GRZEGORZ GOLA
fundusze europejskie dla naszej gminy
•

Współautor pozyskania z funduszu Phare SSG 10 milionów
złotych na budowę mostu w Drewnicy i remonty mostów
w Rybinie i Sztutowie.

•

Autor planów i wniosków o dotacje na odnowę wsi żuławskich
i ochronę dziedzictwa kulturowego delty Wisły.

•

Pomagał w powstaniu m.in. Fundacji Mała Holandia, Żuławskiego Towarzystwa Sportowego, Towarzystwa Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, Stowarzyszenia Jazowa,
Stowarzyszenia Nasza Wieś Stobna, Stowarzyszenia Miłośników Wsi Marynowy.

•

Twórca Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego.

•

Koordynator projektów Phare Access i innych projektów szkoleniowych na terenie powiatu nowodworskiego.

•

Od 1999 roku pracuje w administracji gminnej i powiatowej jako specjalista od pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, rozwoju lokalnego i strategii.

•

Szkoli z zakresu wiedzy o funduszach europejskich.

•

Udziela konsultacji na temat współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

•

Organizuje szkolenia i realizuje projekty aktywizujące i wspierające społeczności lokalne.

•

Uczestnik wielu szkoleń rządowych i zagranicznych. Posiada certyfikaty lub dyplomy,
m.in. Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Państwowej Agencji Inwestycji
Zagranicznych S.A.; Worldwide Strategies Inc. (USA); Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (Francja); Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Rutgers The State University of New Jersey (USA), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

•

W latach 2004-2005 kierownik Pomorskiego Centrum Samorządu Terytorialnego.

•

Prezes Instytutu Delty Wisły, członek zarządu Klubu Nowodworskiego, członek Rady
Fundacji Pokolenia, członek Pomorskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

•

Napisał książkę o Nowym Dworze Gdańskim.

•

Autor wielu artykułów i publikacji specjalistycznych.

•

Felietonista Dziennika Bałtyckiego i miesięcznika Pomerania.

•

Studiował na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Gdańskiej.

•

Żuławiak - nowodworzanin od urodzenia, wiek 41 lat, żonaty, ma córkę i syna.

Napisz do mnie: ggola@indygo.com.pl
Zajrzyj na stronę: www.opitz.pl/grzegorz.gola
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GRZEGORZ GOLA
na burmistrza
fundusze europejskie dla naszej gminy

Razem dołączymy do najlepszych!
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Żuławy
10/24/06 10:03:39 AM

Mój program wyborczy - mój plan działania - razem dołączymy do najlepszych!
1. Pozyskanie minimum 9 milionów
dotacji z Unii Europejskiej nie jest problemem
•
•
•
•
•
•
•
•

maksymalne wykorzystanie istniejących doświadczeń innych
gmin w pozyskiwaniu środków europejskich;
współpraca z Zarządem Województwa Pomorskiego;
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego;
konkretna współpraca z gminami żuławskimi;
sukcesywne przygotowywanie dokumentacji i własnych projektów;
aktywne włączanie się w projekty powiatowe, wojewódzkie,
ogólnopolskie i europejskie;
pomoc dla rolników, przedsiębiorców w pisaniu wniosków o pieniądze europejskie.

2. Mała Holandia i budownictwo to nowe miejsca pracy
- gmina będzie walczyć z bezrobociem
•
•
•
•
•

Nowy Dwór Gdański jako slow city - śmiała wizja spokojnej podgdańskiej gminy
do zamieszkania dla każdego: biednego, bogatego i powracającego z emigracji;
sporządzenie i promocja oferty „Dlaczego warto inwestować i tworzyć miejsca
pracy w gminie Nowy Dwór Gdański”;
oferta dla inwestorów mieszkaniowych, developerów;
sprawiedliwa i solidarna pomoc społeczna dla potrzebujących wsparcia;

3. Dotacje dla każdego sołectwa
- trzeba aktywniej wesprzeć obszary wiejskie i rolnictwo
•
•
•
•
•

znaczne zwiększenie funduszy sołeckich, ścisła współpraca z sołtysami;
reaktywacja świetlic wiejskich;
włączenie się do programu rozwoju obszarów wiejskich Leader;
Pomorski Program Odnowy Wsi dla każdego sołectwa;
budowa dróg rolniczych i poprawa melioracji

4. Radykalna poprawa stanu szkół i oświaty
jest najważniejsza dla bogactwa gminy
•
•
•
•
•
•
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remonty szkół z pozyskanych środków;
stypendia dla najzdolniejszych i najbiedniejszych dzieci i młodzieży;
lepsze dowozy uczniów;
wsparcie kształcenia i poprawa warunków pracy nauczycieli;
wymiany i wyjazdy zagraniczne (Comenius, Partnerstwo Miast);
zwiększenie jakości nauczania języków obcych w szkołach.

5. Efektywne zwiększenie nakładów na sport, kulturę i turystykę
•
•
•
•

•
•

otwarcie istniejącej bazy sportowej popołudniami i wieczorami;
budowa basenu za pieniądze partnerstwa publiczno-prywatnego;
budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem;
nowe i remontowane chodniki w mieście i we wsiach, nowe mostki i pomosty
na Tudze, budowa ścieżki rowerowej do Stegny - wszystko w ramach Szlaku
Mennonitów i projektu Pętla Żuławska;
każdy Żuławiak będzie dumny z Muzeum Żuławskiego i kolejki wąskotorowej;
nawiązanie współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

6. Co najmniej 150 000 złotych rocznie na wsparcie inicjatyw obywatelskich
•
•
•
•
•
•

doposażenie straży pożarnych;
konkursy na dofinansowanie najlepszych pomysłów, w tym kulturalnych;
małe dotacje z programu „Działaj Lokalnie”;
dotacje na ratowanie zabytków, w tym kościołów, stworzenie Gminnego
Programu Ochrony Zabytków;
wsparcie w pisaniu wniosków unijnych i do innych funduszy i fundacji;
utworzenie punktu porad obywatelskich.

7. Rok w rok budowa deptaków z ławkami i koszami na śmieci
- czystość na wsi i w mieście
•
•
•
•

zdecydowana poprawa egzekwowania obowiązku utrzymania czystości;
konkursy na najładniejsze i najbardziej zadbane domy, obejścia i balkony;
rzeka Tuga będzie oczyszczona za środki z funduszy ochrony środowiska;
pomoc finansowa dla mieszkańców w likwidacji dachów z eternitu.

8. Współpraca zagraniczna źródłem wymiernych korzyści
•
•

wspólne projekty z partnerami zagranicznymi, w tym z Hennef i Swietłym;
wykorzystanie programu Partnerstwo Miast i Programu Operacyjnego Europejska
Współpraca Transgraniczna.

9. Bezpieczeństwo i instytucje gminne na poziomie europejskim XXI wieku
•
•
•
•

współpraca z policją i strażami dla poprawy bezpieczeństwa, instalacja
monitoringu ulic;
Urząd Miasta i Gminy pomaga mieszkańcom, ciągle podnosi jakość pracy;
rozbudowane konsultacje społeczne w sprawie wieloletnich planów
inwestycyjnych i finansowych;
powszechny dostęp do internetu w gminie.

10. Sporządzenie bilansu otwarcia - profesjonalne zarządzanie gminą
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