Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego
za 10 miesięcy 2007r.
Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/210/2002 z dnia 30.01.2002 r. została przyjęta do
realizacji Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011.
Strategia jest programem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, stanowi więc
rejestr wyzwań i zadań przed jakimi stoi społeczność lokalna oraz władze samorządowe.
Jest jednocześnie wyrazem woli wspólnego budowania, lepszego i bardziej funkcjonalnego,
lokalnego środowiska życia poprzez rozwiązywanie problemów dnia codziennego
i tworzenie nowej jakości tego środowiska
Dążąc do osiągnięcia sformułowanej w strategii wizji zrównoważonego rozwoju
Powiatu Jarocińskiego odzwierciedlającej pożądany obraz jego przyszłego stanu,
poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego oraz

jednostki organizacyjne powiatu

w minionym roku, zrealizowały poniższe zadania.
I.

ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA

1. Poprawa pracy wychowawczej i oświatowej w szkołach
W 2007 roku nie odbywały się spotkania zespołu koordynacyjnego dla opracowania
programu, mającego na celu realizację celu operacyjnego. W ramach tego zadania w
2007r. Wydział Edukacji i Kultury przygotował Analizę realizacji Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za I półrocze 2007r. – perspektywy ograniczania
bezrobocia, przedstawionego na październikowej Sesji Rady Powiatu.
2. Poszerzenie zakresu działań prewencyjnych.
Niestety mimo wielokrotnych monitów o przygotowanie informacji KPP nie przekazała
do dnia dzisiejszego żadnej informacji.
II.

SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

3. Cel operacyjny: Stworzenie stałych form komunikacji (powiat-gminy-organizacje
gospodarcze) w ramach którego realizowane były zadania : kontynuacja działalności
Forum Gospodarczego oraz zapewnienie stałego przepływu informacji oraz roboczego
kontaktu między powiatem, gminami i organizacjami gospodarczymi
W 2007 roku nie odbyło się wprawdzie Forum Gospodarcze jednak w ramach promocji
prężnie działających firm z terenu powiatu Starostwo Powiatowe w Jarocinie
zaangażowało

się

w

organizację

Konkursu

„Gospodarczo-Samorządowy

HIT

Wielkopolski”. Dzięki temu trzy zakłady z terenu powiatu jarocińskiego zostały
dostrzeżone na forum Wielkopolski.

W ramach bieżącej działalności Kancelaria Starosty przygotowywała materiały oraz
przekazywała informacje zainteresowanym odnośnie uczestnictwa również w innych
konkursach i imprezach promujących osiągnięcia produkcyjne, usługowe oraz handlowe.
Dodatkowo na stronie internetowej www.powiat-jarocinski.pl zamieszczane są informacje dla
przedsiębiorców oraz dla bezrobotnych - aktualne oferty pracy, przekazywane z Powiatowego
Urzędu Pracy w Jarocinie
Wiele spośród zadań mających na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości
realizowanych było przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego w ramach
działającego w jarocińskim starostwie punktu konsultacyjnego. Przedsiębiorcy mieli pełen
dostęp do informacji z zakresu prawa i marketingu, finansów, podatków mogli pozyskać
również wszelkie dane o programach pomocowych finansowanych z budżetu państwa,
funduszy strukturalnych i innych możliwościach dofinansowania obecnych na krajowym
rynku. Przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów uczestniczyli w stosownych szkoleniach
organizowanych przez GARG. Działalność punktu jest finansowana ze źródeł zewnętrznych.
Przepływ informacji między samorządami i mieszkańcami powiatu uległ znacznej poprawie
także dzięki ukazywaniu się Powiatowego Przeglądu Informacji Samorządowych –
kwartalnika, który z informacją o działaniach samorządów trafia do wszystkich domostw na
terenie powiatu Jarocińskiego oraz do ok. 2000 firm i przedsiębiorstw.
4. Cel operacyjny: Koordynacja działań gmin i powiatów w poszczególnych sferach
aktywności (koncentracja sił i środków)
W 2007 roku można zauważyć zintensyfikowanie kontaktów powiatu i poszczególnych gmin.
Comiesięczne spotkania włodarzy wszystkich samorządów pozwoliły wypracować model
współpracy, na bazie którego powstały wspólne przedsięwzięcia kulturalne (Dożynki w
Potarzycy, Festyn „Jarocin - miasto na skrzyżowaniu kultur i szlaków”), sportowe (mecz
charytatywny: Jarocin kontra młodzieżówka Lecha Poznań) i gospodarcze (wspólne
szkolenia, np. LEADER, zadeklarowano stworzenie wspólnej dla całego powiatu oferty
inwestycyjnej, która po opracowaniu zostałaby udostępniona wszystkim samorządom).
Udało się nakłonić do współpracy gminy w kwestii współfinansowania zakupu sprzętu
medycznego niezbędnego dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
Skorelowano plany dotyczące wspólnych inwestycji drogowych (droga Jarocin – Żerków –
Śmiełów – Ruda Komorska, chodnik przy ul. Żerkowskiej w Jarocinie).
W ramach współpracy z gminami Starostwo inicjowało również kontakty mające na celu
wymianę informacji dotyczących terenów poszukiwanych pod konkretne inwestycje.

Zrealizowano spotkania odbyły się 05.01.2007., 30.03.2007, 11.04.2007., 10.05.2007.,
17.05.2007., 05.06.2007., 20.06.2007., 28.09.2007r. Spotkania odbywały się kolejno w
poszczególnych gminach powiatu.
5. Cel operacyjny Rozbudowa szpitala o budynek zabiegowy (blok operacyjny, zespół
izb przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy)
Zadanie zrealizowane zostało w okresie od V/2005r. do XI/2006r.
Wartość inwestycji 11 805 092,39 zł.
Natomiast w 2007 roku Powiat Jarociński wspierał finansowo:
-

zakup sprzętu medycznego – dotacja dla szpitala (kolumny anestezjologiczne,
chirurgiczne, stoły zabiegowe) 210.000 zł

-

zakup sprzętu medycznego – raty leasingowe (aparaty USG, EKG, negatoskopy,
mecerator, Bronchofiberskopy, lampy) 172.212,50 zł

-

środki na karetkę dla szpitala 30.000 zł,

-

dotacja na zakup aparatu RTG z ramieniem C – 316.720 zł

-

zakup laparoskopu – udział powiatu w wys. 51.883,03 zł

-

wymiana okien w szpitalu 154.910,40 zł

-

dotacja na zakup aparatu RTG – 254.874 zł

6. Cel operacyjny: Organizacja bazy przygotowującej osoby niepełnosprawne do
podjęcia pracy w ramach którego zapisano zadanie Dokończenie budowy, wyposażenie i
uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
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.

Cel

operacyjny:

Dostosowanie

obiektów

publicznych

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych
W 2007 r. dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych następujące obiekty:
- Budynek główny Szpitala Powiatowego w Jarocinie
- budynek działu rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie
- drogi i chodniki w przebudowie
8. Cel operacyjny: Osiągnięcie odpowiedniego standardu usług opieki społecznej –
zgodnego z wymogami prawa
Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie w 2007r. zrealizowano:

-

adaptacja pomieszczeń na palarnię w Domu Rodzinnym, wykonanie pralni,
magazynku środków dezynfekcyjnych, pomieszczenia na środki czystości i brudownika w
Pałacu, remont łazienek – 157.329,00 zł

-

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – 136.864,93 zł

-

remont kuchni, w tym dostarczenie i montaż urządzeń kuchennych – 98.439,59

-

remont balkonów w budynku Domu Pałac –190.000 zł

Natomiast w Dom u Dziecka w Górze za kwotę 3.400 zł wykonano aneks kuchenny dla
grupy wychowawczej. Realizowana jest również w tej chwili wymiana instalacji centralnego
ogrzewania za kwotę 185.000 zł
Jeśli natomiast chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy można jedynie
przypomnieć, iż ze względu na ponadlokalny charakter placówki przekazano jednostkę
samorządowi wojewódzkiemu.
9. Cel operacyjny: Stworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny (udział PCPR, Ośrodka
Pomocy Społecznej, sądu, policji). Zespół ukonstytuował się w 2002 roku w ramach
Programu pomocy dziecku i rodzinie. W skład zespołu weszli: Aleksander Szczepański KPP,
Tomasz Tołstołucki PPP, Maria Kryś – Punkt Interwencji Kryzysowej w Jarocinie, Joanna
Jańczak - Kurator Sądowy.
IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE
9. Cel operacyjny: Wsparcie rozwoju usług rolniczych i innych na terenach wiejskich w
ramach którego realizowano zadanie Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie
kwalifikacji w usługach poszukiwanych na terenach wiejskich.
PUP organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych. Są to szkolenia umożliwiające uzyskanie
nowych lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji oraz zwiększenia aktywności
zawodowej.
11. Cel operacyjny: Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych
gospodarstw rolnych w ramach którego realizowano zadania: Zapewnienie dostępu do
informacji o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje i rozwój w
sektorze rolniczym oraz Prowadzenie działań na rzecz promocji rolnictwa, w szczególności
grup producenckich. Udział w targach, wystawach, organizacja szkoleń i seminariów,
wydawanie materiałów promocyjnych.
Zadanie to realizuje głównie Biuro ARiMR w Jarocinie.
Oprócz tego Referat Ochrony Środowiska 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 Rady Powiatu w Jarocinie.
Dodatkowo w 2007r. odbyło się spotkanie w dniu 7 lutego w siedzibie tut. Starostwa
Powiatowego, związane z realizacją przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie projektu
„Promocja tworzenia Grup Producentów Rolnych”, którego celem było podniesienie stopnia
gospodarczego zorganizowania rolników i odbudowa ruchu spółdzielczego na wsi z
wykorzystaniem istniejących zasobów organizacyjnych, lokalowych i kadrowych w
istniejących spółdzielniach.
11. Cel operacyjny: Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich
W ramach spotkań powiatowych promujących najlepsze praktyki w zakresie aktywizacji
ludności na terenach wiejskich oraz założeń nowego okresu unijnego programowania 2007 –
2013 zostało zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie
szkolenie dotyczące tworzenia partnerstw typu LEADER. W szkoleniu uczestniczyli
przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, grup
producenckich oraz samorządowcy z terenu powiatu jarocińskiego. Uczestnicy spotkania w
Witaszycach mieli okazję zapoznać się uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z
tworzeniem Lokalnej Grupy Działania, funkcjonowaniem, zarządzaniem projektem i
finansami partnerstwa. Poznali również europejskie i krajowe doświadczenia związane z
wdrażaniem podejścia Leader. Ważnym elementem spotkania była informacja na temat
założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dotyczących aktywizacji
mieszkańców terenów wiejskich
Dodatkowo w trakcie posiedzeń Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Jarocińskiego
miejsce wystąpienia

miały

przedstawicieli instytucji zajmujących się obsługą sektora rolnego,

Przekazywane były przez zaproszonych reprezentantów, m.in. Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa czy Izby Rolniczej najbardziej w danej sytuacji aktualne
informacje.
Informowano również (m.in. poprzez tablice ogłoszeń, stronę internetową powiatu,
przesyłanie informacji gminom) instytucji z sektora rolnictwa oraz producentów rolnych
z terenu

gmin

naszego

powiatu

o wszelkich

przedsięwzięciach

w szczególności z zakresu pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu.
13. Cel operacyjny: Działania na rzecz powiększania gospodarstw rolnych

szkoleniowych,

Zadanie to nie było realizowane w 2007r. ponieważ Powiat nie prowadzi obrotu gruntami
rolnymi i komunalnymi.
14. Cel operacyjny: Stworzenie programu rozwoju turystyki.
15. Cel operacyjny: Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki
Zadania te nie były ralizowane w 2007r.
16 Cel operacyjny: Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi obiektami
turystycznymi.
Wydział Edukacji i Kultury utrzymuje stały kontakt z zarządcami obiektów turystycznych na
terenie powiatu..
17 Cel operacyjny: Pomoc w pozyskaniu środków na rozwój turystyki
Podmiotem wyznaczonym do realizacji zadań: Zapewnienie dostępu do informacji o
szkoleniach, programach i źródłach finansowania inwestycji turystycznych oraz świadczenie
usług w zakresie sporządzania aplikacji do programów pomocowych był Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości. W związku z

zakończeniem działalności

OWP

zadanie nie jest

realizowane.
Cel operacyjny nr 18: Rozbudowa infrastruktury turystycznej.
Podmiotem wyznaczonym do realizacji zadań: Zapewnienie dostępu do informacji o
szkoleniach, programach i źródłach finansowania inwestycji turystycznych oraz świadczenie
usług w zakresie sporządzania aplikacji do programów pomocowych był Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości. W związku z

zakończeniem działalności

OWP

zadanie nie jest

realizowane.
Cel operacyjny nr 19: Rozbudowa infrastruktury turystycznej.
W ramach realizacji tego celu 21 czerwca 2007r. podpisane zostały listy intencyjne pomiędzy
Powiatem Jarocińskim i Gminą Jarocin oraz Powiatem Jarocińskim i Gminą Żerków.
Strony powyższych listów intencyjnych oświadczają, iż rozpoczną negocjacje, które mają
prowadzić do nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu przygotowania i
realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Jarocin - Żerków - Śmiełów - Ruda
Komorska”, w ramach którego planuje się budowę ścieżki rowerowej.
Liderem projektu wyznaczony zostanie Powiat Jarociński. Wysokość partycypacji w kosztach
przez strony listów intencyjnych określą odrębne umowy.

W chwili obecnej Referat Inwestycji i Rozwoju jest w trakcie przygotowywania
dokumentów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę
przedmiotowej drogi
Cel operacyjny nr 20: Stworzenie programu promocji walorów turystycznokrajobrazowych w ramach którego zapisano zadania Wsparcie organizacyjne w zakresie
zagospodarowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz Pomoc i wsparcie
dla gminy Żerków w poszukiwaniu i pozyskaniu inwestora (obiekty turystyczne). Zadania te
jednak nie były realizowane w 2007 roku.
Cel operacyjny nr 21: Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
Zadanie to mimo wielu starań ze strony Starostwa

Powiatowego w Jarocinie nie

zrealizowano. Gminy są w trakcie uaktualniania swoich ofert inwestycyjnych. Po
zrealizowaniu tego zadania planowane jest publikacja wspólnego wydawnictwa i jego
promocja na targach i imprezach wystawienniczych.
Cel operacyjny nr 22: Poprawa współpracy organizacji gospodarczych z samorządem
W br nie odbyło się Forum Gospodarcze, które jest ukoronowaniem współpracy z
przedsiębiorcami jednak prowadzone są indywidualne kontakty z organizacjami
gospodarczymi oraz indywidualnymi przedsiębiorcami.
Zadanie realizowane jest również przez GARG.
Informacje o przedsięwzięciach lokalnych przekazywane są m.in. poprzez

Powiatowy

Przegląd Informacji Samorządowych – kwartalnika, który z informacją o działaniach
samorządów trafia do wszystkich domostw oraz do ok. 2.000 firm i przedsiębiorstw na terenie
powiatu jarocińskiego.
Cel operacyjny nr 23: Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji sektora
MŚP w ramach którego zapisano zadania Współpraca w zakresie stworzenia punktów
informacyjnych dla przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie realizacji wspólnych projektów.
Zadanie to jest głównie realizowane przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o. Ponadto od tego roku na stronie internetowej powiatu lokalne firmy mają
możliwość zamieszczenia bezpłatnej reklamy swojego przedsiębiorstwa.
Publikowane są także oferty pracy oraz wszelkie informacje dotyczące m.in. szkoleń z
zakresu pozyskiwania środków unijnych czy możliwości podnoszenia kwalifikacji.
Starostwo wspierało również projekty realizowane przez PUP służące poprawie sytuacji na
rynku pracy.

Cel operacyjny nr 24: Działania na rzecz powstania systemu wspierania przedsięwzięć
gospodarczych
W

w/w

zakresie

obowiązuje

porozumienie

z

Wielkopolską

Agencją

Rozwoju

Przedsiębiorczości i Wielkopolskim Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa
Wielkopolskiego.
Cel operacyjny nr 25: Powstanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi
Inwestorów
Nie powołano OWP, 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 finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych
i innych obecnych na rynku a także na temat zasad ubiegania się o dotacje.
Cel operacyjny nr 26: Zwiększenie poziomu wykorzystania programów pomocowych
przez sektor MŚP w ramach którego zapisano zadanie Powołanie pełnomocnika Starosty ds.
projektów pomocowych i rozwoju
Działa referat ds. inwestycji.
Oprócz tego działalność doradczą w sprawie pozyskiwania środków unijnych prowadzi Punkt
Konsultacyjny GARG Sp. z o.o.
Cel operacyjny nr 27: Budowa obwodnic miejscowości na kierunku dróg nr 11 i 12
Samorząd powiatowy aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia „Droga S11”, którego
inicjatorem był Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. Celem jego działania jest lobbing
na rzecz budowy drogi S11 o parametrach drogi ekspresowej. Ponadto Rada Powiatu przyjęła
stanowisko w sprawie włączenia drogi S-11 do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TENT. Stanowisko to zostało

przekazane do eurodeputowanych, parlamentarzystów, władz

państwowych i wojewódzkich oraz wszystkich samorządów gminnych i powiatowych
leżących w województwie Wielkopolskim przy drodze S-11.

Cel operacyjny nr 28: Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych, w ramach którego
głównie realizowano zadania - Współpraca z gminami w zakresie modernizacji ciągów
pieszych przy drogach powiatowych oraz Modernizacja powierzchni dróg
W 2007 roku wspólnie z gminami z terenu powiatu zrealizowano następujące zadania:
Budowa chodników w Goli oraz na ul. Zaleskiej w Górze,
- Budowa chodnika w Dobieszczyźnie,
- Budowa chodnika w Racendowie,
- Budowa chodnika na ul. Żerkowskiej w Jarocinie,
Zmodernizowano również nawierzchnię ul. Węglowej w Jarocinie oraz powierzchniowo
utrwalono 19 km dróg a 1,4 km odnowiono masą bitumiczną
Cel operacyjny nr 29: Przystosowanie rozkładów komunikacji do potrzeb mieszkańców
Cel określony w strategii nie może być w obecnym stanie prawnym realizowany w sposób
jaki określono (spotkanie z dysponentami), bowiem o ile w roku 2001 - kiedy to
opracowywano Strategię Rozwoju Powiatu Jarocińskiego - na zasadach określonych w
przepisach prawa przewozowego, konieczne było przeprowadzanie tzw. koordynowania
rozkładów jazdy (co wymagało spotkań zespołów roboczych) o tyle dziś taki obowiązek nie
występuje. Obecnie starosta ma formalny wpływ na kształtowanie rozkładów jazdy
komunikacji masowej obejmującej jedynie transport drogowy. Może on być realizowany w
procedurze wydawania przedsiębiorcom zezwoleń oraz ich zmian na wykonywanie
regularnego bądź regularnego specjalnego przewozu drogowego osób dla tras na terenie
powiatu a także podczas uzgadniania z marszałkiem województwa projektów zmian
rozkładów jazdy dla tras przebiegających przez i poza powiat. W okresie obejmującym czas
od 1 stycznia 2007 do 31 października 2007 w Wydziale Komunikacji rozpatrzono 11
wniosków a wraz z nimi

propozycji rozkładów jazdy autobusów, które wpłynęły do

Marszałka Województwa Wielkopolskiego od 4 na 9 przedsiębiorstw wykonujących
przewozy regularne osób na trasach przecinających granice n/powiatu oraz 1 wniosek od
przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne specjalne osób poza granice n/powiatu.
Regularny przewóz osób na terenie Powiatu Jarocińskiego wykonuje i posiada stosowne
zezwolenie Starosty Jarocińskiego jedynie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Kaliszu. W okresie sprawozdawczym wystąpiło ono o zmianę rozkładów
jazdy

na 5 obsługiwanych przez siebie liniach. Przed dokonaniem zmian zezwoleń i

stanowiących ich załączników rozkładów jazdy, celem uzyskania informacji o dostosowaniu

przedstawionych zmian rozkładów jazdy do lokalnych zapotrzebowań,

wystąpiono

do

właściwego - z uwagi na trasę- wójta gminy o opinie do przedłożonych projektów; zwrócono
się również o stosowną opinię do organizacji konsumentów. W odniesieniu do kolejowych
przewozów osobowych, nie istnieją możliwości formalnego bezpośredniego oddziaływania
starostów na kształt rozkładu jazdy pociągów, co nie znaczy że nie można występować do
marszałka województwa o wprowadzenie rozwiązań do rozkładów , które uzgadnia on z
Przewozami Regionalnymi PKP.
Cel operacyjny nr 30: Obniżenie zagrożenia hałasem i emisja spalin na drodze nr 11
W ramach realizacji zadań zawartych w w/w celu Zarząd Dróg Powiatowych, przy
współudziale środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł (koszt ogółem 5.370 zł), w 2006 r. zlecił
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonanie pomiarów
poziomu hałasu drogowego przy drogach powiatowych. Dodatkowo WIOŚ przeprowadził
badania przy drogach krajowych. Łącznie wykonano na drogach powiatu jarocińskiego
badania w 12 punktach, wytypowanych ze względu na znaczne natężenie ruchu. Uzyskane
wyniki badań wykazały, że w poddanych ocenie miejscach, w szczególności usytuowanych
przy drogach krajowych, wystąpiły wielkości wskazujące na dużą i bardzo dużą uciążliwość
hałasu. Kontynuacja badań, w latach następnych, umożliwi opracowanie mapy akustycznej.
Termin ustawowy sporządzenia mapy akustycznej: 30.06.2012r., oraz uchwalenia programu
ochrony przed hałasem: 30.06.2013r.
Jednocześnie, nawiązując do zadań ukierunkowanych na ograniczenie ponadnormatywnego
hałasu, a określonych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Jarocinskiego, rozpoczęto
wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Jarocinie prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni
ochronnej przy drogach powiatowych. W roku 2006 r. dokonano nowych zadrzewień przy
dwóch drogach powiatowych na odcinku ok. 3 km, a wiosną br. na odcinku ok. 4 km.
VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
Cel operacyjny nr 31: Stworzenie systemu utylizacji odpadów
Strategicznymi dokumentami dot. realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w powiecie
jarocińskim, w tym w zakresie wrażania systemu utylizacji odpadów, jest przyjęty w grudniu
2003r. „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu
Jarocińskiego” oraz Gminne Plany Gospodarki Odpadami. Zgodnie z wymogami przepisów
prawa w br. gminy przedłożyły sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami, a w

czerwcu 2007 r. Zarząd Powiatu przyjął i przedstawił Radzie Powiatu Jarocińskiego
odpowiednio raport – sprawozdanie z realizacji ww. programu i planu.
Cel operacyjny nr 32: Objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną i innymi systemami
zagospodarowania ścieków w ramach któ®ego zapisano zadanie Wsparcie gmin w
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje (SAPARD)
Wsparcie gmin w zakresie pozyskania środków SAPARD nie jest obecnie realizowane, gdyż
środki SAPARD to fundusze przedakcesyjne. Aktualnie, z uwagi na fakt, że gminy nie mają
możliwości ubiegania się o środki z SAPARD-u wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych realizowane jest w innych formach. M.in.: 21 czerwca 2007r.
podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Jarocin i Powiatem Jarocińskim.
Strony powyższego listu intencyjnego oświadczają, iż rozpoczną negocjacje, które mają
prowadzić do nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu przygotowania i
realizacji projektu „Przebudowa drogi Bachorzew - Wilkowyja”, w ramach którego
powstanie poprzez sieć ulic gminnych, tj. ul. Iwaszkiewicza w Wilkowyi oraz ul. Jesienna w
Bachorzewie połączenie drogi powiatowej „Jarocin-Żerków - Śmiełów – Ruda Komorska” z
drogą wojewódzka „Jarocin- Gizałki – Rychwał – Tuliszków” i drogą powiatową „HilarówKorzkwy”.
Cel operacyjny nr 33: Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną
Zadanie to głównie realizowano w 2002 i 2003r. kiedy to zebrano informacje i opracowano
założenia programowe budowy zbiorników retencyjnych „Zbiór podstawowych informacji
wg stanu na II półrocze 2002r.”a w 2003 r. opracowano studium planistyczne retencji wód w
zlewni rzeki Lutynia.
Cel operacyjny nr 34: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych.
W ramach podjętych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
działań, przy wsparciu lokalnych samorządów, w 2006 r. zakończono modernizację wału
przeciwpowodziowego rzeki Warty na terenie gminy Żerków, na długości ponad 8 km, a
obecnie

zakończono

prace

dokumentacyjne

związane

z

przebudową

wału

przeciwpowodziowego rzeki Prosny, na planowanej dług. 12 km
Cel operacyjny nr 35: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska
W ramach posiadanych kompetencji tut. Starostwo Powiatowe, celem dostosowania
środowiska, w tym przez korzystających z niego podmiotów do standardów, współdziała
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, który corocznie (ostatnio na sesji

w czerwcu 2007 r.) składa Radzie Powiatu Jarocińskiego informację o stanie środowiska oraz
wynikach działań kontrolnych.
Cel operacyjny nr 36: Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży
Realizacja przedsięwzięć na rzecz proekologicznych działań edukacyjnych wśród dzieci i
młodzieży, w 2007 roku obejmowała w szczególności przeprowadzenie już VIII edycji
powiatowego konkursu „Śmieciom STOP” pod hasłem: „Postęp cywilizacyjny a odpady”.
Nakłady na ww. inicjatywę, w kwocie ok. 3.000 zł, zostały sfinansowane ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wzorem lat
ubiegłych ze środków ww. Funduszu – w kwocie ok. 7.000 zł wsparto na terenie powiatu
jarocińskiego akcję „Sprzątanie świata – Polska 2007”, której kulminacja przypadła na dzień
14 września 2007 r., wzięło w niej udział ok. 9000 uczestników.
Cel operacyjny nr 37: Budowa hali sportowo-widowiskowej.
Zadanie to nie było realizowane w 2007r.

