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Panl
Kata]zyna Knopik
Radna Rady liasta Koscienyna

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na interpelacjQ zlazot\q przez radnq Paniq Katazyne Knopik za posrednictwem

Przewodniczqcego Rady Miasta Kosciezyna do Burmistza l\.4iasta Ko6ciezyna na sesji Rady Miasta
w dniu 19 grudnia 2018 roku w trybie ad. 24 ustawy z dnia I marca 1990 roku o samozqdzie gmlnnym
poni2el pzedstawiam nastepuj4ce informacje:

Ad 1.

W 2019 roku Gmina l\/liejska Ko6ciezyna bedzie kontynuowad dzialania zwiqzane z udzielaniem
doflnansowania na wymianQ 2r6delciepla na ekologiczne ze 6rodk6w bud2etu miasta. W uchwalonym
budzecie l\4iasta na ten cel zabezpieczono Srodki w kwocie 70.000 zl. l\,,liasto od stycznia 2018 roku
prowadzi bezplatny punkt doradztwa energetycznego dla mieszkaic6w Koscierzyny, kt6ry ju2 wpisal sig
w nasze stale dzialanla. Punkt zajmuje siQ m.in. pomocE w zaplanowaniu wymiany 2r6del ciepla
z wQglowego na ekologiczne, w tym w ramach uruchomlonego Programu ,Czyste Powietze".
Pracownicy Wydzialu Rozwoju i Promocji udzielajE tez daleko idqcej pomocy w procesie aplikowania
o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietze" lqcznie z wypelnianiem wniosku, zwlaszcza
osobom majEcym problem informatyczny. Wnioskodawcami do ww. Programu sq osoby fizyczne,
kt6rym pey skladaniu wniosk6w popzez dedykowany Portal Beneficjenta, zakladane jest indywidualne
konto na podslawie ich adresu e-mail, dlatego osobiste zaangazowanie w proces skladania wniosku
wlasciciela budynku jesl konieczne. Ponadto do zlo2enia wniosku wymagany jest caly szereg danych
wra2llwych np. dochody rodziny (RODo). 11066 udzielonych porad w uruchomionym pnez lvliasto
punkcie, tylko w ostatnim kwartale 2018 roku to 119 w efekcie czego I mieszkahc6w Ko6ciezyny
zlo2ylo wnioskido WFOSiGW o dotacje z Programu Krajowego ,,Czyste Powielze".
Oczywi6cie w miarQ pojawiania siQ w 2019r. nowych mo2liwosci pozyskania doiinansowania
na dzialania w obszaze poprawy jako6ci powietrza I\.4iasto bQdzie analizowa6 mo2liwosci ubiegania siQ

o dofinansowanie i pzygotowania stosownych wniosk6w aplikacyjnych.
Planuje slQ pozyskiwae na ten cel rdwniez Srodki zewnetzne m.in z WFOS|GW. W grudniu 2018 roku

Gmina l\,,liejska Kosciezyna podpisala z WFoS|GW UmowQ o dofinansowanie projektu polegajqcego na
modernizacjiw 2019 roku systemu ogzewania w budynku wielorodzinnym - Wspdlnoty l\.4ieszkaniowej
pzy ulicy Drogowc6w 4. R6wnie2 pod koniec ubieglego roku Gmina lvliejska Kosciezyna zlozyla
wniosek o dofinansowanie Projeklu ,,Pomoze w zdrowej atmosfeze" w ramach ogloszonego pzez
WFOS|GW konkursu w zakresu edukacji ekologicznej, w kt6rym zaplanowano realizacje kampanii
edukacyjno-informacyjnej na zecz ochrony powietrza. Niezale2nie od wynik6w konkursu w dzialaniach
informacyjno-edukacyjnych podejmowanych pzez l\.4iasto w 2019r. uwzgledniona zostanie promocja

ekologicznych paliw iodnawialnych 2r6del energii. Nadmleniamy, i2 od grudnia 2018 r. mieszkancy
naszego N,4iasta kozysiai mogq z interaktywnej mapy szybkiego reagowania srodowiskowego,
a w 2019 roku pzystqpimy do inwentaryzacji 2r6det emisji na terenie KoScezyny
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Ad2.
W bie2qcym roku nie planujemy wymiany kostkl na plyty kamienne wok6l koscierskiego Rynku,

Trwalos6 projektu pn. 'Poczt6wka z Kosciezyny - Rewitalizacja Rynku l\,4iasta w Ko6ciezynie" koiczy
sie dopiero w lipcu 20'19 roku. Natomiast podzielamy opiniq, 2e obecna kostka jest uciezliwa

i niekomforlowa dla wszystkich uzytkownik6w, nie tylko wymienionych pzez Paniqgrup, jednak finanse

lviasta nle pozwalajq na realizacjq tego zadania w biezqcym roku. Rozwa2ymy mozliwo6d wymiany

kostki w laiach nastepnych.

Ad 3.

. Dzialania wspomagaiqce osoby niepetnosprawne i ich rodziny realizowane sq w ramach

umocowai prawnych ptzez organizacje spoleczne, instytucje opiekuicze itp. Na terenie lViasta

dziala lViejski osrodek Pomocy Spolecznej, Powiatowe centrum Pomocy w Rodzinie, Gdahska

Fundacja Dobroczynnosci, Srodowiskowy Dom Samopomocy ,,Jeste6my dla Ciebie", Warsztat

Terapii ZajQciowej Fundacji Sprawni lnaczej. Ponadto Gmina l\,4iejska Kosciezyna zlecila

rcalizacje uslug opiekuiczych w formie zadania publicznego Koscierskiemu Stowazyszeniu

,,FACTLJM". tlmowa na realizacje uslug opiekuiczych stanowiEcych pomoc wytchnieniowo-

wyrQczajqcej ze Stowazyszeniem zostala zawarta na okres od 01.01.2018 do 31j22022rcku,
a obecnie wsparciem objQtph jest 89 mieszkaic6w KoSciezyny. Na pewno funkcjQ takqpelni6

bgdzie uruchamiany pzy ul. I Marca 42, Dzienny Dom Senior+, na bie2ace funkcjonowanie

kt6rego w 2019 roku l\.4iasto w dniu 04 stycznia skladac bQdzie wniosek o dofinansowanie

z Programu ,,Senior+" edycja 2019.

. szkoly oraz pzedszkole samozqdowe, dla ki6rych organem jest lviasto pzygotowane sa

do obslugi os6b niepelnosprawnych, Szkoly posiadajq windy, pochylnie, pomieszczenia WC

pzysiosowane dla niepelnosprawnych uczni6w.

. Likwidacja prog6w architektonicznych jest realizowana na biezEco w ramach prowadzonych

prac remonlowych, modernizacyjnych, dotyczy to zar6wno obiektdw kubaturowych jak

iobiekt6w powiezchniowych (drogi, chodniki itp.). 0d lat Gmina l\4iejska kozysta w wsparcia

dotacyjnego z PFRON, czy to na adapiacje pomieszczei w szkolach, pzedszkolach czy na

zakup samochodu sluzEcego do pzewozu os6b niepelnosprawnych. Nadmieniamy, i2 r6wnie2

nowe autobusy, kt6re Miasto zakupi na potzeby komunikacji miejskiej w I kwartale 2019r. bedE

w pelni pzystosowane do obslugi os6b niepelnosprawnych. Taki kierunek bedziemy nadal

realizowai, niemniej prosimy o wskazanie ewentualnych barier, kt6re Pani spotyka celem

rozwazania ich likwidacji.

Ad 4.

lviasto nie planuje ustawienia w 2019r. zadaszonych wial waz z lawkami na pzystankach

aulobusowych - gl6wnie z uwagi na uwarunkowania budzeiowe wynikajEce z realizowanych projekt6w

z dofinansowaniem ze Srodkow Unii Europejskich. Jezeli chodzi o zadaszenie pzystank6w pzy
pomniku Jozefa Wybickiego, to mimo slusznych postulat6w podr62nych, nie ma technicznych

mozliwosci ich zmiany. l\4oZliwo6ci takie powstanqdopiero po utwozenie wezla integrujecego lransport
zbiorowy kolejowy i autobusowy pzy Dworcu PKP.
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Ad 5.

lr,4 asto na blezEco w ramach projektu ,,ochrona pzed powodziE oraz poprawa jakoscl w6d zlewni
Wierzycy na terenie miasta Koscienyna', kt6ry jest wpisany do budzetu miasta Koscerzyna na 2019
rok, przewiduie siQ regulacje zewni rzeki Bibrowej m.in. poprzez budowQ zbornik6w retencyjnych
wraz z czqsciowym zagospodarowaniern terenow wok6l nich. W lV elapie proiektu przewiduje siQ

upozqdkowanie parku za UzQdem Miasta.

Teren wok6l jezora KapLicznego jest sysiematycznie zagospodarowywany. W 2018r. nad Jeziorem
Kaplcznym uzqdzono plac zabaw dofinansowany ze Srodk6w bud2etu miasta w ramach Bud2etu
0bywateLskiego edycja 2018. Ponadto w 2018r. wytyczono Scie2kg zdrowa na zaleslonym terenie nad
Jeziorem Kaplicznym, kt6ra zoslala wyposazona w urzEdzen a do cwiczen. Scezka powstala

w calosci ze Srodk6w Fundacji TESCO w ranrach projektu Lokalnej organizacj Turystycznej ,Serce
Kaszub" pn. ,,Scezka Zdrowia w Sercu Kaszub". Niesiety fiilasto iest wlascicielem tylko niewielkich
teren6w nad tym jeziorem, co znaczEco ogranicza mo2lwoSci zagospodarowania teren6w wok6l tego

ieziora. Generalnie jest to r6wniez podstawowy probem z ierenami wok6l jezora Gale2nego
Werzyska Dzialania zwiqzane z lym zakresem nie zoslaly ujQte w uchwalonym przez RadQ lvllasta

bud2ecie na rok 2019. W oka izacli jezlora Wlezysko w 2019 roku wybudowana zostane przystan

kajakowa z zadaszonq wiatE I lnnq niezbQdnE infrastrukturA typowE d a przystan kajakowych, kt6ra
rozpocznie 154 kilometrowy szlak kajakowy koiczqcy s g w m eScie Gniew. Zadanie realizowane bQdzie
w ramach projektu parlnerskego pn.i,,Budowa przystan kajakowejwtaz z n iezbed n q infrastru ktu rq oraz
parkingiem i drogEdojazdowE na terenie miasta Ko6clerzyna".
W kwestii parku za Uzedem IVI asta informujemy, i2 p eMszy i najwazn elszy etap to realizacla zakresu
wchodzEcego w zakres projektu pn. ,,ochrona przed powodzq oraz poprawa, lako6ci w6d zlewni
Wierzycy na terene m asta Ko6cierzyna" i dotyczEcego generalnego uporzqdkowan a stosunk6w
wodnych w tym abszarze popzez uregulowanie zlewni rzekl Bibrowej z czeSciowq odbudowq koryta,
budowQ systemu kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. I\.4 asto posiada na potrzeby rea izacii
opracowany Program Funkcjonalno-U2ytkowy izgodnie z harmonogramem projeklu dofinansowanego
ze Srodk6w Llni Europejskiej w 2020 roku przystEp do opracowan a dokumentacj technicznei oraz
reallzacj pzedsQwziQcia. Dopiero po realzacjl tego zakresu moziwe bQdzie urzEdzanie czQsci

rekreacyjno-wypoczynkowej sluzqcej naszym mieszkaicom Jednak nadm eniamy, i2 l\y' asto na biezEco
prowadziw tej czesci prace pielQgnacyjne, zwlaszcza drzewostanu zagrazajEcego zyciu (uschniQiego)

Podobne dzalania reallzujemy na bie2qco w parku przy ul. I l\y'arca Zadanla w obszane
zagospodarowan a zieleni w wekszym zakres e n Z biezEca pielQgnacja nie zostaly zatwlerdzone przez

RadQ lViasta w bud2ecie na rok 2019.

Ad 6.

l\liasto nie pLanuje uruchomienia w 2019 roku dworca autobusowego w Ko6cerzynle. M asto ne
posiada w swoich zasobach odpowiednego budynku na ten ce inie planuje budowy nowego.
Nie zglaszajE te2 takiej potzeby przewo2nicy. obecnie podr62n mogE nabyi bllety mesiQczne
w budynku Sirazy ft,4iejskiej, natom]ast bileiy jednorazowe spzedawane sq bezpoSrednio przez

kierowc6w Funkcje typowo dworcowe np. kozystania z poczekalni czQsciowo mo2e spelnia6 dworzec
kolejowy zwlaszcza po utwozeniu w okalizacjidworca PKP wQzla integracyjnego komunikacjl ko eiowej
i autobusowej. Jest to zadanie rea izowane w rarnach projektu pn ,Budowa wQzla integracyjnego w
KoScerzynle polqczona z rewtalizacjq i adaptacjq dworca ko ejowego oraz utworzeniem komunikacji
zb orowej
w Powiecie Koscierskim" dofinansowanego ze Srodkdw Regi0na nego Programu 0peracyjnego
Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2414-2020. W 2019r zgodnie z planami zrealizowany zostanie
I etap budowy parkingu, kl6ry jest lsiotnym elementern calego wqzla ntegracyjnego. Pozwoli to
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na kozystanie pzez podroznych np. z poczekalni dworca kolejowego, ll etap parkingu zostanie

ztealizowany w 2022t. Dokladny termin realizacji ll etapu budowy parkingu uzale2niony jest od terminu

likwidacji istniejqcej wyladowni, w kt6rej miejsce w ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn.

,,Prace na alternatywnym ciqgu hansportowym Bydgoszcz - TOmiasto" zostanie wybudowana

i uruchomiona nowa wyladownia w innej lokalizacji.

Ad 7.

ofeda kulturalna i sportowa zawarta zostanie w Kalendazu imprez lviasta Ko6ciezyna na rok 2019,

kt6ry w chwili obecnejjest w trakcie pzygotowywania. 0 szczeg6lach tej oferty Rada l\,4iasta zostanie
poinformowana w p62niejszym terminie,

Ad 8.

W 2018r. powstalw KoSciezynie Dzienny Dom Pobytu ,Senior+", kt6ry swojq dzialalnose rozpocznie na

pzelomie stycznia i lutego br. Srodki finansowe na jego funkcjonowanie oraz biezqcq obsluge

zabezpieczono w budzecie miasta na 2019r. Dodatkowo aktualnie miasto pzygotowuje wniosek

do programu wieloletniego ,Senior+" na lala 2015-2020 na dofinansowanie w 2019r. koszt6w jego

funkcjonowania. W ramach wsparcia senior6w w Koscierskim Domu Kultury funkcjonuje sala
przeznaczona na spotkania tej grupy mieszkaic6w. Jednoczesnie w 2019 roku zrealizowane zostanie

zadanie spoleczne wylonione w ramach Bud2etu obywatelskiego pn. ,,Aktywizacja Senior6w w KulturQ

Szerokq' zakladajqce wyjazdy seniorow do Teatru lvuzycznego w Gdyni na lqcznE kwotQ 9.999 zi.

Ponadto l\,4iasto w Emach corocznych Program6w Wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi
przeznacza na ten cel okre6lone w budzecie Srodki finansowe. W ten spos6b wspieramy dzialania

realizowane Wzez otganizaqe pozazEdowe dedykowane koscierskim seniorom. Zadania z tego

zakresu realizujqtak2e praktycznie wszystkie jednostki Uzqdu Miasta.

Ad 9.
Iviasto nie planuje w 2019r. budowy sal gimnastycznych pzy Zespole Szkolno-Pzedszkolnym nr 3
i Szkole Podstawowej nr 4. Zadania te nie zostaly ujete w uchwalonym pzez Rade [,4iasta Kosciezyna
budzecie na rok 2019r.

Ad 10.

Aktualnie w lvlie6cie trwajE prace nad dostosowaniem komunikacji miejskiej do poizeb i oczekiwai
mieszkanc6w. Prace w tym zakresie powinny sie zakoiczyi w I kwariale br. Na pewno oczekiwania

mieszkanc6w spelniE nowe, dostosowane do pzewozu os6b niepelnosprawnych oraz matek

z w6zkami, autobusy, kt6re miasto zakupuje na potzeby komunikacji miejskiej z ramach projektu

,,Budowa wQzla !ntegracyjnego w Ko6ciezynie polqczona z rewitalizacjq i adaptacjqdworca kolejowego

oraz utwozeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Koscierskin".

Ad 11.

W Zintegrowanym Porozumieniu Teryto alnym podplsanym pzez Miasto Ko6ciezyna w dniu

28j0.2014t. Gmina l\liejska Kosciezyna zadeklarowala wolQ wspolpracy przy rcalizaq\
pzedsiQwzigcia strategicznego pn.,,Pakiet dzialai wzmacniajEcych korytaz fansportowy p6lnocny

(pzebudowa DW nr 203,209,211,212,214,216,221,226,501,502, budowa obwodnicy Wschodniej

LQborka w clqgu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciqgu DW nr 211)", w ramach kt6rego
pzewidziano pzebudowq drog wojewddzkich ff 221 i 214. PrzedsiQwziQcie to wpisane zostalo

do Regionalnego Programu Strategicznego l\4obilne Pomone w ramach Dzialania 2.1.1 Poprawa

dostQpnoSci transportowej osrodk6w regionalnych isubregionalnych do Trojmiasta, a tak2e pomiedzy
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nimi. Na potzeby realizacji ww. pzedsiQwziQcia Masto Kosciezyna zadeklarowalo wniesienie wkiadu
wlasnego. W efekcle w 2016r. Kosciezyna wykonala dokumentacjQ projektowE dla drogi wojew6dzkiej
nr 221 na dlugo6ci ok. 2 km w ciqgu uL. Pzemysiowej na odcinku od granicy miasta Kosciezyna do
drogi kralowej nr 20 z wyleczeniem budowanego wezla z ObwodnicE Koscieeyny. Wartosc
dokumentacji opracowanel pzez firmg HIGHWAY Sp, z o,o, z siedzibqw Gdansku wyniosla 295,200 zl,
Dalsza realizacja pzedmiotowej inwestycji jako pzedsiewziecia sirategicznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego ra lala 2014-202A le2y w gestii

SamozEdu Wojew6dzlwa. Niestety w chwili obecnej w osi priorytetowej 9. [/obilno6d RPo WP pula

alokacji Srodk6w finansowych dla prolekt6w dotyczqcych rozbudowy infrastruktury drogowej zostala
wyczerpana, w zwiqzku z czym podjQcie realizacji pzedmiotowej inwestycji uzaleznione jest od
dostepnoSci dodaikowych Srodk6w ramach RPO WP. SE to z calE pewnosclE istotne dla naszego
regionu drogi, niemiej determinacja do realizacji tak duzego projektu iwyasygnowania odpowiednich
Srodk6w wymaga wsp6lpracy na llnii samozedu mlasta i gminy Kosciezyna oraz wojew6dztwa
pomorskiego.

Ad 12.

Gmlna l\liejska Ko6ciezyna zakwalifikowala siQ do otzymania finansowego wsparcia ze Srodk6w
Funduszu Doplat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacje pzedsiewziecia polegajEcego

na budowie budynku komunalnego pzy ul. Heykego z 32 mieszkaniami. RozpoczQcie prac planowane
jesi na 2019 r. pod warunkiem pozytywnego rozstzygniecia pzeiargu na wykonawce rob6t.

Ad 13.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Pollcjiw Ko6ciezynie nie stanowi zadai wlasnych Gminy
Ii/iejskiej Koscierzyna. Uchwata nr XXXlll/254l12 Rady lviasta Ko6ciezyna z dnia 29 sierpnia 2012 r.

dotyczEca wyrazenia zgody na pzekazanie w formie darowizny nieruchomosci, stanowiqcych wlasnosi
Gminy [4iejskiej Kosciezyna, zlokalizowanych pzy ul. Le6nej, polo2onych w obrebie geodezyjnym

nr 07, na zecz Skarbu Paistwajest nadal obowiqzujEca.

Ad't4.
Gmina IViejska Ko6ciezyna nie planuje uruchomienia systemu rower6w miejskich. W wojew6dztwie
pomorskim dofinansowanie na system rower6w miejskich mozna bylo pozyskai z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojew6dztwa
Pomorskiego na lala 2014-2024, osi Priorytetowej I lvobilno6d, Dzialania 9.1 Transport miejski,
Poddzialania 9.'1.1 Transport miejski - mechanizm Zintegrowane lnwestycje Terytorialne (ZlT).

Zintegrowane lnwestrcje Terytorialne dotycz4jednak wylqcznie obszaru lvehopolitalnego Trojmiasia,
tj. obszaru obeimujqcego tylko gminy i powiaty z wyznaczonego administracyjnie Obszaru
l\4etropolitamego Gdaisk-Gdynia-Sopot, ki6ry nie obejmuje niestety naszego miasta. W pzypadku
pojawienia siQ w pzyszlosci mo2Liwosci pozyskania dofinansowania zewnQtznego na budowe tzw.
systemu rower6w miejskich, Miasto rozwazy utwozenie takiego sysiemu w KoSciezynie. Jednoczesnie
zwracamy uwage, ze system polegajqcy na wypo2yczanlu rower6w ma co do zasady formule
dzialalnosci gospodarczej. lViasto deklaruje udzielenie niezbQdnej pomocy peedsigbiorcy
zamiezajqcemu otwozyi lakE dzialalnosi, np. w zakresie wyboru odpowiedniej dzialki pod dziala no6i.
Natomiast lViasto systematycznie rozbudowuje infrashukturQ rowerow4 W ramach projektu pn.

,,Budowa wQzla integracyjnego w Ko6cienynie pot4czona z rewitalizacjq i adaptacjqdworca kolejowego
oraz utwozeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Koscierskim" pzeprowadzona zostanie rozbudowa
infrastruktury liniowejtransportu rowerowego na potzeby dojazdu do wgzla integracyjnego pzy dworcu
kolejowym w systemie ,parkuj rower ijed2". Do budowy zaplanowano nastQpujqce Scie2ki rowerowe:
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Ko6ciezyna - Skozewo, Kosciezyna - Wielki Klincz, Kosciezyna - Dobrogoszcz, Ko6cierzyna -

Samowy,

Ad. 15

W roku 2019 nie planuje sie polqczenia drogi wojewbdzkiq ff 214 zwe em Wiezyca zlokalizowanym

w ciqgu drogi krajowej nr 20, gdy2 takie polAczenie drogowe nie jest mozliwe do zrealizowania

w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej KoSciezyna.

Z powa2aniem

I
'M,. [. :jsir
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it /..\1!.tt. tht

Do wiadomosci;

1. Pani Helena Kaszubowska-Nitz - Pzewodniczqca Rady [,4iasta Ko6ciezyna

2. ala

Niniciszc pismo zostalo sporz4dzone w ... egzemplarzaclr

plecz9c

83-400 Kosciezyna, ul.3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20

e-maili urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl


