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OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Nr
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1

3.
3.1

Termin
Szacunkowe
Źródła
realizacji
koszty
finansowania
I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA
Poprawa pracy wychowawczej i oświatowej w szkołach
Powołanie zespołu koordynacyjnego dla opracowania
W ramach budżetu
programu, z udziałem przedstawicieli starostwa, miast i gmin, I/2002
Budżet powiatu
powiatu
delegatury kuratorium oświaty.
Opracowanie ramowego programu dydaktycznoII/2002
3 000
Budżet powiatu
wychowawczego dla szkół ponadpodstawowych.
Wdrożenie programu.
Zgodnie z
I-II/2003
Budżet powiatu
programem
Poszerzenie zakresu działań prewencyjnych
Kontynuacja programu prewencji kryminalnej we współpracy
5 000 rocznie z
z samorządami lokalnymi. Poszerzenie zakresu terytorialnego
budżetu powiatu +
Zadanie
Budżet powiatu +
na obszar wszystkich gmin powiatu.
partycypacja
stałe
budżety gmin
poszczególnych
gmin
II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI
Stworzenie stałych form komunikacji (powiat-gminyorganizacje gospodarcze)
Kontynuacja działalności Forum Gospodarczego.
Zadanie
5 000 rocznie
Budżet powiatu +
stałe
środki zewn. +
gminy
Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

3.2

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

4.

Koordynacja działań gmin i powiatów w poszczególnych
sferach aktywności (koncentracja sił i środków)
Kontynuacja spotkań władz samorządowych z terenu powiatu. Zadanie
Przekazywanie bieżących informacji.
stałe
Organizacja spotkań koordynacyjnych
Zadanie
stałe

4.1
4.2

Zadanie
stałe

Realizator

Starosta Jarociński
Zespół koordynujący
Zarząd Powiatu + Zespół
koordynujący
Starosta Jarociński +
Komisja Powiatowa
Bezpieczeństwa i
Porządku + Policja

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

W ramach budżetu Budżet Ośrodka
Ośrodka
Wspierania
Wspierania
Przedsiębiorczości
Przedsiębiorczości

Zarząd Powiatu + OWP

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu
W ramach budżetu Budżet Wydziału
powiatu
Promocji i Rozwoju

Starosta Jarociński
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Uwagi

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

Organizacja
forum
minimum 2
razy w roku.
Początek
realizacji
zadania po
powołaniu
OWP

Organizacja
spotkań
minimum 2
razy w roku

Nr
5.

5.1

6.
6.1

7.
7.1

Termin
Szacunkowe
Źródła
Realizator
realizacji
koszty
finansowania
III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ
Rozbudowa szpitala o budynek zabiegowy (blok
operacyjny, zespół izb przyjęć, szpitalny oddział
ratunkowy)
Opracowanie koncepcji, przeprowadzenie remontu i
II/2002 –
15 mln
Budżet powiatu +
Rada Powiatu
modernizacji.
II/2005
w roku 2002
środki zewnętrzne:
Zarząd Powiatu
Opracowani środki z budżetu
budżet centralny +
Dyrektor ZZOZ
e koncepcji powiatu w kwocie budżet województwa
I/2002
1 mln
(kontrakt
regionalny).
Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Organizacja bazy przygotowującej osoby niepełnosprawne
do podjęcia pracy
Dokończenie budowy, wyposażenie i uruchomienie Zakładu
I/2002 –
Aktywności Zawodowej w Żerkowie
II/2003

Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie obiektów
użyteczności publicznej (budynki, przejścia dla pieszych etc.)

I/2002

2 – 2,5 mln

PFRON + środki
zewn. (środki
pomocowe) + udział
gminy Żerków +
pozostałe gminy

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu
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Zarząd Stowarzyszenia
„Praca – Integracja –
Samorządność”

Starostwo Powiatowe:
Wydział Architektury i
Budownictwa + gminy
powiatu

Uwagi

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

Realizacja
uwarunkowana
pozyskaniem
znaczących
środków
zewnętrznych.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

7.2

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

7.3

Realizacja programu

8.
8.1

Osiągnięcie odpowiedniego standardu usług opieki
społecznej – zgodnego z wymogami prawa
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

8.2

Modernizacja Domu Dziecka w Górze

8.3

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

9.

Stworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny (udział PCPR,
Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji)

Termin
realizacji
II/2002

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

I/2003 –
II/2011

Zgodnie z
szacunkiem
kosztów

Budżet powiatu +
budżety gmin +
PFRON + środki
pomocowe

I/2002 –
II/2006

Koszty
modernizacji są
niewspółmiernie
wysokie i
przekraczają
możliwości
budżetowe.
Remont
nieopłacalny.

Budżet centralny lub Wojewoda + Zarząd
inwestor prywatny
Powiatu

II/2003 –
I/2004
I/2002 –
II/2003

50 000

Dotacja Wojewody

Zarząd Powiatu

-

-

Zarząd Powiatu
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Realizator

Uwagi

Starosta Jarociński +
Wydział Budownictwa i
Architektury

W skład
zespołu wejdą
także
przedstawiciele
gmin

Zarząd Powiatu + PCPR

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

Ze względu na
ponadlokalny
charakter
placówki
planowane jest
jej przekazanie
samorządowi
wojewódzkiem
u

Nr
9.1

10.
10.1

11.
11.1

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania
Powołanie ZWR w ramach funkcjonującego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Termin
realizacji
I/2002 –
II/2002

Szacunkowe
koszty
W ramach
budżetów
organizacji
delegujących

Źródła
Realizator
finansowania
Programy celowe + Powiatowe Centrum
budżety PCPR, OPS, Pomocy Rodzinie
sądu, policji

IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE
Wsparcie rozwoju usług rolniczych i innych na terenach
wiejskich
Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie kwalifikacji
Zadanie
W zależności od
Powiatowy Urząd
w usługach poszukiwanych na terenach wiejskich
stałe
ilości i tematyki
Pracy + Fundusz
około 30 000
Pracy + SAPARD +
rocznie
fundusze
strukturalne po 2006
Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych
gospodarstw rolnych
Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach
Od I/2003
W ramach budżetu Ośrodek Wspierania
pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje i rozwój
Zadanie
OWP
Przedsiębiorczości
w sektorze rolniczym
stałe

11.2

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

12.
12.1

Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich
Organizacja szkoleń na temat Unii Europejskiej oraz
problematyki integracyjnej w zakresie rolnictwa

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

Powiatowy Urząd Pracy

2 szkolenia
rocznie w
każdej z gmin

Zarząd Stowarzyszenia

Realizacja
zadania po
powołaniu
OWP

Zadanie
stałe

10 000 rocznie

Budżet powiatu Wydziału Promocji i
Rozwoju + środki
własne uczestników

I/2002 –
II/2005

4 000 rocznie

Budżet powiatu –
Starostwo Powiatowe:
Wydziału Promocji i Wydział Promocji i
Rozwoju +
Rozwoju + WOŚRiL
WOŚRiL
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Uwagi

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju + Wydział
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Organizacja 4
szkoleń rocznie

Termin
realizacji
Organizacja spotkań z przedstawicielami giełd, Agencji Rynku Zadanie
Rolnego. Wsparcie i lobbying oraz zapewnienie informacji dla stałe
rolników
Działania na rzecz powiększania gospodarstw rolnych
Przejmowanie gruntów z zasobów AWRSP oraz sprzedaż
I/2002 –
gruntów z zasobów komunalnych i powiatowych
II/2007

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

13.2

Organizacja spotkań z przedstawicielami AWRSP

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

14.

Włączenie RSP do systemu wsparcia informacyjnego i
organizacyjnego
Zapewnienie dostępu przedstawicieli rolniczych spółdzielni
Zadanie
W ramach budżetu Budżet powiatu
produkcyjnych do szkoleń, usług informacyjnych i
stałe
powiatu
promocyjnych na warunkach preferencyjnych
V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI
Stworzenie programu rozwoju turystyki
Przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy stanu obiektów
I/2002
W ramach budżetu Budżet powiatu
turystycznych
powiatu

Nr
12.2

13.
13.1

14.1

15.
15.1

15.2

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Powołanie zespołu ds. opracowania programu

Zadanie
stałe

II/2002

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

-7-

Realizator

Uwagi

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju + WOŚRiL
Starostwo Powiatowe:
Wydział Geodezji,
Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami
Rada Powiatu
Organizacja 1
Zarząd Powiatu
spotkania
rocznie

Starostwo Powiatowe:
Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Zarząd Powiatu
Starostwo Powiatowe:
Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu
Zespół programowy

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

15.3

Opracowanie kompleksowego programu

Termin
realizacji
I/2003

15.4

Wydanie przewodnika turystycznego o powiecie

II/2003

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

16.
16.1

Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki
Organizacja szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych,
udział w targach turystycznych.

Zadanie
stałe od
II/2002

W zależności od
pozyskanych
środków

16.2

Dofinansowanie imprez turystycznych o charakterze
regionalnym

Zadanie
stałe

20 000 rocznie

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

Starostwo Powiatowe +
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego + Drektor
Zespołu Parków
Krajobrazowych
Zarząd Powiatu
Starostwo Powiatowe:
Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu
Komisja Edukacji (...)

Środki
przeznaczone
na kulturę w
systemie
grantów

17.

Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi
obiektami turystycznymi
Organizacja spotkań z zarządcami obiektów turystycznych

Zadanie
stałe

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

Starostwo Powiatowe:
Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu

Organizacja 1
spotkania
rocznie

W ramach budżetu Budżet Ośrodka
OWP
Wspierania
Przedsiębiorczości

Zarząd Stowarzyszenia

Nr

17.1

18.
18.1

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Pomoc w pozyskaniu środków na rozwój turystyki
Zapewnienie dostępu do informacji o szkoleniach, programach Zadanie
i źródłach finansowania inwestycji turystycznych
stałe od
I/2003

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu
40 000
budżet powiatu +
środki zewn.
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Realizator

Uwagi

Zespół programowy
Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju + zespół
programowy

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

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji
Zadanie
stałe od
I/2003

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet Ośrodka
OWP
Wspierania
Przedsiębiorczości
W ramach budżetu Budżet Powiatu –
powiatu
Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu
W ramach budżetu Budżet Powiatu –
powiatu
Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe:
WOKiS

Realizator

18.2

Świadczenie usług w zakresie sporządzania aplikacji do
programów pomocowych

19.
19.1

Rozbudowa infrastruktury turystycznej
Stworzenie kompleksowej bazy danych o obiektach i
imprezach turystycznych

I/2002 –
II/2002

19.2

Koordynacja działań gmin w zakresie budowy ścieżek
rowerowych i szlaków turystycznych

Zadanie
stałe

20.

Stworzenie programu promocji walorów turystycznokrajobrazowych
Wsparcie organizacyjne w zakresie zagospodarowania
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

I/2002 –
II/2003

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

Rada Powiatu

20.2

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

I/2002 –
II/2005

W ramach budżetu Budżet powiatu –
powiatu i budżetu Wydział Promocji i
OWP
Rozwoju + budżet
OWP

Zarząd Powiatu +
Zarząd Stowarzyszenia

21.

Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych
Stworzenie kompleksowej bazy danych na temat terenów
inwestycyjnych na obszarze wszystkich gmin powiatu

I/2002 –
II/2002

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

21.2

Włączenie ofert inwestycyjnych gmin do oferty i systemu
promocji powiatu

Zadanie
stałe

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

22.

Poprawa współpracy organizacji gospodarczych z
samorządem

20.1

Zarząd Stowarzyszenia

Starostwo Powitowe:
WOKiS

VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW

21.1
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Uwagi

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju
Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

Opracowanie
po stworzeniu
programu
Ochrony
Środowiska
Województwa
Wielkopolskieg
o

Termin
realizacji
Organizacja spotkań przedstawicieli organizacji
Zadanie
gospodarczych z władzami Starostwa Powiatowego oraz Gmin stałe

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

22.2

Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców

Zadanie
stałe

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu - 2000 zł
rocznie

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

23.

Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji
sektora MŚP
Współpraca w zakresie stworzenia punktów informacyjnych
dla przedsiębiorstw

II/2002II/2003

W ramach
budżetów OWP i
organizacji
gospodarczych
W ramach budżetu
powiatu

Budżet OWP i
organizacji
gospodarczych

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości +
organizacje gospodarcze

Budżet Powiatu

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

Budżety OWP i
organizacji
gospodarczych

Powiat + gminy + OWP
+ organizacje
gospodarcze

Nr
22.1

23.1

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

23.2

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

24.

Działania na rzecz powstania systemu wspierania
przedsięwzięć gospodarczych
Współpraca w zakresie powołania Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego i Gwarancyjnego dla MŚP

II/2003 –
II/2004

W ramach
budżetów
organizacji

Powstanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i
Obsługi Inwestorów
Powołanie OWP

I/2002

150 000 zł rocznie

24.1

25.
25.1

25.2

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

Zadanie
stałe od
II/2002

I/2002

Budżet powiatu
(50%) + budżety
gmin + wsparcie
Marszałka (50%)
W ramach budżetu Budżet OWP
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Realizator
Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju + PUP

Założyciele
Stowarzyszenia

Zarząd OWP

Uwagi
4 spotkania
rocznie.
Tematyka:
1/ Zasady
bieżących
procedur
prawnych
2/ Informacja o
przedsięwzięcia
ch lokalnych
Porozumienie z
Euro Info
Centrum w
Kaliszu

W fazie
wstępnej zespół
3 osobowy

Nr
26.
26.1

27.
27.1

28.
28.1
28.2

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania
Zwiększenie poziomu wykorzystania programów
pomocowych przez sektor MŚP
Powołanie pełnomocnika Starosty ds. projektów pomocowych
i rozwoju

Termin
realizacji

I/2002

Szacunkowe
koszty

Źródła
finansowania

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

VII. SPRAWNA I WYDOLNA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Budowa obwodnic miejscowości na kierunku dróg nr 11 i
12
Działania o charakterze lobbingowym w celu umieszczenia
Zadanie
W ramach budżetu Budżet powiatu
inwestycji w najbliższych planach wojewódzkich lub
stałe
powiatu
centralnych

Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych
Współpraca z gminami w zakresie modernizacji ciągów
pieszych przy drogach krajowych
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drodze nr 12 (ul.
Moniuszki, ul. Kościuszki)

Zadanie
stałe
I/2002 –
II/2003

W ramach
budżetów
200 000 zł
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Budżet powiatu +
budżety gminne
Budżet powiatu +
budżet Miasta

Realizator

Uwagi

Starosta Jarociński

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

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

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

Starosta Jarociński +
Powiatowy Zarząd Dróg
Zarząd Miasta + Zarząd Finansowanie
Powiatu
po 50% ze
strony powiatu i
miasta

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

28.3

Modernizacja powierzchni dróg

29.

Przystosowanie rozkładów komunikacji do potrzeb
mieszkańców
Współudział w uzgadnianiu z dysponentami planów
rozkładów jazdy komunikacji masowej

29.1

30.
30.1

Termin
realizacji
Zadanie
stałe

Szacunkowe
koszty
850 000 zł rocznie

Zadanie
stałe

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

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

5000 zł (co dwa
lata)

Zarząd Powiatu +
Zarząd Dróg
Powiatowych +
Powiatowy Fundusz
Ochrony Środowiska

Obniżenie zagrożenia hałasem i emisja spalin na drodze nr
11
Kontynuacja badań poziomu hałasu przy drogach
Zadanie
powiatowych
stałe

Źródła
finansowania
Budżet powiatu

Budżet powiatu

30.2

Stworzenie mapy akustycznej powiatu

II/2003 – II/ 10 000 zł –
2009
20 000 zł

Budżet powiatu

30.3

Stworzenie Powiatowego Programu Ograniczania Hałasu

II/2003 –
II/2009

Budżet powiatu

10 000 zł

VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
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Realizator

Uwagi

Zarząd Powiatu
Zarząd Dróg
Powiatowych

Spotkania z
dysponentami 2
razy w roku

Uwarunkowani
e zewnętrzne
realizacji zadań
z tej grupy
stanowi
ustalenie
standardów
hałasu przez
władze
województwa
Starostwo Powiatowe:
Wykonanie
Wydział Ochrony
zadania
Środowiska, Rolnictwa i niezwłocznie
Leśnictwa + ZDP +
po ustaleniu
PFOŚ
standardów
Zarząd Powiatu
jw.
Starostwo Powiatowe:
Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa + Wydział
Komunikacji i Dróg

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

31.
31.1

Stworzenie systemu utylizacji odpadów
Powołanie zespołu ds. opracowania programu

II/2002

31.2

Opracowanie programu

31.3

Wdrożenie programu

32.

Objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną i innymi
systemami zagospodarowania ścieków
Wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych na inwestycje (SAPARD)

32.1

Szacunkowe
koszty

Źródła
finansowania

Realizator

Uwagi

Zarząd Powiatu

II/2003

W ramach
Budżety PFOŚ +
budżetów
GFOŚ
Powiatowego i
Gminnych
Funduszy Ochrony
Środowiska
10 000
Budżet powiatu

I/2004 –
Zad. stałe

Środki adresatów
wskazań

Zarząd Powiatu

II/2002 –
II/2006
Zadanie
stałe

W ramach budżetu Budżet powiatu +
powiatu oraz
PFOŚ
Powiatowego
Funduszu Ochrony
Środowiska

Zarząd Powiatu +
Pełnomocnik ds.
projektów pomocowych
i rozwoju

Pomoc w
zakresie
sporządzania
aplikacji
projektowych

Starostwo Powiatowe:
Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa

Planowane
lokalizacje:
1/Jaraczewo
2/Wilcza
3/Góra
4/Bachorzew
5/Brzóstków
Uzyskanie
informacji o
partycypacji
gmin w
zakresie
wykupu i
przygotowania
terenów

Budżety adresatów

33.
33.1

Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną
Zebranie informacji i opracowanie założeń programowych
budowy zbiorników retencyjnych

II/2002

5 000 zł

33.2

Spotkania z gminami

I/2003

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu
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Budżet powiatu

Program na 4
lata

Starosta Jarociński

Termin
realizacji
I/2003
Zadanie
stałe

Szacunkowe
Źródła
koszty
finansowania
W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

Zadanie
stałe

II/2002

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

33.3

Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz budowy
zbiornika

34.
34.1

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych
Prowadzenie działań lobbingowych w celu pilnego
umieszczenia zadania w planach inwestycyjnych właściciela
urządzeń

35.
35.1

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska
Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

35.2
35.3

Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
I/2003
Ścisła realizacja programów zakładających dostosowanie stanu Zadanie
środowiska do standardów
stałe

36.

Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży

37.
37.1

Budowa hali sportowo-widowiskowej
Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń finansowych

Realizator

Uwagi

Starostwo Powiatowe:
Wydział Promocji i
Rozwoju

Grupy
docelowe:
Samorząd
Województwa
+ Wielkopolski
Zarząd
Melioracji

W ramach budżetu Budżet powiatu
powiatu

Zarząd Powiatu

Grupy
docelowe:
1/ Wielkopolski
zarząd
Melioracji
2/ Media
3/ Władze

10 000 zł –
20 000 zł

Budżet powiatu

Starosta

Budżety adresatów
wytycznych

Rada Powiatu
Starosta + Inspektoraty
Ochrony Środowiska

Zadanie
stałe

W ramach
budżetów
adresatów
20.000 zł –
25.000 zł

I/2003

30 000 zł

Budżet Powiatu +
budżet Miasta i
gminy Jarocin
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Powiatowy Fundusz Starostwo Powiatowe:
Ochrony Środowiska Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa + Wydział
Promocji i Rozwoju
Zarząd Powiatu +
Zarząd Miasta

Nr
37.2

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania
Realizacja inwestycji

Termin
realizacji
Do II/2011

Szacunkowe
koszty
10 mln zł
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Źródła
Realizator
finansowania
Budżet powiatu +
Inwestor zgodnie z
budżet Miasta i
ustaleniem
Gminy Jarocin +
środki zewnętrzne
(PFRON, Totalizator
Sportowy)

Uwagi
Budowa lub
adaptacja.
Hala 5 000 m2

I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA
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II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

3.Stworzenie stałych form komunikacji (powiat – gminy – organizacje gospodarcze)
3.1 kontynuacja Forum Gospodarczego
To zadanie realizowane jest w zależności od potrzeb. Z reguły organizowane jest jedno
spotkanie w roku.
Komentarz
Działalność Forum Gospodarczego ma sens gdy stworzona zostanie solidna platforma
porozumienia między samorządem (gminy + powiat) a przedsiębiorcami. Takim ogniwem
porozumienia ma być Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które powstanie w ramach
Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Powiatu Jarocińskiego. Inaczej spotkania dla
samych spotkań nie mają sensu, nawet jeżeli zależy nam na tworzeniu więzi partnerskich
pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Najpierw musimy zaoferować przedsiębiorcom
profesjonalną pomoc w poruszaniu się w gąszczu urzędniczych pułapek i zachęcić ich do
korzystania z funduszy zewnętrznych.
Budżet
Nie są to wielkie kwoty, sądzę, że powinny znaleźć się w budżecie CWP.
3.2 Zapewnienie stałego przepływu informacji oraz roboczego kontaktu między powiatem,
gminami i organizacjami gospodarczymi
Nie ma CWP, więc zadanie jest częściowo realizowane przez Wydział Promocji, Aktywizacji
Gospodarczej, Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie.
Komentarz
Dopóki nie będzie CWP nie będzie stałej wymiany informacji. Druga sprawa – to zadanie
pokrywa się z istotą funkcjonowania CWP, więc nie ma sensu zapisywać je w strategii, chyba
że zamierzamy stworzyć system przepływu informacji – coś na kształt zarządzania informacją
w kryzysie.
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III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ
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0
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IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE

I.
Wstęp.
Dnia 19 marca 2003 roku, uchwałą nr 25/2003 Zarząd Powiatu w Jarocinie, powołał
Zespół Monitorują realizację zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na
lata 2002 – 2011, która została przyjęta przez Radę Powiatu w Jarocinie uchwałą
nr XLIII/210/2002 z dnia 30 stycznia 2002 roku.
Zgodnie z odnośnym zapisem rozpatrywanego opracowania, zadaniem zespołu
monitorującego jest cyt.: „... określenie stopnia wykonania poszczególnych zadań
i ewentualnych odchyleń od założeń czasowych lub merytorycznych, a także inicjowanie prac
uzupełniających strategię.”
II.
Uwagi ogólne.
Podejmując się spełnienia powyższego wymogu i dokonania właściwej oceny stopnia
realizacji zadań, wymienionych do wykonania w przedmiotowej „Strategii ...”, zauważa się
potrzebę ponownego przeanalizowania oraz uściślenia i weryfikacji niektórych z jej zapisów.
Potwierdzają to również dotychczasowe dyskusje przeprowadzone na posiedzeniach
stałych komisji Rady Powiatu w Jarocinie.
Szczegółowa analiza przyjętego dokumentu wykazuje, że:
1. Strategia w niewielkim stopniu odnosi się do wyników z przeprowadzonego sondażu
społecznego gdzie:
- za najważniejsze w życiu uznano: zdrowie, dobrą pracę, rodzinę, a za mało istotne
m.in.: miejsce zamieszkania, władzę czy podróżowanie po świecie,
- za najważniejsze problemy własne i najbliższego otoczenia uznano sprawy dotyczące:
zdrowia, bezrobocia oraz niskich dochodów, odsuwając na dalszą kolejność:
bezpieczeństwo, oświatę i kształcenie dzieci czy złą komunikację, pozostawiając na
końcu listy problemy związane z narkotykami, pijaństwem, przestępczością czy
konfliktami moralnymi,
- jako preferencje zawodowe uznano dziedziny z zakresu: medycyny, informatyki,
prawa, a na samym końcu rankingu usytuowano: zawody związane
z językoznawstwem, administracją, szkolnictwem i rzemiosłem,
- do najważnie4jszych spraw wymaganych do podjęcia w powiecie zaliczono sprawy
związane ze: zwalczaniem bezrobocia, budowa i naprawą dróg powiatowych oraz
zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa, uznając jednocześnie za mniej ważne
zagadnienia dotyczące: kontaktów władz z ludnością, promocją i reklamą powiatu
czy kulturą i ochroną dóbr kultury oraz krzewieniem kultury fizycznej,
2. Brak, w przeprowadzonej analizie SWOT, ustanowienia hierarchizacji dokonanych
ocen spowodował przyznanie równej wagi dla spraw istotnych i funkcjonujących
obiektywnie jak i dla problemów o mniejszym znaczeniu, zgłoszonych najczęściej
w wyniku subiektywnej oceny uczestnika spotkania. Do tych drugich można zaliczyć:
- w mocnych stronach (walory wyróżniające powiat od rywali w otoczeniu): dobry
poziom infrastruktury technicznej, korzystny stosunek społeczności i władz lokalnych
dla przedsięwzięć z zakresu infrastruktury oraz ochrony środowiska, wolne tereny
inwestycyjne (uzbrojenie techniczne), wykwalifikowane zasoby siły roboczej, dobra
struktura agrarna, istniejące zabytki o szczególnym znaczeniu dla powiatu itp.,
- w słabych stronach (wewnętrzne czynniki ograniczające rozwój powiatu):
niewystarczająca aktywność gospodarcza społeczności lokalnej, zbyt mała liczba
instytucji otoczenia biznesu (banki, placówki celne, firmy konsultingowe), zła
organizacja pracy banków, brak hali sportowo – widowiskowej, brak lądowiska dla
śmigłowców, słabe zaplecze gastronomiczno-hotelarskie dla turystów itp.,
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-

w zagrożeniach: trudności ze zbytem płodów rolnych czy rosnące wymogi
biurokratyczne dla samorządów w związku z procesami integracji z UE,
- w szansach: rozwój szkolnictwa akademickiego czy polityka proinwestycyjna.
Jednocześnie, odnotowane zarówno w mocnych jak i słabych stronach oceny, w kilku
przypadkach nie odbiegają od podobnych czynników występujących na terenie całego
regionu, a nawet kraju. Zaliczyć do nich należy: korzystne położenie geograficzne
i geopolityczne, korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, wysoka kultura rolna, dobra
struktura agrarna, walory turystyczno – krajobrazowe, istniejące zabytki o szczególnym
znaczeniu dla powiatu, słaba kondycja istniejących zakładów przemysłowych, wysokie
bezrobocie z tendencja wzrostową, duża migracja wykształconej młodzieży, tendencja do
monokultury w uprawie roli, niedoinwestowanie wielu gospodarstw rolnych czy mała
aktywność rolników w kierunku dostosowania gospodarstw do nowej sytuacji gospodarczej.
Ponownemu rozważeniu winny również zostać poddane zagadnienia zawarte w analizie
problemów, a dotyczące zasadności następujących zapisów:

Niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz wpływu bezrobocia na ten problem,

Wpływu bezrobocia na niedostateczny poziom opieki zdrowotnej,

Braku wpływu stagnacji gospodarczej na zbyt małą ilość inwestorów,

Wpływu utrudnień komunikacyjnych na stagnację gospodarczą przy odnotowanej
cyt.: gęstej sieci dróg, dobrym położeniu geograficznym i komunikacyjnym z węzłem
kolejowym,

Wpływu niedostatków infrastruktury (przy odnotowanym cyt.: dobrym poziomie
rozwoju infrastruktury technicznej, wolnych terenach inwestycyjnych – uzbrojonych
technicznie) na występujące problemy.
Zapisy jak wyżej skutkują odpowiednio treścią zawartą w analizie celów – cele główne.
III.
Analiza stopnia realizacji zadań.
1. Cel operacyjny I stopnia: „IV. POLEPSZENIE SYTUACJI ROLNICTWA” w tym cele
operacyjne II stopnia obejmujące:
-

10. Wsparcie rozwoju usług okołorolniczych i innych na wsi poprzez
10.1 Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w usługach
poszukiwanych na terenach wiejskich – realizuje: Powiatowy Urząd Pracy.

Odniesienie do stanu realizacji powyższego zadania zawarto w piśmie Powiatowego
Urzędu Pracy w Jarocinie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
- 11. Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych.
11.1. Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania
środków pomocowych na inwestycje i rozwój w sektorze rolniczym –
realizuje: Zarząd Stowarzyszenia (po powołaniu OWP)
11.2. Prowadzenie działań na rzecz promocji rolnictwa, w szczególności grup
producenckich. Udział w targach, wystawach, organizacji szkoleń
i seminariów, wydawanie materiałów promocyjnych – realizuje Starostwo
Powiatowe W.PR i OŚ.
- 12. Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich.
12.1.Organizacja szkoleń na temat UE oraz problematyki integracyjnej
w zakresie rolnictwa - realizuje Starostwo Powiatowe W.PR i OŚ.
12.2 Organizacja spotkań z przedstawicielami giełd, Agencji Rynku Rolnego.
Wsparcie i lobbing oraz zapewnienie ivformacji dla rolników - realizuje
Starostwo Powiatowe W.PR i OŚ.
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-

-

13. Działania na rzecz powiększenia gospodarstw rolnych.
13.2. Organizacja spotkań z przedstawicielami AWRSP – realizuje: Rada
Powiatu. Zarząd Powiatu.
14. Włączenie RSP do sytemu wsparcia informacyjnego i organizacyjnego.
14.1. Zapewnienie dostępu przedstawicieli rolniczych spółdzielni
produkcyjnych do szkoleń, usług informacyjnych i promocyjnych na
warunkach preferencyjnych – realizuje: Starostwo Powiatowe W. OŚ.

Wyszczególniona grupa zadań, obejmuje spójny blok tematyczny, który można ująć pod
jednym tytułem: „wsparcie sektora rolniczego w powiecie poprzez prowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych”.
W ramach realizacji powyższego, Starostwo Powiatowe w Jarocinie organizowało
i współuczestniczyło w przygotowaniu przedsięwzięć obejmujących przeprowadzenie:
- Seminarium dla rolników i przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej, które
odbyło się dnia 12 lutego 2002 roku. Przedmiotem spotkania było zapoznanie
zebranych, przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, z uwarunkowaniami i zasadami korzystania ze środków
przedakcesyjnych funduszu SAPARD,
- Powiatowego Forum Rolników, które odbyło się w marcu 2002 roku. Spotkanie
poprowadzili przedstawiciele Powiatowego Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Jarocinie. Uczestnikami forum byli lokalni liderzy środowisk rolniczych
i organizacji wiejskich oraz reprezentanci instytucji ze sfery obsługi rolnictwa w
tym: Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu, Agencji Rynku
Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Ochrony
Roślin i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Bieżącego informowania instytucji z sektora rolnictwa oraz producentów
rolnych z terenu gmin naszego powiatu o wszelkich przedsięwzięciach
szkoleniowych, w szczególności z zakresu pozyskiwania dodatkowych źródeł
dochodu, które w tym okresie, dotyczyły głównie: produkcji biopaliw (8.04.02 –
Konferencja w Sielinku, 5.08.02 – Seminarium w Gizałkach czy 24-25.09.02 –
Konferencja w Łodzi),
- Poszerzonych posiedzeń komisji, organizowanych z inicjatywy Radnych –
członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego
Rady Powiatu w Jarocinie z przedstawicielami instytucji zajmujących się
obsługą sektora rolnego. Przekazywane, przez zaproszonych reprezentantów
Agencji Rynku Rolnrgo czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
najbardziej w danej sytuacji aktualne, informacje stanowiły zasób, do
wykorzystania w codziennej pracy radnych w ramach formalnych i
nieformalnych spotkań z wyborcami – rolnikami naszego powiatu.
Do udziału w wyżej wymienionych spotkaniach zapraszano wszystkich
zainteresowanych podejmowaną tematyką, w szczególności rolników indywidualnych,
przedstawicieli grup producenckich wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w tym
członków Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i dzierżawców nieruchomości rolnych
z zasobu Skarbu Państwa oraz reprezentantów instytucji zajmujących się obsługą sektora
wiejskiego.
-

13. Działania na rzecz powiększenia gospodarstw rolnych.
13.1. Przejmowanie gruntów z zasobów AWRSP oraz sprzedaż gruntów
z zasobów komunalnych i powiatowych. – realizuje: Zarząd Powiatu.

- 29 -

Odniesienie do stanu realizacji powyższego zadania zawarto w piśmie Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Jarocinie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
2. Cel operacyjny I stopnia „ VII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTUY” w tym cele
operacyjne II stopnia obejmujące:
- 31. Stworzenie systemu utylizacji odpadów.
31.1. Powołanie zespołu ds. opracowania programu – realizuje Zarząd
Powiatu.
31.2. Opracowanie programu.
31.3. Wdrożenie programu – realizuje Zarząd Powiatu.
Zasady wykonania powyższego zadania określają przepisy ustawy o odpadach.
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami stanowić będzie integralną część Programu
Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego i winien zastać, po jego sporządzeniu przez
Zarząd Powiatu, przyjęty w terminie do dnia 31 grudnia 2003r. Obecnie projekt
przedmiotowego „Planu...” znajduje się w fazie opiniowania przez gminy wchodzące
w skład powiatu.
-

32. Objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną i innymi systemami
zagospodarowania ścieków.
32.1. Wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania srodków zewnętrznych na
inwestycje (SAPARD) – Zarząd Powiatu + Pełnomocnik ds. projektów
pomocowych i rozwoju.

Podobnie jak zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi sprawy
wiążące się z odbiorem ścieków należą do zadań własnych gmin, uregulowane przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 96, poz. 132 ze zm.) i są realizowane na miarę lokalnych możliwości finansowych.
Powiat w ramach wsparcia wykonywania ww. zadań, ze środków Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansował między innymi zakup kontenerów na
odpady, usytuowanych przy dwóch jarocińskich szkołach i na terenie gminy Żerków oraz
budowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach gm. Kotlin i modernizację wysypiska odpadów
w Goli gm. Jaraczewo.
Zakres zadań i potrzeby finansowe na ten cel winny zostać określone w Gminnych
Programach Ochrony Środowiska, dla których termin sporządzenia, określony ustawowo,
został ustanowiony na 30 czerwca 2004r. Obecnie w powiecie nie funkcjonuje instytucja
„Pełnomocnika ds. projektów pomocowych i rozwoju”, a gminy we własnym zakresie
przygotowują wnioski o wsparcie funduszami zewnętrznymi.
- 33. Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną.
33.1. Zebranie informacji i opracowanie założeń programowych budowy
zbiorników retencyjnych – realizuje Starostwo Powiatowe, W.OŚ.
33.2. Spotkanie z gminami – realizuje Starosta Jarociński
33.3. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz budowy zbiornika –
realizuje Starostwo Powiatowe W.PR.
Dla potrzeb przeprowadzenia wstępnej analizy uwarunkowań w zakresie budowy
zbiorników retencyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, na podstawie danych uzyskanych z Inspektoratu
w Jarocinie, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zobowiązanego
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w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia spraw w tym zakresie,
opracowano zestawienie informacji o stanie dotychczasowych założeń koncepcyjnych oraz
zaawansowania prac prowadzonych celem podjęcia tego zadania.
W pierwszym półroczu br. Starosta Jarociński zorganizował dwa spotkania
z Burmistrzami i Wójtami miast i gmin, przy udziale przedstawiciela Starosty Pleszewskiego
oraz kompetentnych reprezentantów Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W wyniku podjętych ustaleń, Zarząd Powiatu zlecił Instytutowi Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracowanie dokumentu pt.: „Zasoby wodne Lutyni”,
a w konsekwencji powyższego, w miesiącu wrześniu, zostanie zlecone sporządzenie
„Studium planistycznego retencji wód zlewni rzeki Lutynia”, które będzie zawierać
założenia i zakres budowy zbiorników retencyjnych na rzece Lutynia. Całość prac
dokumentacyjnych zostanie sfinansowana, po połowie, ze środków Powiatowych Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będących w dyspozycji powiatów pleszewskiego
i jarocińskiego.
Odrębnym tokiem przebiega postępowanie w zakresie budowy zbiorników dolinowych
w zlewni rzeki Obra i obejmujących zbiornik „Jarczewo” oraz II etap zbiornika „Góra”.
Realizacja tych obiektów ma zostać dokonana przez Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w ramach prowadzenia zadania pt. „Remont Kanału
Kościańskiego Obry i Kanału Białego”.
-

34. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych.
34.1. Prowadzenie działań lobbingowych w celu pilnego umieszczenia zadania
w planach inwestycyjnych właściciela urządzeń – realizuje Zarząd Powiatu

Zadania z zakresu nadzoru i konserwacji wałów przeciwpowodziowych prowadzi
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. W 2002r. zakończono
przebudowę obustronnych wałów rzeki Lutyni, na odcinku od jej ujścia do rzeki Warty,
w górę biegu do miejscowości Raszewy. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze
(projektowe) na potrzeby przebudowy lewostronnego wału rzeki Warty o długości 8,2 km,
usytuowanego na północnej granicy naszego powiatu.
-

35. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.
35.1. Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – realizuje
Starosta
35.2. Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – realizuje Rada
Powiatu
35.3. Ścisła realizacja programów zakładających dostosowanie stanu
środowiska do standardów – realizuje Starosta + Inspektoraty Ochrony
Środowiska

Zakres, sposób i zasady opracowania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Jarocińskiego” określają przepisy zawarte w tzw. ustawach środowiskowych.
Według przyjętego harmonogramu prac, w miesiącu listopadzie 2003 roku, ww. dokument
zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Powiatu. Obecnie projekt przedmiotowego
„Programu...” jest poddany opiniowaniu w Urzędzie Marszałkowskim i Gminach naszego
Powiatu, a jego sporządzenie zostało poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi
przedstawicielami społeczności lokalnych.
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-

36. Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży – realizuje Starostwo
Powiatowe W.OŚ.

W 2002 roku, realizacja przedsięwzięć na rzecz proekologicznych działań edukacyjnych
wśród dzieci i młodzieży, obejmowała między innymi przeprowadzenia akcji „Wiosna
w Powiecie”, współorganizację akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2002” i przeprowadzenie
powiatowego konkursu „Śmieciom STOP”. Nakłady na ww. inicjatywy, w kwocie 14.080 zł
łącznie z zakupem publikacji, będących do dyspozycji zainteresowanych w Wydziale
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zostały sfinansowane ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2003 roku, wzorem
lat ubiegłych przeprowadzono ogólnopowiatowy, konkurs proekologiczny dla dzieci
i młodzieży szkolnej pt.: „Śmieciom STOP”, a obecnie prowadzona jest akcja „Sprzątanie
Świata – Polska 2003” obejmująca swym działaniem wszystkie placówki oświatowe naszego
powiatu. Łączna kwota przewidziana na realizację powyższych przedsięwzięć wynosi
ok. 8.500 zł i zostanie sfinansowana, jak uprzednio, ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie.
-

37. Budowa hali sportowo – widowiskowej.
37.1. Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń finansowych – realizuje
Zarząd Powiatu + Zarząd Miasta.
37.2. Realizacja inwestycji – realizuje inwestor zgodnie z ustaleniem.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji brak jest jakichkolwiek danych o podjęciu
działań na rzecz wykonania powyższego zadania.
3. W wyniku powyższej analizy nasuwają się następujące wnioski:
a) Szereg zadań wyszczególnionych do realizacji w ramach zapisów przedmiotowej
„Strategii ..” jest trudnych, a nawet niemożliwych do podjęcia z braku odpowiednich
uwarunkowań prawnych. Mając na uwadze, że cyt. „art. 4 ust. 1. Powiat wykonuje
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym...” (Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym – Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.)
oraz cyt.: „art. 4 ust. 6 Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin”
(wyżej powołana ustawa), z braku odnośnych ustaw problematyczne jest przypisanie
powiatowi podjęcie zadań oznaczonych nr nr 11.2., 12.1., 12.2. i 13.2. oraz jak
wykazano w załącznikach nr 10.1. i nr 13.1.
b) Do realizacji niektórych zadań zawartych w „Strategii ..” , jak oznaczone nr nr 10.1.,
11.1., 11.2. i 12.1. powołane są wyodrębnione, państwowe jednostki organizacyjne
w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Izby Rolnicze czy funkcjonujące w oparciu
o środki właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
wsparcie pomocowe UE organizacje pozarządowe, przygotowane merytorycznie
do przedstawiania aktualnych informacji z przedmiotowego zakresu.
c) Niektóre sformułowania zawarte w „Opisie zadań...” wymagają uściślenia,
skorygowania i zastosowania prawidłowej terminologii, a w szczególności
dostosowania do obowiązującego sytemu prawnego i uprawnień kompetencyjnych..
Dotyczy to między innymi następujących zapisów odnoszących się do realizatorów
jak: „Inwestor zgodnie z ustaleniami”, „Zarząd Miasta”, „Starostwo Powiatowe:
Wydział XY”, „Starosta” czy „Zarząd Stowarzyszenia” ograniczając je do organów
i jednostek decyzyjnych w zakresie merytorycznym i finansowym.
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d) Za zasadne należy uznać, przeanalizowanie zapisów przedmiotowej „ Strategii ...”,
w zakresie ich zgodności z aktualnie obowiązującymi „Wieloletnimi Planami
Inwestycyjnymi” Miast i Gmin Powiatu oraz założeniami takiego planu powiatowego.
e) Po wprowadzeniu niezbędnych korekt w treści zapisów dotyczących w szczególności
tytułów niektórych zadań, konieczne będzie zaktualizowanie terminów realizacji
oraz dostosowanie szacunku kosztów i źródeł finansowania do potencjalnych
możliwości, a także wprowadzenie stosownych zmian w harmonogramie realizacji.

Załączniki:
- Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie z dnia 18.09.2003r
- Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z
dnia 18.09.2003r.
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V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI

A/ Stworzenie programu rozwoju turystyki
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy stanu obiektów turystycznych
- nie zrealizowano
2. Powołanie zespołu ds. opracowania programu
- pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 13.05.2003r., na którym byli obecni :
Wicestarosta Jolanta Mejźińska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński,
Burmistrz Żerkowa Janusz Jajczyk, doradca ODR Łucja Zielinska, inspektor UG
Kotlin Maria Krzaczkowska,Prezes Klubu Regionalistyki Ziemi Jarocińskiej Jan Jajor,
Prezes PTTK Jarocin Andrzej Piasecki, członek PTTK Jarocin Stanisław Markiewicz,
przedstawiciel UM Jarocin Janusz Skowroński.
Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania na rzecz rozwoju turystyki w
powiecie jarocińskim. Uczestnicy spotkania zadeklarowali pomoc w dalszych pracach i
podejmowanych przez powiat inicjatyw w sferze turystyki. Opracowano materiał roboczy do
dalszych prac i działań dotyczący walorów turystycznych powiatu na podstawie Pracy
Magisterskiej Pana Przemysława Małeckiego pt. „Zagospodarowanie Turystyczne Powiatu
Jarocińskiego”.
Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w IV kwartale 2003r.
3. Opracowanie kompleksowego programu
- program zostanie opracowany po ukonstytuowaniu się zespołu programowego –
rozpoczęcie prac rozpocznie się w III - IV kwartale 2003r.
4. Wydanie przewodnika turystycznego po powiecie
- j/w
5. Wydanie opracowania albumowego o historii festiwali rockowych
w Jarocinie
- j/w
B/ Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki
1. Organizacja szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych, udział w targach turystycznych.
Wydział Promocji wspólnie z gospodarstwami agroturystycznymi przygotowuje udział
powiatu jarocińskiego w Targach „POLAGRA - FARM”, które odbędą się w dniach 10 –
13.10.2003r. w Poznaniu.
2. Dofinansowanie imprez turystycznych o charakterze regionalnym – organizowane przez
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Jarocinie – tak
C/ Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi obiektami turystycznymi
1. Organizacja spotkań z zarządcami obiektów turystycznych
- po ukonstytuowaniu się zespołu programowego
D/ Pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój turystyki
1. Zapewnienie dostępu do informacji o szkoleniach, programach i źródłach finansowania
inwestycji turystycznych
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-

Zapewniano dostęp do szkoleń,
agroturystycznych z terenu powiatu.

głównie

dla

przedstawicieli

gospodarstw

2. Świadczenie usług w zakresie sporządzania aplikacji do programów pomocowych
- Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane.
E/ Rozbudowa infrastruktury turystycznej
1. Stworzenie kompleksowej bazy danych o obiektach i imprezach turystycznych
- posiadamy dane o obiektach i imprezach turystycznych ( w trakcie realizacji )
2. Koordynacja działań gmin w zakresie budowy ścieżek rowerowych i szlaków
turystycznych – w 2003r. oznakowano odcinek Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej
przebiegającej przez powiat jarociński ( koordynator p. Andrzej Piasecki )
F/ Stworzenie programu promocji walorów turystyczno – krajobrazowych
1. Wsparcie organizacyjne w zakresie zagospodarowania Żerkowsko – Czeszewskiego Parku
Krajobrazowego
- realizator Rada Powiatu
2. Pomoc i wsparcie dla gminy Żerków w poszukiwaniu i pozyskaniu inwestora ( obiekty
turystyczne )
- realizator Zarząd Powiatu + Zarząd Stowarzyszenia
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VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW

21. Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
Do tej pory nie powstała nowa oferta terenów inwestycyjnych gmin z terenu powiatu
jarocińskiego. Pierwsza przygotowana na koniec listopada 2002r jest już nieaktualna.
Komentarz
To zadanie wymaga stałej pracy i większego zaangażowania ze strony gmin. Dlatego warto
rozważyć powstanie punktu obsługi inwestora przy CWP. Będzie on zajmował się
aktualizacją ofert we współpracy z gminami oraz promocją ich wśród lokalnych i
zewnętrznych inwestorów.
Budżet
W zależności od potrzeb wizualizacji tej oferty – jeżeli tylko w Internecie to około 10.000 zł
w momencie powstania (koszt tłumaczenia, zdjęć, zawieszenia na stronie www, aktualizacji,
druku na potrzeby zainteresowanych osób) i około 5.000 zł co roku na aktualizację. Można
jeszcze przewidzieć koszty promocji oferty na targach inwestycyjnych organizowanych poza
granicami naszego kraju oraz koszty zagranicznych spotkań biznesowych podczas których
gminy promują swoją ofertę inwestycyjną.
22. Poprawa współpracy z organizacjami gospodarczych z samorządem
To zadanie dubluje zadanie nr 3.
23.Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji sektora MŚP
23.1 Współpraca w zakresie stworzenia punktów informacyjnych dla przedsiębiorstw
Do tej pory nie powstały takie punkty
23.2 Wsparcie w zakresie realizacji wspólnych projektów
przedsiębiorstwa, OWP)

(organizacje gospodarcze,

Takie pomoc praktyczna w pisaniu projektów udzielana jest na miarę zgłaszanych potrzeb i
możliwości pracowników Wydziału Promocji, Aktywizacji Gospodarczej, Edukacji, Kultury i
Sportu w Starostwie.
Komentarz
W tym punkcie powinny znaleźć się zadanie dotyczące powstania CWP i działania na rzecz
powstania systemu wspierania przedsięwzięć gospodarczych. Dlatego, że ich realizacja niesie
firmom merytoryczne i praktyczne wsparcie, a to bezpośrednio wpływa na ich aktywizację.
1. Reaktywowanie CWP w oparciu o Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych PJ powinno
nastąpić tak szybko jak to możliwe. CWP ma nieść pomoc i wsparcie MŚP oraz ma być
ogniwem łączącym samorząd i firmy. W ramach CWP może działać również punkt obsługi
inwestora.
Budżet
Zaproponowany w Strategii budżet pozwala na zatrudnienie pracowników i realizację planu
pracy również w oparciu o środki zewnętrzne (zabezpieczenie wkładu własnego).

- 38 -

2. Działania na rzecz powstania systemu wspierania przedsięwzięć gospodarczych czyli
działania zmierzające do powstania lokalnego funduszu poręczeniowo – pożyczkowego
powinny być kontynuowane z uwagi na możliwość stworzenia funduszu aktywizującego
naszych lokalnych przedsiębiorców, umożliwienie startu młodym ludziom z pomysłami (patrz
konkurs JFG pt. Moja firma) czy osobom bezrobotnym. Poza tym można go będzie
dokapitalizować i z czasem zacząć na nim zarabiać. Obsługą funduszu (dystrybucją
wniosków, pomocą w ich wypełnieniu) mogłoby się zająć CWP, ale o tym kto dostanie
poręczenie czy pożyczkę musiałby decydować Zespół Niezależnych Ekspertów. Trudno
ustalić termin realizacji tego zadania, może zostać ten, który jest.
Budżet
Powiat, gminy i przedsiębiorcy, najważniejsze żeby od czegoś zacząć.
26. Zwiększenie poziomu wykorzystywania programów pomocowych przez sektor MŚP
26.1 Powołanie pełnomocnika Starosty ds. projektów pomocowych i rozwoju
Obecnie pracuje w Wydziale Promocji, Aktywizacji Gospodarczej, Edukacji, Kultury i Sportu
osoba, która zajmuje się sporządzaniem aplikacji projektowych na potrzeby realizacji zadań
powiatu, a nie sektora MŚP.
Komentarz
Osoba zajmująca się sektorem MŚP musi pracować w CWP. Dlatego proponuję dołożyć to
zadanie do zadanie nr 23 albo zmienić brzmienie istniejącego zadania.
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VII. SPRAWNA I WYDOLNA SIEĆ KOMUNIKACYJNA

Zadanie 27 i 27.1. Należy nadal prowadzić działania o charakterze lobbingowym w celu
ujęcia w planach centralnych budowy obwodnicy w ciągu drogi nr 11 i łącznika do drogi nr
12 z ewentualnym wykorzystaniem powiatowej części ul. Powstańców Wlkp.
Zadanie 28. Odnowienie nawierzchni dróg powiatowych.
28.1. Współpraca z gminami w zakresie modernizacji ciągów pieszych przy drogach
krajowych nie może być zadaniem powiatu. W ramach współpracy z Gminą Jaraczewo
budowany jest ciąg pieszy Łowęcice – Wojciechowo przy drodze powiatowej Jaraczewo –
Rusko.
Przy współpracy z Gminą Kotlin wykonano chodnik na ul. Kościuszki oraz modernizuje się
chodnik na ul. Rymarkiweicza. Należy przyjąć zasadę, że w każdej budowie chodnika na
drodze powiatowej winna partycypować odpowiednia gmina, gdyż chodnik ten służy
wyłącznie mieszkańcom miejscowości w tej gminie.
28.2. Modernizacja powierzchni dróg. Wyraz „powierzchni” zastąpić wyrazem
„nawierzchni”, kwota 850 tys. zł rocznie wg. aktualnych cen pozwala na wykonanie rocznie
ca 5 km modernizacji. W kolumnie źródła finansowania należy dodać „ + fundusze UE ”.
Zadanie 29. Polska Izba Gospodarcza Transportu samochodowego i spedycji w Warszawie
wraz z Międzywojewódzkim Ośrodkiem Przewozów samochodowych w Poznaniu podjęła się
funkcji koordynatora rozkładów jazdy. W ramach umowy zawartej z samorządem
Województwa Wielkopolskiego i Starostami Powiatowymi dokonuje on koordynacji
rozkładów jazdy. Bezterminowe porozumienie w sprawie zorganizowania i prowadzenia
koordynacji rozkładów jazdy na terenie Powiatu jarocińskiego zawarte zostało przez Zarząd
Powiatu w dniu 1 lipca 1999 r. Podobne porozumienia zawarły wszystkie okoliczne powiaty.
Przy takich uregulowaniach i obowiązującym porozumieniu, starostwo powiatowe w 2002 r
dokonywało uzgodnień z międzywojewódzkim koordynatorem rozkładów jazdy. Niezależnie
jednak od porozumień z koordynatorem wojewódzkim, w razie potrzeby prowadzono
negocjacje z konkretnymi przewoźnikami.
W kolumnie uwagi dopisać treść „ i Urząd Gminy w miarę potrzeb”
Zadanie 30. Obniżenie zagrożenia hałasem przy drodze nr 11.
W tym :

- kontynuacja badań poziomu hałasu przy drogach
powiatowych
- stworzenie mapy akustycznej powiatu,
- stworzenie Powiatowego Programu Ograniczenia Hałasu.

W ramach realizacji ww. zadania, Zarząd Dróg Powiatowych, przy współudziale środków
finansowych powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej zlecił
wykonanie pomiarów poziomu hałasu drogowego w 8 punktach, wytypowanych z
poddanych ocenie
miejsc usytuowanych przy drogach powiatowych, występuje
przekroczenie dopuszczalnych norm. Kontynuacja badań, w latach następnych, umożliwi
opracowanie mapy akustycznej. Dane do powiatowego programu ograniczenia poziomu
hałasu będą jednym z elementów, opracowywanego obecna Programu Ochrony Środowiska
powiatu jarocińskiego.
Dla ograniczenia, na terenie Jarocina, negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na
drodze krajowej nr 11, poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad prowadzi
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obecnie prace przygotowawcze dla wybudowania obwodnicy miejskiej. Termin wykonania
inwestycji uzależniony jest od budżetowych uwarunkowań finansowych.
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