
Szanowni Państwo

W tym roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to dobry czas na

podsumowanie działań naszego samorządu. Razem z pracownikami Urzędu Gminy, radnymi Rady Gminy,

sołtysami i licznymi społecznikami staraliśmy się jak najlepiej zarządzać naszą małą Ojczyzną i dbać o jej

dobro. Bez wątpienia przystąpienie Polski do grupy państw Wspólnoty Europejskiej, otworzyło

samorządom drogę do szybszego rozwoju. Staraliśmy się tę szansę wykorzystać jak najlepiej.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko udało się nam zrealizować. Wiemy również, że nie wszystkie

potrzeby mieszkańców zostały zaspokojone. Zarówno my, jak i nasi współpracownicy, staramy się jak

możemy, aby stan taki trwał możliwie najkrócej. Niestety ograniczają nas możliwości finansowe oraz rodzaj

otrzymanego dofinansowania zależny od dysponenta, czyli Unii Europejskiej.

Z roku na rok na barkach samorządów spoczywa coraz więcej zadań i kosztów z tym związanych.

Już teraz wydatki na oświatę i opiekę społeczną stanowią ponad 70 procent całego budżetu. Z pozostałych

środków trzeba sfinansować administrację, kulturę, sport, turystykę, bezpieczeństwo i inwestycje.

Cieszymy się, że te ostatnie nie zostały w naszej gminie zmarginalizowane. Nie bez znaczenia był tu udział

środków zewnętrznych.

Mamy nadzieję, że ta publikacja w sposób jasny odzwierciedli nasze najważniejsze działania

w latach 2005-2013. Uważamy, że jak na tak małą gminę, zrobiliśmy bardzo dużo i nie zamierzamy

spoczywać na laurach. Czeka nas bowiem ogrom pracy w latach następnych. Wszystkim, którzy przyczynili

się do rozwoju Gminy Przechlewo dziękujemy za dotychczasową współpracę, prosząc jednocześnie

o dalszą. Osiągnięcia samorządu są przede wszystkim osiągnięciami jego mieszkańców. Możemy być dumni

z naszej małej Ojczyzny.

Słoneczna energia odnawialna
dla Gminy Przechlewo - lampy solarne

pełna inwestycji!!!
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Ponad 200 zadań inwestycyjnych i lokalnych inicjatyw zrealizowała Gmina
Przechlewo w okresie od 2005 do 2013 roku. W tym czasie wydano na te cele 36 milionów
złotych. Jest to równowartość dwóch rocznych budżetów naszej gminy. Zdecydowana
większość zadań była realizowana przy współudziale środków unijnych i rządowych. Łącznie
było to 15 milionów złotych dofinansowań. Udział środków zewnętrznych stanowi ponad 40
procent wartości wszystkich inwestycji.

Tak wysokie wskaźniki to zasługa dobrej pracy naszych urzędników, sołtysów
i radnych. Nie bez znaczenia jest też współpraca
z powiatem oraz Urzędem Marszałkowskim
i Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Wiele
projektów realizowanych było w partnerstwie z tymi
instytucjami. Często dzięki takiemu właśnie
rozwiązaniu możliwa była ich realizacja. Wejście Polski
do Unii Europejskiej w dniu 1.05.2004 r. otworzyło
samorządom również możliwość pozyskiwania
dodatkowych środków.

Pierwsze tego efekty można było zauważyć już
w roku 2005. Wówczas to rozpoczęto przebudowę
kolejnych dróg gminnych. Za prawie 3,5 mln złotych
zmodernizowano trasę do miejscowości Garbek, drogi
w miejscowościach Pawłówko i Przechlewko oraz ulicę
Jeziorną w Przechlewie. Za środki unijne
kontynuowano również remont świetlicy w Sąpolnie
oraz odrestaurowano Kapliczkę Maryjną w Pawłówku.
W tym czasie rozpoczęto też modernizację kanalizacji
sanitarnej na terenie całej gminy. Dzięki tym
inwestycjom Gmina Przechlewo jest obecnie jedną
z najlepiej skanalizowanych w województwie

pomorskim!!! Budowa sieci sanitarnej, jak i wodociągowej, prowadzona była również
w roku 2006. Wówczas też kontynuowano program modernizacji dróg. W tym okresie
naprawiono między innymi odcinek w miejscowości Pakotulsko. Rok 2006 to również okres
modernizacji dróg transportu rolnego. Gmina Przechlewo
w tym czasie rozpoczęła też remonty świetlic wiejskich.
Wszystkie one prowadzone były etapami w latach
kolejnych.

Rok później rozpoczęto przygotowania do dwóch
największych inwestycji czyli: budowy infrastruktury
turystycznej w ramach projektu partnerskiego "Kraina
Czystych Jezior i Rzek" oraz do odrestaurowania kościołów

INWESTYCJE 2005 - 2013

PODSUMOWANIE PRAC SAMORZĄDU

2006. Przebudowa drogi gminnej w Pakotulsku

2005. Przebudowa ulicy Jeziornej w Przechlewie

2006. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Przechlewie

2005 2006

2007

2008

2009

Inwestycje w naszej Gminie 2005 - 2013

Ocalić dla kultu religijnego kapliczkę maryjną w PawłówkuPrzebudowa ulicy Jeziornej w Przechlewie Zakup samochodu bojowego dla OSP w Przechlewie Przebudowa drogi gminnej w Pakotulsku

Remont ul. Dworcowej w Przechlewie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Remont budynku sali gimnastycznej w Sąpolnie Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko

Termomodernizacja przedszkola w Przechlewie Zakup busa z PFRON Rewitalizacja wschodniego brzegu Jeziora Przechlewskiego

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Przechlewie Remont siedzisk na stadionie OSiR w Przechlewie Remont świetlicy w Szczytnie
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Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w PrzechlewieBudowa kanalizacji sanitarnej w Przechlewku i Nowej WsiZakup samochodu terenowego dla Policji Zakup autobusu do ZEASz w Przechlewie

Tab. Wyszczególnienie liczby i wartości inwestycji w latach 2005 2013.

Wartość inwestycji w złotych

6.637.691,90
3.337.312,10
3.613.496,70
4.980.814,61
1.726.104,23
4.434.267,63
6.088.405,60
3.671.655,83
1.904.056,95

36.429.805,45

Lata

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

RAZEM

Liczba inwestycji

12
24
21
28
23
29
27
33
30

227
Źródło: Urząd Gminy Przechlewo, 2013 rok.
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w Przechlewie jako części projektu "Dziedzictwo
i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego".

W roku 2007 powstały projekty i podpisano
porozumienia międzygminne w sprawie tych zadań.
W tym samym roku rozpoczęto remont budynku
Przedszkola Gminnego w Przechlewie oraz sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie.
Częściowo zmodernizowano również infrastrukturę
stadionu w Przechlewie. Ponad 300 tysięcy złotych
w roku 2008, nasz samorząd wydał na program
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Są one
ważnym elementem polityki ekologicznej gminy. Takie
instalacje powstawały w miejscach oddalonych od
d u ż y c h s k u p i s k l u d z k i c h , g d z i e b u d o w a
konwencjonalnej sieci kanalizacyjnej byłaby
ekonomicznie nieuzasadniona. Program ten nie
powstrzymał jednak innych inwestycji związanych
z ochroną środowiska. W roku 2008 rozpoczęto
rozbudowę Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów
oraz budowę kompostowni osadów ściekowych
i odpadów biodegradowalnych. Gmina jako
udziałowiec nowopowstającego wówczas Zakładu
Zagospodarowania Odpadów przeznaczyła na jego
budowę kolejne środki. Dzisiaj śmieci nie są już
przechowywane w Przechlewie. Na miejscowym,
dawnym składowisku, wszystkie odpady są sortowane.
Później surowce wtórne są sprzedawane, z materiałów
biodegradowalnych produkowany jest kompost,
a reszta trafia do Nowego Dworu koło Chojnic, gdzie
w specjalistycznym zakładzie jest ona utylizowana.

W 2008 r. powstał pierwszy w gminie "Orlik".
Boisko wielofunkcyjne zbudowane w ramach
rządowego programu służy do dzisiaj. Kosztowało ono
1,4 mln złotych, z czego 666 tys. stanowiło
dofinansowanie zewnętrzne. W tym okresie również
gmina służyła dofinansowaniem. 80 tys. złotych
samorząd dołożył do zakupu pojazdu terenowego dla
policji, natomiast szkoła wzbogaciła się o pojazd do
przewozu osób niepełnosprawnych. Podobny
zakupiono również dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Gmina nabyła też autobus do przewozu
dzieci.

2007. Dokończenie budowy wodociagów oraz rozbudowa SUW

2007. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

2007. Remont ul. Dworcowej w Przechlewie

2008. Budowa kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012

2012. Remont drogi powiatowej Przechlewo - Sąpolno

2013. Remont parkingów i chodników na Oś. Juźkowa

2012. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnie

Szczytno, Zawada oraz w Przechlewie na osiedlu Północ.
Remonty parkingów i chodników na osiedlu Juźkowa
były prowadzone też w kolejnym roku. W 2013
naprawiono również drogę przy Przedszkolu Gminnym.
Ten okres to również kontynuacja remontów świetlic
wiejskich. Prace takie prowadzono w Szczytnie,
Płaszczycy, Lisewie, Przechlewku, Dąbrowie
Człuchowskiej i Nowej Wsi. W miejscowości Sąpolno
dofinansowano również remont kościoła parafialnego
p.w. Świętego Wawrzyńca oraz wykonano projekt
rewitalizacji zabytkowego cmentarza przykościelnego.
Samorząd przeprowadził również remont sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przechlewie.
Naprawiono tam między innymi parkiet i wymieniono
oświetlenie, założono siatki ochronne i wymalowano
ściany.

Rok 2013 to również przygotowania do kolejnego
etapu rewitalizacji centrum Przechlewa. Gmina
przygotowała dokumentac ję niezbędną do
prowadzenia dalszej modernizacji parku oraz instalacji
w tym miejscu monitoringu. Rozstrzygnięto również
konkurs na adaptację urbanistyczną centrum
miejscowości. Prace przygotowane przez studentów
Politechniki Gdańskiej, zostały przedstawione
mieszkańcom. W przyszłości posłużą one jako baza do
opracowań projektowych i samych prac budowlanych
w tym zakresie.

W analizowanym okresie bez wątpienia
najdroższymi inwestycjami były te, które dotyczą dróg.
Od roku 2005 na terenie gminy Przechlewo
wyremontowano ich łącznie około 50 km. Część z nich
to drogi gminne. Przy naprawie dróg powiatowych
samorząd partycypował w kosztach ze Starostwem
Powiatowym w Człuchowie. Dzięki temu trasy
Przechlewo-Koczała, Przechlewo-Sąpolno czy
Przechlewo-Rzeczenica są już wyremontowane.
Obecnie trwa modernizacja odcinka Przechlewo-
Człuchów. Niebawem ruszy również modernizacja
odcinków: Sąpolno-Nowa Wieś, Sąpolno-Rozlewnia
gazu i trasa do Dąbrowy Człuchowskiej. W tym roku
gmina wyda na ten cel kolejne pół miliona złotych.

2013. Remot świetlicy wiejskiej w Płaszczycy

www.przechlewo.plwww.przechlewo.pl
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W roku 2008 rozpoczęto także program rewitalizacji Przechlewa. Był on
kontynuowany w latach kolejnych. W roku 2009 trwały dalsze remonty i modernizacje

placówek oświatowych. Przy Przedszkolu Gminnym powstał
nowy plac zabaw. Rozpoczęto również remont świetlicy
wiejskiej w Szczytnie oraz siedzisk na stadionie OSiR
w Przechlewie.

Rok 2010 to kontynuacja budowy sieci sanitarnej na
terenie Gminy Przechlewo. W miejscowościach:
Przechlewko, Dąbrowa Człuchowska i Dobrzyń
zmodernizowano ujęcia wodne i systemy jej uzdatniania.
W ramach tych inwestycji stare azbestowe rury wymieniono
na nowe. Zmodernizowano również część chodników na
osiedlu Juźkowa. Ponadto powstały tam: plac zabaw, boiska
sportowe i teren rekreacyjny.

Gmina partycypowała również w kosztach
modernizacji dróg powiatowych. Dzięki partnerskiemu
rozwiązaniu, część z tych dróg jest już wyremontowana.
Kolejne będą realizowane w tym roku. Prawie 23 tys. złotych
k o s z t o w a ł a b u d o w a b o i s k i p l a c ó w z a b a w
w miejscowościach: Nowa Wieś i Płaszczyca. Później
podobne obiekty powstały też w Szczytnie, Pawłówku,
Przechlewku, Pakotulsku, Lisewie, Rudnikach, Dąbrowie
Człuchowskiej i Przechlewie. Kosztowały one
złotych z czego to dofinansowanie unijne.

W roku 2010 nastąpiła również integracja jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w
celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa.
Przechlewo również przystąpiło do tego programu.
Zakupiliśmy też nowy wóz bojowy dla naszej jednostki.

Rok 2011 to czas zakończenia jednej z największych
ostatnimi laty, inwestycji w Gminie Przechlewo. Mowa tu
o projekcie: "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej". W ramach
tego projektu zmodernizowano szlak kajakowy. Powstały
przy nich profesjonalne stanice wodne. Odnowione zostały
również: plaża przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, park nad
Jeziorem Przechlewskim oraz utworzono ścieżkę pieszo-
rowerową OSiR - Kleśnik. W tych miejscach zbudowano
również całą infrastrukturę podnoszącą komfort
wypoczynku. To działanie już na przełomie dwóch kolejnych
lat przyczyniło się do czterokrotnego zwiększenia liczby

116 tys.

98 tys.

turystów odwiedzających Gminę Przechlewo. Po otwarciu zmodernizowanej bazy
w sezonie letnim nasz region odwiedziło ponad 10 tys. wczasowiczów. Liczba ta była
niezmienna również w sezonie letnim 2013 r. Taka sytuacja przyczynia się do wzrostu
gospodarczego miejscowości i daje szanse na dalszy rozwój branży turystycznej. Realizacja
projektu "Kaina Czystych Jezior i Rzek" kosztowała 3,7 mln złotych. 2,6 mln stanowiła
dotacja z Unii Europejskiej.

W tym samym czasie na terenie Gminy Przechlewo pojawiły się też pierwsze lampy
solarne. Byliśmy pierwszym samorządem w powiecie, który zdecydował się na montaż
takich technologii, na taką skalę. Nowe lampy uliczne nie wymagają zasilania z sieci
energetycznej. Ich paliwem jest energia zgromadzona w akumulatorach ładowanych
ogniwami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. Urządzenia takie zainstalowano
w miejscach, gdzie dostęp do sieci energetycznej jest utrudniony. Są to przede wszystkim
wybudowania, przystanki autobusowe lub trakty spacerowe poza terenem zabudowanym.

Kolejna duża inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską to tak zwany
"projekt kościelny". "Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn Powiatu Człuchowskiego" - bo
taką właściwie ma nazwę, polegał na odrestaurowaniu dwóch zabytkowych świątyń
w Przechlewie: kościoła p.w. Świętej Anny i kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
W ramach tej inwestycji odnowiono nie tylko zabytkowe budowle, ale również znajdujące
się wewnątrz zabytki ruchome.

Rok 2012 to okres w którym wykonano najwięcej zadań
inwestycyjnych. W gminnym wykazie jest ich aż 33. Wśród nich są
między innymi kontynuacje remontów w Szkole Podstawowej
w Sąpolnie i w Zespole Szkół w Przechlewie, zakup sprzętu sportowo-
rekreacyjnego oraz stworzenie jego wypożyczalni nad Jeziorem
Końskim, przygotowanie dokumentacji na remonty świetlic
w Przechlewku, Lisewie i Płaszczycy, czy wykonanie ogrodzeń placów
zabaw lub świetlic w Nowej Wsi, Pakotulsku, Dąbrowie Człuchowskiej
i Sąpolnie. W roku 2012 zainstalowano również monitoring Przechlewa
oraz rozpoczęto remonty parkingów na osiedlu Juźkowa. Nie ustawały
też prace związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Takie inwestycje prowadzono między innymi w miejscowościach:

2009. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów

2010. Budowa placu zabaw w Nowej Wsi

2008. Remont siedzisk na stadionie OSIR w Przechlewie

2010. Zagospodarowanie placu na Os. Juźkowa w Przechlewie
2011-2012. Kraina Czystych Jezior i Rzek

- stanica rowerowa Kleśnik2011. Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo - lampy solarne

2012. Nowe maszty przed UG
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2010. Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn - prace budowlane


