
Raport z konsultacji społecznych 

1. Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 oraz projektu uchwały w 
sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), 
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie obwieszczeniem z dnia 20 maja 2016 r. zaprosił mieszkańców 
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Informację o konsultacjach społecznych 
zamieszczono na 7 dni przed ich rozpoczęciem, tj. 20 maja 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej. Konsultacje przeprowadzone były 
w dniach od 27 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji 
opinii, propozycji oraz uwag odnośnie: 

 projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-
2023, 

 projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. 

W konsultacjach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 
podmioty prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje społeczne i grupy nieformalne, 
przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty 
działające na obszarze rewitalizacji. 

 Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji. 
Wypełniony formularz można było dostarczyć: 

  bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 
87-410 Kowalewo Pomorskie, 

  drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl, 

  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, 
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie. 

2. Zbieranie uwag ustnych (osoba odpowiedzialna: p. Magdalena Gadomska): 

  osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny 
i Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, 

  telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24, wew. 58, 

 drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl. 

3. Wykorzystanie grup przedstawicielskich – konsultacje z przedstawicielami: 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, 

 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. 

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 
a także formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej 
gminy (www.kowalewopomorskie.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Wszelkie uwagi można było przekazać w formie ustnej (telefonicznie 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, a także pisemnej (w formie 
papierowej bądź elektronicznej, za pomocą formularza konsultacji). 



W okresie trwania konsultacji społecznych (od 27 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.) zostały 
przedstawione liczne uwagi do projektu programu. Wszystkie uwagi zostały zawarte w załączniku      nr 1. 

2. Konkluzje 

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały uwzględnione w treści projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023. Do drugiego konsultowanego 
dokumentu, tj. projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji nie zgłoszono żadnych uwag. 

Niniejsze sprawozdanie z konsultacji społecznych umieszcza się na stronie podmiotowej gminy               
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego. 

 



 

Załącznik nr 1 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

1. 

21.06.2016 Katarzyna 
Szczutowska, 
Urząd Miejski 
Kowalewo 
Pomorskie, Referat 
Organizacyjny 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Działania szkoleniowo-doradcze 
w zakresie promocji zdrowego 
stylu życia oraz zwalczania 
otyłości u dzieci, młodzieży 
i dorosłych w gminie Kowalewo 
Pomorskie. 

Zmienić na: „Działania szkoleniowo-
doradcze w zakresie ochrony zdrowia 
u dzieci, młodzieży i dorosłych 
w gminie Kowalewo Pomorskie”. 

Poszerzono spektrum szkolenia   
dotyczącego zdrowego stylu życia 
(o zwalczanie dodatkowych chorób 
cywilizacji). 

Uwaga została 
uwzględniona. 

2. 

21.06.2016 Piotr Strzelecki, 
Przewodniczący -  
Gminna Spółka 
Wodna 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr 18 Modernizacja 
zdegradowanego budynku oraz 
jego adaptacja na budynek 
użyteczności publicznej wraz 
z zagospodarowaniem 
przyległego terenu 
Nie wpisano wszystkich 
prognozowanych rezultatów. 

W kolumnę Prognozowane rezultaty 
proszę dopisać: 
- Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię: 54,53% 
- Efekt energetyczny/oszczędność 
energii końcowej: 50,68% 
- Efekt ekologiczny/redukcja emisji 
43%. 

Proszę o ujęcie wskazanych 
rezultatów. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

3. 

21.06.2016  Edyta Jasińska  
Kierownik 
Referatu Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Ewidencji 
Gospodarczej 
 

Tabela 53 Uzupełniające 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne  
Proszę wpisać projekt pn.: 
„Inwentaryzacja i monitoring 
zasobów przyrodniczych na 
obszarze Gminy Kowalewo 
Pomorskie 

Przedmiotowy projekt swym zasięgiem 
obejmie zarówno tereny przeznaczone 
do rewitalizacji jak i tereny poza 
obszarem rewitalizacji – specyfika 
projektu przyczyni się do ograniczenia 
degradacji środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
zamieszczone w gminnym 
programie rewitalizacji mogą być 
realizowane poza obszarem 
rewitalizacji, jeżeli to wynika z ich 
specyfiki 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

4. 

21.06.2016 Barbara 
Niewidział, 
Dyrektor Miejsko-
Gminnego 
Ośrodka Kultury 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
przestrzeni publicznych 
Projekt nr 43 Rewitalizacja 
przestrzeni wokół budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury im. Władysława 
Stanisława Reymonta 
w Kowalewie Pomorskim 

Z zakresu realizowanych zadań 
wykreślić poniższe: 
- Zorganizowanie warsztatów 
artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
których podsumowaniem będzie 
integracyjna impreza plenerowa dla 
mieszkańców miasta i gminy objętych 
programem rewitalizacji która 
odbędzie się na obszarze 
zrekultywowanej przestrzeni. 

MGOK złożył odrębną fiszkę pn.: 
„Letni, integracyjny blok 
artystyczny dla mieszkańców 
miasta i gminy Kowalewo 
Pomorskie, w którym ujęto 
wskazany zakres. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

5. 

21.06.2016 Barbara 
Niewidział, 
Dyrektor Miejsko-
Gminnego 
Ośrodka Kultury 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Kierunek działań: Animacja 
społeczna mieszkańców 
Projekt nr 11 Letni, integracyjny 
blok artystyczny dla 
mieszkańców miasta i gminy 
Kowalewo Pomorskie 
Proszę dopisać wskaźnik z fiszki 
projektowej: 
- Zorganizowanie 1 imprezy 
plenerowej, 
- udział 700 mieszkańców miasta 
i gminy Kowalewo Pomorskie 
w imprezie integracyjnej. 

Projekt pn.: ”Letni, integracyjny blok 
artystyczny dla mieszkańców miasta 
i gminy Kowalewo Pomorskie” 
składa się  z 2 części: 
jedną z części jest zorganizowanie 
imprezy plenerowej prezentującej 
dorobek artystyczny mieszkańców 
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. 
 

W tabeli nie ujęto wszystkich 
prognozowanych rezultatów. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

6. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Zmienić tytuł projektu: „Rozbudowa 
i remont świetlicy w Marianach 
Zaokrąglić kwotę do 465.631,00 

Nazwa projektu musi być spójna 
z innymi dokumentami 
dotyczącymi projektu (tj. m.in. 
dokumentacja projektową, 
pozwoleniem na budowę). 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich, 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr 20 Rewitalizacja 
centrum wsi w Marianach 
poprzez rozbudowę i remont 
świetlicy wiejskiej 
Szacunkowa wartość projektu: 
407.547,97 
W projekcie nr 20 zmienić 
prognozowany rezultat dot. 
Liczby osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów 
z 70 os. na 210 os. 

Liczba osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów: 210 
os. 
 

Należy uwzględnić doposażenie 
świetlicy w sprzęt edukacyjny, 
w celu rewitalizacji społecznej 
(organizacja szkoleń i spotkań 
integracyjno-rekreacyjnych). 
Planuje się rozszerzyć zakres 
spotkań szkoleniowo-
integracyjnych. 

7. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich, 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr  19 Rewitalizacja 
centrum wsi w Chełmońcu 
poprzez remont świetlicy 
wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
przyległego na cele rekreacyjno-
szkoleniowe 

Wpisać tytuł: 
- Rewitalizacja centrum wsi 
w Chełmońcu poprzez modernizację 
remizo-świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
przyległego na cele rekreacyjno-
szkoleniowe 
Zmienić wskaźnik: 
Liczba osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów: 210 
os. 
 

Tytuł spójny we wszystkich 
dokumentach. 
Planuje się rozszerzyć zakres 
spotkań szkoleniowo-
integracyjnych. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Dla Projektu nr 19 zmienić tytuł 
projektu i prognozowany rezultat 
dot. Liczby osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów 
z ok. 200 os. na 210 os. 

8. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego i 
Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich, 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr  21 Rewitalizacja 
centrum wsi w Srebrnikach 
poprzez remont świetlicy 
wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
przyległego na cele rekreacyjno-
szkoleniowe 
Dla Projektu nr 21 zmienić tytuł 
projektu i prognozowany rezultat 
dot. Liczby osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów 
z ok. 200 os. na 210 os. 

Wpisać tytuł: 
- Rewitalizacja centrum wsi 
w Srebrnikach poprzez modernizację 
remizo-świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
przyległego na cele rekreacyjno-
szkoleniowe. 
Liczba osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów:  210 
os. 
 

Tytuł spójny we wszystkich 
dokumentach. 
Planuje się rozszerzyć zakres 
spotkań szkoleniowo-
integracyjnych. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

9. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr 32 
Termomodernizacja budynku 

Wpisać w kolumnę lokalizacja obiektu: 
ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo 
Pomorskie. 

Nie wpisano nazwy ulicy. Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Urzędu Miejskiego w Kowalewie 
Pomorskim 
Wpisać dokładną lokalizację 
obiektu . 

10. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr 33 
Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej 
(adaptowanego na prowadzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej) 

Do tytułu dopisać Ul. Odrodzenia 1: 
Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej 
(adaptowanego na prowadzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej), ul. 
Odrodzenia 1. 
 

Nie wpisano do nazwy zadania 
ulicy. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

11. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
przestrzeni publicznych 
Projekt nr 44 Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie terenu przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kowalewie 
Pomorskim 

Zmienić tytuł na „Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej poprzez 
dobudowanie amfiteatru wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kowalewie Pomorskim. 

W tytule należy uwydatnić 
dobudowanie amfiteatru – jako 
główny punkt inwestycji. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

12. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym 
Projekt nr 16 Rewitalizacja 
istniejącego obiektu na terenie 

Zmienić tytuł na: „Rewitalizacja 
istniejącego obiektu na Dzienny Dom 
Pobytu (budynki byłej stajni + 
wozowni przy zajeździe). 
Zmienić zapis na: „Przebudowa 
istniejącego obiektu (dawnej stajni 
i wozowni przy zajeździe) na cele 
dziennego domu pobytu wraz z 

W tytule należy uwydatnić 
rewitalizację obiektu na Dzienny 
Dom Pobytu– jako główny punkt 
inwestycji. 
Dokonać korekty omyłkowo 
wpisanego tekstu. 
 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Miasta Kowalewo Pomorskie 
na dzienny dom pobytu 
- Przebudowa istniejącego 
obiektu (dawnej stajni i wozowni 
przy zajeździe) na cele dziennego 
domu pobytu wraz z budową 
ciągów dla pieszych, 
oświetleniem oraz małą 
architekturą. 

zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu. 

13. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 10 GPR-u 
Błąd literalny przy odnośniku do 
Kompleksowości: jest „Program 
składam się…” powinno być 
„Program składa się…”. 
 
 

Wpisać poprawną formę: „Program 
składa się…”. 

Dokonać korekty omyłkowo 
wpisanego tekstu. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

14. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 25 GPR-u 
Wpisano, że na terenie Gminy 
znajdują się świetlice wiejskie, 
proszę jeszcze dopisać remizo-
świetlice. 

Wpisać „Na terenie Gminy znajdują się 
świetlice wiejskie i remizo-świetlice…”. 

Uzupełnić tekst o remizo-świetlice. Uwaga została 
uwzględniona. 

15. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 

Str. 30 GPR-u 
Błąd literalny przy ostatnim 
odnośniku jest „negatywne 
zjawiskach…”. 
Powinno być „negatywne 
zjawiska…”. 

Wpisać poprawną formę: 
„negatywne zjawiska…”. 
 
 
 
 

Dokonać korekty omyłkowo 
wpisanego tekstu. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

16. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 16 GPR 
Tabela 1.3 Powiązanie 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji z dokumentami 
lokalnymi. 
Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Kowalewo Pomorskie. 
 
  

W kolumnie powiązań proszę 
rozszerzyć zapis o zgodności GPR-u 
ze Studium. 

Kwestia istotna z punktu widzenia 
Ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777) 
oraz z zapisami Zasad 
programowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w celu ubiegania 
się o środki finansowe w ramach 
RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

17. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

W GPR brak odniesienia do art. 
15 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 9 
października 2015 r. 
o rewitalizacji. 

Rozszerzyć zapis o kwestie wskazane 
w wymienionym art. 

Kwestia istotna z punktu widzenia 
Ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777) 
oraz z zapisami Zasad 
programowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w celu ubiegania 
się o środki finansowe w ramach 
RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

18. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

W GPR brak odniesienia do art. 
15 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 9 
października 2015 r. 
o rewitalizacji.   

Jednoznacznie w GPR wskazać 
informację o Specjalnej Strefie 
Rewitalizacji. 

W projekcie przedmiotowego 
dokumentu wskazano dwie 
informacje o Specjalnej Strefie 
Rewitalizacji – nie są ze sobą 
spójne. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

19. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 

Str.120 GPR 
Tabela 57. Najważniejsze 
zadania podmiotu 

Wniosek o ponowne zweryfikowanie 
zadań koordynatora 

Zweryfikować zakres zadań, który 
zostanie nałożony 
na koordynatora. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

koordynującego działania 
w programie rewitalizacji.. 

 

20. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

W GPR brak odniesienia co do 
zakresu leżącego po stronie 
Urzędu 

Do GPR-u wpisać kwestie związane 
z rolą Specjalisty ds. merytorycznych 
i Specjalisty ds. organizacyjnych. 

Do GPR-u wpisać ważne kwestie 
leżące po stronie Urzędu. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

21. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 80 GPR. 
Do Tabeli 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne wpisać dodatkowy 
projekt pn.: „Zamontowanie 
instalacji fotowoltaicznej na 
terenie pływalni w Kowalewie 
Pomorskim”. 
 

Do tabeli wpisać projekt pn.: 
„Zamontowanie instalacji 
fotowoltaicznej na terenie pływalni 
w Kowalewie Pomorskim” 
Wartość projektu brutto 270.329,00 zł 
Emisja CO2 – 23.672 kg/rok. 

Na terenie pływalni Gmina 
Kowalewo Pomorskie planuje 
zamontować instalację 
fotowoltaiczną. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

22. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Okres realizacji GPR-u 
Wpisać 2015-2023 – wynika to 
z wniosku o dofinansowanie. 

Okres realizacji GPR-u wpisać 2015-
2023. 

Okres realizacji GPR-u musi być 
tożsamy z okresem wpisanym 
do wniosku o dofinansowanie 
opracowania GPR-u. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

23. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Do GPR-u wprowadzić 
dodatkowy rozdział 14 
Wykaz niezbędnych zmian, ocen 
i opinii. 

Wprowadzić rozdział 14 Wykaz 
niezbędnych zmian, ocen i opinii. 
W rozdziale zamieścić informacje 
związane z: oceną oddziaływania 
na środowisko GPR, wykazem zmian 
w uchwałach, wykazem niezbędnych 
opinii itp. 

Sprawa istotna dla kompletności 
przedmiotowego dokumentu. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

24. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Do GPR-u wkleić mapy 
na których wskazano obszar 
do rewitalizacji, a w nim tereny 
wchodzące w m.p.z.p. 

Mapy wkleić do rozdziału 14 GPR 
z zaznaczonymi terenami 
wchodzącymi w m.p.z.p. 

Sprawa istotna dla kompletności 
przedmiotowego dokumentu. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

25. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami 

Str. 110 
Tabela 55. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe – 
ponownie przeanalizować 
poziom dofinansowania 
poszczególnych projektów. 

Przeanalizować poziom 
dofinansowania poszczególnych 
projektów. 

Ponownie przeanalizować poziom 
dofinansowania. Sprawa istotna 
przy ubieganiu się 
o dofinansowanie. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

26. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami 

Str. 122 i 123 GPR-u. 
Ponownie przeanalizować zapisy 
dotyczące systemu informacji 
i promocji. 

Przeanalizować zapisy dotyczące 
systemu informacji i promocji. 

Sprawa istotna dla spełnienia 
wymogów wynikających z zapisów 
GPR-u dot. informacji i promocji. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

27. 

21.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 74 GPR-u 
Tabela 51. Wskaźniki dla celów 
rewitalizacji 
Ponownie przeanalizować ilości 
wskaźników w roku docelowym. 

Ponownie przeanalizować ilości 
wskaźników w roku docelowym – dla 
poszczególnych wskaźników. 

Zweryfikować dane - istotne dla 
prawidłowej realizacji GPR-u 
i wskazanych w nim wskaźników. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

28. 

21.06.2016 Barbara 
Niewidział, 
Dyrektor Miejsko-
Gminnego 
Ośrodka Kultury 

Rozdział 8 Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
przestrzeni publicznych 
Projekt nr 43 Rewitalizacja 
przestrzeni wokół budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury im. Władysława 
Stanisława Reymonta w 
Kowalewie Pomorskim 
W kolumnie Zakres 
realizowanych zadań dokonać 
zmiany zakresu zadań 
do wykonania. 
 

W kolumnie zakres realizowanych 
zadań dokonać zmiany zakresu zadań 
do wykonania zgodnie z przesłaną 
w dniu 21.06.2016 r. poprawioną 
Fiszką projektową. 

Zmiana zakresu realizowanych 
zadań wynika z przesłanej 
do Urzędu opinii Konserwatora 
Zabytków. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

29. 

22.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 

Str. 110 GPR-u 
Tabela 55. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe 
Kolumna 2 Termin realizacji 
projektu 
Wpisać sam rok bez podawania 
dni i miesięcy. 

W kolumnie 2 wpisać okres podając 
lata realizacji przedsięwzięcia. 

Z uwagi na wielość przedsięwzięć 
zaplanowanych do realizacji 
do 2023 r.  -sugeruje się podanie 
okresu ich realizacji w latach. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

30. 

22.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 110 GPR-u 
Tabela 55 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe 
Kolumna 8 Poziom 
dofinansowania 
Proszę zmienić poziom 
dofinansowania dla kilku 
przedsięwzięć. 

Zmienić na 85% dofinansowania dla 
przedsięwzięcia nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 
14, 17, 19. 

Proponowany poziom 
dofinansowania wynikający z 
SZOOP RPO WK-P na lata 2014-
2020. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

31. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 7. Cel rewitalizacji 
i kierunki działań 
Tabela 51. Wskaźniki dla celów 
rewitalizacji 
Cel 2: Zmniejszenie poziomu 
ubóstwa  wykluczenia 
społecznego Wers 19 tabeli tj. 
Liczba osób 
zagrożonych  ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu. 

Proszę o zmianę wskaźnika 
w kolumnie 3 ( rok docelowy) obecnie 
widnieje  22 ma być 16. 

Ponowna analiza rezultatów 
wskaźników wykazała, iż jest on 
zbyt wysoki do osiągnięcia. 
 

Po uzgodnieniu 
z autorami 
fiszek 
projektowych, 
w których 
wskazany 
wskaźnik 
występuje, 
ostatecznie 
ustalono jego 
wartość na 
poziomie 24 
osób. 

32. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdziała 7 Cel rewitalizacji 
i kierunki działań 
Tabela 51. Wskaźniki dla celów 
rewitalizacji 
Cel 2: Zmniejszenie poziomu 
ubóstwa  wykluczenia 
społecznego 
Wers 21 tabeli tj. Liczba osób 
zagrożonych  ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 

Proszę o zmianę 
wskaźnika  w kolumnie 3 (rok 
docelowy) obecnie widnieje  30 ma być 
20. 

Ponowna analiza rezultatów 
wskaźników  wykazała, iż jest on 
zbyt wysoki do osiągnięcia. 
 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie. 

33. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Wzrost 
aktywizacji społecznej 
i ożywienie społeczne 
Kierunek działań: Animacja 
społeczna mieszkańców 
Wers 9 tabeli 
Projekt nr 9 Zdrowo na 
Sportowo w Świetlicy. 

Proszę o zmianę w kolumnie 5 
(Podmiot/y realizujący/e projekt) 
obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 
Pomorskie ma być Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

 

 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 
projekt  jest Stowarzyszenie 
na rzecz Ochrony Zdrowia. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

34. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Wzrost 
aktywizacji społecznej 
i ożywienie społeczne 
Kierunek działań: Animacja 
społeczna mieszkańców 
Wers 10 tabeli 
Projekt  nr 10 Nauka nie musi 
być nudna. 

Projekt ten będzie 
realizowany  zgodnie z SZOOP, RPO 
WK-P 2014-2020 w ramach  OŚI 
PRIORYTETOWEJ 11,  ROZWÓJ 
LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ, 
Cel szczegółowy 1: Wzrost aktywizacji 
społeczno- zawodowej mieszkańców 
objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju, 
Działanie 11.1 Włączenie społeczne 
na obszarach objętych LSR .     
Lista wskaźników rezultatów w tym 
działaniu określa liczbę osób 
poszukujących pracy  i pracujących 
po zakończeniu udziału w projekcie 
w związku z czym sugeruję aby 
przenieść ten projekt  pod Cel 
rewitalizacji: Zmniejszenie poziomu 
ubóstwa i wykluczenia  społecznego, 

Zmiana nazwy projektu ze względu 
na mylne skojarzenia co do jego 
założeń/ działań. 
 
Realizacja projektu na terenie 
Gminy Kowalewo Pomorskie. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.    
W kolumnie 2 (Przedsięwzięcie) 
wpisać:  Aktywizacja społeczno- 
zawodowa. 
Proszę również o zmianę tytułu  tego 
projektu  obecnie brzmi: "Nauka nie 
musi być nudna" ma brzmieć "Ścieżka 
do aktywności zawodowej." 
Proszę również w kolumnie 7 
(Lokalizacja ) nanieść zmianę 
i  zamiast: Świetlica 
Socjoterapeutyczna  wpisać Gmina 
Kowalewo Pomorskie. 

35. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Zmniejszenie poziomu ubóstwa 
i wykluczenia  społecznego 
Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 
Wers 13 tabeli 
Projekt nr 13 Aktywność szansą 
na sukces. 

Proszę o zmianę rezultatu wskaźnika 
w kolumnie 9 (Prognozowane 
rezultaty). Liczba osób 
zagrożonych  ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. Obecnie widnieje  22 ma 
być 16. 

Ponowna analiza rezultatów 
wskaźników  wykazała, iż jest on 
zbyt wysoki do osiągnięcia. 
 

Uwaga została 
uwzględniona. 

36. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Proszę o zmianę w kolumnie 5 
(Podmiot/y realizujący/e projekt) 
obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 
projekt  jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

w Kowalewie 
Pomorskim 

Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Zmniejszenie poziomu ubóstwa 
i wykluczenia  społecznego 
Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 
Wers 14 tabeli 
Projekt nr 14 Integracja seniorów 
z młodzieżą. 

Pomorskie ma być Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

37. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Zmniejszenie poziomu ubóstwa 
i wykluczenia  społecznego 
Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 
Wers 15 tabeli 
Projekt nr 15 Samotności mówię 
Nie. 

Projekt nr 15. Samotności mówię Nie. 
Proszę o zmianę  rezultatu wskaźnika 
w kolumnie 9 (Prognozowane 
rezultaty): .Liczba osób 
zagrożonych  ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie. 
Obecnie widnieje 30 ma być 20. 

Ponowna analiza rezultatów 
wskaźników  wykazała, iż jest on 
byt wysoki do osiągnięcia. 
 

Uwaga została 
uwzględniona. 

38. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Zmniejszenie poziomu ubóstwa 
i wykluczenia społecznego 

Proszę o zmianę w kolumnie 5 
(Podmiot/y realizujący/e projekt) 
obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 
Pomorskie ma być Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 
projekt  jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Kierunek działań: Zwiększenie 
partycypacji społecznej w życiu 
społecznym osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 
Wers 17tabeli 
Projekt nr 17 Młodzi bez 
alkoholu. 

39. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 11. Szacunkowe ramy 
finansowe w odniesieniu do 
głównych i uzupełniających 
projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 55. Główne projekty/ 
przedsięwzięcia  rewitalizacyjne -
harmonogram i szacunkowe 
ramy finansowe 
Wers 9 tabeli 
Projekt nr 9 Zdrowo na 
sportowo w świetlicy, kolumna 6 
(Podmiot/y realizujący/e 
projekt). 

Proszę o zmianę w kolumnie 6 
(Podmiot/y realizujący/e projekt) 
Obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 
Pomorskie proszę zmienić 
na  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia. 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 
projekt jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

40. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 11. Szacunkowe ramy 
finansowe w odniesieniu do 
głównych i uzupełniających 
projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 
Tabela 55. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe. 
Wers 10 tabeli 
Projekt nr 10 Nauka nie musi być 
nudna, kolumna 3 (Projekt ,nr, 
nazwa). 

Proszę o zmianę w widniejącego tytułu 
projektu na tytuł "Ścieżka do 
aktywności zawodowej" oraz 
w kolumnie 5 (Przedsięwzięcie ,nr, 
nazwa) proponuje wpisać - 
Aktywizacja społeczno-zawodowa. 

Zmiana nazwy projektu ze względu 
na mylne skojarzenia co do jego 
założeń/ działań. 
 
 

Uwaga została 
uwzględniona. 

41. 
23.06.2016 Małgorzata Fryc, 

Miejsko-Gminny 
Rozdział 11. Szacunkowe ramy 
finansowe w odniesieniu 

Obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 
Pomorskie proszę zmienić 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

do głównych i 
uzupełniających projektów/ 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 55. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe 
Wers 14 tabeli 
Projekt nr 14 Integracja seniorów 
z młodzieżą, kolumna 6 
(Podmiot/y realizujący/e 
projekt). 

na Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia. 

projekt  jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

42. 

23.06.2016 Małgorzata Fryc, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kowalewie 
Pomorskim 

Rozdział 11. Szacunkowe ramy 
finansowe w odniesieniu do 
głównych i uzupełniających 
projektów/przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 55. Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - harmonogram 
i szacunkowe ramy finansowe. 
Wers 17 tabeli 
Projekt nr 17 Młodzi bez 
alkoholu, kolumna 6 (Podmiot/y 
realizujący/e projekt). 

Obecnie widnieje MGOPS Kowalewo 
Pomorskie proszę zmienić na  
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia. 

Wnioskodawcą o dofinansowanie 
projektu i podmiotem realizującym 
projekt  jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

43. 

24.06.2016 Marylena 
Lewandowska, 
Sołtys Sołectwa 
Piątkowo 

Rozdział 2, punkt: 
Infrastruktura społeczna. 

Do zdania Na terenie Gminy Kowalewo 
Pomorskie istnieją następujące obiekty 
infrastruktury sportowej (…) dodać 
kolejny podpunkt o treści: boisko 
sportowe wraz z placem zabaw w Piątkowie. 

W dokumencie pominięto obiekt 
sportowy użytkowany przez 
mieszkańców sołectwa Piątkowo. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

44. 

24.06.2016 Marylena 
Lewandowska, 
Sołtys Sołectwa 
Piątkowo 

Rozdział 3.2.8 Analiza 
wskaźnikowa sołectw, w których 
zidentyfikowano problemy 
społeczne pod kątem 
występowania w nich przestrzeni 
zdegradowanych lub 

W tabeli dopisać kolejny wiersz - Sfera 
przestrzenno-funkcjonalna: 
Problem: Brak obiektów publicznych 
służących integracji społecznej, 
Opis: W miejscowości brak obiektu 
służącego jako miejsce spotkań oraz 

W tabeli należałoby uwzględnić 
negatywne zjawisko braku obiektu 
publicznego jako niekorzystne 
zjawisko w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej. Brak świetlicy 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

niekorzystnych zjawisk w innych 
sferach 
Tabela 39 

organizacji czasu wolnego lokalnej 
społeczności. 

wiejskiej opisano jedynie w sferze 
gospodarczej w rozdziale 5.4. 

45. 

24.06.2016 Małgorzata 
Wegner, 
Kierownik 
Referatu 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej, 
Urząd Miejski 
Kowalewo 
Pomorskie 

Rozdział 8. Lista 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Tabela 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Cel rewitalizacji: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich 
Kierunek działań: Poprawa stanu 
i dostępności infrastruktury 
technicznej i społecznej 
Projekt nr 36 
Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej- budynek 
socjalno-techniczny na 
oczyszczalni ścieków w 
Kowalewo Pomorskie. 
Wystąpił błąd literowy w 
kolumnie dotyczącej zakresu 
realizowanych zadań jest 
„Docieplenie ścian i dach…” 
powinno być „Docieplenie ścian 
i dachu…”. 

Wpisać w kolumnę dotyczącą zakresu 
realizowanych zadać „Docieplenie 
ścian i dachu…” 

Skorygować literalny błąd. Uwaga została 
uwzględniona. 

46. 

27.06.2016 Monika 
Sitniewska, 
pracownik 
Referatu 
Organizacyjnego, 
Urząd Miejski 
Kowalewo 
Pomorskie 

Uproszczona diagnoza miasta 
i gminy Kowalewo Pomorskie 
Położenie geograficzne i podział 
administracyjny 

W nazwach sołectw zmienić: „Komitet 
Os. nr 1 Os. Brodnickie i Komitet Os. 
nr 2 Główny Dworzec” na: 
„Samorząd Osiedlowy Os. Brodnickie 
i Samorząd Osiedlowy Os. Jana 
Kochanowskiego”. 

Zmiany wynikają z podjętej 
uchwały nr XIII/109/16 
Rady Miejskiej w Kowalewie 
Pomorskim z dnia 18 maja 2016 
roku  w sprawie uchwalenia 
statutów sołectw i samorządów 
osiedlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1798). 

Uwaga została 
uwzględniona. 

47. 
27.06.2016 Monika Piróg, 

Samodzielne 
stanowisko ds. 

5.3 Podobszar Mariany Str. 65 – w miejscowości Mariny 
znajdują się 2 przejazdy kolejowe: 
w ciągu drogi powiatowej nr 2104C - 

- Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

kadr, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

brak zabezpieczeń w postaci zapór, 
natomiast przejazd kolejowy 
zlokalizowany na drodze powiatowej 
nr 2103C posiada zabezpieczenie 
w postaci zapór. 

48. 

27.06.2016 Monika Piróg, 
Samodzielne 
stanowisko ds. 
kadr, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 19 Wykres 2.Struktura 
bezrobocia w gminie Kowalewo 
Pomorskie 

Błędne dane. - Uwaga została 
uwzględniona. 
Dane zostały 
poprawione. 

49. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

GPR 
Proponuje się oprócz tabeli 52 
dot. projektów głównych i tab. 53 
dot. projektów uzupełniających 
dodać kolejną tabelę dot. 
realizacji projektów 
realizowanych poza obszarem 
rewitalizacji. 

Dodać kolejną tabelę dot. realizacji 
projektów realizowanych poza 
obszarem rewitalizacji ale swoją 
specyfiką powiązanych z projektami 
realizowanymi w obszarze rewitalizacji 
– wraz z uzasadnieniem ich realizacji. 
Do formularza dołączamy trzy fiszki 
projektowe (projekty), które będą 
realizowane poza obszarem 
rewitalizacji: 

1. Budowa drogi rowerowej 
z Sierakowa do Mlewa 

2.  Rewitalizacja stawu 
szkolnego wraz z terenem 
przyległym przy Szkole 
Podstawowej w Wielkiej Łące 

3. Zagospodarowanie 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
terenu przy jeziorze Jeziorek 
w Mlewie Gmina Kowalewo 
Pomorskie 

Przy dodaniu kolejnej tabeli należy 
mieć na uwadze art. 15 ust.3 
Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 
października 2015 r. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

50. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-

GPR Fiszka projektowa 
dotycząca Remontu budynku 
Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kowalewie 
Pomorskim wraz z renowacją 

GPR Fiszka projektowa dotycząca 
Remontu budynku Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalewie Pomorskim wraz 
z renowacją terenów zielonych 

Usystematyzowano priorytety 
inwestycyjne. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

terenów zielonych zostawić 
w tabeli nr 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. 
 
Fiszka projektowa dotycząca 
Zagospodarowania strychu 
Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kowalewie 
Pomorskim 
Przenieść do tabeli nr 53 
Uzupełniające przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. 

zostawić w tabeli nr 52 Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. 
 
Fiszka projektowa dotycząca 
Zagospodarowania strychu 
Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kowalewie Pomorskim 
Przenieść do tabeli nr 53 
Uzupełniające przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. 

51. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 81 GPR-u z tabeli nr 52 
Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
przenieść  projekt nr 31 Montaż 
oświetlenia 
solarnego wraz z montażem 
urządzeń do 
inteligentnego sterowania 
oświetleniem, na terenie 
gminy Kowalewo Pom. 
do dodatkowej tabeli dot. 
realizacji projektów 
realizowanych poza obszarem 
rewitalizacji. 

Przenieść  projekt nr 31 Montaż 
oświetlenia solarnego wraz z 
montażem urządzeń do inteligentnego 
sterowania oświetleniem, na terenie 
gminy Kowalewo Pom.  do dodatkowej 
tabeli dot. realizacji projektów 
realizowanych poza obszarem 
rewitalizacji. Projekt będzie 
realizowany na terenie całej gminy 
Kowalewo Pomorskie. 

Usystematyzowano priorytety 
inwestycyjne oraz uściślono obszar 
realizacji projektu, który wykracza 
poza obszar rewitalizowany. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

52. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 

Str. 81 GPR-u z tabeli nr 52 
Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Przenieść do dodatkowej tabeli 
projekt nr 29 Poprawa 
funkcjonalności i bezpieczeństwa 
na terenie przyszkolnym 
w Pluskowęsach. 

Przenieść do dodatkowej tabeli projekt 
nr 29 Poprawa funkcjonalności 
i bezpieczeństwa na terenie 
przyszkolnym w Pluskowęsach. 
Projekt będzie realizowany poza 
obszarem rewitalizacji. 

Projekt będzie realizowany poza 
obszarem rewitalizacji. Projekt 
spójny z zapisami art. 15 ust. 3 
Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 
października 2015 r. Specyfika 
projektu powiązana z projektami 
z listy projektów głównych. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

53. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 81 GPR-u z tabeli nr 52 
Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Przenieść do dodatkowej tabeli 
projekt nr 28 Zagospodarowanie 
terenu zielonego szkoły oraz 
modernizacja boiska szkolnego. 
 

Przenieść do dodatkowej tabeli projekt 
nr 28 Zagospodarowanie terenu 
zielonego szkoły oraz modernizacja 
boiska szkolnego. 

Projekt będzie realizowany poza 
obszarem rewitalizacji. Projekt 
spójny z zapisami art. 15 ust. 3 
Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 
października 2015 r. Specyfika 
projektu powiązana z projektami 
z listy projektów głównych. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

54. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

Str. 81 GPR-u z tabeli nr 52 
Główne 
projekty/przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 
Projekty miękkie i twarde 
zgłoszone przez Szkoły 
Podstawowe i MGOPS – 
w kolumnie „Podmiot realizujący 
projekt” proszę wpisać Gmina 
Kowalewo Pomorskie/MGOPS 
lub Gmina Kowalewo 
Pomorskie/SP . 

Projekty miękkie i twarde zgłoszone 
przez Szkoły Podstawowe i MGOPS – 
w kolumnie „Podmiot realizujący 
projekt” proszę wpisać Gmina 
Kowalewo Pomorskie/MGOPS 
lub Gmina Kowalewo Pomorskie/SP. 

Zgodnie z wytycznymi 
Beneficjentem projektu będzie 
gmina, natomiast Szkoły 
Podstawowe lub MGOPS będą 
bezpośrednimi realizatorami  
projektów. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

55. 

27.06.2016 Bożena 
Rymanowska, 
Kierownik 
Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

W treści GPR-u znajduje się 
ppkt 3.2.8, nie ma go natomiast 
w spisie treści. 

W treści GPR-u znajduje się ppkt 
3.2.8, nie ma go natomiast w spisie 
treści. Proszę uzupełnić spis treści 
o przedmiotowy ppkt. 

Przeoczono ppkt 3.2.8 w spisie 
treści. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

56. 
27.06.2016 Bożena 

Rymanowska, 
Kierownik 

Str. 26 GPR-u przy zapisie „Na 
terenie Gminy Kowalewo 
Pomorskie występują następujące 

Proszę dopisać: 
- place zabaw: Frydrychowo, Kiełpiny, 
Mariany, Mlewiec, Piątkowo, 

Nie wymieniono wszystkich 
istniejących placów zabaw. 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Część dokumentu, którego 
dotyczy uwaga 

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 

Referatu 
Techniczno-
Inwestycyjnego 
i Gospodarki 
Gruntami, Urząd 
Miejski Kowalewo 
Pomorskie 

obiekty infrastruktury 
sportowej…” zabrakło kilku 
obiektów. 

Sierakowo, Samorząd Osiedlowy Os. 
Brodnickie, Samorząd Osiedlowy Os. 
Jana Kochanowskiego, 
- boiska sportowe: Borówno, 
Frydrychowo, Kiełpiny, Osiedle Jana 
Kochanowskiego, Mariany, Mlewo, 
Piątkowo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, 
Sierakowo, Srebrniki, Wielka Łąka, 
Wielkie Rychnowo 



 

 

 


