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PROGRAM 2018
Tradycyjnie nie będziemy się posługiwali hasłami, tylko po raz kolejny
przedstawiamy Państwu program na przyszłą kadencję. Będziemy go realizować
w zgodzie z przyjętą strategią rozwoju do 2020 roku.
Chcemy wykonać zadania, które doprowadzą do dalszej poprawy jakości
życia w Chojnicach oraz postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Program 2014, który zrealizowaliśmy był elastyczny i otwarty. Są w nim
cele, które mają wymiar ciągły i przenosimy je do Programu 2018.
Głównym filarem Programu 2018 będzie Miejski Obszar Funkcjonalny
i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne, a więc inicjatywy już uzgodnione, a co
najważniejsze, rozpoczęły się prace projektowe nad nimi!
Przed nami (do 2020 roku) ostatnia perspektywa unijnego budżetu,
z którego możemy pozyskać bardzo duże środki na rozwój. Jest dobry czas na
działanie i materializowanie ambitnych projektów.
Chojnice mają dobry „punkt startu”, ponieważ miasto szybko się rozwija,
mamy stabilny budżet, uzyskaliśmy akceptacje naszego regionu (Zarząd i Sejmik
Województwa Pomorskiego) do realizacji zadań, których w pojedynkę nigdy
byśmy nie osiągnęli. Czeka nas praca, której wykonanie będzie dla nas
priorytetem życiowym.
INWESTYCJE, ROZWÓJ, INICJATYWY KAPITAŁOWE, GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
CEL I
Prowadzić działania w kierunku pełnej integracji województwa pomorskiego.
Powiązać „węzeł integracyjny Chojnice” z układem komunikacyjnym
województwa pomorskiego w aspekcie wyrównywania szans i zrównoważonego
rozwoju.
CEL II
Stworzyć i realizować nowe programy inwestycyjne. Koncentrować środki
inwestycyjne do realizacji poprawy uzbrojenia komunalnego i komunikacyjnego
chojnickich osiedli mieszkaniowych.
Utrwalić i wzmocnić znaczenie Chojnic w województwie pomorskim. Zrealizować
ostatecznie misję rozwojową Chojnic, a szczególnie jej zapis o ponadlokalnym,
ponadpowiatowym znaczeniu.
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CEL III
Ciągle i trwale podnosić jakość życia mieszkańców poprzez realizowane
inwestycje. Podnosić bezpieczeństwo i ergonomię przyjętych rozwiązań
projektowych. Rozwiązywać problemy komunalne: kanalizacja deszczowa,
likwidacja dróg gruntowych i inne. Realizować inwestycje proekologiczne.
CEL IV
Tworzyć nowe przestrzenie i obszary do realizacji potrzebnych funkcji
społecznych. Zwiększyć podaż działek pod różne formy budownictwa i rozwój
sfery wytwórczej.
CEL V
Zwiększyć efektywność i skuteczność gospodarki komunalnej poprzez
modernizację oczyszczalni ścieków, sieci i przepompowni. Poprawić sprawność
funkcjonowania urządzeń komunalnych i rozwiązać ostatecznie problem wód
deszczowych dla obszaru miasta.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszorowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego
Projekt obejmuje:
 przebudowę budynku dworca PKP,
 przebudowę drogowego układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP,
 zakup niskopodłogowego taboru autobusowego,
 budowę nowych ścieżek rowerowych w ulicach: Dworcowa – Łużycka –
Kaszubska – Al. Brzozowa, Wyszyńskiego, Towarowa.
Planowana wartość projektu dla Miasta Chojnice: 32.388.000,00 zł, w tym wartość
dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ok. 27.500.000,00 zł.
2. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
Projekt obejmuje:
 uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi,
 modernizację sieci kanalizacji deszczowej,
 poprawę stanu infrastruktury przeciwpowodziowej,
 stworzenie nowych obszarów zalewowych oraz podczyszczenie wód
opadowych i roztopowych.
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Planowana wartość projektu: 47.000.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej ok. 32.900.000,00 zł
3. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z budową węzła na drodze
krajowej nr 22
Projekt obejmuje:
 budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 212 w zachodniej części
miasta,
 budowę nowego węzła drogi wojewódzkiej nr 212 z drogą krajową nr 22
(obwodnicą Chojnic).
Planowana wartość projektu: 40.000.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej ok. 30.000.000,00 zł
4. Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22
Projekt obejmuje:
 przebudowę ul. Człuchowskiej od zachodniej granicy z Gminą Chojnice do
rejonu skrzyżowania z ul. Asnyka oraz od rejonu skrzyżowania z ul. Tucholską
do wschodniej granicy z gminą Chojnice wraz z wybudowaniem nowych
ścieżek rowerowych.
Planowana wartość projektu: 20.000.000,00 zł
5. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł
energii
Projekt obejmuje:
 budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych do wytwarzania energii
elektrycznej na budynkach wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów
w mieście Chojnice,
 przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wymianę
oświetlenia na ledowe oraz budowę instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania
energii elektrycznej w budynku ratusza,
 budowę instalacji solarnej w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim
Chojnice oraz przy Stadionie „Kolejarz”,
 wymianę oświetlenia na ledowe w budynku Wszechnicy Chojnickiej.
Planowana wartość projektu: 4.376.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej ok. 2.220.000,00 zł.
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6. Program kompleksowej rewitalizacji w mieście Chojnice
Interwencja na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem w projekcie
kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego obszaru Przedmieścia Gdańskiego
i Dzielnicy Dworcowej miasta Chojnice.
Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem
poprzez realizację kompleksowej interwencji rewitalizacyjnej zdegradowanego
obszaru „Przedmieścia Gdańskiego” i „Dzielnicy Dworcowej” w mieście
Chojnice, które skutkować będzie nadawaniem i przywracaniem funkcji
społecznych.
Przedmiot projektu obejmuje przygotowanie oraz partnerską realizację działań
rewitalizacyjnych na rzecz Dzielnicy „B” miasta Chojnice, których realizacja
przebiegać będzie w ramach dwóch komponentów:
 komponent społeczny,
 komponent fizyczno-przestrzenny (obejmujący m.in. obiekt Chojnickiego
Centrum Kultury).
7. Budowa i modernizacja skrzyżowań w Chojnicach
A- Młodzieżowa, Obrońców Chojnic, Kościerska,
B - Bałtycka, Kościerska,
C - budowa nowych skrzyżowań – droga wojewódzka 212 z ulicami
Człuchowską i 14 Lutego.
8. Realizować kolejny pakiet budowy nowych ulic osiedlowych, uzyskując
zrównoważony rozwój chojnickich osiedli.
9. Modernizować stadion MKS „Chojniczanka 1930” poprzez modyfikację
monitoringu (podniesienie bezpieczeństwa), budowę oświetlenia.
10. Zrealizować kolejny etap modernizacji chojnickich szkół i ich otoczenia –
SP Nr 5 – kompleks boisk, SP Nr 3 – modernizacja sali gimnastycznej i obiektów
szkolnych.
11. Realizować wspólnie z powiatem chojnickim remonty dróg powiatowych
w granicach miasta.
12. Zrealizować program budowy Chojnickiego Centrum Kultury uwzględniając
trzy warianty realizacji w zależności od sytuacji organizacyjno-ekonomicznej.
- wariant I – budowa nowego obiektu
- wariant II – budowa nowego obiektu w Partnerstwie Prywatno – Publicznym
- wariant III - adaptacja, rozbudowa i modernizacja istniejącego obiektu
z uwzględnieniem dywersyfikacji części zadań Centrum Kultury do innych
obiektów np.: Dworzec (węzeł kolejowy), Wszechnica Chojnicka, Gimnazjum nr 1.
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Priorytetem będzie wariant I.
13. Realizować dalsze etapy dla Parku 1000-lecia
- budowa skateparku,
- rozwój części sportowej,
- rozwój części kulturowej.
POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO
CEL I
Zwiększyć zakres pomocy społecznej dla najuboższych i niepełnosprawnych.
Wspierać fundacje, stowarzyszenia oraz partnerów prywatnych w realizacji zadań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Pomagać organizacjom
wspierającym osoby niepełnosprawne i ubogie.
CEL II
Zwiększyć skuteczność i zakres działania ośrodków wsparcia. Współdziałać
w realizacji nowych inwestycji poprawiających bazę materialną ośrodków.
CEL III
Poprawiać efektywność pracy straży miejskiej i współpracy z policją poprzez
koordynację i inwestowanie w wyposażenie i rozszerzanie stref monitorowanych.
CEL IV
Wspierać chojnicki szpital specjalistyczny w budowie i uruchamianiu nowych
oddziałów (diabetologii, urologii, i in.)
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Inicjować, wspierać i uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć z zakresu promocji
i ochrony zdrowia.
2. Pozyskiwać środki unijne na realizacje programów profilaktycznych
i programów dla grup wykluczonych z rynku pracy lub grup objętych patologiami.
Rozszerzyć zakres działania „Chojnickiego Klubu Integracji Społecznej”. Wspierać
nowe inicjatywy we współpracy z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej,
fundacjami i stowarzyszeniami. Wspierać finansowo i logistycznie chojnicki szpital
w realizacji rozwoju usług o nowe oddziały szpitalne.
3. Wspierać działalność profilaktyczną niepublicznych przychodni i spółek
lekarskich. Wspierać podmioty ochrony zdrowia w pozyskiwaniu nowych
kontraktów.
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4. Utrzymać i w miarę możliwości zwiększyć wydatki miasta przeznaczone na
skuteczną walkę z ubóstwem.
5. Prowadzić dalszy rozwój Chojnickiego Banku Żywności.
6. Rozszerzyć współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami oraz podmiotami
prywatnymi. Wspierać działalność hospicjów stacjonarnych i domowych.
7. Kontynuować i w miarę możliwości rozszerzyć zakres robót publicznych
i tworzyć czasowe miejsca pracy dla osób trwale pozbawionych pracy.
8. Kontynuować program działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz
oddziałów integracyjnych I klas.
9. Zapewnić dalsze finansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach
oświatowych.
10. Wspierać działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu i innych instytucji.
11. Likwidować bariery architektoniczne w obszarze publicznym Chojnic.
OŚWIATA, KULTURA I SPORT
CEL I
Wyrównywać szanse edukacyjne. Wspierać rozwój uczelni wyższych.
Współpracować w realizacji nowych projektów edukacyjnych na wszystkich
poziomach. Tworzyć „otoczenie” edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
CEL II
Stworzyć nową bazę materialną dla twórców i odbiorców kultury.
CEL III
Rozwijać bazę sportową Chojnic, utrzymać na niezmienionym poziomie
finansowanie sportu, wspierać nowe inicjatywy.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Budowa Chojnickiego Centrum Kultury – trzy warianty.
- wariant I – pozyskanie środków zewnętrznych przy współudziale własnych –
realizacja wykonanego projektu w sąsiedztwie Wzgórza Ewangelickiego.
- wariant II – realizacja w oparciu o partnerstwo prywatno-publiczne – można
uwzględnić przygotowany projekt lub inny, dopuszcza się również zmianę miejsca
realizacji.
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- wariant III – modernizacja i rozbudowa istniejącego obiektu Domu Kultury
z możliwością przeniesienia części zadań do innych obiektów, np.: obiekt
zrewitalizowany w obszarze dworca PKP, Wszechnica Chojnicka lub inny obiekt
w Chojnicach.
2. Modernizacja chojnickich szkół i ich otoczenia.
SP NR 3 – remont sali gimnastycznej i obiektu szkoły,
SP Nr 5 – budowa kompleksu boisk,
likwidacja barier architektonicznych w celu pełnej integracji uczniów.
3. Modernizacja stadionu miejskiego MKS „Chojniczanka 1930” poprzez:
- budowę centrum prasowego i dowodzenia dla policji (pozyskanie kamienicy
przy ul. Jeziornej),
- budowę oświetlenia i w przypadku pozyskania środków zewnętrznych
podgrzewanie murawy.
INICJATYWY SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE
Pełna otwartość do wprowadzenia projektu inicjatywy uchwałodawczej
i budżetów obywatelskich (samorządowo-obywatelskich).
KWW Arseniusza Finstera nie będzie przenosił wprost podobnych rozwiązań
z innych samorządów. Uważamy, iż trzeba dla Chojnic stworzyć nowe rozwiązania,
które uwzględnią specyfikę naszego miasta, zakres zadań do realizacji, a co
najważniejsze, osiągną akceptację przyszłej nowej rady miasta. Partycypacja
społeczna może być realizowana na wielu poziomach i w wielu obszarach
społecznych. Wybory samorządowe i osiągnięty w nich wynik jest najwyższą
formą akceptacji społeczeństwa dla proponowanego programu.
Programy są otwarte i elastyczne, jest miejsce do realizacji inicjatyw
społecznych (uchwały, których autorami mogą być grupy mieszkańców), a także
jest możliwość bezpośredniego kreowania lub też wskazywania zadań do realizacji
(tzw. budżet obywatelski).
Przedstawiając Państwu Program 2014 przed czterema laty i uzyskując jego
akceptację wynikiem wyborczym uznałem, że jest on również obywatelski –
uzyskał poparcie. Wprowadzenie nowych rozwiązań musi, moim zdaniem,
uwzględnić specyfikę problematyki rozwoju społeczno – gospodarczego.
Nowe „narzędzia”, a więc inicjatywy uchwałodawcze i budżet obywatelski
muszą być czytelne i przejrzyste, musimy w wyniku konsultacji uzyskać społeczną
akceptację ich wprowadzenia. Będziemy tej akceptacji poszukiwać właśnie teraz,
w dniu wyborczym i krótko po wyborach.

