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załącznik nr 7 

Zbiorcza matryca celów 

  



 

 
 

 



MATRYCA CELÓW OPERACYJNYCH 
Partnerstwo: Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn 

 
Partnerstwo 

 
 
Obszar  

Bobrowo Brzozie Jabłonowo Pomorskie Wąpielsk Powiat Brodnicki 

Okres obowiązywania 
strategii (rok) 

Okres obowiązywania 
strategii (rok) 

Okres obowiązywania 
strategii (rok) 2015 – 
2025 

Okres obowiązywania 
strategii (rok) 

Okres obowiązywania 
strategii (rok) 

Czy tworzona jest nowa 
strategia (T/N) 

Czy tworzona jest nowa 
strategia (T/N) 

Czy tworzona jest nowa 
strategia (T/N) N 

Czy tworzona jest nowa 
strategia (T/N) 

Czy tworzona jest nowa 
strategia (T/N) 

Administracja 

Podniesienie jakości usług 
administracyjnych poprzez: 
- doskonalenie zawodowe 
kadry  
- sprawną i nowoczesną 
obsługę klientów 

modernizacja gminnej 
infrastruktury 
administracyjnej, 
edukacyjnej, (Plany 
Odnowy poszczególnych 
miejscowości Brzozie lata 
2014-2020 +2023) 

- 1.3. Rozwijanie 
społeczeństwa 
informacyjnego i 
teleinformatyzacja 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego (Lokalny 
Program Rewitalizacji 
Gminy Brzozie  na lata 
2016-2023) 

Cel strategiczny II. 
Rozwinięta infrastruktura  
techniczna i efektywna 
ochrona środowiska 

-- Przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom 
społecznym; zwiększenie 
dostępności do obszarów 
potencjalnie zagrożonych; 
skuteczny system 
prognozowania i 
alarmowania o 
zagrożeniach; zwiększenie 
potencjału ratowniczego 

Budownictwo socjalne 

Budowa i adaptacja 
budynków socjalnych 

 Cel operacyjny II.1. Rozwój i 
poprawa stanu 
infrastruktury technicznej 

  

E-administracja 

Rozwój nowoczesnej 
obsługi klienta 

 - 1.3. Rozwijanie 
społeczeństwa 
informacyjnego i 
teleinformatyzacja. 

Wzrost jakości i 
dostępności do technologii 
informatycznych 

Gospodarka 

Stworzenie warunków do 
rozwoju gospodarki 

 Cel operacyjny 
I.3.Pozyskanie inwestorów 

 
2.2. Tworzenie dogodnych 
warunków dla lokalizacji 
przedsięwzięć 
gospodarczych. 

Innowacyjność 
wyznacznikiem rozwoju 
powiatu; wzrost 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich; 
prawidłowa infrastruktura 



energetyczna; 

Mieszkalnictwo 

Rozwój budownictwa 
mieszkalnego 

 Cel operacyjny II.1. Rozwój i 
poprawa stanu 
infrastruktury technicznej 

-  

Ochrona środowiska 

Ochrona środowiska  
Usuwanie azbestu; 
Redukcja emisji dwutlenku 
węgla (PGN) 
Rozwój infrastruktury 
energetycznej, wodno – 
kanalizacyjnej, drogowej; 
Edukacja proekologiczna 

 Cel operacyjny II.2. 
Ograniczenie 
zanieczyszczenia 
środowiska 

3.1. Ochrona jakości 
środowiska na terenie 
Gminy i przeciwdziałanie 
jego degradacji. 
3.2. Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii (OZE) oraz 
prowadzenie gospodarki 
niskoemisyjnej. 
3.4. Zwiększenie stanu 
świadomości ekologicznej 
lokalnego społeczeństwa. 

Ochrona i odtwarzanie 
zasobów środowiska 
naturalnego; prawidłowa 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Gospodarka odpadami 

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów; 

Rozwój selektywnej Zbiórki 
Odpadów komunalnych 
(Plan odnowy miejscowości 
Brzozie na lata 2014-2023) 

Cel strategiczny II 
Rozwinięta infrastruktura  
techniczna i efektywna 
ochrona środowiska 

1.2. Rozbudowywanie i 
modernizowanie 
infrastruktury technicznej 
na terenie Gminy. 

 

Oświata i wychowanie 

Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej;  
Podniesienie skuteczności 
nauczania; 
Zapewnienie bezpiecznej i 
przyjaznej atmosfery w 
placówka oświatowych 

 Cel operacyjny III.1. Rozwój 
i dostosowanie 
infrastruktury publicznej, w 
szczególności na cele 
opiekuńcze, edukacyjne i 
sportowe 

1.3. Modernizowanie i 
doposażanie placówek 
szkolnych w celu 
podnoszenia jakości 
kształcenia na terenie 
Gminy. 
2.3. Podejmowanie działań 
zmierzających do lepszego 
dostosowania bazy 
dydaktycznej, systemów 
kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy 

Atrakcyjna oferta 
edukacyjna – rozwój 
współpracy pomiędzy 
biznesem a oświatą; rozwój 
szkolnictwa zawodowego. 

Planowanie przestrzenne 

Poprawa estetyki w gminie; 
Przygotowanie terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe, letniskowe, 
usługowe.  
 

Poprawa ładu 
przestrzennego i estetyki 
Gminy (Plany Odnowy 
poszczególnych 
miejscowości Brzozie lata 
2014-2020 +2023) 

Cel operacyjny II.3. 
Uporządkowanie 
gospodarki przestrzennej 

2.6. Porządkowanie i 
restrukturyzacja 
funkcjonalna przestrzeni 
Gminy. 

Określenie kierunków 
rozwoju przestrzennego 
powiatu 

Pomoc społeczna Podniesienie poziomu Wzrost aktywności Cel operacyjny - Polityka 



bezpieczeństwa socjalnego;  
Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym   

społecznej (Lokalny 
Program Rewitalizacji 
Gminy Brzozie  na lata 
2016-2023) 

III.2.Zwiększenie 
aktywności społeczno-
gospodarczej i wzrost 
integracji mieszkańców 
 
Kierunek działania 1.2. 
Wsparcie i podniesienie 
kwalifikacji osób 
bezrobotnych 
 

prozatrudnieniowa, 
prorodzinna 

Kultura i dziedzictwo 

Rozwój Kultury 
Aktywizacja kulturalna 
mieszkańców 

Rozwój społeczno-
kulturalny (Plany Odnowy 
poszczególnych 
miejscowości Brzozie2014-
2020 +2023) 

Cel operacyjny 
III.2.Poszerzenie oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej i 
sportowej 

3.3. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
upowszechnianie kultury w 
celu zwiększenia 
atrakcyjności Gminy. 

 

Profilaktyka i ochrona 
zdrowia 

- edukacja i badania 
profilaktyczne 

 --- - Właściwy i odpowiedni 
standard usług 
medycznych: 
-szeroki zakres 
specjalistycznych usług 
medycznych i ich 
dostępność 
-dobrze funkcjonujący i 
właściwie wyposażony 
szpital powiatowy 
- profilaktyka 
 

Promocja, marketing 

- promowanie produktów 
regionalnych, terenów 
inwestycyjnych i 
mieszkaniowych 

 Cel operacyjny 
III.2.Poszerzenie oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej i 
sportowej 

2.1. Nawiązanie i 
koordynowanie współpracy 
pomiędzy podmiotami 
publicznymi, prywatnymi i 
społecznymi. 

Promocja turystyczna 
powiatu 

Przemysły czasu wolnego 

Rozwój form aktywnego 
spędzania czasu 

 Kierunek działania 2.1. 
Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na 
obszarze zrewitalizowanym 
do potrzeb integracji 
społecznej 

1.4. Zwiększanie poziomu 
integracji mieszkańców 
Gminy poprzez 
zapewnienie atrakcyjnej 
oferty spędzania czasu 
wolnego. 

 

Rynek pracy 
Tworzenie przyjaznej 
atmosfery dla biznesu 

Wzrost aktywności 
zawodowej (Lokalny 

Cel operacyjny I.1. Rozwój 
przedsiębiorczości i 

2.4. Rozwijanie 
nowoczesnego i 

Polityka 
prozatrudnieniowa; 



Program Rewitalizacji 
Gminy Brzozie  na lata 
2016-2023) 

dostosowanie kwalifikacji 
mieszkańców do potrzeb 
rynku pracy 

ekologicznego rolnictwa na 
terenie Gminy 

promocja terenów 
inwestycyjnych; 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych - strefa 
przemysłowa. 

Sport i rekreacja 

Aktywizacja rekreacyjna i 
sportowa mieszkańców 

Rozwój turystyki sportowo-
rekreacyjnej (Lokalny 
Program Rewitalizacji 
Gminy Brzozie  na lata 
2016-2023) 

Cel operacyjny I.4.Rozwój 
turystyki i rekreacji 
 
Cel operacyjny 
III.2.Poszerzenie oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej i 
sportowej 

1.4. Zwiększanie poziomu 
integracji mieszkańców 
Gminy poprzez 
zapewnienie atrakcyjnej 
oferty spędzania czasu 
wolnego. 

 
 

Turystyka 

Rozwój usług turystycznych  Cel operacyjny I.4.Rozwój 
turystyki i rekreacji 

- Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej powiatu: 
-produkty regionalne 
-dostępność turystyczna 
powiatu 
 

Transport publiczny i 
komunikacja 

Rozwój infrastruktury 
drogowej 

 Cel strategiczny II. 
Rozwinięta infrastruktura  
techniczna i efektywna 
ochrona środowiska 

- Rozbudowa i poprawa 
stanu technicznego dróg i 
kolei 

Dostępność dla osób 
wykluczonych i 
niepełnosprawnych 

Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  
Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa socjalnego: 
- pomoc osobom 
niepełnosprawnym; 
- opieka nad osobami 
chorymi i w podeszłym 
wieku; 
- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi w tym 
zakresie; 
- rozwiązywanie 
problemów uzależnień na 
terenie gminy Bobrowo 
(alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie) 

podniesienie poziomu życia 
lokalnej społeczności 
(Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Brzozie  
na lata 2016-2023) 

Kierunek działania 1.1. 
Aktywizacja i wsparcie osób 
w wieku 60+ i osób 
zagrożonych wykluczeniem 

- Przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom 
społecznym. 



Usługi senioralne 

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa socjalnego: 
- opieka nad osobami 
chorymi i w podeszłym 
wieku   
- współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi w tym 
zakresie. 

Tworzenie miejsc 
aktywizacji społecznej i 
zdrowotnej dla Seniorów 
(Plan odnowy miejscowości 
Brzozie na lata 2014-2023) 

Kierunek działania 1.1. 
Aktywizacja i wsparcie osób 
w wieku 60+ i osób 
zagrożonych wykluczeniem 

1.4. Zwiększanie poziomu 
integracji mieszkańców 
Gminy poprzez 
zapewnienie atrakcyjnej 
oferty spędzania czasu 
wolnego. 

 

Inne, jakie? 

  Cel operacyjny II.1. Rozwój i 
poprawa stanu 
infrastruktury technicznej 
 
Cel operacyjny I.2. 
Podniesienie efektywności 
sektora rolnego i rolno-
spożywczego 
 

1.1. Rozbudowywanie i 
modernizowanie 
infrastruktury drogowej na 
terenie Gminy. 
1.2. Rozbudowywanie i 
modernizowanie 
infrastruktury technicznej 
na terenie Gminy. 
2.1. Nawiązanie i 
koordynowanie współpracy 
pomiędzy podmiotami 
publicznymi, prywatnymi i 
społecznymi. 

 

 
Zaznaczamy w matrycy, które elementy wskazane w kolumnie „Obszary” znajdują odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych Partnerów wraz ze nazwaniem celów 
operacyjnych odpowiadających wskazanym obszarom. 


