Uchwała Nr XVII/128/2012
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Steklin na lata 2012-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zmianami/

Rada Gminy
uchwala, co następuje
§1
W uchwale Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Steklin na lata 2012-2018 wprowadza się
zmiany do załącznika nr 1, stanowiącego Plan Odnowy Miejscowości Steklin na lata 20122018.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy w
Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. „Plan Odnowy Miejscowości Steklin na lata 20122018” w następujących punktach:

1.

Dodaje się rozdział „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia

potrzeb

mieszkańców

sprzyjających

nawiązywaniu

kontaktów

społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”,
wprowadzając treść jak w załączniku.
Zmiana w w/w pozycji następuje w związku z ubieganiem się o dofinansowanie
przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/128/2012
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 30 października 2012 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
STEKLIN
NA LATA 2012 - 2018

Steklin, lipiec 2012
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I. O GMINIE
Czernikowo

–

gmina,

położona

między

Kotliną

Włocławską

a

Pojezierzem

Dobrzyńskim, w powiecie toruńskim znajduje się na czwartym miejscu pod względem
wielkości i zajmuje powierzchnię 169,37 km2. W gminie jest 41 wsi oraz 17 sołectw.
Zamieszkiwana jest przez 8.841 osoby (stan na 31.12.2011 r.), przy czym zaznacza się
przewaga liczby kobiet. Grunty orne stanowią 46% obszaru gminy, a lasy - 44%. Głównym
źródłem utrzymania mieszkańców jest praca najemna, z której bezpośrednio lub pośrednio
utrzymuje się ponad l / 3 ludności gminy. Świadczy to o istotnej roli zatrudnienia jako
ekonomicznej podstawy egzystencji mieszkańców. Mniej niż l/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 dają pracę głównie w handlu,
zakładach usług mechanicznych, budowlanych, obsługi rolnictwa, piekarniach, masarniach,
stacjach paliw. Niestety część mieszkańców gminy pozostaje bez pracy. Bezrobotnych
zarejestrowanych na dzień 31.12.2011 roku było w gminie ogółem 847 osób w tym 489
kobiet. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 95.

II. MIEJSCOWOŚĆ STEKLIN
Steklin jako grodzisko wzmiankowany jest już w X wieku. Szczyt jego rozwoju
przypada na druga połowę XII wieku i początek XIII wieku. Od południa do warowni
przylegała wieś-osada podgrodowa. Gród wzniesiona na wcinającym się w Jezioro
Steklińskie cyplu wysoczyzny. Steklin był pierwotnym ośrodkiem administracyjnym regionu
w początkach państwa polskiego. W XII wieku kasztelania została przeniesiona do Kikoła.
W XVI w. należała do Steklińskich i Sumińskich. W 1673 r. część Steklina była
własnością Krzysztofa Koryckiego, który posiadał tam swoją rezydencję – dwór. Około 1700
r. Steklin w większości należał do Konstantego Zielińskiego herbu Świnka. W 1789 r. wieś
należała do Hieronima i Marcelego Zielińskich. Około 1860 r. majątek stekliński miał trzech
właścicieli: Antoniego, Ignacego i Ludwika Linowskich. Ostatnim właścicielem majątku w
Steklinie do 1939 r. był Jan Linowski, który zaginął na przełomie 1939/ 1940 r. w Rudau koło
Królewca.
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W chwili obecnej Steklin leży w gminie Czernikowo, w powiecie toruńskim, w
województwie kujawsko-pomorskim. Łączna liczba mieszkańców wynosi 661 osób.
Na terenie miejscowości znajduje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,
sklep

spółdzielczy Wiejskiej

strażacka,

w

której

obecnie

Spółdzielni

Handlowo-Usługowej

funkcjonuje

restauracja-zajazd

oraz

kolejny,

„Martyna”,

remiza

Spółdzielnia

Mieszkaniowa „Rolnik”, boisko piłkarskie oraz plac zabaw.
Na terenie miejscowości działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S”.
Funkcjonuje również Ludowy Zespół Sportowy „Steklin”, zorientowany na piłkę nożną. Poza
tym, w Steklinie nie obserwuje się innych form aktywności społecznej.
Steklin jest wsią rolniczą, której mieszkańcy utrzymują się z pracy we własnym
gospodarstwie rolnym. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest spore bezrobocie. Nie
występują tu większe zakłady przemysłowe. Część osób prowadzi własne mikrofilmy, jednak
nie tworzą one miejsc pracy dla większej liczby mieszkańców.
Steklin posiada zabytki - do krajowego rejestru wpisano późno klasycy styczny zespół
dworsko-parkowy ze spichlerzem. Walory środowiska naturalnego opierają się na faunie i
florze Jeziora Steklińskiego.

III. ANALIZA SWOT
Przez analizę SWOT można zwrócić uwagę na mocne i słabe strony miejscowości
Steklin oraz szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Dzięki temu można ocenić obecną
sytuację miejscowości oraz obrać przyszłe kierunki jej rozwoju.
Tab.1 Mocne i słabe strony miejscowości
Mocne strony
 Duże zasoby pracy (i to w grupie
wiekowej do 40 lat);
 Zasoby ludzkie (tania siła robocza);
 Bliskość Torunia, Lipna, Włocławka,
 Bardzo dobre warunki do rozwoju
rolnictwa;
 Położenie geograficzne (centralne),
 Dobry stan sieci telefonicznych;
 Zasoby ludzkie przygotowane do
działania i organizowania przemysłu
przetwórstwa rolno – spożywczego;

Słabe strony
 Brak zainteresowania przetwórstwem i
innymi działaniami
 Niewystarczające środki na inwestycje;
 Niski poziom przygotowania do
korzystania z internetu;
 Niedostateczny poziom infrastruktury
technicznej dla potrzeb inwestorów;
 Mała liczba organizacji pozarządowych;
 Mała liczba podmiotów gospodarczych;
 Słabo rozwinięte przetwórstwo;
 Wysoki poziom bezrobocia;
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 Energia
elektryczna
dociera
do
wszystkich zabudowań
 Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa
 Doskonałe tereny do lokalizacji nowych
zakładów pracy

 Niska
świadomość
ekologiczna
mieszkańców;
 Zubożenie mieszkańców;
 Brak dobrze rozwiniętej infrastruktury
technicznej i bazy dla inwestycji
zagranicznych

Tab.2 Szanse i zagrożenia
Szanse

Zagrożenia

 Położenie w pobliżu miast Lipna,
Włocławka, Torunia
 Przychylność władz samorządowych dla
potencjalnych inwestorów;
 Preferowanie
priorytetu
ochrony
środowiska w działalności gospodarczej;
 Wzrost finansowania z funduszy
restrukturyzacji państw UE; programów
przebudowy wsi;
 Zainwestowanie kapitału zagranicznego
w rozwój przetwórstwa żywnościowego
w Polsce;
 Atrakcyjność inwestycyjna;
 Rozwój
małej
i
średniej
przedsiębiorczości;
 Rozwój agroturystyki i rekreacji jako
zaplecze dla otaczających miast;
 Rozwój gospodarstw ekologicznych;
 Możliwość promocji poprzez założenie
strony internetowej;
 Organizacja skupu surowców wtórnych,
segregacja odpadów;

 Spadek realnych dochodów ludności i
zmniejszenie popytu na produkty i
usługi;
 Brak własnych środków dla uczestnictwa
w programach UE;
 Brak przygotowania organizacyjno –
technicznego
do
zaabsorbowania
środków pomocowych UE;
 Pogłębienie się luki technologicznej;
 Wzrost patologii społecznych;
 Zagrożenie środowiska przyrodniczego
(segregacja odpadów, niedostatecznie
rozwinięta kanalizacja, brak w dużej
liczbie gospodarstwach rolnych i
domowych kanalizacji oczyszczenia
ścieków i likwidacji odpadów);
 Niewielka ilość działań ukazujących
tradycję i kulturę regionu;
 Brak
wyprzedzającego
uzbrajania
terenów pod inwestycje.

IV. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
Steklin, jako miejscowość wchodząca w skład gminy Czernikowo, podporządkowana
jest celom strategicznym, przyjętym przez Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czernikowo 2007
- 2013. Należy jednak wspomnieć, że rozpatrując główne kierunki rozwoju miejscowości,
były brane pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dzięki temu można wyróżnić
następujące priorytety:
a) poprawa infrastruktury drogowej
b) walka z bezrobociem
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c) rozwój przedsiębiorczości
d) działania w sferze kultury, edukacji, rekreacji i sportu
e) aktywizacja społeczności lokalnej

ad.

a)

Dobrze

rozwinięta

infrastruktura

drogowa

zapewnia

mieszkańcom

sprawną

komunikację, ułatwia codzienne funkcjonowanie oraz zachęca turystów i przejezdnych do
odwiedzania miejscowości. Innymi słowy, jakość dróg wpływa na jakość życia na wsi.
W związku z tym Steklin powinien posiadać dobrze zorganizowaną infrastrukturę drogową,
która wpłynie na ich rozwój oraz poziom życia mieszkańców. Poza tym poprawa stanu sieci
komunikacyjnej może wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości na tym obszarze
oraz powstanie nowych zakładów pracy. Mając powyższe na uwadze, w najbliższych latach
należy zadbać o stan w/w infrastruktury, poprzez realizacje inwestycji w tym zakresie.
ad. b) Bezrobocie jest poważnym problemem miejscowości, dlatego priorytetowo traktowana
jest walka z tym zjawiskiem. W zmniejszeniu poziomu bezrobocia może pomóc aktywizacja
młodych osób oraz absolwentów, odbywająca się przez organizowanie szkoleń z zakresu
efektywnego poszukiwania pracy, umiejętnego prezentowania własnej osoby, sporządzania
profesjonalnych dokumentów typu CV, listy motywacyjne oraz pomoc w poszukiwaniu ofert
pracy przy użyciu internetu. Szkolenia powinno przeprowadzić się również dla osób
długotrwale bezrobotnych, w tym z przedziału wiekowego 45+. Konieczne jest jednak
stworzenie odpowiedniego zaplecza, gdzie taka pomoc mogłaby się odbywać. W związku z
tym planuje się utworzenie nowej świetlicy wiejskiej.
ad. c) Za priorytetowe uważa się w rozwijanie poziomu przedsiębiorczości. Liczba
podmiotów gospodarczych jest niezwykle ważna w przypadku miejscowości wiejskich.
Przyczynia się do wzrostu dochodu mieszkańców, zmniejsza poziom bezrobocia oraz
przyczynia się do zacierania różnic między wsią a miastem. Dlatego ważne jest stworzenie
odpowiednich warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw. W Steklinie, jak i w całej
gminie powinno zwrócić się na to dużą uwagę. Tym bardziej, że poziom przedsiębiorczości
na terenie miejscowości jest znikomy. Propagowaniem samozatrudnienia oraz informacją z
zakresu

przedsiębiorczości

mogliby

zajmować

się

pracownicy

Wiejskiego

Centrum

Informacji, które może zostać zorganizowane w najbliższych latach, w ramach dostępnych
środków unijnych. Podmiot pomagałby osobom zainteresowanym rozpoczęciem działalności
gospodarczej w przebrnięciu przez wszystkie formalności z tym związane oraz znalezieniu
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źródeł finansowych na rozruch działalności, a działającym już przedsiębiorstwom w
pozyskiwaniu funduszy na ich rozwój. Planuje się również w przyszłości pozyskanie środków
z Unii na organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.
ad. d) Niezwykle ważnym dla rozwoju Steklina priorytetem jest dbanie o wysoki poziom
edukacji, kultury, w tym również kultury fizycznej. Priorytetem jest także zadbanie o
zaplecze rekreacyjne, czyli tworzenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby wypoczywać
spędzać swój wolny czas. Właściwe działanie w sferze kulturalnej będzie możliwie dzięki
budowie

świetlicy

wiejskiej.

Obiekt

będzie

spełniał

funkcje

kulturalnego

centrum

miejscowości. Będą odbywały się tu spotkania społeczności lokalnej, w tym dzieci i
młodzieży, szkolenia oraz uroczystości o charakterze kulturalnym.
ad. e) Ważne z punktu widzenia mieszkańców wsi jest zadbanie o właściwy poziom
aktywności społecznej. Większość osób z tego terenu w żaden sposób nie angażuje się w
życie społeczne. Priorytetowe jest zatem uświadomienie ludziom, jakie korzyści wynikają z
aktywnego udziału w życiu społeczności wiejskiej. Na tym terenie, poza OSP, LZS Steklin i
organizacjami szkolnymi, nie funkcjonuje żadne stowarzyszenie. Istnieje zatem potrzeba
tworzenia organizacji zrzeszających mieszkańców, które będą działały na rzecz ogółu. Chodzi
tutaj o Koło Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia, które będą reprezentowały interesy
ludności

i

przyczynią

się do rozwoju miejscowości,

poprzez

pozyskanie środków

zewnętrznych na ten cel. Aby zaktywizować mieszkańców koniecznym jest przeprowadzenie
szkoleń aktywizacyjnych. Idealnym miejscem do organizowania szkoleń oraz spotkań
powstałych grup będzie planowana do budowy świetlica wiejska w Steklinie.
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Opis planowanych do realizacji zadań w latach 2012-2018 został przedstawiony w formie tabeli.
Tab.3 Zestawienie planowanych zadań w Steklinie na lata 2012 – 2018
Lp.

Nazwa zadania

Cel przedsięwzięcia

1

Budowa świetlicy wiejskiej w Steklinie

Stymulowanie aktywności
społecznej poprzez tworzenie
infrastruktury społecznej i
kulturalnej

2

„Przebudowa drogi gminnej
nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi
gminnej nr 101152C w miejscowości
Ograszka oraz drogi gminnej nr 101153C w
miejscowości Makowiska w gminie
Czernikowo oraz drogi gminnej w
miejscowości Wawrzonkowo w gminie
Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z
drogami powiatowymi nr 2047C
i nr 2046C”

Poprawa jakości życia
mieszkańców, poprzez poprawę
infrastruktury drogowej

Krótka charakterystyka

Zadanie polega na budowie świetlicy
wiejskiej, która będzie służyło
mieszkańcom. Obiekt będzie stanowił
kulturalne centrum miejscowości.
Będą odbywały się tu spotkania
społeczności lokalnej, w tym dzieci i
młodzieży, szkolenia oraz uroczystości
o charakterze kulturalnym.

Właściwa część projektu zakłada
przebudowę drogi gminnej
prowadzącej ze Steklina do
Niedźwiedzia.
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Okres
realizacji

Koszt
zadania w
tys. zł

Źródła
finansowania

2013-2014

300,0

PROW,
budżet gminy

2012

3 815,7

NPPDL, budżet
gminy, budżet
powiatu

Lp.

3

4

5

6

Nazwa zadania

Budowa chodników przy drogach gminnych
i powiatowych

Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób
bezrobotnych i pracujących

Cel przedsięwzięcia

Krótka charakterystyka

Okres
realizacji

Koszt
zadania w
tys. zł

Źródła
finansowania

Poprawa jakości życia
mieszkańców, w tym dzieci,
poprzez tworzenie
infrastruktury drogowej

Przy drogach gminnych zostaną
wybudowane chodniki w
strategicznych i najczęściej
uczęszczanych przez mieszkańców
lokalizacjach. Przy wsparciu środków
powiatowych chodniki powstaną także
przy drogach powiatowych.

2014-2018

100,0

Budżet powiatu,
budżet gminy

Promowanie kształcenia przez
całe życie oraz aktywizacja
społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie ma za zadanie
aktywizować osoby bezrobotne i
pomagać im w odnalezieniu się na
rynku pracy. To także doskonała forma
podnoszenia kwalifikacji osób
pracujących, a co za tym idzie
możliwość awansu zawodowego i
społecznego. Planowane są szkolenia
dla osób z całej miejscowości.

2014-2018

50,0

PO KL, LEADER

Dofinansowanie działalności LZS Steklin

Rozwój kultury fizycznej wśród
społeczności lokalnej

Zadanie polega na corocznym
wspieraniu działalności klubu LZS
Steklin w ramach konkursów ofert

2012-2018

100,0

Budżet gminy

Turnieje sportowe w Steklinie

Rozwój kultury fizycznej wśród
społeczności lokalnej oraz
poprawa poziomu zdrowia

Organizacja zawodów sportowych na
boisku oraz w świetlicy wiejskiej. Poza
organizacją rozgrywek sportowych w

2014-2018

30,0

LEADER, budżet
państwa w ramach
właściwego
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Lp.

Nazwa zadania

Cel przedsięwzięcia

mieszkańców. Promowanie
nowych dyscyplin sportowych

Krótka charakterystyka

różnych dyscyplinach (szachy, tenis
stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa),
w ramach zadania przewiduje się
wsparcie dla zawiązania stowarzyszeń
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Okres realizacji

Koszt
zadania w
tys. zł

Źródła
finansowania
ministerstwa, budżet
gminy i powiatu, środki
prywatne

VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPRZYJAJĄCYCH
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH
POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE
W miejscowości Steklin można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Obszarem tym jest teren w pobliżu drogi krajowej Nr 10, przy osiedlu blokowisk,
w których mieszka duża liczba mieszkańców Steklina. W nieznacznej odległości od siebie
znajdują się tam sklepy (Wiejskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej oraz prywatny), boisko
piłkarskie klubu LZS Steklin oraz plac zabaw. Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz
funkcjonalność pełni dla mieszkańców ważną funkcję, zaspokajając potrzeby mieszkańców
oraz sprzyjając nawiązywaniu kontaktów społecznych.
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