Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011
– stopień realizacji na koniec III kw. 2005r
Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Źródła
finansow
ania

Szacunkowe koszty

Realizator

Uwagi

Stopień realizacji

I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA
1.
1.1

1.2

1.3

Poprawa pracy wychowawczej i oświatowej w szkołach
Powołanie zespołu koordynującego dla
opracowania programu, z udziałem przedst.
W ramach budżetu
2003
powiatu
starostwa, miast i gmin, delegat. kuratorium
oświaty.
Opracowanie
ramowego
programu
dydaktyczno-wychowawczego dla szkół
ponadpodstawowych.
Listopad
3 000
2003 r.

Zespół
Koordynujący

Budżet
powiatu

Szkoły dla
których organem
prowadzącym
jest powiat
Jarociński i
zespół
koordynujący

Zgodnie z programem

Budżet
powiatu

Zarząd Powiatu +
Zespół
koordynujący

5 000 rocznie z
budżetu powiatu +
partycypacja
poszczególnych
gmin

Starosta
Jarociński +
Budżet
Komisja
powiatu +
Powiatowa
budżety
Bezpieczeństwa
gmin
i Porządku +
Policja

Wdrożenie programu.
I-II/2003

2.
2.1

Budżet
powiatu

Poszerzenie zakresu działań prewencyjnych
Kontynuacja
programu
prewencji
kryminalnej we współpracy z samorządami
lokalnymi.
Poszerzenie
zakresu
terytorialnego na obszar wszystkich gmin
Zadanie
powiatu.
stałe

Zrealizowano.
W programie zapisano, iż
uznaje się za zasadne
powołanie stanowiska
Doradcy zawodowego, np.
Zrealizowano
W Powiatowym Urzędzie
Pracy, Poradni
PsychologicznoPedagogicznej lub szkołach.

II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI
3.

Stworzenie stałych form komunikacji (powiat – gminy - organizacje gospod.)

1

Wdrożenie nasąpiło poprzez
szkolne programy wychowawcze.
Realizacja w sposób ciągły przez
KP Policji w Jarocinie
następujących zadań na terenie
miasta Jarocin “Bezpieczne
Miasto”, “Bezpieczny ogród” i
“Wielkopolski Sąsiedzki Program
Przeciwdziałania Przestępczości”,
na terenie powiatu “Bezpieczna
Gmina” i “Bezpieczna szkoła”.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

3.2

Zapewnienie stałego przepływu informacji Zadanie
W ramach budżetu
Budżet
Zarząd Powiatu +
oraz roboczego kontaktu między powiatem, stałe
CWP
CWP
CWP
gminami i organizacjami gospodarczymi
Koordynacja działań gmin i powiatów w poszczególnych sferach aktywności (koncentracja sił i środków)
Kontynuacja
spotkań
władz Zadanie
W ramach budżetu
Budżet
Starosta
samorządowych
z terenu powiatu. stałe
powiatu
powiatu
Jarociński
Przekazywanie bieżących informacji.
Organizacja spotkań koordynacyjnych

Zadanie
stałe

5 000 rocznie

Źródła
finansow
Realizator
ania
Budżet
Starostwo
powiatu
Powiat.: WPiR
+środki
zewn.
+budżet
gmin

Kontynuacja
Gospodarczego.

4.2

Forum Zadanie
stałe

Szacunkowe koszty

3.1

4.
4.1

działalności

Termin
realizacji

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu
WPiR

Starostwo
Powiat.: WPiR

Uwagi
Organizacja forum min.
2 razy w roku.

Stopień realizacji
W tym roku odbyło się jedno
Forum Gospodarcze. Oprócz tego
odbywają się szkolenia zgodnie z
zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez przedsiębiorców. CWP
utrzymuje bezpośrednie kontakty z
firmami i na bieżąco reaguje na ich
problemy.
Bieżąca realizacja zadania.

Realizacja występuje w miarę
potrzeb. Spotkania z wójtami i
burmistrzami odbywają się
cyklicznie.
Organizacja spotkań
minimum 2 razy w roku

Zrealizowano.

III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ
5.
5.1

Rozbudowa szpitala o budynek zabiegowy (blok operacyjny, zespół izb przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy)
Opracowanie koncepcji, przeprowadzenie II/2002 –
15 mln
Budżet
Rada Powiatu
30% -budżet powiatu,
remontu i modernizacji.
II/2005
w roku 2002 środki z powiatu + Zarząd Powiatu 70% -środki zewn.
Dyrektor ZZOZ Ewentualny udział komercyjnego
Oprac.
budżetu powiatu w
środki
inwestora zewnętrznego. Realizacja
koncepcji
kwocie 1 mln
zewnętrzne
uwarunkowana pozyskaniem
I/2002
: budżet
znaczących środków zewnętrznych.
centralny +
budżet
województ
wa
(kontrakt
regionalny
).

2

Wartość otrzymanej dotacji
9.062.928,00 zł ze środków
ZPORR-u, 1.208.390,40 zł
Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
1.812.585,60 zł budzet powiatu
Rozpoczęcie budowy nastapiło w
maju 2005r. planowany termin
zakończenia to sierpień 2006

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty

Źródła
finansow
ania

Realizator

6.
6.1

Organizacja bazy przygotowującej osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy
Dokończenie
budowy,
wyposażenie Zakończeni Planowy koszt ok. 1 PFRON
UmiG Żerków
i uruchomienie
Zakładu
Aktywności e zadania
900 tys. zł
1.807 tys. Z
Zawodowej w Żerkowie
zaplanowan
UmiG
o na 2005 r.
Żerków 93
tys. złł

7.
7.1

Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Przeprowadzenie analizy potrzeb w I/2002
W ramach budżetu
zakresie obiektów użyteczności publicznej
powiatu
(budynki, przejścia dla pieszych etc.)

7.2

Powołanie zespołu ds. realizacji prac II/2002
dostosowawczych, który ustali kolejność,
szacunek koszty, hierarchię realizacji prac.

W ramach budżetu
powiatu

Realizacja programu

Zgodnie z szacunkiem Budżet
Zarząd Powiatu +
kosztów
powiatu + PCPR
budżety
gmin +
PFRON+śr.
pom.

7.3

8.

I/2003 –
II/2011

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.: WAiB +
gminy powiatu

Budżet
powiatu

Starosta
Jarociński + BI

Osiągnięcie odpowiedniego standardu usług opieki społecznej – zgodnego z wymogami prawa

3

Uwagi

W 2003 r.UMiG Żerków
przejął realizację zadania po
Stowarzyszeniu Praca
Integracja Samorządność w
Jarocinie

Stopień realizacji

ZAZ w Żerkowie zostanie
uruchomiony na początku grudnia
2005r. Obecnie trwa nabór osób.
ZAZ będzie świadczył usługi w
zakresie poligrafii, prac
porządkowych na terenach
zielonych. Oprócz tego powstanie
tam wypożyczalnia sprzętu
turystycznego i pralnia, która
również będzie świadczyć usługi.
Przy udziale przedstawicieli gmin,
PCPR i Zarządu Powiatu
dokonano analizy potrzeb

Zmiana nazwy wydziału
realizujacego zgodnie z
regulaminem
organizacyjnym

Zadanie zrealizowano
W 2005r wykonano pochylnię dla
osób niepełnosprawnych do
budynku Ośrodka Zdrowia w
Jaraczewie i w Rusku. Oprócz
tego trwają takie prace w DPS w
Zakrzewie. Dostosowane zostaną
wszystkie trzy budynki.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty

Źródła
finansow
Realizator
ania
Środki
DPS w
własne
Zakrzewie
Starostwa
Powiatowe
go

Uwagi

8.1

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Rok 2004

150 tys. zł

8.2

Modernizacja Domu Dziecka w Górze

Wrzesień
2004 r.

48 tys. zł

8.3

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rok 2004
Cerekwicy

16 tys. zł

9.
9.1

Stworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny (udział PCPR, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji)
Powołanie Zespołu Wsparcia Rodziny w I/2002 –
W ramach budżetów Progr.
Powiatowe
ZWR będzie się składał z
ramach funkcjonującego Powiatowego II/2002
organizacji
celowe + Centrum Pomocy deleg. przez poszcz. org.
Centrum Pomocy Rodzinie
delegujących
budżety
Rodzinie
fachowców
PCPR,
OPS, sądu,
policji

10.

Samochód
jest darem
Stowarzys
zenia
Przyjaciół
Domu
Dziecka w
Górze
DOMOS
-Środki
własne SP

Dom Dziecka w
Górze

MOW w
Cerekwicy

Podniesiono standard
mieszkań dla 48 osób

Zadanie w trakcie realizacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy, Polityki Społecznej
i Gospodarki opracowano plan
naprawczy DPS w Zakrzewie
umożliwiający ośrodkowi
uzyskanie wymaganych
standardów świadczonych usług.
Środki na realizacje tych zadań
przekazane zostały przez PEFRON
i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.
Dzięki temu realizacja programu
naprawczego nastąpi do końca
2005r. i w 2006 roku DPS uzyska
odpowiedni poziom usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Dom Dziecka w Górze
Zadanie zdrealizowano – Dom
uzyskał planowany na rok
Dziecka w Górze spełnia
2004 standard wyposażenia. wszystkie wymagane standardy.
Obecnie trawają prace
poprawiajace warunki bytowe
wychowanków (remont pralni,
wymieniono instalację elektryczną
na kortarzach i klatkach
schodowych.)
Wymienione ośrodki
przeznaczono na remont
Zrealizowano.
budynków mieszkalnych

IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE
Wsparcie rozwoju usług rolniczych i innych na terenach wiejskich

4

Stopień realizacji

Zadanie realizowane w zależności
od potrzeb. W trzech kwartałach
2005r Zespół się nie zebrał.

Źródła
finansow
Realizator
Uwagi
ania
10.1 Organizacja szkoleń umożliwiających Zadanie
Powiatowy Urząd 2 szkolenia rocznie w każdej
W zależności od ilości PUP+
Pracy
z gmin
uzyskanie
kwalifikacji
w
usługach stałe
i tematyki około 30
Fundusz
poszukiwanych na terenach wiejskich
000 rocznie
Pracy+
SAPARD +
fund. strukt.
po 2006
11. Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych
CWP
Zarząd
11.1 Zapewnienie dostępu do informacji o Od I/2003 W ramach budżetu
możliwościach pozysk. środków pomoc. na Zadanie
Ośrodka Wspierania
Stowarzyszenia
inwestycje i rozwój w sektorze rolniczym stałe
Przedsiębiorczości.
Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

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

Szacunkowe koszty

10 000 rocznie

12. Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich
12.1 Organizacja szkoleń na temat Unii I/2002 –
4 000 rocznie
Europejskiej
oraz
problematyki II/2005
integracyjnej w zakresie rolnictwa

12.2 Organizacja spotkań z przedst. giełd, Zadanie
Agencja Rynku Rolnego. Wsparcie i stałe
lobbing oraz zapewnienie informacji dla
rolników

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu WPiR +
środki
własne
uczestn.

Starostwo
Powiat.: WPiR +
WOŚRiL

Budżet
Starostwo
Organizacja 4 szkoleń
powiatu - Powiat.: WPiR + rocznie
WPiR
WOŚRiL
+WOŚRiL

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.: WPiR +
WOŚRiL

5

Stopień realizacji
PUP organizuje szkolenia dla osób
bezrobotnych. Są to szkolenia
umożliwiajace uzykanie
kwalifikacji niekoniecznie w
usługach poszukiwanych na
terenach wiejskich.
Zadanie realizuje Biuro ARiMR w
Jarocinie. Oprócz tego Referat
Ochrony Środowiska oraz Wydział
Edukacji i Promocji zorganizowali
szkolenia i spotkania dotyczące
Programu Rozwoju Rolnictwa
Ekologicznego w Wielkopolsce,
Forum Rolnicze (wspólnie z Radą
Powiatową Wielkopolskiej Izby
Rolniczej). Oprócz tego ROŚ
informuje na bieżącą o wszelkich
przedsięwzięciach szkoleniowych
dla rolników.
Realizacja ograniczona. Grupy
producenckie same organizują
swoją prezentacje na targach
rolniczych. Wydział Edukacji i
Promocji zgodnie z
zapotrzebowaniem promuje
działalność grup.
Zrealizowano. W zakresie
integracji europejskiej zostały
zorganizowane jedynie konsultacje
dotyczące programu pomocowego
w zakresie przetwórstwa rolno –
spożyczego.
Realizacja organiczona.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty

13. Działania na rzecz powiększania gospodarstw rolnych
13.1 Przejmowanie gruntów z zasobów Agencja I/2002 –
W ramach budżetu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz II/2007
powiatu
sprzedaż gruntów z zasobów komunalnych
i powiatowych

13.2 Organizacja spotkań z przedstawicielami Zadanie
AWRSP
stałe

W ramach budżetu
powiatu

Źródła
finansow
ania

Realizator

Uwagi

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.:
WGKiGN

Obecnie AWRSP
przekształciała się w
Agencję Nieruchomości
Rolnych

Budżet
powiatu

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu

Organizacja 1 spotkania
rocznie

Stopień realizacji

Nie zrealizowano. W świetle
obowiązujących przepisów
prawnych brak jest podstaw do
przejmowania nieruchomości
rolnych z zasobu Agencji
Nieruchomości Rolnych (dawnej
AWRSP) – powiat nie prowadzi
obrotu gruntami rolnymi i
komunalnymi.
Zrealizowano.

V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI
15. Stworzenie programu rozwoju turystyki
15.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy I/2002
stanu obiektów turystycznych

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu

15.2 Powołanie
programu

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu

Zespół
programowy

15.4 Wydanie przewodnika turystycznego o II/2003
powiecie

40 000

budżet
powiatu +
środki
zewn.

Starostwo
50% - budżet + sponsorzy,
Powiat.: WPiR + reklamy, samorząd wojew.,
zespół
środki pomocowe
programowy

15.5 Wydanie opracowania albumowego
historii festiwali rockowych w Jarocinie

10 000

Budżet
Starostwo
udział sponsorów
powiatu + Powiat.: WPiR +
środki
zesp.progr.
zewn.

zespołu

ds.

opracowania II/2002

15.3 Opracowanie kompleksowego programu

16.

I/2003

o II/2002

Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiat.: WOKiS
Zespół
W skład zespołu wejdą
programowy
przedst.: Rady Powiatu,
WPiR, WOKiS oraz org.
turyst.

Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki

6

Zrealizowano.
Zrealizowano. Spotkanie
inaugurujące prace zespołu nad
opracowaniem programu rozwoju
turystyki odbyło się w dniu
31.05.2005 roku.
Nie zrealizowano. Z uwagi na brak
środków. Planuje się rozpoczęcie
działań w przyszłym roku.
Nie zrealizowano. Planuję się
wydanie przewodnika
turystycznego o powiecie jako
jedno z zadań w konkursie na
2006r., zgodnie z ustawą o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Nie zrealizowano. Opracowanie
sporządza inny podmiot

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

16.1 Organizacja szkoleń dla
agroturystycznych, udział
turystycznych.

Termin
realizacji

gospodarstw Zadanie
w targach stałe od
II/2002

16.2 Dofinansowanie imprez turystycznych o Zadanie
charakterze regionalnym
stałe

Źródła
finansow
ania
W zależności od
Śr. zewn.
pozyskanych środków pomoc.
współpr z
PART
Szacunkowe koszty

20 000 rocznie

Budżet
powiatu

17. Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi obiektami turystycznymi
17.1 Organizacja
spotkań
z
zarządcami Zadanie
W ramach budżetu
Budżet
obiektów turystycznych
stałe
powiatu
powiatu
18. Pomoc w pozyskaniu środków na rozwój turystyki
18.1 Zapewnienie dostępu do informacji o Zadanie
W ramach budżetu
Budżet
szkoleniach, programach i źródłach stałe od
Cśrodka Wspierania CWP
finansowania inwestycji turystycznych
I/2003
Przedsiębiorczości
18.2 Świadczenie usług w zakresie sporządzania
aplikacji do programów pomocowych
19. Rozbudowa infrastruktury turystycznej
19.1 Stworzenie kompleksowej bazy danych o
obiektach i imprezach turystycznych

Realizator

Uwagi

Starostwo Powiat.
+ ODR +
Dyrektor Zesp
Parków Krajobraz.

W 2005 roku zorganizowano
szkolenie dla agroturystów na
temat SPO Działanie 2.4, oraz
przepisów dotyczących rocznego
sprawozdania podatkowego. Nie
brano czynnego udziału w targach
turystycznych z uwagi na brak
zainteresowania ze strony
potencjalnych wystawców.
Powstały jednak nowe materiały
promocyjne - folder z bazą
turystyczną oraz mapa powiatu
jarocińskiego.
Zarząd Powiatu Środki przeznaczone na
W tym roku pieniądze na sport i
Starostwo
kulturę w systemie grantów turystykę rozdzielane zostały w
Powiat.: WOKiS,
drodze konkursu zgodnie z ustawą
Komisja Edukacji
o pożytku publicznym i
(...)
wolontariacie. PTTK nie przystąpił
do konkursu. W związku z tym
żadna z imprez z jego kalendarza
nie została dofinansowana.
Wspomagamy te imprezy tylko w
formie informacyjnej.
Starostwo
Organizacja 1 spotkania
Powiat.: WOKiS rocznie
Zarząd
Stowarzyszenia

Zadanie
stałe j.w.

W ramach budżetu
OWP

Budżet O
WP

I/2002 –
II/2002

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
Starostwo
Powiatu – Powiat.: WOKiS
WOKi S

7

Stopień realizacji

Zarząd
Stowarzyszenia

Zrealizowano.
Realizacja w miarę pozyskanych
informacji. W trakcie realizacji jest
zakładka na stronie interentowej
powiatu tylko dotycząca turystyki.
Do tej pory nie wystąpiła taka
potrzeba

Zrealizowano

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

19.2 Koordynacja działań gmin w zakresie bud. Zadanie
ścieżek rowerowych i szlaków turyst
stałe

Szacunkowe koszty
W ramach budżetu
powiatu

20. Stworzenie programu promocji walorów turystyczno-krajobrazowych
20.1 Wsparcie organizacyjne w zakresie I/2002 –
W ramach budżetu
zagospodarowania
Żerkowsko- II/2003
powiatu
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

20.2 Pomoc i wsparcie dla gminy Żerków w I/2002 –
poszukiwaniu i pozyskaniu inwestora II/2005
(obiekty turystyczne)

W ramach budżetu
powiatu i budżetu
CWP

Źródła
finansow
Realizator
ania
Budżet
Starostwo
Powiatu – Powitowe:
WOKiS
WOKiS
Budżet
powiatu

Rada Powiatu

Budżet
Zarząd Powiatu +
powiatu – Zarząd
WPiR +
Stowarzyszenia
budżet
CWP

Uwagi

Stopień realizacji
W tym roku nie podjęto żadnych
działań.

Oprac. po sporz. progr.
Ochr. Środ. Woj.
Wielkopolsk.

Podejmowane działania mają
charakter promocyjny: udział w
dniach Drzewiectwa, Leśnictwa i
Łowiectwa, zgłoszenie ścieżki
edukacyjnej “Starorzecze”
znajdującej się na terenie parku do
konkursu na najlepszy obiekt
turystyki aktywnej w Wielkopolsce.

Biężąca realizacja zadania

VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW
21. Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
21.1 Stworzenie kompleks. bazy danych terenówI/2002 –
W ramach budżetu
inwestycyjn. na obszarze wszystkich gmin II/2002
powiatu

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.: WPiR

21.2 Włączenie ofert inwestycyjnych gmin do Zadanie
oferty i systemu promocji powiatu
stałe

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.: WPiR

22. Poprawa współpracy organizacji gospodarczych z samorządem
22.1 Organizacja
spotkań
przedstawicieli Zadanie
W ramach budżetu
organizacji gospodarczych z władzami stałe
powiatu
Starostwa Powiatowego oraz Gmin

Budżet
powiatu

Starostwo
4 spotkania/rok Tematyka:
Powiat.: WPiR + 1/Zasady bieżących procedur
PUP
prawnych
Realizacja w miarę potrzeb.
2/ Informacja o przedsięwz.
lokal.
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Zadanie zrealizowane.
W posiadaniu CWP znajduje się
oferta terenów inwestycyjnych
gmin
z
terenu
powiatu
jarocińskiego, w trzech językach
na nośniku CD.
Zrealizowano. Promowane na
imprezach inwestycyjnych w kraju
i poza granicami w programie
“Invest in Wielkopolska”.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

22.2 Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców

Termin
realizacji
Zadanie
stałe

Źródła
finansow
Realizator
ania
W ramach budżetu
Budżet
Starostwo
powiatu - 2000 zł/rok powiatu
Powiat.: WPiR
Szacunkowe koszty

23. Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji sektora MŚP
23.1 Współpraca w zakresie stworzenia punktów II/2002W ramach budżetów
informacyjnych dla przedsiębiorstw
II/2003
OWP i org. gospod.

Budżet
OW P +
OWP i org. organizacje
gospod.
gospodarcze
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Uwagi
Porozumienie z Euro Info
Centrum w Kaliszu

Stopień realizacji
Do końca wrzesnia 2005 roku
zorganizowano następujące
spotkania:
-poświęcone ZPORR działanie 3.4
mikroprzedsiębiorcy,
-poświęcone
Sektorowemu
Programowi Operacyjnemu –
Wzrost
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw działanie 2.3 dla
MSP
(małe
i
średnie
przedsiebiorstwa) na inwestycje,
-praktyczne aspekty zmian w
podatku VAT,
-indywidualne
konsultacje
eksperckie
dot.
możliwości
ubiegania
się
o środki finansowe z Unii, które
dotyczyły:
działania
3.4
mikroprzedsiębiorcy, działania 1.5
SPO-ROL, działania 2.3 SPOWKP, działania 2.4 ochrona
środowiska, PHARE 2003 –
wsparcie
na
doradztwo,
inwestycje,
pożyczki
na
inwestycję.
-Program
PHARE
2003
–
wsparcie
konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw

Jak do tej pory nie utworzono
innych punktów, częściowa
realizacja zadania przez
stanowisko ds. wspierania
przedsiębiorczości. Na stronie
internetowej powiatu znajduje się
zakładka CWP zawiera informacje
dla przedsiębiorców

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

23.2 Wsparcie w realizacji wspólnych projektów Zad. stałe
(org. gosp., przedsiębiorstwa, OWP)
od II/2002

Szacunkowe koszty
W ramach budżetu
powiatu

Źródła
finansow
Realizator
ania
Budżet
Starostwo
Powiatu
Powiat.: WPiR

Uwagi

W tym roku wspólnie z
Jarocińskim Forum Gospodarczym
powstaje Katalog Produktów Firm
Powiatu Jarocińskiego.
Wydawnictwo powstanie jeszcze w
tym roku.

24. Działania na rzecz powstania systemu wspierania przedsięwzięć gospodarczych
24.1 Współpr. w powołaniu Lokalnego FunduszuII/2003 –
W ramach budżetów Budżety
Powiat + gminy
Pożyczkowego i Gwarancyjnego dla MŚP II/2004
organizacji
OWP i org. + OWP + org.
gospod.
gospod.

25. Powstanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
25.1 Powołanie OWP
I/2002
150 000 zł rocznie

25.2 Określenie zakresu działań i stworzenie pl.I/2002
pracy na pierwsze 2 lata działalności OWP

W ramach budżetu

Podpisano porozumiemie z
Wielkopolską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, Wielkopolskim
Funduszem Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego.

Budżety
Założyciele
powiatu
Stowarzyszenia
(50%) +
gmin +
Marszałek
(50%)

Budżet
OWP

Nie powołano CWP w ramach
Stowarzyszenia, brak decyzji
umożliwiajacej wcielenie w życie
zadania, póki co działa stanowisko
ds wspierania przedsiębiorczości w
Wydziale Edukacji i Promocji w
Starostwie Powiatowym. Wszystkie
gminy powiatu jarocinskiego
jeszcze w 2003 r. podjęły stosowne
Uchwały w sprawie utworzenia
Stowarzyszenia i przystąpienia do
Komitetu założycielskiego.
Realizacja planów miesięcznych
Centrum – stanowisko ds.
wspierania przedsiębiorczości

Zarząd OWP

26. Zwiększenie poziomu wykorzystania programów pomocowych przez sektor MŚP
26.1 Powołanie pełnomocnika Starosty ds. I/2002
W ramach budżetu
Budżet
projektów pomocowych i rozwoju
powiatu
powiatu
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Starosta
Jarociński

Stopień realizacji

Pełnomocnik:
1/ sporz. aplikacji projekt.
2/ obsługa w pozysk. funduszy
zewn.
3/ współpr. z MŚP

Powołano referat ds. inwestycji i
rozwoju w Starostwie
Powiatowym, oprócz tego
pracownicy wydziału edukacji i
promocji mają w zakresie
obowiazków pozyskiwanie środków
zewnetrznych na planową
działalność.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty

Źródła
finansow
ania

Realizator

Uwagi

Stopień realizacji

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

Budżet
powiatu

Starostwo Powiat.:Grupy docelowe:
WPiR + WOŚRiL 1/parlamentarzyści
2/ wł. lok. i centr.
+ Powiat.
Komenda Policji +3/media centralne
ZDP

1. Spotkanie z Ministerm
Infrastruktury Markiem Polem i
Dyrektorem odpowiedzialnym za
drogi krajowe (publiczne)
2. Spotkanie Zarządu Powiatu z
Dyrekcją Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z
Poznania (marzec 2005r.)
3. Sesja poświęcona drogom
4. Spotkanie samorządów przez
które przebiega krajowa 11 w
Poznaniu w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Dróg Krajowych i
Autostrad

W ramach budżetów

Budżet
powiatu +
budżety
gmin

Starosta
Jarociński +
Powiat. Zarząd
Dróg

Przekazano gminom do
wykorzystania w 2005 r. środki na
zakup materiałów do budowy i
remontów chodników na drogach
powiatowych na kwotę 200 tys. zł
po 50 tys. zł dla każdej gminy.

28.2 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na I/2002 –
drodze nr 12 (ul. Moniuszki, ul. II/2003
Kościuszki)

200 000 zł

Zarząd Miasta +
Zarząd Powiatu

28.3 Modernizacja powierzchni dróg

850 000 zł rocznie

Budżet
powiatu +
budżet
Miasta
Budżet
powiatu

28. Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych
28.1 Współpr. z gminami w modernizacji Zadanie
ciągów pieszych przy drogach krajowych stałe

Zadanie
stałe
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Zarząd Powiatu
Zarząd Dróg
Powiat.

Finansowanie po 50% ze
strony powiatu i miasta

Zrealizowano.
-Wykonano II etap przebudowy ul.
Bema w Jarocinie na kwotę
266.658,75 zł. Wykonano remont
kapitalny powierzchni na drodze
Mieszków – Zalesie w Osieku na
kwotę 96 611,09 zł. Wykonano
powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogi Raszewy –
Przybysław i Chrzan –
Bieździadów na kwotę 66.929,84 zł.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty

29. Przystosowanie rozkładów komunikacji do potrzeb mieszkańców
29.1 Współudział
w
uzgadnianiu
z Zadanie
Koszty wyjazdów
dysponentami planów rozkładów jazdy stałe
służbowych
komunikacji masowej

Źródła
finansow
ania
Budżet
powiatu

30. Obniżenie zagrożenia hałasem i emisja spalin na drodze nr 11
30.1 Kontynuacja badań poziomu hałasu przy Zadanie
5000 zł (co dwa lata) Budżet
drogach powiatowych
stałe
powiatu

30.2 Stworzenie mapy akustycznej powiatu

30.3 Stworzenie
Powiatowego
Ograniczania Hałasu

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

Programu II/2003 –
II/2009

10 000 zł

Budżet
powiatu

Budżet
powiatu
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Realizator

Komisja Rozw
Gosp. Budżetu i
Finansów oraz
Integracji
Europejskiej

Uwagi

Spotkania z dysponentami 2
razy w roku

Stopień realizacji

W obecnej stanie prawnym
występuje
obowiązek
tzw.
koordynowania
rozkładów jazdy.
Wpływ Starosty na kształtowanie
rozkładów jazdy komunikacji masowej
pozostał
jedynie
w
zakresie
obejmującym transport drogowy. W
2005 roku rozpatrywano 8 wniosków a
wraz z nimi i propozycje rozkładów
jazdy
autobusów
przedsiębiorstw
wykonujących przewozy osób na terenie
naszego oraz na trasach przecinających
jego granice. Mimo braku możliwości
formalnego oddziaływania na kształt
rozkładu jazdy pociągów konsultowano
założenia nowego modelu obsługi
kolejowej regionu.

Zarząd Powiatu + Uwarunk. zewnętrz realizacji
Wspólnie z Zarządem Dróg
ZDP+ Powiatowy stanowi ustalenie standard.
Powiatowych podjęto wstępne
Fundusz Ochrony hałasu przez wojew
działania zmierzajace do
Środowiska
zrealizowania tego zadania w 2006
roku. W ramach tego działania
wykonane zostaną pomiary
poziomu hałasu drogowego w
wytypowanych miejscach.
Starostwo Powiat.:Wykonanie po ustal.
Kontynuacja tych działań umożliwi
WOŚRL+ZDP+P standardów
powstanie mapy akustycznej.
FOŚ
Jednak zgodnie z przepisami
prawa zobowiazani jesteśmy do
stworzenia takiej mapy do
dnia 30.06. 2012r.
Zarząd Powiatu jw.
Starostwo
Program powstanie dopiero po
Powiat.:
opracowaniu mapy.
WOŚRL+ WKiD

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

31. Stworzenie systemu utylizacji odpadów
31.1 Powołanie zespołu ds. opracowania II/2002
programu

31.2 Opracowanie programu

II/2003

Źródła
finansow
Realizator
ania
VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Szacunkowe koszty

W ramach budżetów Budżety
Powiat. i Gminnych PFOŚ +
Fund. Ochr. Środow. GFOŚ

Zarząd Powiatu

10 000

Budżet
powiatu
31.3 Wdrożenie programu
I/2004 –
Środki adresatów
Budżety
Zarząd Powiatu
Zad. stałe
wskazań
adresatów
32. Objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną i innymi systemami zagospodarowania ścieków
32.1 Wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania II/2002 –
W ramach budżetu
Budżet
Zarząd Powiatu +
środków zewnętrznych na inwestycje II/2006
powiatu oraz Powiat. powiatu + Pełnomocnik ds.
proj. pomoc. i
(SAPARD)
Zad. stałe
Fund. Ochr. Środow. PFOŚ
rozwoju
33. Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną
33.1 Zebranie informacji i opracowanie założeń II/2002
5 000 zł
programowych
budowy zbiorników
retencyjnych
33.2 Spotkania z gminami
I/2003
W ramach budżetu
powiatu
33.3 Prowadzenie działań lobbingowych na I/2003
rzecz budowy zbiornika
Zadanie
stałe

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu
Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.:
WOŚRiL
Starosta
Jarociński

Budżet
powiatu

Starostwo
Powiat.: WPiR
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Uwagi

Stopień realizacji

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.
Program na 4 lata

Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie w trakcie realizacji.

Pomoc w zakresie
sporządzania aplikacji
projekt.

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

Lok: Jaraczewo,
Góra, Bachorzew, Wilcza,
Brzóstków

Zrealizowano.

Uzysk. informacji o partycyp.
gmin w wykupie i przygot.
terenów

Zrealizowano.

Grupy docelowe:
Samorząd Wojew.+
Wlkp.Zarz. Melior.

Stopień zaawansowania
przygotowan i realizacji zadania
omówiono na posiedzeniu
wyjazdowym Komisji Rolnictwa
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Jarocinie w dn. 20
maja br. Zadanie przewidziane jest
do realizcaji ze środków Sektorowy
Programu Operacyjnego zadanie
dotyczy gospodarowania
rolniczymi zasobami wodnymi.

Nr

Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania

Termin
realizacji

34. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych
34.1 Prowadzenie działań lobbingowych w celu Zadanie
pilnego umieszczenia zadania w planach stałe
inwestycyjnych właściciela urządzeń
35. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska
35.1 Opracowanie Powiatowego Programu II/2002
Ochrony Środowiska
35.2 Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony I/2003
Środowiska
35.3 Ścisła realizacja programów zakładających Zadanie
dostosowanie
stanu
środowiska do stałe
standardów

Szacunkowe koszty

37.2 Realizacja inwestycji

Realizator

W ramach budżetu
powiatu

Budżet
powiatu

Zarząd Powiatu

10 000 zł –
20 000 zł

Budżet
powiatu

Starosta

Uwagi

Grupy docelowe:
1Wlkp Zarząd Melior.
2/ Media
3/ Władze

Rada Powiatu
W ramach budżetów
adresatów

36. Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży
20.000 zł –
36.1 Edukacyjne
przedsięwzięcia Zadanie
proekologiczne dla młodzieży
stałe
25.000 zł

37. Budowa hali sportowo-widowiskowej
37.1 Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń I/2003
finansowych

Źródła
finansow
ania

30 000 zł

Do II/2011 10 mln zł

Budżety
adresatów
wytycznyc
h

Starosta +
Inspektoraty
Ochrony
Środowiska

Powiat.
Starostwo
Fundusz
Powiat.:
Ochr
WOŚRiL + W Pi
Środowiska R
Budżet
Powiatu +
budżet
Miasta i
gminy
Jarocin
Budżet
powiatu i
Miasta i
Gminy
Jarocin +
środki
zewn.
(PFRON,
Totalizator
Sport)
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Stopień realizacji

Obecnie trwają prace przy
przebudowie wałów na rzece
Warcie. Zakończono etap
projektowy.
Zrealizowano.
Zrealizowano.
Zadanie stałe w trakcie realizacji.
Stopień realizacji referowany był
na sesji Rady Powiatu w Jarocinie
w bieżącym roku.

Zrealizowano.

Zarząd Powiatu +
Zarząd Miasta
Jeszcze nie podjęto działań w tym
zakresie.

Inwestor zgodnie Budowa lub adaptacja.
z ustaleniem
Hala 5 000 m2

