,

poprawy

jakości

powietrza

atmosferycznego, a także ochrony i promocji zasobów przyrodniczych
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
W ramach osi priorytetowej zakłada się poprawę jakości i dostępności usług społecznych
będących jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności zamieszkania. Realizacja tych zamierzeń
wiąże się z inwestycjami w infrastrukturę społeczną dotyczącymi wsparcia rozwoju i unowocześniania
infrastruktury edukacyjno-wychowawczej, zdrowia oraz kultury.
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Konkurencyjność województwa kujawsko-pomorskiego winna być bezpośrednią pochodną
określonych cech jego gospodarki. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym wzrost ich
potencjału ekonomicznego oraz zwiększenia zatrudnienia jest głównym celem tej osi priorytetowej.
W ramach realizacji priorytetu przewidziane jest m. in. wsparcie rozwoju sektora usług turystycznych.
Dla zwiększenia atrakcyjności regionu w zakresie lokalizacji inwestycji oraz pobudzenia
przedsiębiorczości w MSP wspierane będą przedsięwzięcia przygotowania terenów inwestycyjnych w
zakresie ich uzbrojenia w infrastrukturę: wodno-ściekową, energetyczną, drogową oraz ich promocji.
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Priorytet jest ukierunkowany na wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego województwa poprzez lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych,
zrównoważonych rodzajów turystyki. W ramach osi priorytetowej wspierany będzie rozwój
infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, w tym projekty wyposażenia terenów o walorach
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środowiska przyrodniczego atrakcyjnych dla wypoczynku i turystyki w odpowiednią infrastrukturę
wzmacniającą ich użyteczność dla tego celu, umożliwiającą ich wykorzystanie przez różne formy
turystyki specjalistycznej. Na obszarach pojeziernych wspierane będzie zagospodarowanie dla
wypoczynku związanego z użytkowaniem jezior i rzek, w tym również infrastruktura związana z
żeglugą, umożliwiająca wykorzystanie szczególnie Noteci, Brdy i Wisły dla rozwoju turystyki wodnej.
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i innych obszarach wymagających odnowy
Głównym celem priorytetu jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa
infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów
poprzemysłowych i powojskowych. Działanie służące osiągnięciu tego celu obejmują m.in. inwestycje
przywracające do współczesnego użytkowania i zagospodarowania tereny poprzemysłowe, nadające
im nowe walory użytkowe, przystosowujące je do nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

4.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to umożliwienie pełnego wykorzystania
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich
pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcie dla budowy struktur
administracyjnych państwa.
Program koncentruje się na obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój
potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej
wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.
Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Pakość obejmuje między innymi plany prowadzenia
działań miękkich, które będą realizowane w oparciu o założenia PO KL, z możliwością pokrycia
kosztów tych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania te będą zgodne z
założeniami PO KL zawartymi w czterech priorytetach:
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe
wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa. Wsparcie w ramach Priorytetu VI będzie skierowane
przede wszystkim do wybranych grup docelowych, które doświadczają największych trudności
związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode,
które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia
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zatrudnienia, kobiety, osoby starsze mające trudności z dostosowaniem się do wymogów
modernizującej się gospodarki, a także osoby niepełnosprawne, poszukujące zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Ponadto, wsparcie w ramach Priorytetu będzie adresowane do osób
długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej
czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Ważnym
elementem wsparcia będą działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji
zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych
w miejscu pracy.
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie eliminowanie różnego rodzaju
barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych), na jakie napotykają osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Problem ten
dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy opuszczających
placówki wychowawcze i penitencjarne oraz kobiet, postrzeganych w sposób stereotypowy przez
pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo.
Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia,
w tym w sektorze ekonomii społecznej, która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi, stanowi
skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem i
utrzymaniem się na rynku pracy. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie
przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez
doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-legislacyjne.

Priorytet VIII – Regionalne kadry Gospodarki
Procesy przemian gospodarczych zachodzące w poszczególnych regionach i sektorach
gospodarki wymuszają potrzebę elastycznego reagowania kadr zarządzających przedsiębiorstw.
Konieczność zakończenia procesów restrukturyzacyjnych oraz naturalne procesy zmiany profilu
działalności przedsiębiorstw w regionach wymagają akceptacji przez ich pracowników, partnerów
społecznych i gospodarczych oraz przez samych pracodawców. Niezbędne jest zatem zapewnienie
szerokiego wsparcia dla przedsiębiorstw i osób objętych tymi procesami poprzez odpowiednie i
profesjonalne przeszkolenie. Dlatego też w ramach Priorytetu VIII będą realizowane działania
skierowane na ciągłe zwiększanie kompetencji pracowników i utrzymanie ich aktywności na rynku
pracy.
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Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX stanowi odpowiedź na problem nierównego dostępu do edukacji osób, które
zgodnie z diagnozą napotykają na trudności w tym zakresie. W ramach Priorytetu realizowane będą
działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia,
mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej
jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które
napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

4.4. Strategia Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007—2015

W Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego określona została następująca misja
„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez partnerskie działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej powiatu”.

Misja ta będzie

realizowana za pośrednictwem trzech celów strategicznych, z którym zgodny jest Lokalny Program
Rewitalizacji:
Cel strategiczny 1: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców
Pierwszy cel strategiczny jest nierozerwalnie związany z nowoczesną infrastrukturą
społeczną, w tym infrastrukturą ochrony zdrowia, edukacyjną kulturalną sportową i rekreacyjną.
Wśród szczegółowych celów operacyjnych są m. in. działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji
polegające na rozbudowie, modernizacji bazy sportowej jak również poszerzeniu oferty programowej
w zakresie kultury fizycznej i sportu, co przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu
do nowych dyscyplin spożywczych oraz nowych obiektów sportowych.
Cel strategiczny 2: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i wykreowanie nowego wizerunku
powiatu
O podniesieniu konkurencyjności lokalnej gospodarki decyduje wzrost atrakcyjności powiatu
dla potencjalnych inwestorów oraz dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. Powiat
inowrocławski dysponuje wysokim potencjałem turystycznym, historycznym i uzdrowiskowym. Z
wykorzystaniem tych walorów wiążą się cele operacyjne m.in. podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej powiatu inowrocławskiego, wspieranie rozwoju instytucji okołobiznesowych oraz
aktywizacja rozwoju gospodarczego powiatu poprzez rozwój turystyki.
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Cel strategiczny 3: Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej powiatu
Unowocześnienie struktury funkcjonalno-[przestrzennej powiatu realizowane będzie za
pośrednictwem celi operacyjnych, wśród których znajdują się m. in. zachowanie i wzbogacanie
zasobów środowiska przyrodniczego oraz ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

4.5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pakość na lata 2002-2012
Misją Gminy jest funkcjonowanie jako atrakcyjne miejsce oferujące przedsiębiorcom i
rolnikom przyjazny klimat inwestycyjny, a swoim mieszkańcom wysoką jakość życia oraz możliwość
realizacji własnych aspiracji i pomysłów. Gmina kultywująca bogate tradycje historyczne, stwarzająca
turystom i gościom możliwość wypoczynku w bezpiecznym i ekologicznym środowisku. Ważną rolę w
zrównoważonym rozwoju Gminy pełni nowoczesna oferta edukacyjna i kulturalna, skierowana do
wszystkich grup społecznych, a zasięgiem swego oddziaływania znacznie wybiegająca poza
środowisko lokalne.
Mając na względzie realizację misji, wyznaczone zostały następujące cele strategiczne w
czterech głównych obszarach (przedsiębiorczość i rynek usług, rolnictwo i przetwórstwo rolnospożywcze, kultura i turystyka, edukacja powszechna). Lokalny Program Rewitalizacji zgodny jest z
celami strategicznym w domenie strategicznej Przedsiębiorstwo i rynek usług:
I.Kreowanie silnego ośrodka gospodarczego skutecznie konkurującego z otoczeniem
Miasto Pakość dysponuje potencjałem możliwym do wykorzystania w działalności
turystyczno-rekreacyjnej, który opiera się na sprawnym układzie żeglugi śródlądowej na Noteci i jej
systemie wodnym (kanały, śluzy, jazy, etc.). Obecnie ten system wykorzystywany jest już do celów
rekreacyjnych (kajaki, łodzie, niewielkie jednostki pasażerskie), choć na razie w niewielkiej skali –
wycieczki nawet na trasie Berlin – Wielkopolska – Kujawy – Berlin.
II.Krzewienie cech przedsiębiorczych wśród społeczności lokalnej
Realizacja tego celu zakłada między innymi stworzenie stałej i aktualizowanej oferty gruntów
inwestycyjnych

(komunalnych

i

prywatnych)

przeznaczonych

do

zagospodarowania

oraz

podejmowanie działań służących promowaniu oferty i wychodzenie naprzeciw potencjalnym
inwestorom.
W domenie strategicznej Kultura i turystyka Lokalny program rewitalizacji zgodny jest z celem
strategicznym:
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Rozwój i promocja turystyki na bazie istniejących zasobów historycznych oraz przyrodniczych
Realizacja tego celu wiąże się między innymi z działaniami zmierzającymi do rozwoju turystyki
historycznej związanej ze Szlakiem Piastowskim oraz turystyki rekreacyjnej. Bezpośredni związek z
turystyką tego typu ma również kolejny cel operacyjny – poprawa stanu środowiska przyrodniczego
miasta i gminy. W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pakość na lata 2002-2012 wyznaczono zadania do
realizacji w tym zagospodarowanie wyrobisk pożwirowych w miejsca rekreacyjne – wydzielenie
miejsc do kąpieli i yachtingu, stanowisk wędkarskich, miejsc na plaże i pola namiotowe oraz obszaru
na imprezy plenerowe, określenie możliwości realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, działania w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i poprawy jakości wód
powierzchniowych.
W domenie strategicznej Edukacja powszechna Lokalny program rewitalizacji zgodny jest z
celem strategicznym:
Wzrost aktywności społecznej młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Strategia zakłada realizację tego celu m.in. przez działania zmierzające do zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym zwiększenie dostępu do zaplecza sportowego i
rekreacyjnego), wspieranie działań służących ekologii i zdrowego stylu życia.

4.6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pakość
Studium określa główne cele rozwoju gminy Pakość, jako długofalowy proces zmian w
przestrzeni, wyznaczony przez możliwości i ograniczenia, wynikające ze stanu istniejącego. Lokalny
Program Rewitalizacji jest zgodny z celami:
1) osiągnięcie wszechstronnego rozwoju zapewniającego poprawę warunków życia mieszkańców przy
pełnym zrównoważeniu aktywności gospodarczej, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
oraz podniesienie stopnia wykształcenia mieszkańców zarówno miasta i gminy,
2) ekonomiczne i gospodarcze wzmocnienie miasta Pakość jako jednostki nastawionej na
koncentrację:
−mieszkalnictwa i wypoczynku,
− usług z zakresu infrastruktury społecznej,
−pozostałych usług,
−przemysłu i działalności gospodarczej,
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5) podjęcie działań mających na celu zmniejszenie występujących na obszarze gminy terenów
zagrożonych degradacją środowiska naturalnego.
Zrealizowanie zadań, które planuje się podjąć w ramach procesu rewitalizacji obszarów
miejskich miasta Pakość zgodne jest z przesłankami dotyczącymi rozwoju miasta zapisanymi w
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Jednym z aspektów rozwoju miasta
sygnalizowanym w Studium jest konieczność ochrony środowiska i rozwój turystyki krajoznawczej,
promującej wartości kulturowe i walory krajobrazowe miasta, przez przeznaczenie terenów wzdłuż
rzeki Noteć do przekształcenia na tereny zieleni wypoczynkowo-rekreacyjnej, wyznaczenie szlaków
turystycznych łączących miasto z siecią szlaków o znaczeniu regionalnym oraz tworzenie bazy obsługi
ruchu turystycznego. W Studium podkreśla się także, że tereny obecnej dzielnicy przemysłowoskładowej miasta są przewidziane do zachowania z przekształceniem funkcji poprzez działania
modernizacyjne, zmianę branż istniejących oraz powstałych w wyniku zmian jednostek
gospodarczych na nieuciążliwe dla mieszkalnictwa, uwzględnienie uwarunkowań środowiska
przyrodniczego (urządzenie na części jednostki terenów zieleni spełniającej funkcje izolacyjne i
ochronne). Wskazana jest konieczność adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej z jej
równoczesną modernizacją mającą na celu ograniczenie uciążliwości sąsiednich terenów
przemysłowych.

4.7. Wieloletni Plan Inwestycyjny

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidziano m. in.:
•likwidację oczyszczalni ścieków z terminem realizacji 2008-2009,
•rewitalizację terenów poprzemysłowych po byłych zakładach lniarskich - zagospodarowanie i
udostępnienie przedsiębiorcom działek na terenie byłego Linum (uzbrojenie terenu) w latach
2008-2013.
Wymienione powyżej działania dotyczą obszaru przeznaczonego do rewitalizacji i bezpośrednio są
zgodne z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakości.
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4.8. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych
opracowanych dla Gminy i Miasta Pakość
4.8.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pakość na lata
2008-2012
Program zakłada m.in. poprawę gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym i
zahamowanie procesu degradacji obiektów. W tych punktach jest zgodny z Lokalnym Programem
Rewitalizacji Miasta Pakość.

4.8.2. Program ochrony środowiska dla Gminy Pakość oraz plan gospodarki odpadami na
lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011
Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z działaniami mającymi na celu poprawę jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego uwzględnionymi w Programie ochrony środowiska i
planie gospodarki odpadami dla Gminy Pakość w następujących punktach:
1.2.

Renowacja terenów zielonych, w szczególności zabytkowych parków.

1.3.

Podejmowanie działań dla ustanowienia małych form ochrony przyrody ( pomniki

przyrody,

stanowiska

dokumentacyjne,

użytki

ekologiczne,

zespoły

przyrodniczo-

krajobrazowe).
1.4.

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wysokiego udziału

powierzchni biologicznie czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i wysoka, oczka wodne itp.).
1.5.

Uwzględnianie

w

studium

uwarunkowań

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy i w planach miejscowych potrzeb związanych z rozwojem turystyki, w
tym miejsca wypoczynku, szlaki rowerowe.
1.6.

Wspieranie rozwoju agroturystyki.

3.2.

Realizacja zadań wynikających z powiatowego programu rekultywacji gruntów

zdegradowanych.
7.8.

Właściwe zagospodarowanie terenów przyległych do wód stojących i płynących.

7.10.

Utrzymanie drogi wodnej Kanał Bydgoski – jezioro Gopło – rzeka Warta jako szlak

wodny o znaczeniu lokalnym.
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4.8.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008
rok na terenie Gminy Pakość
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem,
który oprócz ustawy stanowi prawną podstawę podejmowanych działań w przedmiotowym zakresie.
Został opracowany zgodnie z nałożonymi na samorząd lokalny obowiązkami określonymi w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r ( Dz. U. z
2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.) oraz założeniami i priorytetami przyjętymi przez Radę Ministrów
w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010.
Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z celem nr 5 sformułowanym w powyższym dokumencie promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4.8.4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Pakość na lata 20082015
Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z zawartymi w Strategii rozwiązywania problemów
społecznych dla Gminy Pakość na lata 2008-2015 celami:
−cel strategiczny nr 2 - Ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu i narkotyków przez
wdrożenie
kompleksowego programu rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy, który
będzie realizowany m.in. przez tworzenie warunków i możliwości spędzania czasu wolnego
alternatywnych w stosunku do spożywania alkoholu.
−cel strategiczny nr 3 - Ograniczenie bezrobocia w Gminie oraz redukowanie szkód
występujących u osób bezrobotnych, który będzie realizowany m.in. przez działania mające na
celu wzrost potencjału gospodarczego Gminy oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
realizację części zadań ograniczających bezrobocie.

4.8.5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – Pakość – 2008 rok
Podstawą prawną Programu jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która
stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Program zakłada m.in.
organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie
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programów edukacyjnych, konkursów, olimpiad oraz wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.
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V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
5.1. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

Z diagnozy stanu wyjściowego tj. analizy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta wynika, że
Pakość dzieli się na sześć obszarów. Jako obszar do rewitalizacji wskazano obszar E wraz z rzeką
Noteć.
Wybór powyższego obszaru wsparcia określono na podstawie analizy dziesięciu poniższych
kryteriów:
A - Wysoki poziom ubóstwa
B - Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia
C - Niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne
D - Niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających
szkołę
E - Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
F - Szczególnie zniszczone otoczenie
G - Niski poziom aktywności gospodarczej
H - Wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców
I - Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego
J - Niski poziom wydajności energetycznej budynków

Poniższa mapa przedstawia położenie Obszaru E przeznaczonego do rewitalizacji na tle
pozostałych obszarów funkcjonalnych miasta Pakość.
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Mapka nr 7. Obszar E przeznaczony do rewitalizacji na tle miasta wg Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
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Tereny po oczyszczalni ścieków przeznaczone do rewitalizacji zostały przedstawione na
poniższych zdjęciach.

Teren oczyszczalni ścieków na obszarze E przeznaczonym do rewitalizacji.

Oczyszczalnia ścieków

89

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków
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Teren po oczyszczalni ścieków położony na obszarze E przeznaczonym do rewitalizacji. W tym
miejscu ma powstać stanica rzeczna.
Zgodnie z Wytycznymi, wyznaczenie obszaru wsparcia następuje na podstawie mierzalnych
wskaźników, które dla rewitalizowanego obszaru odbiegają negatywnie od średniej dla miasta.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wskaźników wynikających z diagnozy, na podstawie
analizy których określono zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru.
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Tabela nr 48. Zestawienie wskaźników, na podstawie których wyznaczono obszar do rewitalizacji.

Kryterium

A

B

C

Wysoki poziom
ubóstwa

Wysoki poziom
długotrwałego
bezrobocia

Niestabilne (niekorzystne) trendy
demograficzne

Wartość wskaźnika dla
rewitalizowanego
obszaru

Wskaźnik

Wartość wskaźnika
dla miasta

Liczba osób korzystająca
z zasiłków pomocy
społecznej

806 osób, co stanowi 13,54
% mieszkańców Pakości

75 osób, co stanowi 19,03%
mieszkańców Obszaru E

Postępowanie
eksmisyjne i eksmisja z
lokali mieszkalnych

13 postępowań w mieście,
co daje średnio 2
postępowania na dzielnicę

3 postępowania w Obszarze E, co
stanowi 23,07 % wszystkich
postępowań eksmisyjnych w
Pakości

Poziom długotrwałego
bezrobocia

327 osób, co stanowi
5,49 % mieszkańców
Pakości

Dynamika spadku
ludności

W ostatecznym bilansie
ruchów ludnościowych w
mieście (napływ, odpływ,
urodzenia i zgony) ubyło 6
osób, co stanowi 0,10 %
mieszkańców Pakości.

24 osoby, co stanowi 6,09%
mieszkańców Obszaru E

W ostatecznym bilansie ruchów
ludnościowych na
rewitalizowanym obszarze
(napływ, odpływ, urodzenia i
zgony) ubyły 3 osoby, co stanowi
0,76 % mieszkańców Obszaru E.

Uwagi

Wskaźniki dla rewitalizowanego
obszaru są wyższe niż dla miasta –
obszar spełnia kryterium
wysokiego poziomu ubóstwa

Wskaźnik dla rewita-lizowanego
obszaru jest wyższy niż dla miasta
– obszar spełnia kryterium
wysokiego poziomu
długotrwałego bezrobocia

Wskaźniki dla rewitalizowanego
obszaru są korzystniejsze niż
średnie dla miasta – obszar
spełnia kryterium niekorzystnych
trendów demograficznych
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Starzenie się
społeczeństwa

815 osób w wieku
poprodukcyjnym, co
stanowi 13,69%
mieszkańców Pakości
- 11

Saldo migracji

Młodzież
niekontynuująca nauki

D

E

Niski poziom edukacji,
znaczące braki w
umiejętnościach i
wysoki odsetek osób
porzucających szkołę

Wysoki poziom

Co stanowi 0,18 %
mieszkańców Pakości.

107 osób, co stanowi
1,8% mieszkańców
Pakości

57 osób w wieku
poprodukcyjnym, co stanowi
14,46% mieszkańców Obszaru E.
-1
Co stanowi 0,25 % mieszkańców
Obszaru E.

13 osób, co stanowi 3,3 %
mieszkańców Obszaru E
Wskaźniki dla rewitalizowanego
obszaru są wyższe niż dla miasta –
obszar spełnia kryterium niskiego
poziomu edukacji

Struktura wykształcenia
osób bezrobotnych

261 osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej, co
stanowi 4,38%
mieszkańców Pakości

21 osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej, co
stanowi 5,33 % mieszkańców
Obszaru E

Przestępstwa i

428 przypadających na

30 przypadających na 394

Wskaźnik dla rewitalizowanego
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5952 mieszkańców, co
stanowi 7,19%
mieszkańców Pakości

mieszkańców, co stanowi 7,61%
mieszkańców Obszaru E

Obszary wyłączone z
użytkowania

Brak danych

Brak danych

Ze względu na brak danych obszar
nie spełnia kryterium

G

Niski poziom
aktywności
gospodarczej

Liczba zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

95 podmiotów
gospodarczych na 1000
mieszkańców

20 na 1000 mieszkańców

Wskaźnik dla rewitalizowanego
obszaru jest niższy niż dla miasta –
obszar spełnia kryterium niskiego
poziomu aktywności gospodarczej

H

Wysoki udział
imigrantów, grup
etnicznych i

Udział ludności
narodowości niepolskiej
w ogóle ludności polskiej

W Pakości nie występują
mniejszości etniczne i
narodowe, definiowane

przestępczości i
naruszeń prawa

F

Szczególnie zniszczone
otoczenie

wykroczenia
stwierdzone, poza
zdarzeniami drogowymi i
przestępstwami
gospodarczymi, w tym
czyny karalne nieletnich

-

obszaru jest znacznie wyższy niż
dla miasta – obszar spełnia
kryterium wysokiego poziomu
przestępczości i naruszeń prawa

Obszar nie spełnia kryterium
wysokiego udziału imigrantów,
grup etnicznych i
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zgodnie z Ustawą o
mniejszościach
narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym.
W mieście nie występują
także uchodźcy wg
Konwencji Genewskiej i
Protokołu Nowojorskiego

mniejszościowych oraz
uchodźców

I

Porównywalnie niższy
poziom wartości
zasobu
mieszkaniowego

Liczba lokali bez instalacji
techniczno - sanitarnej

Cały zasób mieszkaniowy
miasta Pakość posiada
następujące media:
kanalizację, wodociąg i gaz.
Spośród 1806 mieszkań,
1379 posiada centralne
ogrzewanie, co oznacza, że
76,35% mieszkań ma pełne
media .

mniejszościowych oraz
uchodźców

Spośród 7 bloków znajdujących
się na Obszarze E, wszystkie
posiadają kanalizację, wodociąg i
gaz, natomiast w 4 budynkach
występuje całkowity brak
centralnego ogrzewania.

Wskaźnik dla rewitalizowanego
obszaru jest znacznie mniej
korzystny niż dla miasta - obszar
spełnia kryterium szczególnie
zniszczonego otoczenia
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J

Niski poziom
wydajności
energetycznej
budynków

Wskaźnik wydajności
energetycznej budynków

Brak danych

Brak danych

Ze względu na brak danych obszar
nie spełnia kryterium
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5.2. Diagnoza obszaru wsparcia – odniesienie się do wskaźników bazowych
Szczegółowa charakterystyka obszaru wsparcia została zawarta w diagnozie opisanej
we wcześniejszych rozdziałach, dlatego w tym miejscu przedstawiono jedynie skrót
najważniejszych informacji, odnoszących się do wskaźników bazowych.
Liczba mieszkańców rewitalizowanego obszaru – 394 osób,
Liczba kobiet zamieszkujących rewitalizowany obszar –209 osób,
Liczba mężczyzn zamieszkujących rewitalizowany obszar – 185 osób,
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zamieszkujących rewitalizowany obszar – 84,
Liczba osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących rewitalizowany obszar – 253,
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących rewitalizowany obszar – 57,
Liczba urodzeń na rewitalizowanym obszarze – 2,
Liczba zgonów na rewitalizowanym obszarze – 4,
Napływ ludności na rewitalizowany obszar – 4,
Odpływ ludności z rewitalizowanego obszaru – 5,
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na rewitalizowanym obszarze – 75,
Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisji z lokali mieszkalnych na rewitalizowanym obszarze
– 3,
Liczba bezrobotnych na rewitalizowanym obszarze – 60,
Liczba przestępstw na rewitalizowanym obszarze – 30
Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rewitalizowanym obszarze – 20
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5.3. Obszar wsparcia wraz z zadaniami inwestycyjnymi i społecznymi
Na Obszarze E czyli na obszarze wskazanym jako obszar do rewitalizacji realizowany
będzie szereg zadań zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i społecznym.
Zadania te podzielono na:
1.zadania przewidziane do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej „Wspieranie przemian w
miastach i na obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1. RPO WK-P; zadania te to:
a)Budowa stanicy żeglarskiej na rzece Noteć

Poniższa fotografia przedstawia wizualizację stanicy.

2.zadania przewidziane do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
zadania te to:
a)Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
b)Szkolenia językowe dla młodzieży
c)Szkolenia komputerowe dla osób starszych
d)Domy dziennego pobytu dla osób starszych i chorych psychicznie
3.zadania rewitalizacyjne planowane w ramach innych środków; zadania te to:
a)Odnowienie Kalwarii Pakoskiej
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b)Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich
c)Odnowa elewacji kamienic przy ul. Rynek
d)Centrum informacji dla przedsiębiorców
e)Usystematyzowanie

działań

promocyjnych

w

celu

przyciągnięcia

inwestorów

zewnętrznych
Szczegółowe zestawienie zadań planowanych do realizacji na rewitalizowanym
obszarze, zawierające wskazanie beneficjenta, wartość całkowitą projektu, wartość
dofinansowania, okres realizacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki, stanowią załączniki
nr 1 i 2 do niniejszego Programu.

5.4. Kryteria wyboru projektów
Wybór zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rewitalizowanym obszarze
przeprowadzono w dwóch etapach:
Etap I – w oparciu o analizę SWOT skupiono uwagę na przedsięwzięciach spełniających funkcje
wymienione w poniższych kryteriach dostępu, zaś wykluczono możliwość wyboru zadań
inwestycyjnych charakteryzujących się słabymi stronami.
Kryteria dostępu

1. Sfinansowanie przedsięwzięcia jest realne
2. Przedsięwzięcie ma szansę wsparcia z funduszy UE
3. Przedsięwzięcie generuje nowe miejsca pracy
4. Przedsięwzięcie posiada znaczącą akceptację społeczną
5. Przedsięwzięcie dodatnio wpływa na ochronę środowiska
6. Przedsięwzięcie podnosi walory regionu
7. Przedsięwzięcie rozwiązuje istotne problemy społeczne

Kryteria wykluczające
1. Brak realnego projektu finansowego
2. Słabe dopasowanie do priorytetów funduszy strukturalnych
3. Mały wpływ na likwidację bezrobocia
4. Słaby wynik analizy finansowej przedsięwzięcia
5. Mały wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych
6. Negatywne oddziaływanie na środowisko
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7. Negatywna ocena społeczna przedsięwzięcia

Etap II - Do dalszej oceny dopuszczono wyłącznie projekty posiadające co najmniej neutralny
wynik analizy SWOT.
Dla celów hierarchizacji zadań i potrzeb w zakresie inwestycji gminnych wprowadzono
kwantyfikację zadań w oparciu o poniższą skalę punktową:
1. Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy
a. nie wpływa = 0
b. tworzy więcej niż 5 miejsc pracy lub warunki dla późniejszych inwestycji = 5
c. generuje 10 nowych miejsc pracy lub podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy = 12

2. Wpływa na rozwój edukacyjny, poziom zdrowia i sportu
a. nie wpływa = 0
b. wpływa na poprawę istniejącej sytuacji = 3
c. wprowadza nowe możliwości i nową jakość = 6

3. Wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców
a. brak wpływu = 0
b. poprawia bezpieczeństwo = 3
c. wprowadza nową jakość w poziom bezpieczeństwa = 6

4. Zgodność ze strategią gminy/powiatu oraz priorytetami RPO i PO KL
a. niezgodne = 0
b. zgodne ze strategią albo priorytetem UE = 3
c. zgodne ze strategią i priorytetami UE = 6

5. Wpływ na środowisko naturalne
a. ujemny = -3
b. neutralny = 0
c. dodatni = 3

6. Wpływa na poprawę wizerunku gminy
a. nie wpływa = 0
b. ma niewielki wpływ = 1
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c. wpływa w sposób istotny = 3

7. Wpływa na budżet gminy
a. negatywnie, istnieje konieczność finansowania po zakończeniu inwestycji = -3
b. neutralnie = 0
c. dodatnio (podnosi dochody budżetu) = 3

8. Możliwość finansowania poza budżetem
a. kredyt niskooprocentowany (dofinansowanie zwrotne) = 1
b. dotacja z funduszy < 50% = 3
c. dotacja 50-75% = 6

9. Stopień zaawansowania inwestycji
a. nowa w fazie koncepcji lub planu wstępnego = 0
b. udokumentowana w części (studium wykonalności, projekt) = 1
c. zaawansowana (kolejny etap) = 3
Dokonawszy oceny projektów według powyższych kryteriów do realizacji w ramach
działania 7.1. RPO WK-P zaplanowano jeden projekt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Zadania rewitalizacyjne planowane w ramach PO KL wskazano na podstawie wniosków
wyciągniętych z diagnozy obszaru wsparcia. Tworząc programy „miękkie”, miano na względzie
m.in.:
−Poziom bezrobocia,
−Poziom ubóstwa,
−Poziom wykształcenia mieszkańców,
−Skuteczność zdawalności egzaminów końcowych w szkołach gimnazjalnych i średnich,
−Umiejętności i kwalifikacje pracowników przedsiębiorstw

5.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Realizacja każdego z planowanych projektów wiąże się z założeniem osiągnięcia
planowanych wskaźników.
Poniżej przedstawiono zestaw planowanych wskaźników osiągnięć dla każdego z zadań
planowanych do realizacji na rewitalizowanym obszarze.
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Tabela nr 49. Zestaw zadań do realizacji na rewitalizowanym obszarze.
Zadania planowane do realizacji ze wsparciem w ramach
działania 7.1. RPO WK-P
Zadanie

Planowane wskaźniki osiągnięć

Budowa stanicy żeglarskiej na rzece

−Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru,

Noteć

−Powierzchnia nowej infrastruktury sportowej ,
−Liczba odnowionych obiektów
Zadania planowane do realizacji ze wsparciem w ramach PO KL
Zadanie

Planowane wskaźniki osiągnięć

Daj sobie szansę – Aktywizacja

−Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach

społeczno-zawodowa osób

−Liczba godzin warsztatów aktywności społecznej

zagrożonych wykluczeniem

−Liczba godzin warsztatów aktywności zawodowej

społecznym

−Liczba

godzin

indywidualnych

rozmów

z

doradcą

zawodowym
−Liczba godzin warsztatów doradztwa zawodowego
−Liczba opracowanych i wdrożonych Indywidualnych Planów
Działania
−Liczba nowozatrudnionych pracowników socjalnych
−Liczba decyzji wydanych przyznających zasiłki celowe i
okresowe beneficjentom ostatecznym projektu
−Liczba osób, które ukończyły szkolenie i podniosły swoje
kwalifikacje zawodowe.
−Liczba

osób,

które

ukończyły

warsztaty

aktywności

które

ukończyły

warsztaty

aktywności

zawodowej
−Liczba

osób,

społecznej
−Liczba opracowanych Indywidualnych Planów Działania
−Liczba godzin warsztatowych
−Zatrudnienie nowego pracownika socjalnego.
Zadanie

Szkolenia językowe dla młodzieży

Planowane wskaźniki osiągnięć

−Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje umiejętności

102

językowe,
−Liczba unowocześnionych ofert edukacyjnych,
−Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie
Zadanie

Planowane wskaźniki osiągnięć

Szkolenia komputerowe dla osób w −Liczba osób, które ukończyły szkolenie i podniosły swoje
wieku 45+

kwalifikacje zawodowe,
−Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach,
−Liczba edycji szkoleń
Zadanie

Planowane wskaźniki osiągnięć

Domy dziennego pobytu dla osób −Liczba osób, które uzyskały fachowe wsparcie
starszych i chorych psychicznie

psychologiczne,
−Liczba udzielonych porad,
−Liczba osób, które uczestniczyły w projekcie

Zadania planowane do realizacji z innych źródeł
Zadanie

Odnowienie Kalwarii Pakoskiej

Planowane wskaźniki osiągnięć

−Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru,
−Liczba odnowionych obiektów,
−Powierzchnia uporządkowanego terenu,
−Liczba elementów infrastruktury turystyczno – edukacyjnej
(ławki, tablice informacyjne)

Uporządkowanie terenów po

−Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru,

zakładach lniarskich

−Powierzchnia uporządkowanego terenu,

−Liczba odnowionych obiektów
Odnowa elewacji kamienic przy ul.

−Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru,

Rynek

−Liczba odnowionych obiektów
−Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
Pakości,

Centrum informacji dla
przedsiębiorców

−Liczba nowych miejsc pracy,
−Liczba rodzajów materiałów promocyjnych skierowanych do
potencjalnych inwestorów,
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−Liczba konferencji zorganizowanych w celu przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych
−Liczba rodzajów materiałów promocyjnych skierowanych do
potencjalnych inwestorów,
Usystematyzowanie działań
promocyjnych w celu przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych

−Liczba konferencji zorganizowanych w celu przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych,
−Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
Pakości,
−Liczba nowych miejsc pracy

VI. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2010 ORAZ 2011-2015

Niniejszy rozdział został poświęcony charakterystyce zadań planowanych do realizacji
na rewitalizowanym obszarze. W kolejnych podpunktach zawarto zestawienie planowanych
zadań przestrzennych, gospodarczych i społecznych ze wskazaniem czasu ich realizacji,
podmiotów uczestniczących we wdrażaniu oraz nakładów do poniesienia.

6.1. Planowane działania przestrzenne na obszarze rewitalizowanym
Tabela nr 50. Zestaw działań przestrzennych.

Lp.

Nazwa
planowanego
działania

Czas
realizacji

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Nakłady do
poniesienia

Gmina Pakość

1.

Budowa stanicy
żeglarskiej na rzece
Noteć

2.

Odnowienie Kalwarii
Pakoskiej

2010-2013

Uporządkowanie
terenów po zakładach
lniarskich

2012-2013

2008-2009

Związek Gmin i Miast
Nadnoteckich

3.000.000,00

Gmina Pakość

3.

Fundacja Kalwaria
Pakoska

15.150.620,00

Gmina Pakość
1.500.000,00
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4.

Odnowa elewacji
kamienic przy ul.
Rynek

Gmina Pakość
2012-2013

2.000.000,00

6.2. Plan działań gospodarczych na obszarze rewitalizowanym
Tabela nr 51. Zestaw działań gospodarczych.

Lp.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdraŜaniu

Nakłady do
poniesienia
ogółem

Gmina Pakość

1.

Centrum informacji dla
przedsiębiorców

2010-2015

2.

Usystematyzowanie działań
promocyjnych w celu
przyciągnięcia inwestorów
zewnętrznych

2010-2015

150.000,00

Gmina Pakość
150.000,00

6.3. Plan działań społecznych na obszarze rewitalizowanym

Tabela nr 52. Zestaw działań społecznych.

Lp.

Nazwa planowanego
działania

Czas
realizacji

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Nakłady do
poniesienia
ogółem

Daj sobie szansę –
Aktywizacja społecznoIV.2008 1.

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pakości

zawodowa osób
zagrożonych

94 054,32
XII.2008

wykluczeniem społecznym

Klub Integracji Społecznej
w Inowrocławiu

Gmina Pakość
Szkolenia językowe dla
2.

młodzieży

II.2009-II.2010

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pakości

200 000,00
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Klub Integracji Społecznej
w Inowrocławiu
Gmina Pakość, Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pakości

Szkolenia komputerowe
3.

dla osób w wieku 45+

200 000,00

Klub Integracji Społecznej
w Inowrocławiu
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pakości

4.

Domy dziennego pobytu

II.2009-

dla osób starszych i

IV.2010

Klub Integracji Społecznej
w Inowrocławiu

300.000,00

chorych psychicznie
Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń” w Pakości
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6.4. Charakterystyka zadań planowanych do realizacji w ramach działania 7.1. RPO WK-P
Matryca logiczna projektu

Budowa stanicy Ŝeglarskiej na rzece Noteć

Adresaci/grupa docelowa

Inne środki –
własne,
fundusze unijne
w zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Wnioskodawca
Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Mieszkańcy miasta i gminy Pakość, turyści

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data
zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

II, 2010

III, 2011

1

IV, 2009

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło
weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Rezultaty

Rozwój bazy sportowej na terenie gminy
oraz wzrost aktywności młodzieŜy,
Reaktywacja zniszczonej części miasta
poprzez przywrócenie dawnego
charakteru rzeki, jako turystycznego
szlaku wodnego,
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
miasta.
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanego obszaru

Wartość
rezultatu i
jednostki miary

Ankieta społeczna

Zakłada się, Ŝe dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój bazy
sportowej na terenie gminy oraz wzrost aktywności młodzieŜy.
Prognozuje się takŜe, Ŝe będzie miała miejsce reaktywacja
zniszczonej części miasta poprzez przywrócenie dawnego charakteru
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rzeki jako turystycznego szlaku wodnego. Nastąpi równieŜ
zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.
Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest duŜa eksploatacja
modernizowanej infrastruktury, co w efekcie moŜe spowodować
dość szybkie jej zniszczenie.

Osoby 30

Wartość
produktu i
jednostka miary
Liczba odnowionych obiektów,

Produkty

Powierzchnia nowej infrastruktury
sportowej

Sztuki 1
2

m 2240

Stanica Ŝeglarska na rzece Noteć spowoduje wzrost
liczby osób korzystających ze zmodernizowanej
infrastruktury.
Dokumentacja
techniczna

Ryzyko braku wzrostu liczby osób korzystających z
nowej infrastruktury polegać moŜe na braku
wystarczająco atrakcyjnej oferty ze strony klubu
Ŝeglarskiego. Ponadto ryzyko braku napływu
turystów polegać moŜe na konkurencyjnej ofercie
turystycznej sąsiednich gmin.

Wydatki/
3 000.000,00

Zadania

Zagospodarowanie części nadbrzeŜa
rzeki Noteć - budowa niewielkiej
przystani Ŝeglarskiej składającej się
pomostów pływających, do których
będzie moŜliwość cumowania jednostek
pływających, slipu przeznaczonego do
wodowania jednostek pływających
transportowanych na przyczepach
samochodowych (slip wyposaŜony w
wyciągarkę); wykonanie pomostu z
platformą (pomost posadowiony na
podporach umieszczonych w podłoŜu)
umoŜliwiających cumowanie kajaków,
Ŝaglówek i turystycznych łodzi
motorowych, obiektu socjalnosanitarnego dla potrzeb turystów.

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest
posiadanie środków finansowych na zrealizowanie
inwestycji – środki własne/dotacja z EFRR w ramach
RPO WK-P.

koszty całkowite
Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

3 000.000,00

1.150.000,00

Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych
produktów moŜe stać się brak pozyskania dotacji i
niewystarczające środki własne na pokrycie
wszystkich kosztów inwestycji, a takŜe długie i
skomplikowane procedury przetargowe.
W przypadku pozyskania dotacji ryzyko
nieosiągnięcia zakładanych produktów moŜe wiązać
się ze skomplikowanymi procedurami rozliczania
otrzymanej dotacji, powodującymi brak płynności
finansowej, hamujący terminowe wykonanie dalszych
prac. Utrudnieniem mogą być takŜe wciąŜ rosnące
ceny materiałów i usług budowlanych.
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6.5. Charakterystyka zadań planowanych do realizacji w ramach PO KL
Matryca logiczna projektu

„Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym”

Adresaci/grupa docelowa

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

II, 2008r.

Wnioskodawca
Działanie 7.1.1
PO KL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości
Partnerzy projektu

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, które nie pracują i są w wieku
aktywności zawodowej

Gmina Pakość
Klub Integracji Społecznej w Inowrocławiu

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data
zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

II, 2008r.

IV, 2008r.

0

Nie dotyczy

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło
weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Celem głównym projektu jest
ograniczenie zjawiska długotrwałego
bezrobocia i jego przyczyn poprzez
wsparcie dla osób bezrobotnych w
zakresie reintegracji zawodowej i
społecznej.
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Rezultaty

Liczba osób, które ukończyły szkolenie i
podniosły swoje kwalifikacje zawodowe.
Liczba osób, które ukończyły warsztaty
aktywności zawodowej
Liczba osób, które ukończyły warsztaty
aktywności społecznej
Liczba opracowanych Indywidualnych
Planów Działania
Liczba godzin warsztatowych
Zatrudnienie nowego pracownika
socjalnego.

Wartość
rezultatu i
jednostki miary

Certyfikaty wydane
na zakończenie
realizacji projektu.
18 osób

Umowa o pracę.

25 godzin
24 godziny

ZałoŜeniem realizacji projektu jest poszerzanie
zdolności adaptacyjnych pracowników, zwiększenie
mobilności zawodowej mieszkańców, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych oraz upowszechnienie
dostępu do wiedzy poprzez inicjowanie i wspieranie
kształcenia ustawicznego. Ryzyko nieosiągnięcia
powyŜszego celu polegać moŜe na stworzeniu
lepszych, konkurencyjnych ofert edukacyjnych
skierowanych do pracowników z innych miejscowości,
co w efekcie będzie miało przełoŜenie na duŜą
konkurencję w ubieganiu się o dane miejsce pracy.

18 szt.
1 etat

Produkty

Liczba osób, które wzięły udział w
warsztatach
Liczba godzin warsztatów aktywności
społecznej
Liczba godzin warsztatów aktywności
zawodowej
Liczba godzin indywidualnych rozmów z
doradcą zawodowym
Liczba godzin warsztatów doradztwa
zawodowego
Liczba opracowanych i wdroŜonych
Indywidualnych Planów Działania
Liczba nowozatrudnionych pracowników
socjalnych
Liczba decyzji wydanych przyznających
zasiłki celowe i okresowe beneficjentom
ostatecznym projektu

Wartość
produktu i
jednostka miary
Dzienniki zajęć
18 osób

Umowa o pracę

25 godzin

Indywidualne Plany
Działania

24 godziny
1 etat

Decyzje
administracyjne

Właściwa realizacja projektu przyczyni się do
podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców
miasta i gminy Pakość a to w efekcie zwiększy ich
szanse na ustabilizowanie swojej pozycji w pracy,
którą wykonują obecnie lub na znalezienie lepszego
zatrudnienia. Ryzyko, Ŝe zakładane rezultaty nie
zostaną osiągnięte polega głównie na tym, Ŝe osób
które zakwalifikują się na szkolenie nie zainteresuje
przyjęta forma zajęć i mimo zapisania się na te
zajęcia, nie zdecydują się ich ukończyć.

18 szt.
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Wydatki/
koszty całkowite

Zadania

Warsztaty aktywności społecznej
Warsztaty aktywności zawodowej
Indywidualne rozmowy z doradcą
zawodowym
Opracowanie i wdroŜenie
Indywidualnych Planów Działania
Warsztaty doradztwa zawodowego
Kurs przygotowujący do zawodu
spawacza.
Kurs obsługi kas fiskalnych oraz obsługi
komputera
Kurs florystyki
Upowszechnianie pracy socjalnej
Wsparcie finansowe w postaci zasiłków
celowych i okresowych dla beneficjentów
ostatecznych projektu

94.054,32 zł, w
tym wkład własny
9.875,70 zł

Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

94.054,32 zł

Projekt systemowy
realizowany przez
Ośrodki Pomocy
Społecznej,
wnioskowana
kwota została
ustalona przez IP
2, zgodnie z
algorytmem.

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest
posiadanie środków finansowych na zrealizowanie
projektu - dofinansowanie zajęć i działań doradczych
z EFS/
Głównym ryzykiem, Ŝe zakładane produkty nie
zostaną osiągnięte jest brak zainteresowania uczniów
proponowanymi działaniami. Utrudnieniem realizacji
projektu mogą stać się takŜe skomplikowane
procedury rozliczeniowe dotacji, które mogą
spowodować brak płynności finansowej

94.054,32 zł
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Matryca logiczna projektu

Szkolenia językowe dla młodzieŜy

Wnioskodawca
Działanie 7.1.1
PO KL

Gmina Pakość
Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

II, 2009r.

MłodzieŜ do 18-tego roku Ŝycia ucząca się

-

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data
zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

IV, 2009r.

II, 2010r.

0

Nie dotyczy

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło
weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Rezultaty

Celem głównym projektu jest tworzenie
warunków równych szans edukacyjnych,
wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje
umiejętności językowe

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Certyfikaty wydane
na zakończenie
realizacji projektu.

ZałoŜeniem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej
oferty edukacyjnej, dzięki której uczniowie otrzymają
moŜliwość wyrównania swoich szans edukacyjnych. Ryzyko
nieosiągnięcia powyŜszego celu polegać moŜe na stworzeniu
lepszych, konkurencyjnych ofert edukacyjnych
skierowanych do młodzieŜy z innych miejscowości, co w
efekcie będzie miało przełoŜenie na duŜą konkurencję w
ubieganiu się o miejsca w dobrych szkołach średnich i
wyŜszych.
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60 osób
Wartość produktu i
jednostka miary

Produkty

Liczba unowocześnionych ofert edukacyjnych,
Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w
projekcie

1 sztuka
60 osób

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie projektu dofinansowanie zajęć i działań doradczych z EFS/
Programy
szkoleniowe,
Dzienniki zajęć

Głównym ryzykiem, Ŝe zakładane produkty nie zostaną
osiągnięte jest brak zainteresowania młodzieŜy
proponowanymi działaniami. Utrudnieniem realizacji
projektu mogą stać się takŜe skomplikowane procedury
rozliczeniowe dotacji, które mogą spowodować brak
płynności finansowej

Wydatki/
200.000,00
koszty całkowite

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie projektu dofinansowanie zajęć i działań doradczych z EFS/

Wydatki/
Zadania

Kurs języka angielskiego na róŜnych
poziomach zaawansowania,
Kurs języka niemieckiego na róŜnych
poziomach zaawansowania,

koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

200.000,00

Głównym ryzykiem, Ŝe zakładane produkty nie zostaną
osiągnięte jest brak zainteresowania uczniów
proponowanymi działaniami. Utrudnieniem realizacji
projektu mogą stać się takŜe skomplikowane procedury
rozliczeniowe dotacji, które mogą spowodować brak
płynności finansowej

200.000,00
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Matryca logiczna projektu

Wnioskodawca

Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 45+

Działanie 7.1.1
PO KL

Gmina Pakość
Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

II, 2009r.

Osoby po 45 roku Ŝycia

-

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data
zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

IV, 2009r.

IV, 2010r.

0

Nie dotyczy

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło
weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Rezultaty

Celem głównym projektu jest
ograniczenie zjawiska długotrwałego
bezrobocia i jego przyczyn poprzez
wsparcie dla osób po 45 roku Ŝycia w
zakresie szkolenia komputerowego.

Liczba osób, które ukończyły szkolenie i
podniosły swoje kwalifikacje zawodowe.
Liczba osób, które dzięki projektowi
znalazły pracę,

Wartość
rezultatu i
jednostki miary

Certyfikaty wydane
na zakończenie
realizacji projektu.
Umowa o pracę.

Właściwa realizacja projektu przyczyni się do tego, Ŝe
osoby bezrobotne, dzięki kursowi komputerowemu
pozyskają nowe kwalifikacje, które pozwolą im na
znalezienie nowego zatrudnienia.
Ryzyko, Ŝe zakładane rezultaty nie zostaną osiągnięte
polega głównie na tym, Ŝe osoby faktycznie
potrzebujące wsparcia nie zdecydują się z niego
skorzystać w ogóle, bądź teŜ zrezygnują z udziału w
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30 osób

programie w trakcie jego trwania.

3 osoby

Wartość produktu i
jednostka miary

Dzienniki zajęć

Produkty

Liczba osób, które wzięły udział w
szkoleniach,
Liczba edycji szkoleń

30

Umowa o pracę

1

Właściwa realizacja projektu przyczyni się do podwyŜszenia
kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta i gminy
Pakość a to w efekcie zwiększy ich szanse na
ustabilizowanie swojej pozycji w pracy, którą wykonują
obecnie lub na znalezienie lepszego zatrudnienia. Ryzyko,
Ŝe zakładane rezultaty nie zostaną osiągnięte polega
głównie na tym, Ŝe osób które zakwalifikują się na szkolenie
nie zainteresuje przyjęta forma zajęć i mimo zapisania się
na te zajęcia, nie zdecydują się ich ukończyć.

Wydatki/
200.000,00
koszty całkowite

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie projektu dofinansowanie zajęć i działań doradczych z EFS/

Wydatki/

Zadania

Kurs komputerowy

koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

200.000,00

200.000,00

Głównym ryzykiem, Ŝe zakładane produkty nie zostaną
osiągnięte jest brak zainteresowania kandydatów
proponowanymi działaniami. Utrudnieniem realizacji
projektu mogą stać się takŜe skomplikowane procedury
rozliczeniowe dotacji, które mogą spowodować brak
płynności finansowej
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Matryca logiczna projektu

Domy dziennego pobytu dla osób starszych i chorych
psychicznie

Wnioskodawca
Działanie 7.1.1 PO
KL

Gmina Pakość
Partnerzy projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

Adresaci/grupa docelowa

Osoby po 60-tym roku Ŝycia oraz chore psychicznie

Klub Integracji Społecznej w Inowrocławiu
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Pakości

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

II, 2009

IV, 2009r.

IV, 2010r.

0

Nie dotyczy

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Celem głównym projektu jest zrzeszanie się
osób mających wspólny cel w tworzeniu i
upowszechnianiu warunków rozwoju opieki,
lecznictwa, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych poprzez szkolenia w
charakterze opiekunów osób starszych oraz z
chorobami psychicznymi

Rezultaty

Liczba osób, które uzyskały fachowe wsparcie
psychologiczne

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Certyfikaty wydane
na zakończenie
realizacji projektu.
Umowa o pracę

ZałoŜeniem realizacji projektu jest przeszkolenie
pracowników opieki pod kątem potrzeb osób starszych i
chorych psychicznie. Ryzyko nieosiągnięci powyŜszego celu
polegać będzie na stworzeniu lepszych, konkurencyjnych
ofert edukacyjnych skierowanych do kandydatów z innych
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miejscowości.
18 osób

Wartość produktu i
jednostka miary

Produkty

Zadania

Liczba udzielonych porad,
Liczba osób, które uczestniczyły w projekcie

Zadaniem Sekcji Opieki nad Osobami
Starszymi jest zapewnienie wsparcia i opieki
osobom starszym polegające w szczególności
na :
a)przeciwdziałaniu samotności osób
starszych, utrzymaniu tych osób w ich
naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu
instytucjonalizacji,
b)organizacji i aktywizacji Ŝycia, pobudzaniu
do aktywności intelektualnej i motorycznej,
c)zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnokulturalnych,
d)integracji społecznej,
e)organizacji zajęć w ramach terapii
zajęciowej, słuŜących utrzymaniu sprawności
psychofizycznej,
f)działalności rehabilitacyjnej
g)podstawowych świadczeniach opiekuńczych
g)pomocy osobom starszym w rozwiązywaniu
trudnych problemów Ŝyciowych
h) konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla
rodzin osób starszych
i) współpracy z innymi instytucjami,

50 porad

Programy
szkoleniowe,

18 osób

Dzienniki zajęć

Właściwa realizacja projektu przyczyni się do
podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych opiekunów
osób starszych i chorych umysłowo

Wydatki/

300.000,00
koszty całkowite

Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

300.000,00

300.000,00

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest
posiadanie środków finansowych na zrealizowanie
projektu - dofinansowanie zajęć i działań doradczych
z EFS/
Głównym ryzykiem, Ŝe zakładane produkty nie
zostaną osiągnięte jest brak zainteresowania
kandydatów proponowanymi działaniami.
Utrudnieniem realizacji projektu mogą stać się takŜe
skomplikowane procedury rozliczeniowe dotacji, które
mogą spowodować brak płynności finansowej
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6.6. Charakterystyka zadań planowanych do realizacji z innych źródeł
Matryca logiczna projektu

Odnowienie Kalwarii Pakoskiej

Adresaci/grupa docelowa

Inne środki –
własne, fundusze
unijne w
zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Wnioskodawca
Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Mieszkańcy miasta i gminy Pakość, turyści.

Fundacja Kalwaria Pakoska

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

III, 2010r.

IV, 2013r.

1

II, 2010r.

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Rezultaty

Poprawa wizerunku miasta, poprawa stanu
obiektów sakralnych – zachowanie
dziedzictwa kulturowego.

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanego obszaru

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Zakłada się, Ŝe znacznie poprawi się wizerunek miasta oraz
stan jego obiektów sakralnych.
Ankieta społeczna
Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest duŜa
eksploatacja modernizowanej infrastruktury, co w efekcie
moŜe spowodować dość szybkie jej zniszczenie.

Osoby 500

Produkty

Liczba odnowionych obiektów,
Powierzchnia uporządkowanego terenu,
Liczba elementów infrastruktury turystyczno edukacyjnej

Wartość produktu i
jednostka miary

Dokumentacja
techniczna

Odnowiona Kalwaria Pakoska w Pakości spowoduje wzrost
liczby osób korzystających ze zmodernizowanej
infrastruktury, w tym wzrost liczby turystów
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Sztuk 1
5 ha
15 sztuk

Wydatki/
15.150.620,00
koszty całkowite
Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Zadania

Uporządkowanie terenów zielonych, budowa
monitoringu, budowa ścieŜek oraz
oznakowanie terenu. W ramach zadania
przewiduje się utworzenie systemu
monitującego newralgiczne miejsca na
terenie Kalwarii zagroŜone najczęstszym
występowaniem przestępstw.

Matryca logiczna projektu

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

Inne środki –
własne, fundusze

15.150.620,00

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie inwestycji – środki
własne/dotacja z EFRR w ramach RPO WK-P.
Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych produktów
moŜe stać się brak pozyskania dotacji i niewystarczające
środki własne na pokrycie wszystkich kosztów inwestycji, a
takŜe długie i skomplikowane procedury przetargowe.

9.847.903,00

W przypadku pozyskania dotacji ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych produktów moŜe wiązać się ze
skomplikowanymi procedurami rozliczania otrzymanej
dotacji, powodującymi brak płynności finansowej, hamujący
terminowe wykonanie dalszych prac. Utrudnieniem mogą
być takŜe wciąŜ rosnące ceny materiałów i usług
budowlanych oraz konserwatorskich.

Wnioskodawca
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Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich

Adresaci/grupa docelowa

unijne w
zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Mieszkańcy miasta i gminy Pakość, turyści

-

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

I, 2012r.

I, 2012r.

1

IV, 2013r.

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Poprawa wizerunku miasta oraz wpływ na
zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Zakłada się, Ŝe znacznie poprawi się wizerunek miasta
zwiększy się jego atrakcyjność turystyczna
Rezultaty

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanego obszaru

Ankieta społeczna
Osoby 300

Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest duŜa
eksploatacja modernizowanej infrastruktury, co w efekcie
moŜe spowodować dość szybkie jej zniszczenie.
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Wartość produktu i
jednostka miary

Liczba odnowionych obiektów,
Produkty
Powierzchnia uporządkowanego terenu

Sztuki 1

Dokumentacja
techniczna

Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości
spowoduje wzrost liczby osób korzystających ze
zmodernizowanej infrastruktury, w tym wzrost liczby
turystów/
Ryzyko braku wzrostu liczby osób korzystających z nowej
infrastruktury polegać moŜe na braku zainteresowania
miejscem ze strony turystów i mieszkańców.

0,5 ha

Wydatki/
1.500.000,00
koszty całkowite
Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Zadania

1.500.000,00

PołoŜenie odpowiedniej nawierzchni,
zainstalowanie oświetlenia, dostosowanie
budynku do potrzeb świadczenie usług

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

Matryca logiczna projektu

Inne środki –
własne, fundusze

750.000,00

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie inwestycji – środki
własne/dotacja z EFRR w ramach RPO WK-P.
Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych produktów
moŜe stać się brak pozyskania dotacji i niewystarczające
środki własne na pokrycie wszystkich kosztów inwestycji, a
takŜe długie i skomplikowane procedury przetargowe.
W przypadku pozyskania dotacji ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych produktów moŜe wiązać się ze
skomplikowanymi procedurami rozliczania otrzymanej
dotacji, powodującymi brak płynności finansowej, hamujący
terminowe wykonanie dalszych prac. Utrudnieniem mogą
być takŜe wciąŜ rosnące ceny materiałów i usług
budowlanych oraz konserwatorskich.

Wnioskodawca
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Odnowienie elewacji kamienic przy ul. Rynek

Adresaci/grupa docelowa

unijne w
zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Mieszkańcy miasta i gminy Pakość, turyści

-

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

I, 2012r.

I, 2012r.

1

IV, 2013r.

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Rezultaty

Poprawa wizerunku miasta oraz wpływ na
zwiększenie atrakcyjności turystycznej i
poprawa warunków bytowych osób
uŜytkujących kamienicę

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanego obszaru

Wartość rezultatu i
jednostki miary
Ankieta społeczna

Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest duŜa
eksploatacja modernizowanej infrastruktury, co w efekcie
moŜe spowodować dość szybkie jej zniszczenie.

Osoby 300

Produkty

Liczba odnowionych obiektów

Wartość produktu i
jednostka miary

Zakłada się, Ŝe znacznie poprawi się wizerunek miasta
zwiększy się jego atrakcyjność turystyczna i nastąpi
poprawa warunków bytowych osób uŜytkujących kamienicę.

Dokumentacja
techniczna

Odnowiona kamienica przy ul. Rynek w Pakości spowoduje
wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanej
infrastruktury.
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Sztuki 3

Wydatki/
2.000.000,00
koszty całkowite
Wydatki/
koszty
kwalifikowane

Zadania

2.000.000,00

Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych produktów
moŜe stać się brak pozyskania dotacji i niewystarczające
środki własne na pokrycie wszystkich kosztów inwestycji, a
takŜe długie i skomplikowane procedury przetargowe.

Wykonanie remontu kamienic - odnowienie
elewacji kamienic, pokrycia dachowego,
stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych
niezbędnych prac remontowych.
Uporządkowanie zieleni, zmiana nawierzchni
na ulicy Rynek, zainstalowanie oświetlenia

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie inwestycji – środki
własne/dotacja z EFRR w ramach RPO WK-P.

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

1.000.000,00

W przypadku pozyskania dotacji ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych produktów moŜe wiązać się ze
skomplikowanymi procedurami rozliczania otrzymanej
dotacji, powodującymi brak płynności finansowej, hamujący
terminowe wykonanie dalszych prac. Utrudnieniem mogą
być takŜe wciąŜ rosnące ceny materiałów i usług
budowlanych oraz konserwatorskich.
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Matryca logiczna projektu

Centrum informacji dla przedsiębiorców

Adresaci/grupa docelowa

Inne środki –
własne, fundusze
unijne w
zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Wnioskodawca
Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

-

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

IV, 2010r.

II, 2011r.

1

III, 2010r.

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Źródło weryfikacji

ZałoŜenia/ryzyko

Logika interwencji

Cel ogólny
projektu

Wzrost przedsiębiorczości w Pakości –
zwiększenie konkurencyjności obecnie
działających podmiotów gospodarczych oraz
powstawanie nowych przedsiębiorstw

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały
wsparcie udzielone przez punkt doradztwa,
Liczba nowych miejsc pracy,
Rezultaty

Liczba rodzajów materiałów promocyjnych
skierowanych do potencjalnych inwestorów,
Liczba konferencji zorganizowanych w celu
przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Materiały
sprawozdawcze

Zakłada się, Ŝe dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost
przedsiębiorczości w Pakości – zwiększenie
konkurencyjności obecnie działających podmiotów
gospodarczych oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw.
Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest źle działający
system informowania przedsiębiorców, co w efekcie w Ŝaden
sposób nie poprawi ich obecnej sytuacji i nie spowoduje
powstania nowych podmiotów.
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Sztuki 25
Sztuki 15
Sztuki 10
Sztuki 1
Wartość produktu i
jednostka miary

Produkty

Materiały
sprawozdawcze

Liczba udzielonych porad
Sztuki 25

Dobrze funkcjonujący punkt doradztwa dla przedsiębiorców
spowoduje, Ŝe podmioty gospodarcze działające na terenie
miasta otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą się lepiej
rozwijać/
Ryzyko braku osiągnięcia zakładanych rezultatów wiązać się
moŜe ze źle zorganizowaną promocją punktu, co wiązać się
będzie z brakiem wiedzy przedsiębiorców o moŜliwościach
skorzystania z porad.

Wydatki/
150.000,00
Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie inwestycji – środki
własne/dotacja z EFRR/EFS.

koszty całkowite

Wydatki/

Zadania

Przygotowanie lokalu, w którym
funkcjonować będzie punkt konsultacyjny,
zatrudnienie i odpowiednie przeszkolenie
osób, które będą udzielać porad
przedsiębiorcom

koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

150.000,00

W sytuacji
pozyskania dotacji do 100% kosztów
kwalifikowanych

Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych produktów
moŜe stać się brak pozyskania dotacji i niewystarczające
środki własne na pokrycie wszystkich kosztów inwestycji.
W przypadku pozyskania dotacji ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych produktów moŜe wiązać się ze
skomplikowanymi procedurami rozliczania otrzymanej
dotacji, powodującymi brak płynności finansowej, hamujący
terminowe wykonanie dalszych prac. Utrudnieniem mogą
być takŜe wciąŜ rosnące ceny.
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Matryca logiczna projektu

Usystematyzowanie działań promocyjnych w celu
przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych

Adresaci/grupa docelowa

Inne środki –
własne, fundusze
unijne w
zaleŜności od
moŜliwości
ubiegania się o
dotację

Wnioskodawca
Gmina Pakość

Partnerzy projektu

Przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta i gminy Pakość

-

Przewidywana data
zgłoszenia wniosku o
dofinansowanie

Przewidywana data
rozpoczęcia inwestycji

Przewidywana
data zakończenia
rzeczowego
inwestycji

Ilość przetargów

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego

Zgodnie z harmonogramem
ogłaszania konkursów

I, 2010r.

II, 2011r.

1

II, 2010r.

PowyŜej podano terminy realizacji pierwszej edycji programu, przy jej powodzeniu projekt będzie powtarzany corocznie.

PowyŜej podano terminy realizacji pierwszej edycji programu, przy
jej powodzeniu projekt będzie powtarzany corocznie.

Cel ogólny
projektu

Przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych,
którzy zdecydują się zlokalizować swoje
inwestycje w Pakości

Rezultaty

Liczba nowych przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie Pakości,

Obiektywnie
weryfikowane
wskaźniki

Wartość rezultatu i
jednostki miary

Źródło weryfikacji

Dokumentacja
administracyjna/
dane kadrowe

ZałoŜenia/ryzyko

Zakłada się, Ŝe dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost
przedsiębiorczości w Pakości – zwiększenie
konkurencyjności obecnie działających podmiotów
gospodarczych oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw.
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Liczba nowych miejsc pracy

Sztuki 2

Ryzykiem nieosiągnięcia celu ogólnego jest źle działający
system informowania przedsiębiorców, co w efekcie w Ŝaden
sposób nie poprawi ich obecnej sytuacji i nie spowoduje
powstania nowych podmiotów.

Sztuki 10
Wartość produktu i
jednostka miary
Liczba rodzajów materiałów promocyjnych
skierowanych do potencjalnych inwestorów,
Produkty
Liczba konferencji zorganizowanych w celu
przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych

Sztuki 5

Materiały
sprawozdawcze

Sztuki 1

Dobrze funkcjonujący punkt doradztwa dla przedsiębiorców
spowoduje, Ŝe podmioty gospodarcze działające na terenie
miasta otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą się lepiej
rozwijać/
Ryzyko braku osiągnięcia zakładanych rezultatów wiązać się
moŜe ze źle zorganizowaną promocją punktu, co wiązać się
będzie z brakiem wiedzy przedsiębiorców o moŜliwościach
skorzystania z porad.

Wydatki/
150.000,00
koszty całkowite
Wydatki/
W celu przyciągnięcia inwestorów
zewnętrznych gmina planuje m. in:
Zadania

opracować atrakcyjną ofertę skierowaną do
potencjalnych inwestorów, wydać ulotki,
zamieścić ogłoszenia w prasie, brać udział w
targach, zorganizować konferencję.

koszty
kwalifikowane

Wysokość
wnioskowanego
dofinansowania

150.000,00

W sytuacji
pozyskania dotacji do 100% kosztów
kwalifikowanych

Aby osiągnąć załoŜone produkty konieczne jest posiadanie
środków finansowych na zrealizowanie inwestycji – środki
własne/dotacja z EFRR/EFS.
Głównym utrudnieniem osiągnięcia zakładanych produktów
moŜe stać się brak pozyskania dotacji i niewystarczające
środki własne na pokrycie wszystkich kosztów inwestycji.
W przypadku pozyskania dotacji ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych produktów moŜe wiązać się ze
skomplikowanymi procedurami rozliczania otrzymanej
dotacji, powodującymi brak płynności finansowej, hamujący
terminowe wykonanie dalszych prac. Utrudnieniem mogą
być takŜe wciąŜ rosnące ceny.
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VII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI
Wartość
całkowita

Nazwa projektu

Budowa stanicy
Ŝeglarskiej na rzece
Noteć

Wartość w poszczególnych latach
2007

2008

3 000.000,00

BudŜet JST

2009

2010

1.500.000,00

1.850.000,00

925.000,00

1.150.000,00

575.000,00

2011

2012

2013

2014

2015

1.500.000,00

925.000,00

BudŜet Państwa
Środki UE

575.000,00

Środki prywatne
Inne
„Daj sobie szansę –
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym”
BudŜet JST

94.054,32

94.054,32

9.875,70

9.875,70

84.178,62

84.178,62

BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
Inne
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Szkolenia językowe dla
młodzieŜy

200.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

BudŜet JST
BudŜet Państwa
Środki UE

100.000,00

Środki prywatne
Inne
Szkolenia komputerowe
dla osób 45+

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.
200.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

BudŜet JST
BudŜet Państwa
Środki UE

100.000,00

Środki prywatne
Inne
Domy dziennego
pobytu dla osób
starszych i chorych
psychicznie

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.

300.000,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

BudŜet JST
BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
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Inne
Odnowienie Kalwarii
Pakoskiej
BudŜet JST

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.
15.150.620,00

3.787.655,00

3.787.655,00

3.787.655,00

3.787.655,00

2.450.000,00

612.500,00

612.500,00

612.500,00

612.500,00

BudŜet Państwa
Środki UE

4.550.000,00

1.137.500,00

1.137.500,00

1.137.500,00

1.137.500,00

Środki prywatne
Inne
Uporządkowanie
terenów po zakładach
lniarskich
BudŜet JST

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.

1.500.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

375.000,00

375.000,00

750.000,00

375.000,00

375.000,00

BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
Inne

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.

Odnowienie elewacji
kamienic przy ul. Rynek

2.000.000,00

BudŜet JST

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
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Inne

Centrum informacji dla
przedsiębiorców

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.

150 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

150 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

BudŜet JST
BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
Inne
Usystematyzowanie działań
promocyjnych w celu
przyciągnięcia inwestorów
zewnętrznych

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.

150 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

150 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

BudŜet JST
BudŜet Państwa
Środki UE
Środki prywatne
Inne

W sytuacji pojawienia się moŜliwości aplikowania o dotację na realizację projektu, gmina złoŜy wniosek.
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VIII. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pakość będzie realizowany w oparciu o system
wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Miasto Pakość, korzystając z funduszy
strukturalnych, jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały
określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne
przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych
funduszy strukturalnych. Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania
środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych).
Proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest złożonym przedsięwzięciem,
wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem.
Wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość zajmować się będzie administracja
samorządowa przy aktywnym współudziale zainteresowanych podmiotów takich jak organizacje
pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, prywatni przedsiębiorcy,
prowadzący działalność na obszarach rewitalizowanych. Realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji
Miasta Pakość prowadzić powinna do tzw. „efektu dźwigni”, gdzie inwestycjom publicznym
towarzyszy wzrost inwestycji prywatnych prowadzący do ożywienia społeczno-gospodarczego.
Lokalny Program Rewitalizacji ze względu na długookresowy charakter wdrażania założeń jest
procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych
oraz elastyczności w dostosowaniu sie do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków
finansowych. Do obowiązków bezpośrednio wdrażających Program pracowników Urzędu Miasta
Pakość oraz jednostek współpracujących z miastem w realizacji zadań będą należeć:
•przygotowanie wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników i
pozwoleń,
•przygotowanie dokumentacji technicznej projektów,
•obsługa finansowa projektów,
•monitorowanie realizacji projektów,
•składanie sprawozdań z ich realizacji.
Realizatorzy zadań będą odpowiedzialni za wybór bezpośrednich wykonawców inwestycji
oraz dostawców usług i towarów, a także za wykonanie zaplanowanych i finansowanych działań
niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów.
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Lokalny Program Rewitalizacji będzie wdrażany stopniowo. Pierwszym etapem będzie
przygotowanie kompletnych wniosków projektów umieszczonych w zatwierdzonym przez Radę
Miejską Programie. Kompletny wniosek składany jest do instytucji odpowiedzialnej za wybór
projektów w danym programie. W następnym etapie zostaną zrealizowane projekty zatwierdzone do
współfinansowania z funduszy strukturalnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zakończy się oceną zamierzonych rezultatów
poszczególnych projektów.
Lokalny Program Rewitalizacji jako dokument określający cele i działania na klika lat będzie
podlegał systemowi okresowej aktualizacji zgodnie z potrzebami i pojawiającymi się trendami
społeczno-ekonomicznymi. Wszelkie propozycje projektów ze strony potencjalnych beneficjentów
środków unijnych oraz osób prywatnych zainteresowanych wspomaganiem procesu rewitalizacji
Pakości są oczekiwane i analizowane.
Kolejność wdrażania projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie
zgodna z ustaloną w rankingu hierarchii zadań. Dokonując selekcji wzięto pod uwagę między innymi
potrzebę interwencji, potencjalne mocne strony Miasta Pakość, na których należy oprzeć rozwój
społeczno-gospodarczy, stan zaawansowania poszczególnych projektów (dostępną dokumentację
techniczną) oraz możliwości budżetowe. Zmiana tej kolejności może zostać dokonana ze względu na
uwarunkowania budżetowe lub terminy narzucane przez komitety sterujące programem RPO, itp.
Główna zasada to maksymalizacja wykorzystania dotacji. Czynnikiem ograniczającym liczbę projektów
z Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzonych jednocześnie przez miasto jest aktualna płynność
finansowa. Warunek ten uniemożliwia jednoczesną realizację kilku dużych przedsięwzięć.
Tworząc plan wdrożenia całego Lokalnego Programu Rewitalizacji, należy uwzględnić wąskie
gardła procesu, związane z nadmiernym obciążeniem wybranych zasobów przy skoncentrowanych w
czasie działaniach, a organizacją terminarza składania wniosków o finansowanie jednocześnie kilku
projektów. Nie zastosowanie tej zasady może doprowadzić do przeciążenia zasobów miasta i w
konsekwencji blokady czasowej wdrożenia.
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IX. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

9.1. Zestaw wskaźników do oceny wdrożenia Programu

Realizacja projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie poddawana
okresowej weryfikacji, dokonywanej na podstawie oceny uzyskiwanych wskaźników produktu i
rezultatu. Wszystkie wskaźniki będą mierzone cyklicznie, z różną częstotliwością. Częstotliwość
pomiaru będzie zależeć od kategorii wskaźnika i od poziomu jego pomiaru w strukturze wdrażania.
Okresem bazowym, wobec którego porównywane będą zmiany wskaźników będzie rok (lub jego
ostatni kwartał) poprzedzający rok, w którym rozpoczęto wdrażanie programu. Wartości wskaźników
produktu określa się każdorazowo w składanym sprawozdaniu z realizacji, natomiast wskaźników
rezultatu z zasady w sprawozdaniach rocznych i na zakończenie realizacji.
Poprzez powyższe wskaźniki rozumie się dwa rodzaje wskaźników:
1. wskaźniki produktu,
2. wskaźniki rezultatu.

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi
wielkościami (np. długość wybudowanej drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji
uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia). W zakresie rewitalizacji
Miasta Pakość wyznacza się następujące wskaźniki produktu:
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa

szt.

Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów

szt.

Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją

km

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt
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Produkty

Produkty

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

m²

Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury drogowej

m²

Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie

m²

Liczba obiektów poddanych renowacji

szt.

Powierzchnia obiektów poddanych renowacji

m²

Liczba obiektów objętych termomodernizacją

szt.

Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją

m²

Liczba obiektów poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej

szt.

Powierzchnia obiektów poddanych remontowi/przebudowie
infrastruktury technicznej

m²

Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony
środowiska

km

Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w
zakresie ochrony środowiska

km

Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
rewitalizacji

m²

Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców

szt.

Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”

m²

Powierzchnia usługowa w obiektach poddanych renowacji

m²

Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na cele
edukacyjno/społeczne

szt.

Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele
edukacyjno/społeczne

m²

Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

m²

Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i
turystycznej

szt.

Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i
turystycznej

szt.
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Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą
infrastrukturę

m²

Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne

szt.

Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i
turystyczne

m²

Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego

szt.

Liczba nowych miejsc noclegowych

szt.

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

m²

Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym

m²

Rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego projektu na otoczenie społeczno –
ekonomiczne, uzyskany natychmiast po zakończeniu realizacji danej inwestycji (np. skrócenie czasu
dojazdu, zapewnie dojazdu do określonej liczby firm, zmniejszenie emisji lub zrzutu zanieczyszczeń,
stworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy).
W zakresie rewitalizacji Miasta Pakość wyznacza się następujące wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji

ha

Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji

szt.

Liczba zrewitalizowanych obszarów

szt.

Liczba przestępstw w mieście

szt.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw

%

Rezultaty
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym

szt.

Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

szt.

136

Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami

szt.

Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
turystycznych i kulturalnych

szt.

Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej

osoby

Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana

m2

Liczba nowych przedsiębiorstw

szt.

Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych

szt.

9.2. Zasady monitorowania i aktualizacji Programu
Wdrażanie każdego programu wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia
postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji programu może skutkować spadkiem
skuteczności i efektywności procesu wdrażania.
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji
finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów. Polegał on będzie na obserwacji
procesów rozwoju Miasta Pakość w celu możliwie szybkiego podejmowania działań, stanowiących
reakcję na rozwój powyższych zjawisk. Monitoring ma służyć:
−zapewnieniu zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami
do jego realizacji
−ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,
−weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami,
− korygowaniu działań, w tym strategii jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów lub jeśli nastąpią
zmiany w otoczeniu obszaru objętego LPR,
−ocenie efektywności wykorzystania posiadanych środków pienieżnych,
− wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje, zwłaszcza
terminowości ich zakończenia.
System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. Samorząd Miast
Pakość odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju na swoim terenie. W Urzędzie Miasta nie
ma obecnie wyodrębnionej jednostki do monitorowania efektów prowadzonych inwestycji. Zakłada
się, że dla działań wchodzących w skład Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość kontrolę
prowadzić będzie pracownik właściwego referatu. Jednak kluczowe znaczenie w monitorowaniu i
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stymulowaniu realizacji programu posiada Burmistrz Miasta. Monitoring polegać będzie m.in. na
przygotowywaniu rocznych sprawozdań dotyczących stopnia realizacji podstawowych zadań w
oparciu o zaproponowane wskaźniki osiągnięć celu. Materiał ten będzie dla władz miasta podstawą
do okresowej oceny i ewentualnej aktualizacji priorytetów i celów rewitalizacji. Ponadto zachodzić
będzie obowiązek sporządzania raz do roku raportu z realizacji założeń przewidzianych w Lokalnym
Planie Rewitalizacji do Instytucji Zarządzającej w przypadku zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w terminie do 30 marca za poprzedni rok kalendarzowy na druku przygotowanym
przez IZ.
Monitoring Lokalnego Planu Rewitalizacji jest elementem koniecznym w celu aktywnej
realizacji zapisów dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy program jest prawidłowo realizowany
oraz czy założenia, na których go oparto, nie uległy zmianie. Monitoring pozwoli porównywać - w
określonym przedziale czasu – rzeczywiste efekty działań z planami, i w ten sposób stwierdzić, czy
procesy realizacji zmierzają optymalną drogą do osiągania założonych celów. Umożliwi ponadto
sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany, ograniczając przy tym podejmowanie kroków
intuicyjnych. Punktem wyjścia procesu monitoringu i wartościami bazowymi będą podstawowe
informacje o każdym aktualnie realizowanym przedsięwzięciu, takie jak: stopień zaawansowania
inwestycji, ilość wyremontowanych obiektów, liczba nowych podmiotów gospodarczych, turystów
itp.
W celu kontynuacji przyjętej strategii rewitalizacji konieczne będzie dokonywanie aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji, co najmniej raz na trzy lata w formie uchwały przyjętej przez organ
stanowiący miasta. Jest to dokument otwarty i okresowa aktualizacji będzie prowadzona w miarę
wdrażania kolejnych zadań i realizacji celów. Jednocześnie stworzona będzie możliwość ujmowania
nowych zadań, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą i przestrzenną
miasta.

9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Jednym z pierwszych pozytywnych efektów opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji
było zainicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami, a mieszkańcami gminy. Współpraca ta
jest zgodna z założeniem, że Program ma wypracować formy i środki współpracy wszystkich
podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta Pakość oraz stymulować spójność między
działaniami tych podmiotów.
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Podstawą współpracy były konsultacje władz ze społecznością lokalną, w skład której
wchodzili przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w
procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i
finansowaniu. Komunikacja społeczna ma zapewnić:
−dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
−pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,
−nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem
zadaniowym.
Współpraca ta będzie kontynuowana poprzez organizację systematycznych spotkań, na
których prezentowane będą oceny wdrażania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Innymi technicznymi
sposobami inicjowania komunikacji pomiędzy wszystkimi sektorami zaangażowanymi w realizację
LPR będą środki komunikacji społecznej bezpośredniej (przesyłki pocztowe, poczta elektroniczna,
rozmowy telefoniczne) oraz środki komunikacji społecznej pośredniej (relacje za pośrednictwem
prasy i telewizji lokalnej, ulotki, biuletyny, informatory, strona internetowa).
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Załącznik nr 1
Wykaz projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PAKOŚĆ
OBSZAR REWITALIZOWANY – Obszar E wraz z rzeką Noteć
Działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
działanie 7.1.
Nazwa
projektu

Beneficjent/
Partnerzy

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania
z EFRR

Okres
realizacji
projektu

Gmina Pakość
Budowa
stanicy
żeglarskiej na
rzece Noteć

3.000.000,00
Związek
Miast i Gmin
Nadnoteckich

1.150.000,00

2010-2011

Wskaźniki na jakie
projekt oddziałuje
Liczba osób
korzystających ze
zrewitalizowanego
obszaru,
Powierzchnia nowej
infrastruktury
sportowej,
Liczba odnowionych
obiektów
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Załącznik nr 2
Wykaz pozostałych projektów planowanych do realizacji na rewitalizowanym obszarze
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PAKOŚĆ
OBSZAR REWITALIZOWANY – Obszar E wraz z rzeką Noteć
Działania rewitalizacyjne planowane w ramach innych środków np. UE, WFOS, PFRON czy własnych
Nazwa
projektu

Beneficjent

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania

Okres realizacji
projektu

Gmina Pakość
Odnowienie Kalwarii
Pakoskiej

Uporządkowanie
terenów po zakładach
lniarskich

Fundacja Kalwaria
Pakoska

15.150.620,00

9.847.903,00

1.500.000,00

750.000,00

2010-2013

Gmina Pakość
2012-2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego
obszaru,
Liczba odnowionych obiektów,
Powierzchnia uporządkowanego terenu,
Liczba elementów infrastruktury turystyczno –
edukacyjnej (ławki, tablice informacyjne)
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego
obszaru,
Powierzchnia uporządkowanego terenu,
Liczba odnowionych obiektów

Odnowa elewacji
kamienic przy ul.
Rynek

Centrum informacji dla
przedsiębiorców

Gmina Pakość
2.000.000,00

1.000.000,00

2012-2013

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego
obszaru,
Liczba odnowionych obiektów

Gmina Pakość
150.000,00

150.000,00

2010-2015

Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na
terenie Pakości,
Liczba nowych miejsc pracy,
Liczba rodzajów materiałów promocyjnych skierowanych
do potencjalnych inwestorów,
Liczba konferencji zorganizowanych w celu przyciągnięcia
inwestorów zewnętrznych

Usystematyzowanie
działań promocyjnych
w celu przyciągnięcia
inwestorów
zewnętrznych

Gmina Pakość
150.000,00

150.000,00

2010-2015

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie
udzielone przez punkt doradztwa,
Liczba udzielonych porad
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Daj sobie szansę –
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym

Szkolenia językowe dla
młodzieŜy

Szkolenia
komputerowe dla osób
w wieku 45+

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Pakości
94.054,32

84.178,62

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

Klub Integracji
Społecznej w
Inowrocławiu

2008

Gmina Pakość
2009-2010

Gmina Pakość
2009-2010

Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach
Liczba godzin warsztatów aktywności społecznej
Liczba godzin warsztatów aktywności zawodowej
Liczba godzin indywidualnych rozmów z doradcą
zawodowym
Liczba godzin warsztatów doradztwa zawodowego
Liczba opracowanych i wdroŜonych Indywidualnych
Planów Działania
Liczba nowozatrudnionych pracowników socjalnych
Liczba decyzji wydanych przyznających zasiłki celowe i
okresowe beneficjentom ostatecznym projektu
Liczba osób, które ukończyły szkolenie i podniosły swoje
kwalifikacje zawodowe.
Liczba osób, które ukończyły warsztaty aktywności
zawodowej
Liczba osób, które ukończyły warsztaty aktywności
społecznej
Liczba opracowanych Indywidualnych Planów Działania
Liczba godzin warsztatowych
Zatrudnienie nowego pracownika socjalnego.
Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje umiejętności
językowe,
Liczba unowocześnionych ofert edukacyjnych,
Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie
Liczba osób, które ukończyły szkolenie i podniosły swoje
kwalifikacje zawodowe,
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach,
Liczba edycji szkoleń

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Pakości
Domy dziennego
pobytu dla osób
starszych i chorych
psychicznie

Klub Integracji
Społecznej w
Inowrocławiu

2009-2010

Liczba osób, które uzyskały fachowe wsparcie
psychologiczne,
Liczba udzielonych porad,
Liczba osób, które uczestniczyły w projekcie

Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” w
Pakości
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