UCHWAŁA NR XXVIII/197/2006
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Osówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 ptk. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza plan rozwoju miejscowości Osówka na rok 2006-2007 jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)/ mgr inż. Czesław Makowski/

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
OSÓWKA
NA LATA 2006 – 2007
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I. WSTĘP. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY CZERNIKOWO
Wieś Osówka należy do gminy Czernikowo.
Czernikowo jest gminą, położoną między Kotliną Włocławską a Pojezierzem Dobrzyńskim.
W powiecie toruńskim znajduje się na czwartym miejscu pod względem wielkości i zajmuje
powierzchnię 169,37 krn kwadratowych. W gminie jest 41 wsi. Podzielona jest nal7 sołectw.
Liczba mieszkańców wynosi ponad 8 tysięcy. Grunty orne stanowią 48% obszaru gminy a
lasy 44%. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca najemna. Z tego źródła
bezpośrednio lub pośrednio utrzymuje się znacznie ponad 1/3 ludności gminy. Świadczy to o
istotnej roli zatrudnienia jako ekonomicznej podstawy egzystencji mieszkańców. Mniej niż
1/4 ogółu ludności gminy utrzymuje się bezpośrednio lub pośrednio z pracy w swoim
gospodarstwie rolnym. Wskazuje to na stosunkowo małą rolę rolnictwa w gospodarce gminy
— mimo wysokiego rolniczego zagospodarowania gruntów w północno-wschodniej części
gminy.
Zarejestrowane na terenie gminy podmioty gospodarcze w liczbie 298 dają pracę głównie w
handlu, zakładach usług mechanicznych, budowlanych, obsługi rolnictwa, piekarniach,
masarniach, stacjach paliw. Niestety część mieszkańców gminy pozostaje bez pracy.
Bezrobocie w gminie na dzień 31.12. 2004 roku wynosiło ogółem 939 osób w tym 499
kobiet. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 169. Stopa bezrobocia wyniosła 29%.
Na terenie gminy znajdują się atrakcyjne zabytki wpisane do rejestru
wojewódzkiego.
1) Kościół parafialny rzymsko-katolicki w Czernikowie p.w. Św. Bartłomieja
zbudowany w stylu gotyckim w 1370 roku.
2) Neogotycki kościół parafialny w Mazowszu wraz z murem ogrodzeniowym i
starodrzewiem.
3) Park dworski w Kijaszkowie o powierzchni 10,5 ha
4) Zespół dworski w Steklinie (dwór pałac i spichlerz)
5) Zespół dworski w Steklinku (dwór, park, obora ze spichlerzem)
Potencjalni turyści mogą odnaleźć tu liczne ślady odległej i bliższej przeszłości.
Dworki i pałace, mimo niesprzyjających okoliczności historycznych, zachowały ślady dawnej
świetności.
II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI OSÓWK4
Osówka jest jedną z 41 Wsi należących do gminy Czemikowo. Jest to wieś sołecka
jedna z większych w gminie pod względem obszaru. Położona w bliskości Jeziora Zacisze.
Początki osadnictwa na terenie Osówki sięgają zamierzchłej przeszłości. Z zabytków
można wyróżnić tutaj pastorówkę wystawioną w 2 poł. XIX w., murowaną z czerwonej cegły,
rozplanowaną na rzucie prostokąta. Ponadto znajduje się tu przydrożna kapliczka,
wystawiona w latach międzywojennych. Usytuowana jest na początku wsi, przy drodze do
Czernikowa. Neogotycka, w kształcie wieżyczki kościelnej, posiadająca trzy kondygnacje.
We wnęce znajduje się figura Matki Boskiej. Oprócz kapliczki można znaleźć w Osówce
również żeliwny krzyż z końca XIX w.
Na uwagę zasługują także domy mieszkalne kolonistów z końca XIX w. usytuowane przy
głównej drodze wiodącej przez wieś, murowane z czerwonej cegły.

Wieś Osówka jest typową wsią rolniczą. Leży w centralnej części gminy. Przeważają
tu gleby kompleksu żytnio - ziemniaczanego stanowiące ponad połowę wszystkich gruntów i
pszenno-żytniego. Niewielką część stanowi kompleks zbożowo - pastewny. Największy
udział w strukturze użytków rolnych stanowią grunty klasy IV a, III b i IV b. Sama wieś liczy
ok. 208 mieszkańców, jednak po dodaniu mieszkańców Osówki Kolonii oraz osób
zamieszkujących całe sołectwo, otrzymujemy liczbę ok. 588. Mieszkańcami są głównie
rolnicy, emeryci i renciści, osoby pracujące zawodowo, bezrobotni..
W Osówce zarejestrowanych jest kilkanaście podmiotów gospodarczych. Zajmują się
one głownie handlem i usługami. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w
rolnictwie, praca zarobkowa oraz różnego typu świadczenia: emerytury, renty, zasiłki dla
bezrobotnych.
W wsi przeważa zwarta zabudowa jednorodzinna. Zabudowania usytuowane są
wzdłuż dróg przebiegających przez wieś. Zagrody mają estetyczny wygląd i zadbane
otoczenie.
Do sieci wodociągowej przebiegającej przez wieś podłączonych jest 111 gospodarstw.
Znajduję się tutaj również stacja uzdatniania wody.
Dzieci z obszaru sołectwa uczęszczają do niedawno pobudowanej w Osówce Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika. Młodzież gimnazjalna jest dowożona z kolei do Gimnazjum w
Czernikowie. Młodzież ponad gimnazjalna w większości dojeżdża do szkół ponad
gimnazjalnych w Toruniu i Lipnie. Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w artykuły pierwszej
potrzeby się w kilku sklepach, które prowadzą działalność na terenie wsi.
W Osówce umiejscowiony jest również Ośrodek Zdrowia, poczta, remiza OSP oraz
kaplica, w której odbywają się niedzielne msze.
III KIERUNKI ROZWOJU
a ) Metoda opracowania planu rozwoju
Plan rozwoju wsi Osówka jest wynikiem rozmów prowadzonych przez władze gminy z
przedstawicielami lokalnej społeczności tej miejscowości ( rada sołecka, grupa liderów)
Podczas konsultacji społecznych zostały określone najważniejsze obszary problemowe oraz
preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.
b ) Horyzont czasowy realizacji planu rozwoju
Plan rozwoju obejmuje cele i priorytety na lata 2006-2007
c) Finansowanie
Źródłami finansowania zadań w ramach Planu rozwoju miejscowości Osówka będą:
- budżet gminy Czernikowo
- pozabudżetowe środki pomocowe, w tym fundusze strukturalne oraz dotacje z innych
instytucji, np. Urzędu Marszałkowskiego
d) Priorytety rozwojowe dla wsi Osówka
1) Budowa placu zabaw dla dzieci
2) Stworzenie projektu oraz budowa boiska przy szkole
3) Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących społeczność oraz promujących kulturę i
tradycję
4) Wspieranie przedsiębiorczości oraz działania mające przyciągnąć inwestorów

5) Promowanie bogactwa naturalnego sołectwa, które stanowią lasy i piękne okolice
IV. ANALIZA SWOT
Poprzez analizę SWOT postarano się ocenić mocne i słabe strony miejscowości
Stelinek oraz przeanalizować jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwała to na
określenie obecnej sytuacji wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.
Mocne strony:
- aktywnie działająca duża grupa miejscowych liderów
- znaczne walory przyrodnicze
- znaczne walory turystyczne
- długie tradycje rolnicze
- brak uciążliwego przemysłu
- korzystne położenie wsi nad Jeziorem Zacisze w pobliżu lasów
- dobra infrastruktura (sieć wodociągowa, energetyczna, telefony stacjonarne)
- dobre warunki do rozwoju rolnictwa
- dobry układ komunikacyjny
Słabe strony:
- trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców wsi
- brak bazy sportowo-rekreacyjnej
- niedostateczny rozwój turystyki, agroturystyki pomimo istnienia walorów turystycznoprzyrodniczych
- brak zagospodarowania czasu wolnego dorosłych, młodzieży i dzieci
- bezrobocie
Szanse:
- wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
- dopłaty bezpośrednie dla rolników
- stabilizacja ekonomiczna kraju
- fundusze unijne
Zagrożenia:
- zmienność prawa
- brak stabilizacji gospodarczej państwa
- konkurencja rolnictwa z Unii Europejskiej
- bezrobocie w regionie
- niewłaściwa polityka rolna
- niestabilny system podatkowy
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