
Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011 

Stopień realizacji na koniec XII 2006 roku 
  

Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator Uwagi  

Stopień realizacji 
I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA  

1. Poprawa pracy wychowawczej i 
oświatowej w szkołach       

1.1 Powołanie zespołu 
koordynacyjnego dla 
opracowania programu, z 
udziałem przedstawicieli 
starostwa, miast i gmin, 
delegatury kuratorium oświaty. 

I/2002 
W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starosta Jarociński  

 
Zrealizowano 

1.2 Opracowanie ramowego 
programu dydaktyczno-
wychowawczego dla szkół 
ponadpodstawowych. 

II/2002 3 000 Budżet powiatu Zespół koordynujący 

W programie 
zapisano, iż 
uznaje się za 
zasadne 
powołanie 
stanowiska 
doradcy 
zawodowego, np. 
w PUP, Poradni 
Psychologiczno 
Pedagogicznej lub 
w szkołach.    

 
Zrealizowano 

1.3 Wdrożenie programu. I-II/2003 Zgodnie z 
programem Budżet powiatu Zarząd Powiatu + 

Zespół koordynujący  Wdrożenie nastąpiło poprzez szkolne programy 
wychowawcze. 

2. Poszerzenie zakresu działań 
prewencyjnych       
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

2.1 Kontynuacja programu prewencji 
kryminalnej we współpracy z 
samorządami lokalnymi. 
Poszerzenie zakresu 
terytorialnego na obszar 
wszystkich gmin powiatu. 

Zadanie stałe 

5 000 rocznie 
z budżetu 
powiatu + 
partycypacja 
poszczególny
ch gmin 

Budżet powiatu 
+ budżety gmin

Starosta Jarociński + 
Komisja Powiatowa 
Bezpieczeństwa i 
Porządku + Policja 

 

Realizacja w sposób ciągły przez KP Policji w 
Jarocinie zadań na terenie miasta 
Jarocin:”Bezpieczne Miasto”, Bezpieczny ogród i 
Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania 
Przestępczości, na terenie powiatu „Bezpieczna  
Wieś”, „Bezpieczna Szkoła”, „Jak zabezpieczyć dom 
przed kradzieżą i włamaniem”, udział w 
programach organizowanych przez powiat – 
„Przemocy koniec i kropka”.  

II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI  
3. Stworzenie stałych form 

komunikacji (powiat-gminy-
organizacje gospodarcze) 

      

3.1 Kontynuacja działalności Forum 
Gospodarczego.  

Zadanie stałe 
 
 

5 000 rocznie Budżet powiatu 
+ środki zewn.  
+ gminy 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

Organizacja 
forum minimum 2 
razy w roku. 

W tym roku odbyło się jedno Forum Gospodarcze 
(maj 2006). Oprócz tego odbyło się szkolenie, trzy 
spotkania w tym dwa dotyczące organizacji misji 
gospodarczej do Niemiec oraz udziału w 
ogólnopolskiej imprezie „Dni Chleba”.  

3.2 Zapewnienie stałego przepływu 
informacji oraz roboczego 
kontaktu między powiatem, 
gminami i organizacjami 
gospodarczymi 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
Ośrodka 
Wspierania 
Przedsiębiorc
zości 
 

Budżet 
Ośrodka 
Wspierania 
Przedsiębiorcz
ości 

Zarząd Powiatu + 
OWP 

Początek 
realizacji zadania 
po powołaniu 
OWP 

Bieżąca realizacja zadania poprzez Wydział 
Edukacji i Promocji oraz  Punkt Konsultacyjny 

4.  Koordynacja działań gmin i 
powiatów w poszczególnych 
sferach aktywności 
(koncentracja sił i środków) 

      

4.1 Kontynuacja spotkań władz 
samorządowych  z terenu 
powiatu. Przekazywanie 
bieżących informacji. 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starosta Jarociński  Spotkania z wójtami i burmistrzami odbywały się w 
miarę potrzeb. 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

4.2 Organizacja spotkań 
koordynacyjnych 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet 
Wydziału 
Promocji i 
Rozwoju 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

Organizacja 
spotkań minimum 
2 razy w roku 

 
Zrealizowano 

III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ  
5. Rozbudowa szpitala o budynek 

zabiegowy (blok operacyjny, 
zespół izb przyjęć, szpitalny 
oddział ratunkowy) 

      

5.1 Opracowanie koncepcji, 
przeprowadzenie remontu i 
modernizacji. 

II/2002 – 
II/2005 
Opracowanie 
koncepcji 
I/2002 

15 mln 
w roku 2002 
środki z 
budżetu 
powiatu w 
kwocie 1 mln 

Budżet powiatu 
+ środki 
zewnętrzne: 
budżet 
centralny + 
budżet 
województwa 
(kontrakt 
regionalny). 

Rada Powiatu 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor ZZOZ 

30% - budżet 
powiatu, 
70% - środki 
zewnętrzne, 
Ewentualny 
udział 
komercyjnego 
inwestora 
zewnętrznego. 
Realizacja 
uwarunkowana 
pozyskaniem 
znaczących 
środków 
zewnętrznych. 

Wartość otrzymanej dotacji:  8 855 291,86zł. ze 
środków ZPORR, 1 180 705,58zł. ze środków 
budżetu państwa, 1 771 058,38zł. z budżetu powiatu. 
Przedsięwzięcie zostało zakończone. 
 

6.  Organizacja bazy 
przygotowującej osoby 
niepełnosprawne do podjęcia 
pracy 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

6.1 Dokończenie budowy, 
wyposażenie i uruchomienie 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Żerkowie 

I/2002 – 
II/2003 

2 – 2,5 mln PFRON + 
środki zewn. 
(środki 
pomocowe) + 
udział gminy 
Żerków + 
pozostałe 
gminy  
 

Zarząd 
Stowarzyszenia 
„Praca – Integracja – 
Samorządność”  

Realizacja 
uwarunkowana 
pozyskaniem 
znaczących 
środków 
zewnętrznych. 

Zadanie zrealizowano.  
ZAZ działa w Żerkowie od 15.12.2005r. Świadczy 
usługi w zakresie poligrafii, prac porządkowych na 
terenach zielonych, ma wypożyczalnie sprzętu, 
pralnie i pracownie rękodzielnictwa artystycznego.  

7. Dostosowanie obiektów 
publicznych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

      

7.1 Przeprowadzenie analizy potrzeb 
w zakresie obiektów użyteczności 
publicznej (budynki, przejścia dla 
pieszych etc.) 

I/2002 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Architektury i 
Budownictwa + 
gminy powiatu 

 Zrealizowano 

7.2 Powołanie zespołu ds. realizacji 
prac dostosowawczych, który 
ustali kolejność, szacowane 
koszty, hierarchię realizacji prac. 

II/2002 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starosta Jarociński + 
Wydział 
Budownictwa i 
Architektury  

W skład zespołu 
wejdą także 
przedstawiciele 
gmin 

Zrealizowano  

7.3 Realizacja programu I/2003 – 
II/2011 

Zgodnie z 
szacunkiem 
kosztów 

Budżet powiatu 
+ budżety gmin 
+ PFRON + 
środki 
pomocowe 

Zarząd Powiatu + 
PCPR 

 W omawianym okresie wykonano podjazd do 
budynku pałacowego Domu Pomocy Społecznej w 
Zakrzewie, zamontowano windy dla osób 
niepełnosprawnych w 2 budynkach mieszkalnych 
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, likwiduje 
się bariery architektoniczne na drogach i 
chodnikach będących w przebudowie, nowe obiekty 
użyteczności publicznej do użytkowania są 
oddawane bez barier architektonicznych. 
 

8. Osiągnięcie odpowiedniego 
standardu usług opieki 
społecznej – zgodnego z 
wymogami prawa 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

8.1 Dom Pomocy Społecznej w 
Zakrzewie 

I/2002 – 
II/2006  

Koszty 
modernizacji 
są 
niewspółmier
nie wysokie i 
przekraczają 
możliwości 
budżetowe. 
Remont 
nieopłacalny. 

Budżet 
centralny lub 
inwestor 
prywatny 
 

Wojewoda + Zarząd 
Powiatu 

Możliwe 
rozwiązania: 
1/ pozyskanie 
środków z 
budżetu 
centralnego 
2/ sprzedaż 
(prywatyzacja) 
3/ udział 
inwestora 
zewnętrznego 

Zaplanowane zadanie zostanie zakończone w 
bieżącym roku. DPS w Zakrzewie na przełomie roku 
2005/2006 został dostosowany do obowiązującego 
standardu. Koszt inwestycji wyniósł około 1 500 tyś 
zł z tego powiat pozyskał z zewnątrz 700 tyś złotych. 
Osiągnięto wszystkie elementy zapisane w strategii z 
dostosowaniem miejsc dla 110 osób. Decyzją 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2006 
r. PS.II-11.9013-11/06 DPS w Zakrzewie uzyskał 
zezwolenie na stałe funkcjonowanie oraz wpis do 
Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją 
numer 64. 

 
8.2 Modernizacja Domu Dziecka w 

Górze 
II/2003 – 
I/2004 

50 000 Dotacja 
Wojewody 

Zarząd Powiatu  Zrealizowano 

8.3 Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Cerekwicy 

I/2002 – 
II/2003 

- - Zarząd Powiatu Ze względu na 
ponadlokalny 
charakter 
placówki 
planowane jest jej  
przekazanie 
samorządowi 
wojewódzkiemu 
 

Zrealizowano 

9. Stworzenie Zespołu Wsparcia 
Rodziny (udział PCPR, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
sądu, policji) 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

9.1 Powołanie ZWR w ramach 
funkcjonującego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

I/2002 – 
II/2002 

W ramach 
budżetów 
organizacji 
delegujących  

Programy 
celowe + 
budżety PCPR, 
OPS, sądu, 
policji 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Zespół Wsparcia 
Rodziny będzie 
składał się z 
fachowców 
delegowanych 
przez 
poszczególne 
organizacje 
 

Zadanie realizowane w zależności od potrzeb. W 
omawianym okresie Zespół nie zebrał się. 

IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE  
10. Wsparcie rozwoju usług 

rolniczych i innych na terenach 
wiejskich 

      

10.1 Organizacja szkoleń 
umożliwiających uzyskanie 
kwalifikacji w usługach 
poszukiwanych na terenach 
wiejskich 

Zadanie stałe W zależności 
od ilości i 
tematyki 
około 30 000 
rocznie 

Powiatowy 
Urząd Pracy + 
Fundusz Pracy 
+ SAPARD + 
fundusze 
strukturalne po 
2006  

Powiatowy Urząd 
Pracy 

2 szkolenia 
rocznie w każdej 
z gmin 

PUP organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych. Są 
to szkolenia umożliwiające uzyskanie nowych lub 
podwyższenie już posiadanych kwalifikacji oraz 
zwiększenia aktywności zawodowej.  

11.  Pomoc w zakresie 
wykorzystania zdolności 
produkcyjnych gospodarstw 
rolnych 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

11.1 Zapewnienie dostępu do 
informacji o  możliwościach 
pozyskiwania środków 
pomocowych na inwestycje i 
rozwój  w sektorze rolniczym 

Od I/2003 
Zadanie stałe 

W ramach 
budżetu OWP 

Ośrodek 
Wspierania 
Przedsiębiorcz
ości 

Zarząd 
Stowarzyszenia 

Realizacja 
zadania po 
powołaniu OWP 

To zadanie realizuje Biuro ARiMR w Jarocinie. 
Oprócz tego Referat Ochrony Środowiska oraz 
Wydział Edukacji i Promocji organizują spotkania 
informacyjne dla zainteresowanych z sektora 
rolniczego. Podczas Powiatowego Zjazdu Sołtysów 
(maj 2006) poruszono m.in. sprawy dopłat 
bezpośrednich dla rolników, programów 
pomocowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego, 
rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz aktualnej 
problematyki rolniczej. Oprócz tego ROŚ na bieżąco 
informuje instytucje z sektora rolnictwa oraz 
producentów rolnych z terenu gmin naszego powiatu 
o wszelkich przedsięwzięciach szkoleniowych 
dotyczących dodatkowych źródeł dochodu. 
Przekazywaniu tego typu informacji służą także 
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Naturalnego Rady Powiatu w Jarocinie. 
  

11.2 Prowadzenie działań na rzecz 
promocji rolnictwa, w 
szczególności grup 
producenckich. Udział w targach, 
wystawach, organizacja szkoleń i 
seminariów, wydawanie 
materiałów promocyjnych. 

Zadanie stałe 10 000 
rocznie 

Budżet powiatu 
- Wydziału 
Promocji i 
Rozwoju + 
środki własne 
uczestników 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji  i Rozwoju 
+ Wydział Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa 

 Realizacja ograniczona. Grupy producenckie same 
organizują swoje prezentacje na targach i 
wystawach rolniczych. Jednak szeroko promujemy 
działalność gospodarstw agroturystycznych: 
materiały promocyjne na targach: „Na styku 
kultur” w Łodzi (marzec 2006), XVI Wielkopolskiej 
Giełdzie Turystycznej w Poznaniu (maj 2006)  

12. Wspieranie tworzenia i 
działalności grup 
producenckich 

      

12.1 Organizacja szkoleń na temat 
Unii Europejskiej oraz 
problematyki integracyjnej w 
zakresie rolnictwa 

I/2002 – 
II/2005 

4 000 rocznie Budżet powiatu 
– Wydziału 
Promocji i 
Rozwoju +  
WOŚRiL 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 
+ WOŚRiL 

Organizacja 4 
szkoleń rocznie 

Zrealizowano – Zjazd Sołtysów. 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

12.2 Organizacja spotkań z 
przedstawicielami giełd, Agencji 
Rynku Rolnego. Wsparcie i 
lobbying oraz zapewnienie 
informacji dla rolników 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 
+ WOŚRiL 

 Zrealizowano - Zjazd Sołtysów. 

13. Działania na rzecz 
powiększania gospodarstw 
rolnych 

      

13.1 Przejmowanie gruntów z 
zasobów AWRSP oraz sprzedaż 
gruntów z zasobów komunalnych 
i powiatowych 

I/2002 – 
II/2007 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Geodezji, 
Kartografii i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 

 Nie zrealizowano. Powiat nie prowadzi obrotu 
gruntami rolnymi i komunalnymi.  

13.2 Organizacja spotkań z 
przedstawicielami AWRSP 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Rada Powiatu 
Zarząd Powiatu 

Organizacja 1 
spotkania rocznie 

Nie zrealizowano. 

V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI  
15. Stworzenie programu rozwoju 

turystyki 
      

15.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji i 
analizy stanu obiektów 
turystycznych  

I/2002 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Zarząd Powiatu 
Starostwo 
Powiatowe:  
Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu 

 Zrealizowano  
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

15.2 Powołanie zespołu ds. 
opracowania programu 

II/2002 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Zespół programowy W skład zespołu 
wejdą 
przedstawiciele: 
Rady Powiatu, 
Wydziału 
Promocji i 
Rozwoju, 
Wydziału 
Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz 
organizacji 
turystycznych  

Zrealizowano. 

15.3 Opracowanie kompleksowego 
programu 

I/2003 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Zespół programowy  Nie zrealizowano. Włączyliśmy się do prac nad 
opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki 
Województwa Wielkopolskiego, która ma powstać 
jeszcze w tym roku. 

15.4 Wydanie przewodnika 
turystycznego o powiecie  

II/2003 40 000 budżet powiatu 
+ środki zewn. 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 
+ zespół 
programowy 

50% - budżet + 
sponsorzy, 
reklamy, 
samorząd 
województwa, 
środki pomocowe 

Nie zrealizowano. Zadanie to było jednym z wielu 
zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Jednak żaden podmiot nie złożył oferty na realizację 
tego przedsięwzięcia.  

15.5 Wydanie opracowania 
albumowego o historii festiwali 
rockowych w Jarocinie 

II/2002 10 000 Budżet powiatu 
+ środki zewn. 

Starostwo 
Powiatowe Wydział 
Promocji i Rozwoju 
+ zespół 
programowy 

udział sponsorów Nie zrealizowano. Opracowanie sporządza inny 
podmiot. 

16. Stworzenie systemu wsparcia 
dla rozwoju turystyki 

      

16.1 Organizacja szkoleń dla 
gospodarstw agroturystycznych, 
udział w targach turystycznych. 

Zadanie stałe 
od II/2002 

W zależności 
od 
pozyskanych 
środków 

Środki 
zewnętrzne 
(pomocowe), 
współpraca z 
Polską Agencją 
Rozwoju 
Turystyki 

Starostwo 
Powiatowe + 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego + 
Drektor Zespołu 
Parków 
Krajobrazowych 

 W tym roku zorganizowano szkolenie dla 
agroturystów, zgodnie ze zgłoszonym 
zapotrzebowaniem,  pod tytułem: „Przepisy 
formalno-prawne dotyczące sprawozdania 
podatkowego”  (marzec 2006).  
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

16.2 Dofinansowanie imprez 
turystycznych o charakterze 
regionalnym  

Zadanie stałe 20 000 
rocznie 

Budżet powiatu Zarząd Powiatu 
Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Oświaty, Kultury i 
Sportu  
Komisja Edukacji 
(...) 

Środki 
przeznaczone na 
kulturę w 
systemie grantów 

Pieniądze na sport i turystykę rozdzielane są w 
drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.     

17. Podjęcie współpracy z 
jednostkami zarządzającymi 
obiektami turystycznymi 

      

17.1 Organizacja spotkań z 
zarządcami obiektów 
turystycznych 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu  

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe:  
Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu 
 

Organizacja 1 
spotkania rocznie 

Nie zrealizowano. Zrealizowano spotkanie z 
przedstawicielami biur turystycznych. 

18. Pomoc w pozyskaniu środków 
na rozwój turystyki 

      

18.1 Zapewnienie dostępu do 
informacji o szkoleniach, 
programach i źródłach 
finansowania inwestycji 
turystycznych 

Zadanie stałe 
od I/2003 

W ramach 
budżetu OWP 

Budżet 
Ośrodka 
Wspierania 
Przedsiębiorcz
ości 

Zarząd 
Stowarzyszenia 

 Zrealizowano w miarę zgłaszanych potrzeb 

18.2 Świadczenie usług w zakresie 
sporządzania aplikacji do 
programów pomocowych 

Zadanie stałe 
od I/2003 

W ramach 
budżetu OWP 

Budżet 
Ośrodka 
Wspierania 
Przedsiębiorcz
ości 

Zarząd 
Stowarzyszenia 

 Do tej pory nie wystąpiła taka potrzeba. 

19. Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej 

      

19.1 Stworzenie kompleksowej bazy 
danych o obiektach i imprezach 
turystycznych 

I/2002 – 
II/2002 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet 
Powiatu – 
Wydział 
Oświaty, 
Kultury i 
Sportu 

Starostwo 
Powiatowe: WOKiS 

 Zrealizowano 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

19.2 Koordynacja działań gmin w 
zakresie budowy ścieżek 
rowerowych i szlaków 
turystycznych 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet 
Powiatu – 
Wydział 
Oświaty, 
Kultury i 
Sportu 

Starostwo 
Powitowe:  WOKiS 

 W 2006 roku nie podjęto żadnych działań. 

20. Stworzenie programu promocji 
walorów turystyczno-
krajobrazowych 

      

20.1 Wsparcie organizacyjne w 
zakresie zagospodarowania 
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego  

I/2002 – 
II/2003 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Rada Powiatu Opracowanie po 
stworzeniu 
programu 
Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Wielkopolskiego 

W tym zakresie utrzymywana jest bieżąca 
współpraca ze służbami parku, w szczególności w 
ramach prowadzonych procedur administracyjnych, 
na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami 
przyrody na terenie parku. 
 

20.2 Pomoc i wsparcie dla gminy 
Żerków w poszukiwaniu i 
pozyskaniu inwestora (obiekty 
turystyczne) 

I/2002 – 
II/2005 

W ramach 
budżetu 
powiatu i 
budżetu OWP 

Budżet powiatu 
– Wydział 
Promocji i 
Rozwoju + 
budżet OWP 
 

Zarząd Powiatu + 
Zarząd 
Stowarzyszenia 

 Bieżąca realizacja zadania. 

VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW  
21. Wsparcie dla tworzenia 

atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych 

      

21.1 Stworzenie kompleksowej bazy 
danych na temat terenów 
inwestycyjnych na obszarze 
wszystkich gmin powiatu 

I/2002 – 
II/2002 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

 Zrealizowano 

21.2 Włączenie ofert inwestycyjnych 
gmin do oferty i systemu 
promocji powiatu 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

 Zrealizowano. Oferty inwestycyjne powiatu zostały 
przesłane do większości wydziałów ekonomiczno – 
handlowych placówek dyplomatycznych, które 
znajdują w naszym kraju, a także regionalnych izb 
przemysłowo – handlowych.  

 11



Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

22. Poprawa współpracy 
organizacji gospodarczych z 
samorządem 

      

22.1 Organizacja spotkań 
przedstawicieli organizacji 
gospodarczych z władzami 
Starostwa Powiatowego oraz 
Gmin  

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 
+ PUP 

4 spotkania 
rocznie. 
Tematyka:  
1/ Zasady 
bieżących 
procedur 
prawnych  
2/ Informacja o 
przedsięwzięciach 
lokalnych 

Realizacja częściowa. 

22.2 Organizacja szkoleń dla 
przedsiębiorców 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu -  
2000 zł 
rocznie  

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

Porozumienie z 
Euro Info 
Centrum w 
Kaliszu 

Szkolenie na temat zabezpieczenia w finansowaniu 
działalności – o dostępie do poręczeń i kredytów 
wspólnie z Wielkopolską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Funduszem Rozwoju i Promocji 
Województwa Wielkopolskiego, 
w ramach Forum Gospodarczego Powiatu 
Jarocińskiego odbyły się prelekcje dotyczące: 
rynków eksportowych, windykacji należności i  
możliwości pozyskiwania środków z UE.  
 

23. Stworzenie systemu 
instrumentów wsparcia i 
aktywizacji sektora MŚP 

      

23.1 Współpraca w zakresie 
stworzenia punktów 
informacyjnych dla 
przedsiębiorstw 

II/2002-
II/2003 

W ramach 
budżetów 
OWP i 
organizacji 
gospodarczyc
h 

Budżet OWP i 
organizacji 
gospodarczych 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości + 
organizacje 
gospodarcze 

 Do tej pory nie utworzono innych punktów 
informacyjnych dla przedsiębiorców. Od czerwca 
działa na terenie powiatu Punkt Konsultacyjny, 
który świadczy usługi informacyjne dla MŚP.  

23.2 Wsparcie w zakresie realizacji 
wspólnych projektów  
(organizacje gospodarcze, 
przedsiębiorstwa, OWP)  

Zadanie stałe 
od II/2002 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet 
Powiatu 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

 Powstało wydawnictwo wspólnie z Jarocińskim 
Forum Gospodarczym – Katalog Produktów i Firm 
Powiatu Jarocińskiego. 

 12



Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

24. Działania na rzecz powstania 
systemu wspierania 
przedsięwzięć gospodarczych 

      

24.1 Współpraca w zakresie 
powołania Lokalnego Funduszu 
Pożyczkowego i Gwarancyjnego 
dla MŚP 

II/2003 – 
II/2004 

W ramach 
budżetów 
organizacji 

Budżety OWP 
i organizacji 
gospodarczych 

Powiat + gminy + 
OWP + organizacje 
gospodarcze 

 Obowiązuje porozumienie z Wielkopolską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Wielkopolskim 
Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego. 

25. Powstanie Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości i Obsługi 
Inwestorów 

      

25.1 Powołanie OWP I/2002 150 000 zł 
rocznie 

Budżet powiatu 
(50%) + 
budżety gmin + 
wsparcie 
Marszałka 
(50%) 

Założyciele 
Stowarzyszenia 

W fazie wstępnej 
zespół 3 osobowy 

Nie powołano CWP, jednak działa Punkt 
Konsultacyjny. Powiat zagwarantował na terenie 
starostwa pomieszczenia, a jego działalność 
prowadzona jest przez GARG, a finansowana z Unii 
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw - Działanie 1.1 Wzmocnienie 
instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu 
Usług (KSU). Pracownicy punktu udzielają porad z 
zakresu prawa i marketingu, finansów, podatków 
oraz danych o programach pomocowych 
finansowanych z budżetu państwa, funduszy 
strukturalnych i innych obecnych na rynku a także 
na temat zasad ubiegania się o dotacje.  
 

25.2 Określenie zakresu działań i 
stworzenie planu pracy na 
pierwsze dwa lata działalności 
OWP 

I/2002 W ramach 
budżetu  

Budżet OWP Zarząd OWP  PK działa w oparciu o wytyczne z PARP-u. 

26. Zwiększenie poziomu 
wykorzystania programów 
pomocowych przez sektor MŚP 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

26.1 Powołanie pełnomocnika 
Starosty ds. projektów 
pomocowych i rozwoju 

I/2002 W ramach 
budżetu 
powiatu  

Budżet powiatu Starosta Jarociński Pełnomocnik: 
1/ sporządzanie 
aplikacji 
projektowych 
2/ obsługa w 
zakresie 
pozyskiwania 
funduszy 
zewnętrznych 
3/ współpraca z 
MŚP  

Działa referat ds. inwestycji i rozwoju. 

VII. SPRAWNA I WYDOLNA SIEĆ KOMUNIKACYJNA  
27. Budowa obwodnic 

miejscowości na kierunku dróg 
nr 11 i 12 

      

27.1 Działania o charakterze 
lobbingowym w celu 
umieszczenia inwestycji w 
najbliższych planach 
wojewódzkich lub centralnych 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji + Wydział 
Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa + 
Powiatowa 
Komenda Policji + 
Powiatowy Zarząd 
Dróg 

Grupy docelowe: 
1/ 
parlamentarzyści 
2/ władze lokalne 
i centralne 
3/media centralne 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu samorząd 
powiatowy przystąpił do stowarzyszenia „Droga  
S11”, którego inicjatorem był Wicemarszałek Senatu 
Marek Ziółkowski. Celem jego działania jest lobbing 
na rzecz budowy drogi S11 o parametrach drogi 
ekspresowej. Powiat w tym stowarzyszeniu 
reprezentuje  Starosta Jarociński, który w 
omawianym okresie uczestniczył w spotkaniu 
członków założycieli stowarzyszenia w Koszalinie. 
Oprócz tego włączyliśmy się w propagowanie akcji 
podpisów pod petycją w sprawie S11 wysłaną do 
Premiera RP. 

28. Odnawianie nawierzchni dróg 
powiatowych 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

28.1 Współpraca z gminami w 
zakresie modernizacji ciągów 
pieszych przy drogach krajowych 

Zadanie stałe W ramach 
budżetów 

Budżet powiatu 
+ budżety 
gminne 

Starosta Jarociński + 
Powiatowy Zarząd 
Dróg 

 Podpisano porozumienia: 
- z Gminą Jaraczewo - na budowę chodników  
przekazano 100 tys. 
- z Gminą Żerków - na budowę chodników - 
przekazano 110 tys. zł, 
- z Gminą Kotlin - na budowę chodników  
przekazano 50 tys. 
- z Gminą Jarocin – wybudowano chodnik na ul. 
Folwarcznej 
 

28.2 Modernizacja sygnalizacji 
świetlnej na drodze nr 12 (ul. 
Moniuszki, ul. Kościuszki) 

I/2002 – 
II/2003 

200 000 zł Budżet powiatu 
+ budżet 
Miasta  

Zarząd Miasta + 
Zarząd Powiatu 

Finansowanie po 
50% ze strony 
powiatu i miasta 

Zrealizowano 

28.3 Modernizacja powierzchni dróg  
 
 

Zadanie stałe 850 000 zł 
rocznie 

Budżet powiatu
 
 
 

Zarząd Powiatu  
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

 Wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg na 
długości 24,2 km za kwotę 487 146 zł brutto oraz  
odnowę masą na długości 3,8 km za kwotę 1 100 263 
zł brutto. 
 

29. Przystosowanie rozkładów 
komunikacji do potrzeb 
mieszkańców 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

29.1 Współudział w uzgadnianiu z 
dysponentami planów rozkładów 
jazdy komunikacji masowej 

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu  Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i 
Promocji Powiatu, 
Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Komunikacji i Dróg 

Spotkania z 
dysponentami 2 
razy w roku 

W Wydziale Komunikacji  rozpatrzono 15 wniosk
wraz z nimi i propozycje rozkładów jazdy autobu
które wpłynęły do Marszałka Wojewód
Wielkopolskiego.  Regularny przewóz osób tylko na te
Powiatu Jarocińskiego wykonuje i stosowne zezwo
Starosty Jarocińskiego posiada jedynie Przedsiębior
Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu
tym okresie wystąpiło o zmianę rozkładów jazdy 
obsługiwanych przez siebie liniach. Przed dokona
zmian zezwoleń,  wystąpiono  do właściwego -  z uwa
trasę- wójta gminy o opinie do przedłożonych projek
zwrócono się  również  o stosowną opinię do organ
konsumentów. 
  W odniesieniu do kolejowych przewozów osobow

przedstawiciel starostwa na spotkaniu z PKP w kwi
br.  przedstawił oczekiwania mieszkańców  powiatu w
rozkładu jazdy PKP (godziny odjazdów/powrotów 
Jarocin korespondujące z pracą i nauką w Jaro
przywrócenie całorocznej możliwości podróży na Śl
Pomorze ). Podjęto również stosowne działania
wprowadzeniu z dniem 10 grudnia 2006r.  zmia
rozkładzie jazdy. 
 
Dla poszerzenia oferty rozkładu jazdy na linii Jar
Leszno i dla zapobieżenia likwidacji jazd poci
osobowych na  tej linii, Rada Powiatu, uchwałą XL/2
z 23 marca 2006r w sprawie udzielenia po
Województwu Wielkopolskiemu, postanowiła ud
pomocy finansowej w kwocie 4.200 zł w formie do
celowej. 6 listopada 2006 roku podpisana zo
podpisana umowa pomiędzy powiatem jarociński
Województwem Wielkopolskim w sprawie udzie
województwu pomocy finansowej w kwocie 4.200 
formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
dofinansowanie wydłużenia czasu pracy posterunk
Gostyniu celem umożliwienia przeprowadzenia pocią
33128 relacji Leszno – Jarocin.   
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

30. Obniżenie zagrożenia hałasem i 
emisja spalin na drodze nr 11 

      

30.1 Kontynuacja badań poziomu 
hałasu przy drogach 
powiatowych 

Zadanie stałe 5000 zł (co 
dwa lata) 

Budżet powiatu Zarząd Powiatu + 
Zarząd Dróg 
Powiatowych + 
Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 

Uwarunkowanie 
zewnętrzne 
realizacji zadań z 
tej grupy stanowi 
ustalenie 
standardów 
hałasu przez 
władze 
województwa 

Zlecono badania Wojewódzkiemu Inspektoratowi 
Ochrony Środowiska, Delegaturze w Kaliszu 
wykonanie badań poziomu hałasu w wybranych 
punktach przy drogach powiatowych za  5 370,84 zł. 
Wyniki badań otrzymano w listopadzie. 
 

30.2 Stworzenie mapy akustycznej 
powiatu 

II/2003 – II/ 
2009 

10 000 zł –  
20 000 zł 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa + ZDP + 
PFOŚ 

Wykonanie 
zadania 
niezwłocznie po 
ustaleniu 
standardów 

Zadanie w trakcie realizacji 

30.3 Stworzenie Powiatowego 
Programu Ograniczania Hałasu 

II/2003 – 
II/2009 

10 000 zł  Budżet powiatu Zarząd Powiatu 
Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa + 
Wydział 
Komunikacji i Dróg 

jw. Program powstanie dopiero po powstaniu mapy. 

VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY  
31. Stworzenie systemu utylizacji 

odpadów 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

31.1 Powołanie zespołu ds. 
opracowania programu 

II/2002 W ramach 
budżetów 
Powiatowego 
i Gminnych 
Funduszy 
Ochrony 
Środowiska 

Budżety PFOŚ 
+ GFOŚ 

Zarząd Powiatu  Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z przepisami 
oraz planami gospodarki odpadami są to 
kompetencje gmin. W ramach programu 
gospodarowania odpadami opracowano założenia 
projektowe dotyczące budowy Centrum 
Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach   

31.2 Opracowanie programu II/2003 10 000 Budżet powiatu  Program na 4 lata Zadania w trakcie realizacji 
31.3 Wdrożenie programu  I/2004 – Zad. 

stałe 
Środki 
adresatów 
wskazań 

Budżety 
adresatów 
 

Zarząd Powiatu  Nie zrealizowano  

32. Objęcie terenu powiatu siecią 
kanalizacyjną i innymi 
systemami zagospodarowania 
ścieków 

      

32.1 Wsparcie gmin w zakresie 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych na inwestycje 
(SAPARD) 

II/2002 – 
II/2006 
Zadanie stałe 

W ramach 
budżetu 
powiatu  oraz 
Powiatowego 
Funduszu 
Ochrony 
Środowiska  

Budżet powiatu 
+ PFOŚ 

Zarząd Powiatu + 
Pełnomocnik ds. 
projektów 
pomocowych i 
rozwoju 

Pomoc w zakresie 
sporządzania 
aplikacji 
projektowych 

Zgodnie z kompetencjami realizowane przez gminy 
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. 

33. Budowa zbiornika retencyjnego 
z funkcją rekreacyjną 

      

33.1 Zebranie informacji i 
opracowanie założeń 
programowych  budowy 
zbiorników retencyjnych 

II/2002 5 000 zł Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa 

Planowane 
lokalizacje: 
1/Jaraczewo 
2/Wilcza 
3/Góra 
4/Bachorzew 
5/Brzóstków 

Zrealizowano 
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

33.2 Spotkania z gminami  I/2003 W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starosta Jarociński Uzyskanie 
informacji o 
partycypacji gmin  
w zakresie 
wykupu i 
przygotowania 
terenów 

Zrealizowano 

33.3 Prowadzenie działań 
lobbingowych na rzecz budowy 
zbiornika 

I/2003 
Zadanie stałe 

W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Promocji i Rozwoju 

Grupy docelowe: 
Samorząd 
Województwa + 
Wielkopolski 
Zarząd Melioracji 

Stopień zaawansowania przygotowań i realizacji 
zadania dot. budowy zbiorników retencyjnych, 
omówiono w maju br. na posiedzeniu wyjazdowym 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Naturalnego Rady Powiatu w Jarocinie oraz w 
czerwcu br. na Sesji Rady Powiatu w Jarocinie. 
 

34. Konserwacja wałów 
przeciwpowodziowych 

      

34.1 Prowadzenie działań 
lobbingowych w celu pilnego  
umieszczenia zadania w planach 
inwestycyjnych właściciela 
urządzeń  

Zadanie stałe W ramach 
budżetu 
powiatu 

Budżet powiatu Zarząd Powiatu  Grupy docelowe: 
1/ Wielkopolski 
zarząd Melioracji 
2/ Media 
3/ Władze 

W ramach podjętych przez Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu działań, 
przy wsparciu lokalnych samorządów, w okresie 
sprawozdawczym prowadzone są prace inwestycyjne 
polegające na przebudowie lewostronnego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Warty na długości 8,2 
km oraz przystąpiono do prac projektowych 
przedsięwzięcia dot. przebudowy wału 
lewostronnego rz. Prosny, gm. Żerków. 

35. Zmniejszenie poziomu 
zanieczyszczenia środowiska 

      

35.1 Opracowanie Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska 

II/2002 10 000 zł –  
20 000 zł 

Budżet powiatu Starosta  Zrealizowano 

35.2 Przyjęcie Powiatowego Programu 
Ochrony Środowiska 

I/2003   Rada Powiatu  Zrealizowano 

35.3 Ścisła realizacja programów 
zakładających dostosowanie 
stanu środowiska do standardów 

Zadanie stałe W ramach 
budżetów 
adresatów 

Budżety 
adresatów 
wytycznych 

Starosta + 
Inspektoraty 
Ochrony Środowiska 

 Zadanie stałe w trakcie realizacji.  
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Nr Nazwa celu operacyjnego / Opis 
zadania 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

Źródła 
finansowania Realizator  Uwagi Stopień realizacji 

36. Edukacyjne przedsięwzięcia 
proekologiczne dla młodzieży 

Zadanie stałe 20.000 zł –  
25.000 zł 

Powiatowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 

Starostwo 
Powiatowe: Wydział 
Ochrony 
Środowiska, 
Rolnictwa i 
Leśnictwa + 
Wydział Promocji i 
Rozwoju 

 Realizacja przedsięwzięć na rzecz proekologicznych 
działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w 
2006 roku obejmowała w szczególności 
przeprowadzenie powiatowego konkursu „Śmieciom 
STOP”. Nakłady na ww. inicjatywę, w kwocie ok. 
3.000 zł, zostały sfinansowane ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

37. Budowa hali sportowo-
widowiskowej 

      

37.1 Opracowanie wstępnej koncepcji 
i założeń finansowych 

I/2003 30 000 zł Budżet 
Powiatu + 
budżet Miasta i 
gminy Jarocin 

Zarząd Powiatu + 
Zarząd Miasta  

 Nie zrealizowano 

37.2 Realizacja inwestycji Do II/2011 10 mln zł Budżet powiatu 
+ budżet 
Miasta i Gminy 
Jarocin + 
środki 
zewnętrzne 
(PFRON, 
Totalizator 
Sportowy) 

Inwestor zgodnie z 
ustaleniem 

Budowa lub 
adaptacja.  
Hala 5 000 m2
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