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1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU śYRARDOWSKIEGO
1.1.

UWAGI WSTĘPNE

Plan Rozwoju Lokalnego to planistyczne opracowanie wynikające ze Strategii
Rozwoju Powiatu śyrardowskiego. Składa się na nie sformułowanie misji i wizji
Powiatu

śyrardowskiego,

a

takŜe

zaprezentowanie

celów

strategicznych,

operacyjnych i zadań, wskaźników monitoringu oraz sposobów realizacji i ewaluacji
Planu Rozwoju Lokalnego.
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1.2.

MISJA I WIZJA POWIATU

Powiat śyrardowski jest przede wszystkim formą zorganizowania społeczności
lokalnej. NajwaŜniejszym dobrem i wartością, którą dysponuje są jego mieszkańcy.
To ludzie tworzą powiat i to oni decydują o tym jak powiat wygląda, jak będzie się
rozwijał w ciągu najbliŜszych lat.
Powiat jest takŜe istotnym elementem w strukturze samorządu terytorialnego
administracji państwowej. Z tego względu nie moŜna pominąć zadań, które
ustawowo spoczywają na jego organach.
Planowanie strategiczne to nie tylko określenie celów i zadań. Równie istotne
wydaje się wskazanie swoistej filozofii podejmowanych działań. Pamiętając, iŜ powiat
to przede wszystkim społeczność lokalna konieczne wydaje się sformułowanie misji
Powiatu

śyrardowskiego.

Misji

rozumianej

jako

zapis

stanu

świadomości

społeczności lokalnej, wyraŜenie podstawowych wartości, jakim hołdują mieszkańcy
powiatu. Innymi słowy misja powiatu to krótkie podsumowanie tego co najwaŜniejsze
dla Powiatu śyrardowskiego.

Misją jaką urzeczywistniać mają władze Powiatu śyrardowskiego jest
stworzenie bezpiecznej przestrzeni Ŝyciowej przy zachowaniu wysokich
walorów środowiska naturalnego powiatu i rozwój więzi społeczności lokalnej
oraz tworzenie warunków dla samorealizacji mieszkańców i sprzyjanie
działaniom ukierunkowanym na poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców
z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb osób o mniejszych moŜliwościach
Ŝyciowych.
Słowami kluczowymi w słowami w sformułowanej wyŜej misji są „więzi
społeczności lokalnej”, „samorealizacja mieszkańców” oraz „poprawa ekonomicznej
sytuacji mieszkańców” oraz „bezpieczna przestrzeń Ŝyciowa” i „wysokie walory
środowiska naturalnego”.
Diagnoza stanu obecnego w Powiecie śyrardowskim zawarta w Strategii
Rozwoju Powiatu prowadzi do wniosku, iŜ jednym z głównych wyzwań jakim sprostać
musi Powiat jest skoordynowanie działań podejmowanych w gminach. NaleŜy
jednakŜe pamiętać Ŝe samoświadomość społeczności lokalnej wynika takŜe
z poczucia jedności, którą budować moŜna choćby poprzez wykorzystanie
aktywności liderów społeczności lokalnej. Misja uwzględnia wielką wartość jaką jest
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jednostka

i

moŜliwość

realizacji

jej

własnych

aspiracji.

NajpowaŜniejszym

zdiagnozowanym problemem jest wysokie bezrobocie oraz duŜa ilość osób
korzystających z opieki społecznej i te dwa zagadnienia uwzględnia misja. Nie
moŜna takŜe pominąć wagi otoczenia dla warunków Ŝycia mieszkańców, w tym
zakresie sformułowana misja opiera się na dwóch fundamentalnych kwestiach:
bezpieczeństwa i czystego środowiska naturalnego.
Wizja Powiatu śyrardowskiego obejmuje projektowany stan społeczności
lokalnej, gospodarki, kultury, edukacji i innych obszarów aktywności społecznej
w stosunkowo długiej perspektywie czasowej.

W przewidywanej perspektywie czasowej (rok 2014) Powiat śyrardowski
ma stać się bezpieczną przestrzenią Ŝyciową, w której zachowane zostały
dotychczasowe walory przyrodnicze, a nowoczesna infrastruktura i poziom
wykształcenia, moŜliwości i aktywności zawodowych mieszkańców zadecydują
o dynamicznym rozwoju gospodarczym Powiatu.
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1.3. CELE I ZADANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA

W Planie Rozwoju Lokalnego wyodrębniono trzy cele strategiczne. Cele te
obejmują szerokie spektrum aktywności bądź Starostwa Powiatowego, bądź
jednostek organizacyjnych podległych Starostwu i mogą być określane takŜe mianem
celów długoterminowych, czy długookresowych. NaleŜy podkreślić, iŜ autorzy Planu
Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego nie zdecydowali się na wartościowanie
i porządkowanie celów strategicznych, operacyjnych i zadań według kryterium
doniosłości czy tez waŜności. Zabieg taki byłby niecelowy zwaŜywszy na
róŜnorodność potrzeb, które mają być zaspokojone poprzez realizację działań
wskazanych w Planie Rozwoju Lokalnego.
W ramach trzech, ogólnych celów strategicznych wyodrębniono kilkanaście
celów operacyjnych grupujących konkretne zadania. Cele operacyjne podlegać będą
zmianom poprzez dodanie nowych zadań w ramach istniejących celów, jak równieŜ
formułowaniu w razie potrzeby nowych celów operacyjnych.
Katalog zadań zawarty w części planistycznej Planie Rozwoju Lokalnego
Powiatu jest katalogiem otwartym. Oznacza to, Ŝe z załoŜenia nie stanowi
zamkniętego zestawienie zadań. PoŜądane jest by przy okazji corocznej ewaluacji
wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego, a właściwie jego projekcyjnej części określonej
mianem Planu Rozwoju Lokalnego dokonywać aktualizacji i rozbudowy części
zadaniowej.
NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, iŜ niektóre z zadań pozbawione są określenia
szacunkowego kosztu, źródeł finansowania, wskaźników monitoringu, czy teŜ
podmiotów odpowiedzialnych za wdroŜenie zadań. Wynika to z faktu, Ŝe niektóre
przedsięwzięcia są dopiero zarysowane jako niedookreślone jeszcze ostatecznie
koncepcje, w niektórych przypadkach brak moŜliwości wskazania racjonalnych
wskaźników monitoringu czy teŜ racjonalnego ustalenia szacunkowych kosztów
realizacji przedsięwzięcia.
Przed prezentacją części planistycznej naleŜy jeszcze raz podkreślić, iŜ nie
zastosowano klucza waŜności czy teŜ pilności zadań. Uporządkowano je natomiast
w ramach celów operacyjnych i strategicznych, by zachować konieczną przejrzystość
opracowania.
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1.4. ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIAMI WYśSZEGO RZĘDU

Jednym
skonstruowany

z podstawowych
Plan

Rozwoju

wymogów jakie
Lokalnego

jest

spełniać musi prawidłowo

wykazanie

zgodności

części

projekcyjnej ze strategiami wyŜszego rzędu.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego przewiduje trzy cele
strategiczne. Są nimi:
I.

Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców,

II.

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,

III.

Rozwój gospodarczy.
PowyŜsze

cele

strategiczne

lokują

się

w na

kilku

osiach

rozwoju

przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006. Cele strategiczne
przewidziane w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego plasują się
przede wszystkim na drugiej, trzeciej oraz szóstej osi rozwoju. Są to odpowiednio:
Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia, Tworzenie warunków dla zwiększania
poziomu inwestycji, promowanie zrównowaŜonego rozwoju i spójności przestrzennej
oraz

Wzmocnienie

potencjału

rozwojowego

regionów

i

przeciwdziałanie

marginalizacji niektórych obszarów. Zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe większość celów
operacyjnych w I celu strategicznym zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego
odpowiada głównym priorytetom drugiej osi NPR obejmującym aktywną politykę
rynku pracy oraz integrację zawodową i społeczną, a takŜe rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy.
W zakresie programów operacyjnych, do których odwołuje się Narodowy Plan
Rozwoju podkreślić naleŜy kompatybilność wielu zadań niniejszego PRL z głównym
z takich programów czyli wielofunduszowym

Zintegrowanym

Programie

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – opierającego się na unijnych
funduszach strukturalnych.
Plan Rozwoju Lokalnego składa się z celów odpowiadających priorytetom
polityki rozwoju regionalnego sformułowanych w Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2001-2006. Obejmują one:
1.

rozbudowę

i

modernizację

infrastruktury

słuŜącej

konkurencyjności regionów,
2.

wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

3.

rozwój lokalnym.

wzmacnianiu
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Plan Rozwoju odpowiada i zgodny jest ze Strategią Rozwoju Województwa
Mazowieckiego opracowaną na lata 2001-2006. W pierwszej kolejności przywołać
naleŜy cele długookresowe, na których opiera się Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego. Te bowiem są najmniej podatne na modyfikacje i z duŜą dozą
prawdopodobieństwa moŜna przypuszczać iŜ w większej części przeniesione
zostaną

do

nowego

planistycznego

opracowania

przygotowywanego

dla

województwa mazowieckiego. Cele i zadania określone w Planie Rozwoju Lokalnego
odpowiadają przede wszystkim

celowi długookresowemu 1.2. Przeciwdziałanie

nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju
gospodarczego i warunkach Ŝycia ludności w województwie. Wynika to ze
specyficznych potrzeb i punktów interwencji obejmujących przede wszystkim trudną
sytuację na rynku pracy i poprawy warunków Ŝyciowych mieszkańców. Kolejnym
zbieŜnym celem strategii wojewódzkiej jest cel 1.3.

Poprawa

jakości

środowiska

przyrodniczego Mazowsza, przy czym w tym przypadku zbieŜność została osiągnięta
poprzez inkorporowanie do Planu Rozwoju Lokalnego wszystkich celów i zadań
przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska oraz Planie Gospodarki Odpadami
dla Powiatu śyrardowskiego. Szereg zadań przewidzianych w Planie Rozwoju
Lokalnego, dotyczących poprawy jakości Ŝycia mieszkańców oraz bezpieczeństwa
Ŝycia mieszkańców wpisuje się w wojewódzki cel 1.4. WydłuŜenie trwania Ŝycia
mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zmianę stylu Ŝycia oraz poprzez
zmniejszenie rozpowszechniania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób
cywilizacyjnych i uzaleŜnień.
Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego ze strategią
wojewódzką sięga takŜe zbieŜności z wieloma przewidzianymi tam celami średnio
i krótkookresowymi. Tytułem przykładu przywołać w tym miejscu naleŜy wojewódzki
cel operacyjny 2.1 b) modernizacji i rozbudowy sieci dróg w województwie czy teŜ
2.1.c) modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu transportu publicznego,
którym odpowiadają wszystkie zadania dotyczące środków komunikacji czy
inwestycji drogowych zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego.
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1.5. CELE I ZADANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I.

Cel strategiczny – POPRAWA JAKOŚCI śYCIA
MIESZKAŃCÓW

1. Cel operacyjny – ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM
I POSZUKUJĄCYM PRACY W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA ORAZ
PRACODAWCOM W ZNAJDOWANIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW.

a) Zadanie: Pozyskiwanie ofert pracy oraz udostępnianie tych ofert
wszystkim zainteresowanym
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Urząd Pracy

-

Szacunkowy koszt: 200.000 zł/rok

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe

-

Wskaźnik monitoringu: iloraz pozyskanych ofert pracy względem 1000 ofert

pracy załoŜonych jako minimalna liczba do pozyskania w ciągu roku.

b) Zadanie: Dobór właściwych kandydatów do pracy pod specyficzne
potrzeby pracodawców
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Urząd Pracy

-

Szacunkowy koszt: 50.000 zł/rok

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe

-

Wskaźnik monitoringu: udział podjęć pracy wśród ofert pozyskanych w ciągu

roku.
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2. Cel operacyjny: AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH

a) Zadanie: Prowadzenie usług poradnictwa i doradztwa zawodowego
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Urząd Pracy

-

Szacunkowy koszt: 100.000 zł/rok

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe

-

Wskaźnik monitoringu: dynamika ilości usług doradczych.

b) Zadanie: Pozyskiwanie środków finansowych oraz organizacja działań
aktywizujących bezrobotnych
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Urząd Pracy

-

Szacunkowy koszt: 3.000.000 zł/rok

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, Fundusz Pracy, europejskie fundusze

strukturalne
-

Wskaźnik monitoringu: efektywność zatrudnieniowa programów

c) Zadanie: Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Urząd Pracy

-

Szacunkowy koszt: 500.000 zł/rok

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, Fundusz Pracy, europejskie fundusze

strukturalne, PFRON
-

Wskaźnik monitoringu: udział podjęć pracy wśród osób kończących szkolenia
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3.

Cel

operacyjny:

PODNIESIENIE

POZIOMU

WYKSZTAŁCENIA

MIESZKAŃCÓW

a) Zadanie: Realizacja programów stypendialnych
− Termin realizacji: 2005-2014
− Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w śyrardowie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
− Szacunkowy koszt: 540.000 zł w pierwszym roku
− Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budŜet państwa
− Wskaźniki monitoringu: liczba udzielonych stypendiów, liczba osób, które
uzyskały średnie wykształcenie, liczba osób, które kontynuują
naukę w szkołach wyŜszych

b) Zadanie:

Dostosowanie

kierunków

kształcenia

w

szkołach

ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania
społecznego
− Termin realizacji: 2005-2014
− Podmiot odpowiedzialny: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego w śyrardowie, dyrektorzy szkół, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w śyrardowie.
− Źródło finansowania: budŜet powiatu
− Wskaźniki monitoringu: liczba uczniów, którzy podjęli pracę.
c)

Zadanie: Budowa budynku socjalno-kulturalnego Gimnazjum i Liceum
w Wiskitkach

− Termin realizacji: 2005-2006
− Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w śyrardowie, Urząd Gminy
w Wiskitkach.
− Szacunkowy koszt: 1.100.000 zł.
− Źródło finansowania: budŜet powiatu, budŜet gminy, dotacja w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego
− Wskaźniki monitoringu: liczba uczniów podejmujących naukę w Zespole Szkół
Nr 3 w Wiskitkach
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d)

Zadanie: Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem boisk dla
Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach

− Termin realizacji: 2005-2007
− Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w śyrardowie, Urząd Gminy
w Wiskitkach.
− Szacunkowy koszt: 5.610.000 zł.
− Źródło finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
budŜet powiatu, budŜet gminy, dotacje.
− Wskaźniki monitoringu: liczba uczniów podejmujących naukę w Zespole Szkół
Nr 3 w Wiskitkach
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4. Cel operacyjny: TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI
a)

Zadanie:

Współudział

w

organizowaniu

imprez

kulturalnych,

turystycznych i sportowych
− Termin realizacji: 2005-2014
− Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w śyrardowie.
− Partnerzy: gminy, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, domy kultury.
− Szacunkowy koszt: 27.000 zł. w roku 2005.
− Źródło finansowania: budŜet powiatu.
− Wskaźniki

monitoringu:

liczba

imprez

kulturalnych,

turystycznych

i sportowych, liczba uczestników.

b)

Zadanie: Opracowanie programu rozwoju turystyki na terenie Powiatu
śyrardowskiego

− Termin realizacji: 2005
− Podmiot

odpowiedzialny:

Wydział

Oświaty,

Kultury,

Sportu

i Turystyki Starostwa Powiatowego w śyrardowie.
− Partnerzy: gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.
− Źródło finansowania: budŜet powiatu.
- Wskaźniki monitoringu: opracowany program

c)

Zadanie: Renowacja Parku Dittricha, w tym elewacji budynku Muzeum
Mazowsza Zachodniego w śyrardowie z koniecznymi robotami
budowlanymi wraz z przylegającym tarasem

-

Termin realizacji: 2005-2014

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w śyrardowie, dyrektor
Muzeum Mazowsza Zachodniego w śyrardowie.

-

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budŜet
państwa, budŜet powiatu.
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób korzystających z oferty kulturalnej Muzeum
Mazowsza Zachodniego w śyrardowie
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5. Cel operacyjny: POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH
W POWIECIE

a) Zadanie: Stymulowania indywidualnego i zbiorowego budownictwa
mieszkalnego
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny:

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, środki samorządowe, środki

indywidualne
-

Wskaźnik monitoringu: ilość przekazanych do uŜytkowania mieszkań/ ilość

mieszkańców
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6. Cel operacyjny: POPRAWA FUKNCJONOWANIA INSTYTUCJI
POWIATOWYCH

a) Zadanie: Adaptacja budynku przy ul. Hulki-Laskowskiego na siedzibę
Starostwa
-

Termin realizacji: 2005 - 2007

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt: (etap I 2005r.) 900.000 zł

-

Źródło finansowania: budŜet powiatu, WFOŚiGW

-

Wskaźnik monitoringu: powierzchnia uŜytkowa budynków Starostwa

b) Zadanie: Termomodernizacja budynku PSSE w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Starosta Powiatu śyrardowskiego, Dyrektor PSSE

-

Szacunkowy koszt: 114.000 zł

-

Źródło finansowania: budŜet powiatu, budŜet PSSE, WFOŚiGW

-

Wskaźnik monitoringu: roczny koszt ogrzewania budynku

c) Zadanie: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, DPS

-

Szacunkowy koszt: 286.000 zł

-

Źródło finansowania: budŜet powiatu, WFOŚiGW

-

Wskaźnik monitoringu: roczny koszt ogrzewania budynku

d) Zadanie: Termomodernizacja siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
-

Termin realizacji: 2005 -2006

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt: 190.000 zł

-

Źródło finansowania: budŜet powiatu, WFOŚiGW

-

Wskaźnik monitoringu: roczny koszt ogrzewania budynku
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7. Cel operacyjny: PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŁECZNYM WYNIKAJĄCYM Z BEZROBOCIA

a) Zadanie: Sesje, warsztaty, poradnictwo w zakresie pomocy społecznej
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, PUP w śyrardowie
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą

b) Zadanie: Program obejmujący przygotowanie i wspieranie bezrobotnego
w trakcie poszukiwania pracy
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, PUP w śyrardowie
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą

c) Zadanie: Program „Readaptacja do środowiska pracy”
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, PUP w śyrardowie
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą
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II.

Cel strategiczny – ZWIĘKSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

1. Cel operacyjny: KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY POLICJI
Z MIESZKAŃCAMI POWIATU

a) Zadanie: Propagowanie w mediach działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa publicznego
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: jednostki Policji na terenie powiatu

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet Policji

-

Wskaźnik monitoringu: liczba interwencji, wskaźnik wykrywalności

przestępstw, wskaźnik przestępczości

b) Zadanie: Udział przedstawicieli Policji w posiedzeniach Samorządów
Mieszkańców i Rad Osiedli w miastach oraz Sołectw na terenach wiejskich
w celu ustalania wspólnych rozwiązań problemów występujących na terenie
powiatu
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: jednostki Policji na terenie powiatu

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet Policji

-

Wskaźnik monitoringu: liczba interwencji, wskaźnik wykrywalności

przestępstw, wskaźnik przestępczości

c) Zadanie: Przekazywanie wniosków do właściwych instytucji, o podjęcie
działań zmierzających do usunięcia utrudnień w dojazdach słuŜb
ratowniczych do budynków i innych obiektów
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Policja i StraŜ PoŜarna

-

Szacunkowy koszt:
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-

Źródło finansowania: budŜet Policji, budŜet StraŜy PoŜarnej

-

Wskaźnik monitoringu: liczba interwencji

d) Zadanie: Propagowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia
odpowiednich środków zabezpieczenia mienia przez mieszkańców
powiatu
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: jednostki Policji na terenie powiatu

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet Policji

-

Wskaźnik monitoringu: liczba interwencji, liczba kradzieŜy i włamań
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2. Cel operacyjny: ZAPEWNIENIE WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA
W KOMUNIKACJI

a) Zadanie: Propagowanie w mediach akcji profilaktycznych z zakresu
bezpieczeństwa na drogach
-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot współodpowiedzialny: jednostki Policji na terenie powiatu

-

Szacunkowy koszt: w ramach budŜetu Komendy

-

Źródło finansowania: -

-

Wskaźnik monitoringu: liczba wypadków i kolizji drogowych w ciągu roku

b)

Zadanie: Inspirowanie i wnioskowanie do właściwych instytucji
o przeprowadzanie analizy zdarzeń drogowych, o budowę przejść
dla pieszych, ścieŜek rowerowych (w tym międzyosiedlowych),
sygnalizacji świetlnej oraz innych rozwiązań w ruchu drogowego,
które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa drogowego

-

Termin realizacji: Zadanie ciągłe

-

Podmiot współodpowiedzialny: jednostki Policji na terenie powiatu, Starostwo

Powiatowe, Urzędy gmin
-

Szacunkowy koszt: w ramach budŜetu Komendy

-

Źródło finansowania: -

-

Wskaźnik monitoringu: liczba wypadków i kolizji drogowych w ciągu roku
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3. Cel operacyjny: DOSTOSOWANIE OBECNEGO SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA DO STANDARDÓW UNIJNYCH - ZAPEWNIENIE
SKUTECZNOŚCI SYSTEMU WSPÓŁDZIAŁANIA SŁUśB.

a) Zadanie: Koordynacja działań słuŜb celem poprawy bezpieczeństwa
- Termin realizacji: zadanie ciągłe
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, środki budŜetowe
- Wskaźnik monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu

b) Zadanie: Wykonanie i wyposaŜenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
- Termin realizacji: 2007
- Szacunkowy koszt: 900.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu, udział PSP i OSP
w likwidacji zdarzeń.

c) Zadanie: Zapewnienie właściwej obsady etatowej PCZK,

pozwalającej

we właściwy sposób realizować przyjmowanie zgłoszeń i koordynować
działania współdziałających słuŜb
- Termin realizacji: 2007
- Szacunkowy koszt: 200.000 zł rocznie
- Źródło finansowania: środki budŜetowe, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu, wskaźniki zatrudnienia
w KP PSP.

d) Zadanie: Zakup cięŜkiego samochodu gaśniczego z pompą wysokiego
ciśnienia GCBA 5/32
- Termin realizacji: 2006
- Szacunkowy koszt: 800.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, WFOŚiGW, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu, wskaźniki średniej wieku
pojazdów KP PSP.
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e)

Zadanie: Zakup cięŜkiego samochodu gaśniczego cysterny GCBM 15/24

- Termin realizacji: 2008
- Szacunkowy koszt: 2.000.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, WFOŚiGW, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu, wskaźniki średniej wieku
pojazdów KP PSP.

f)

Zadanie:

Zakup

samochodu

specjalnego

drabiny

SD

37

lub podnośnika hydraulicznego SH 37
- Termin realizacji: 2007
- Szacunkowy koszt: 1.500.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, WFOŚiGW, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu, wskaźniki średniej wieku
pojazdów KP PSP

g) Zadanie: Remont i termomodernizacja pozostałych budynków

KP PSP

wymiana okien, drzwi, bram garaŜowych oraz pokrycie dachu, docieplenie
i otynkowanie elewacji
- Termin realizacji: 2008
- Szacunkowy koszt: 200.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, WFOŚiGW, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: bilans zysków i oszczędności (efekt ekologiczny), ilość
zdarzeń na terenie powiatu.

h) Zadanie:

Wykonanie

nawierzchni

placu

wewnętrznego

wewnętrznych PSP w śyrardowie
- Termin realizacji: 2008
- Szacunkowy koszt: 120.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu

oraz

dróg
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i) Zadanie:

Wykonanie

zabezpieczenia

ogrodzenia

przed

dostępem

obiektu
osób

w

celu

właściwego

nieupowaŜnionych

PSP

w śyrardowie
- Termin realizacji: 2009
- Szacunkowy koszt: 80.000 zł
- Źródło finansowania: fundusze strukturalne, środki budŜetowe
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu

j) Zadanie: Wykonanie i wyposaŜenie Zapasowego Miejsca Pracy dla PCZK
- Termin realizacji: 2010
- Szacunkowy koszt: 150.000 zł
- Źródło finansowania: środki budŜetowe, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu: ilość zdarzeń na terenie powiatu
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4. Cel operacyjny: ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
MIESZKAŃCÓW POWIATU

a) Zadanie: Termomodernizacja SP ZOZ
- Termin realizacji: 2005-2008
- Szacunkowy koszt: 8.000.000 zł
- Źródło finansowania: budŜet powiatu, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu: roczny koszt ogrzewania

b) Zadanie: Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
- Termin realizacji: 2005-2008
- Szacunkowy koszt: 4.000.000 zł
- Źródło finansowania: budŜet powiatu, budŜet ZOZ, fundusze strukturalne, budŜet
państwa
- Wskaźniki monitoringu:

c) Zadanie: Budowa lądowiska dla śmigłowców
- Termin realizacji: 2005
- Szacunkowy koszt: 50.000 zł
- Źródło finansowania: budŜet ZOZ, budŜet powiatu, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu:

d) Zadanie: Modernizacja pawilonu B w kompleksie szpitalnym
- Termin realizacji: 2005-2007
- Szacunkowy koszt: 5.000.000 zł
- Źródło finansowania: budŜet ZOZ, budŜet powiatu, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu:

e) Zadanie: Wymiana eternitowego dachu w szpitalu
- Termin realizacji: 2005-2007
- Szacunkowy koszt: 500.000 zł
- Źródło finansowania: budŜet ZOZ, budŜet powiatu, fundusze strukturalne
- Wskaźniki monitoringu:
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f) Zadanie: Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
- Termin realizacji: 2005-2006
- Szacunkowy koszt: 70.000 zł rocznie
- Źródło finansowania:
- Wskaźniki monitoringu:
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5. Cel operacyjny: DZIAŁANIA PRORODZINNE

a) Zadanie: Realizacja Programu „Utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej”
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, Specjalistyczny Punkt Poradnictwa
Rodzinnego
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą, liczba wychowanków
domów dziecka pochodzących z powiatu

b) Zadanie: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wzmacnianie
rodziny w pełnieniu jej funkcji – stałe poradnictwo, działania
administracyjne
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, Specjalistyczny Punkt Poradnictwa
Rodzinnego
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą, liczba rozwodów

c) Zadanie: Zapobieganie utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności
na terenie powiatu
- Termin realizacji: Zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: PCPR, M-GOPS, Specjalistyczny Punkt Poradnictwa
Rodzinnego
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜet powiatu
- Wskaźniki monitoringu: liczba osób objętych pomocą, liczba rozwodów
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III.

Cel strategiczny – ROZWÓJ GOSPODARCZY

1. Cel operacyjny: DZIAŁALNOŚĆ PROINWESTYCYJNA POWIATU
W ZAKRESIE BUDOWY I REMONTU DRÓG

a) Zadanie: Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe

-

Wskaźnik monitoringu:

b) Zadanie: Przebudowa ciągu drogi nr 38513 Korytów-Radziejowice
-

Termin realizacji: 2005 - 2006

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 3.000.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

c) Zadanie: Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 38513
-

Termin realizacji: 2005-2006

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.200.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

d) Zadanie: Przebudowa ulicy J. Mireckiego w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Gmina Miasto śyrardów

-

Szacunkowy koszt: 2.000.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg
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e) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Tarczyn-Mszczonów
-

Termin realizacji: 2005 - 2007

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 4.000.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

f) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38137 Szymanów-Miedniewice
-

Termin realizacji: 2005-2007

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 4.000.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

g) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38138 Wiskitki - Łubno Franciszków
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.525.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

h) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38141 RóŜanów - Miedniewice
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 313.000zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

i) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38139 Miedniewice –
Franciszków
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 415.000zł
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-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

j) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 354 Skierniewice – Bartniki Miedniewice
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 3.670.000zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

k) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Przejście przez m.Działki
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.020.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

l) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 517 Mrozy - Waleriany Olszówka
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 705.000zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

ł) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 521 Jeruzal - Puszcza
Mariańska
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 540.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg
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m) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 528 Mszczonów – StrzyŜe –
Bobrowce -Granica Powiatu
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.550.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

n) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 529 Huta Zawadzka Piekarowo
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 2.400.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

o) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38 515 Olszówka - Mszczonów
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 620.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

p) Zadanie: Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 38515 Olszówka Mszczonów
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.250.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

r) Zadanie: Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 38 519 Puszcza
Mariańska - Mszczonów
-

Termin realizacji: 2006-2013
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-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 1.360.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

s) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 38530 Piekarowo –
Grzymkowice – Dańków - Biała Rawska
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, samorząd gminny

-

Szacunkowy koszt: 320.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

t) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ul. śeromskiego w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Gmina Miasto śyrardów

-

Szacunkowy koszt: 810.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

u) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ul. Młyńska w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Gmina Miasto śyrardów

-

Szacunkowy koszt: 250.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

w) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ul. Mokra w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Gmina Miasto śyrardów

-

Szacunkowy koszt: 460.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg
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x) Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ul. Jodłowskiego w śyrardowie
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Gmina Miasto śyrardów

-

Szacunkowy koszt: 840.000 zł

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg

y) Zadanie: Przebudowa pozostałych dróg powiatowych na obszarze
powiatu
-

Termin realizacji: 2006-2013

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Samorządy Gminne

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, budŜety gminne

-

Wskaźnik monitoringu: ilość wypadków, długość zmodernizowanych dróg
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2. Cel operacyjny: POPRAWA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH
a) Zadanie: Włączenie śyrardowa do systemu Szybkiej Kolei
-

Termin realizacji: 2006

-

Podmiot odpowiedzialny: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu:
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3. Cel operacyjny: ROZWINIĘCIE SIECI POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

a) Zadanie: Utworzenie połączeń z wieloma miejscowościami
wypoczynkowymi na terenie Polski
-

Termin realizacji: 2005-2007

-

Podmiot odpowiedzialny: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, fundusze strukturalne

-

Wskaźnik monitoringu:
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4. Cel operacyjny: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
I OCHRONA PRZYRODY

a) Zadanie: Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu
śyrardowskiego
-

Termin realizacji: 2005-2012

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze

strukturalne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze prywatne
-

Wskaźnik monitoringu: wg Programu Ochrony Środowiska

b) Zadanie: Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
śyrardowskiego
-

Termin realizacji: 2005-2012

-

Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: środki budŜetowe, budŜet powiatu, fundusze

strukturalne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze prywatne
-

Wskaźnik monitoringu: wg Planu Gospodarki Odpadami
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5. Cel operacyjny: PROMOCJA POWIATU W ZAKRESIE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

a) Zadanie: Publikacja zbiorczej oferty inwestycyjnej gmin Powiatu
śyrardowskiego
-

Termin realizacji: zadanie ciągłe

-

Podmiot odpowiedzialny: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet jednostek samorządowych, środki budŜetowe,

fundusze strukturalne
-

Wskaźnik monitoringu: liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców,

wielkość nowych nakładów inwestycyjnych

b) Zadanie: Zorganizowanie „Dni przedsiębiorcy w Powiecie śyrardowskim”
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, organizacje

pracodawców
-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet jednostek samorządowych, środki budŜetowe,

fundusze strukturalne
-

Wskaźnik monitoringu: liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców,

wielkość nowych nakładów inwestycyjnych

c) Zadanie: Utworzenie systemu wymiany informacji gospodarczej między
poszczególnymi gminami powiatu
-

Termin realizacji: 2005-2007

-

Podmiot odpowiedzialny: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe

-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania:

-

Wskaźnik monitoringu: liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców,

wielkość nowych nakładów inwestycyjnych
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d) Zadanie: Publikacje promocyjne Powiatu śyrardowskiego
-

Termin realizacji: 2005

-

Podmiot odpowiedzialny: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, fundusze

prywatne
-

Szacunkowy koszt:

-

Źródło finansowania: budŜet jednostek samorządowych, samorządów, środki

budŜetowe, fundusze strukturalne, środki prywatne
-

Wskaźnik monitoringu: liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców,

wielkość nowych nakładów inwestycyjnych

e) Zadanie: Wspieranie i koordynowanie działań na rzecz pomocy dla
przedsiębiorstw i przedsiębiorczości lokalnej na obszarze powiatu
- Termin realizacji: zadanie ciągłe
- Podmiot odpowiedzialny: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, śyrardowskie
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, fundacje i stowarzyszenia
działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
- Szacunkowy koszt:
- Źródło finansowania: budŜety jednostek samorządowych, środki budŜetowe,
fundusze strukturalne, środki prywatne
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1.6. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE CELÓW STRATEGICZNYCH
I OPERACYJNYCH

CEL
STRETEGICZNY

POPRAWA
JAKOŚCI śYCIA
MIESZKAŃCÓW

CELE
1. ZAPEWNIENIE
POMOCY OSOBOM
OPERACYJNE
BEZROBOTNYM
I POSZUKUJĄCYM
PRACY W
UZYSKANIU
ZATRUDNIENIA
ORAZ
PRACODAWCOM
W ZNAJDOWANIU
ODPOWIEDNICH
PRACOWNIKÓW
2. AKTYWIZACJA
ZAWODOWA
BEZROBOTNYCH

3. PODNIESIENIE
POZIOMU
WYKSZTAŁCENIA
MIESZKAŃCÓW

4. TWORZENIE
WARUNKÓW DLA
ROZWOJU
KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI
5. POPRAWA
WARUNKÓW
MIESZKANIOWYCH
W POWIECIE
6. POPRAWA
FUKNCJONOWANIA
INSTYTUCJI
POWIATOWYCH
7. PRZECIWDZIAŁANIE
NEGATYWNYM
SKUTKOM
SPOŁECZNYM
WYNIKAJĄCYM
Z BEZROBOCIA
Tabela nr 16

ZWIĘSZENIE
ROZWÓJ
BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZY
MIESZKAŃCÓW
KONTYNUACJA
WSPÓŁPRACY
POLICJI
Z MIESZKAŃCAMI
POWIATU

DZIAŁALNOŚĆ
PROINWESTYCYJNA
POWIATU
W ZAKRESIE
BUDOWY
I REMONTU DRÓG

ZAPEWNIENIE
WIĘKSZEGO
BEZPIECZEŃSTWA
W KOMUNIKACJI
DOSTOSOWANIE
OBECNEGO
SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA
DO STANDARDÓW
UNIJNYCH ZAPEWNIENIE
SKUTECZNOŚCI
SYSTEMU
WSPÓŁDZIAŁANIA
SŁUśB
ZWIĘKSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO
MIESZKAŃCÓW
POWIATU
DZIAŁANIA
PRORODZINNE

POPRAWA
POŁĄCZEŃ
KOLEJOWYCH
ROZWINIĘCIE SIECI
POŁĄCZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

POPRAWA STANU
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
I OCHRONA
PZRYRODY
PROMOCJA
POWIATU W
ZAKRESIE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
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1.7. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZADAŃ

L.p

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

ZADANIE

Pozyskiwanie ofert pracy
oraz udostępnianie tych
ofert wszystkim
zainteresowanym
Dobór właściwych
kandydatów do pracy pod
specyficzne potrzeby
pracodawców
Prowadzenie usług
poradnictwa i doradztwa
zawodowego
Pozyskiwanie środków
finansowych oraz
organizacja działań
aktywizujących
bezrobotnych
Dostosowanie
kwalifikacji zawodowych
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do
potrzeb rynku pracy
Realizacja programów
stypendialnych
Dostosowanie kierunków
kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych do
potrzeb rynku pracy
i zapotrzebowania
społecznego
Budowa budynku
socjalno-kulturalnego
Gimnazjum i Liceum
w Wiskitkach
Budowa sali
gimnastycznej wraz
z zespołem boisk dla
Gimnazjum i Liceum
w Wiskitkach
Współudział
w organizowaniu imprez
kulturalnych,
turystycznych
i sportowych
Opracowanie programu
rozwoju turystyki na
terenie Powiatu
śyrardowskiego

TERMIN

KOSZT

ŚRODKI
FINANSOWANIA

ZC

200.000zł
/rok

BP

ZC

50000 zł/rok

BP

ZC

100000
zł/rok

BP

ZC

3000000
zł/rok

BP,JST, I

ZC

500000
zł/rok

BP,JST, I

2005-2014

BP, FS

2005-2014

540000 zł/1
rok
-

2005-2006

1100000 zł

BP, JST, I

2005-2007

5610000 zł

BP, JST, FS, I

2005-2014

27000 zł/1
rok

JST

2005

-

JTS

BP
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Renowacja Parku
Dittricha, w tym elewacji
budynku Muzeum
Mazowsza Zachodniego
w śyrardowie
z koniecznymi robotami
budowlanymi wraz
z przylegającym tarasem
Stymulowania
indywidualnego
i zbiorowego
budownictwa
mieszkalnego
Adaptacja budynku przy
ul. Hulki-Laskowskiego
na siedzibę Starostwa
Termomodernizacja
budynku PSSE
w śyrardowie
Termomodernizacja
budynku Domu Pomocy
Społecznej w śyrardowie
Termomodernizacja
siedziby Powiatowego
Urzędu Pracy
Sesje, warsztaty
w zakresie pomocy
społecznej
Program obejmujący
przygotowanie
i wspieranie
bezrobotnego w trakcie
poszukiwania pracy
Program „Readaptacja do
środowiska pracy”
Propagowanie w mediach
działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa
publicznego
Udział przedstawicieli
Policji w posiedzeniach
Samorządów
Mieszkańców i Rad
Osiedli w miastach oraz
Sołectw na terenach
wiejskich w celu
ustalania wspólnych
rozwiązań problemów
występujących na terenie
powiatu

2005-2014

-

BP, JST, FS

ZC

-

BP, JST, I

2005- 2007

JST, I

2005

900000 zł
(etap I –
2005r.)
114000 zł

JST, JO, I

2005

286000 zł

JST, JO, I

2005-2006

190000 zł

JST, I

ZC

-

BP

ZC

-

JST, JO

ZC

-

JST, JO

ZC

-

BP, JO

ZC

-

BP, JO
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Przekazywanie wniosków
do właściwych instytucji,
o podjęcie działań
zmierzających do
usunięcia utrudnień
w dojazdach słuŜb
ratowniczych do
budynków i innych
obiektów
Propagowanie inicjatyw
zmierzających do
upowszechnienia
odpowiednich środków
zabezpieczenia mienia
przez mieszkańców
powiatu
Propagowanie w mediach
akcji profilaktycznych
z zakresu
bezpieczeństwa na
drogach
Inspirowanie
i wnioskowanie do
właściwych instytucji o
przeprowadzanie analizy
zdarzeń drogowych,
o budowę przejść dla
pieszych, ścieŜek
rowerowych (w tym
międzyosiedlowych),
sygnalizacji świetlnej
oraz innych rozwiązań
w ruchu drogowego,
które przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa
drogowego
Koordynacja działań
słuŜb celem poprawy
bezpieczeństwa na terenie
powiatu
Wykonanie
i wyposaŜenie
Powiatowego Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
Zapewnienie właściwej
obsady etatowej PCZK,
pozwalającej we
właściwy sposób
realizować przyjmowanie
zgłoszeń i koordynować
działania
współdziałających słuŜb

ZC

-

BP, JO

ZC

-

BP, JO

ZC

-

JO

ZC

-

JO

ZC

-

FS, BP

2007

900000 zł

BP, JST, FS

2007

200000 zł

BP, FS
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38

39.
40.
41.
42.

43.

Zakup cięŜkiego
samochodu gaśniczego
z pompą wysokiego
ciśnienia GCBA 5/32
Zakup cięŜkiego
samochodu gaśniczego
cysterny GCBM 15/24
Zakup samochodu
specjalnego drabiny SD
37 lub podnośnika
hydraulicznego SH 37
Remont
i termomodernizacja
pozostałych budynków
KP PSP wymiana
okien, drzwi, bram
garaŜowych oraz
pokrycie dachu,
docieplenie
i otynkowanie elewacji
Wykonanie nawierzchni
placu wewnętrznego oraz
dróg wewnętrznych PSP
w śyrardowie
Wykonanie ogrodzenia
obiektu w celu
właściwego
zabezpieczenia przed
dostępem osób
nieupowaŜnionych PSP
w śyrardowie
Wykonanie i
wyposaŜenie Zapasowego
Miejsca Pracy dla PCZK
Termomodernizacja SP
ZOZ
Utworzenie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego
(SOR)
Budowa lądowiska dla
śmigłowców
Modernizacja pawilonu B
w kompleksie szpitalnym
Wymiana eternitowego
dachu w szpitalu
Realizacja Narodowego
Programu Ochrony
Zdrowia
Realizacja Programu
„Utrzymanie dziecka
w rodzinie naturalnej”

2006

800000 zł

BP, FS, I

2008

2000000 zł

BP, FS, I

2007

1500000 zł

BP, FS, I

2008

200000 zł

BP, FS

2008

120000 zł

BP, FS

2009

80000 zł

BP, FS

2010

150000 zł

BP, FS

2005-2008

8000000 zł

BP, FS

2005-2008

4000000 zł

BP, FS, JO

2005

80000 zł

BP, JST, FS, I

2005-2007

5000000 zł

JST, JO, FS

2005-2007

500000 zł

JST, JO, FS

2005-2006

70000 zł
rocznie

BP

ZC

-

JST, JO
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44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz
wzmacnianie rodziny
w pełnieniu jej funkcji –
stałe poradnictwo,
działania administracyjne
Zapobieganie utrwalaniu
się i poszerzaniu zjawiska
bezdomności na terenie
powiatu
Opracowanie projektów
planów rozwoju sieci
drogowej
Przebudowa ciągu drogi
nr 38513 KorytówRadziejowice
Przebudowa wiaduktu
w ciągu drogi 38513
Przebudowa ulicy J.
Mireckiego w
śyrardowie
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38510
Tarczyn-Mszczonów
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38137
Szymanów-Miedniewice
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38138
Wiskitki - Łubno –
Franciszków
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38141
RóŜanów - Miedniewice
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38139
Miedniewice –
Franciszków
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 354
Skierniewice – Bartniki Miedniewice
Przebudowa drogi
powiatowej Przejście
przez m.Działki
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 517
Mrozy - Waleriany Olszówka
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 521
Jeruzal - Puszcza
Mariańska

ZC

-

JST, JO

ZC

-

JST, JO

2005

-

-

2005-2006

3000000 zł

BP, JST, FS

2005-2006

1200000 zł

BP, JST, FS

2005

2000000 zł

BP, JST, FS

2005-2007

4000000 zł

BP, JST, FS

2005-2007

4000000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

1525000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

313000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

415000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

3670000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

1020000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

705000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

540000 zł

BP, JST, FS
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.

72.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 528
Mszczonów – StrzyŜe –
Bobrowce -Granica
Powiatu
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 529
Huta Zawadzka Piekarowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38 515
Olszówka - Mszczonów
Remont wiaduktu w
ciągu drogi powiatowej
nr 38515 Olszówka Mszczonów
Remont wiaduktu
w ciągu drogi powiatowej
nr 38 519 Puszcza
Mariańska - Mszczonów
Przebudowa drogi
powiatowej nr 38530
Piekarowo –
Grzymkowice – Dańków
- Biała Rawska
Przebudowa drogi
powiatowej ul.
śeromskiego
w śyrardowie
Przebudowa drogi
powiatowej ul. Młyńska
w śyrardowie
Przebudowa drogi
powiatowej ul. Mokra
w śyrardowie
Przebudowa drogi
powiatowej
ul. Jodłowskiego
w śyrardowie
Przebudowa pozostałych
dróg powiatowych na
terenie powiatu
Włączenie śyrardowa do
systemu Szybkiej Kolei
Utworzenie połączeń
z wieloma
miejscowościami
wypoczynkowymi na
terenie Polski
Realizacja Programu
Ochrony Środowiska
Powiatu śyrardowskiego

2006-2013

1550000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

2400000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

620000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

1250000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

1360000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

320000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

810000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

250000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

460000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

840000 zł

BP, JST, FS

2006-2013

-

BP, JST, FS

2006

-

BP, FS

2005-2007

-

BP, FS

2005-2012

Wg. planu
finansowego
tegoŜ
Programu

JST, BP, FS, I
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73.

74.

75.

76.

77.
78.

Realizacja Planu
Gospodarki Odpadami
dla Powiatu
śyrardowskiego
Publikacja zbiorczej
oferty inwestycyjnej
gmin Powiatu
Zorganizowanie „Dni
przedsiębiorcy w
Powiecie śyrardowskim”
Utworzenie systemu
wymiany informacji
gospodarczej między
poszczególnymi gminami
powiatu
Publikacje promocyjne
Powiatu śyrardowskiego
Wspieranie i koordynacja
działań na rzecz pomocy
dla przedsiębiorstw i
przedsiębiorczości
lokalnej na obszarze
powiatu

2005-2012

Wg. planu
finansowego
tegoŜ Planu

JST, BP, FS, I

ZC

-

JST, I

2005

-

JST, I

2005-2007

-

JTS, I

2005

-

JST, I

ZC

-

JST, BP, FS, I

Tabela nr 17

ZC – zadanie ciągłe
BP- budŜet państwa
FS – fundusze strukturalne
JST – budŜet jednostek samorządu terytorialnego
JO – budŜet jednostek organizacyjnych podległych starostwu
I – Inne
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2. WDRAśANIE I EWALUACJA PLANU ROZOWJU LOKALNEGO
2.1. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

WdraŜanie zadań przewidzianych w niniejszym dokumencie powierzone jest
podmiotom wskazanym jako odpowiedzialne. W zaleŜności od charakteru
i specyfiki konkretnego działania aktywność podmiotów odpowiedzialnych polegać
moŜe na sfinansowaniu, współfinansowaniu, realizacji faktycznej bądź inicjowaniu
działań innych podmiotów.
W

celu

obiektywnej

oceny

stopnia

realizacji

poszczególnych

celów

operacyjnych konieczna jest systematyczna i cykliczna ewaluacja i monitoring
podejmowanych działań. Z tego względu podmioty wskazane jako odpowiedzialne
winny przygotowywać corocznie (do końca miesiąca stycznia za rok poprzedni)
krótki raport w zakresie przewidzianych na konkretny rok zadań. Raport powinien
zawierać informacje na temat wykonania zadania (wykonanie pełne, brak
wykonania, etap prac), aktualizację kosztów działania, źródeł finansowania i okresu
realizacji.
Pełna ewaluacja realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu śyrardowskiego
wymaga takŜe oceny całokształtu podejmowanych działań poprzez sumaryczne
odniesienie się do podlegających zmianie wskaźników monitoringu. W tym zakresie
ocena powinna być dokonywana corocznie.
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2.2. WSKAŹNIKI MONITORINGU

PoniŜsze

zestawienie

wskaźników

monitoringu

nie

ma

charakteru

wyczerpującego i całkowitego. Wynika to z faktu, iŜ sam Plan Rozwoju Lokalnego
podlegać winnien zmianom i rozbudowie co łączyć musi się z w naturalny sposób
z pojawianiem się nowych zadań, a nawet celów operacyjnych. Nowe zadania
oznaczać w konsekwencji mogą konieczność dodania nowych wskaźników
monitoringu. NaleŜy takŜe zaznaczyć, iŜ niektóre z zadań nie poddają się
kwantyfikacji wedle określonych wskaźników, bądź teŜ zastosowanie i badanie ich
efektywności według wskaźników byłoby niecelowe.
Wyszczególnione we wcześniejszym rozdziale zadania oceniane mogą być
z zastosowaniem następujących wskaźników:
•

liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców

•

wielkość nowych nakładów inwestycyjnych

•

iloraz pozyskanych ofert pracy względem 1000 ofert pracy załoŜonych jako
minimalna liczba do pozyskania w ciągu roku

•

udział podjęć pracy wśród ofert pozyskanych w ciągu roku

•

dynamika ilości usług doradczych

•

efektywność zatrudnieniowa programów

•

udział podjęć pracy wśród osób kończących szkolenia

•

liczba udzielonych stypendiów

•

liczba osób, które uzyskały średnie wykształcenie

•

liczba osób, które kontynuują naukę w szkołach wyŜszych

•

liczba uczniów, którzy podjęli pracę

•

liczba uczniów podejmujących naukę w Wiskitkach

•

liczba imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych

•

liczba uczestników imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych

•

liczba

osób

korzystających

z

oferty

kulturalnej

Muzeum

Zachodniego w śyrardowie
•

liczba przekazanych do uŜytkowania mieszkań/ilość mieszkańców

•

liczba mieszkańców powiatu

•

powierzchnia uŜytkowa budynków Starostwa

•

koszt ogrzewania budynku

Mazowsza

47
•

liczba interwencji

•

wskaźnik wykrywalności przestępstw

•

wskaźnik przestępczości

•

liczba kradzieŜy i włamań

•

liczba wypadków i kolizji drogowych w ciągu roku

•

wskaźniki zatrudnienia w KP PSP

•

ilość zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego i chemicznego
na terenie powiatu

•

wskaźniki średniej wieku pojazdów KP PSP

•

ilość wypadków

•

długość zmodernizowanych dróg

