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Rozdział I
WPROWADZENIE

1.1

METODOLOGIA

Strategia Rozwoju Powiatu powinna być dokumentem elastycznym, czyli dostosowywanym
do wszelkich zmian w otoczeniu zewnętrznym, w sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej
państwa, jak również w wymaganiach Unii Europejskiej, a szczególnie w obszarze pomocy
świadczonej przez jej instytucje.
Strategia jest, więc dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach
zewnętrznych i wewnętrznych kraju, podejmująca wyzwania globalne, jak i regionalne
determinujące procesy rozwojowe w najbliższych latach.
Czynniki o charakterze ponadregionalnym to:
wpisanie się dokumentu i przyjętej wizji rozwoju w nową perspektywę finansową Unii
Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020;
zapewnienie spójności z celami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym –
szczególnie celami:
Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo.
Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Strategia Dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województwa Małopolskiego
i Śląskiego do roku 2020.

Z kolei czynniki i wyzwania o charakterze wewnątrzregionalnym to:
zapewnienie spójności z obecną strategią regionalną i planem zagospodarowania
przestrzennego województwa małopolskiego, a także wypracowanym przez samorząd
województwa modelem polityki regionalnej i subregionalnej w nowej perspektywie
finansowej UE 2014 - 2020;
Strategia Rozwoju Województwa
Nieograniczone możliwości;

Małopolskiego

2011-2020.

„Małopolska

2020”

–

zróżnicowany poziom i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych częściach
województwa, szczególnie w ujęciu subregionalnym;
rosnące znaczenie dostępności dóbr i usług dla rozwoju gospodarczego i społecznego;
przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich oraz ich wysoki, wciąż niedostatecznie
wykorzystywany potencjał rezydencjonalny;
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rosnące oddziaływanie zmian demograficznych dla procesów gospodarczych zachodzących
w przestrzeni regionalnej;
rosnące znaczenie wieloaspektowego bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym – dla równoważenia rozwoju oraz jakości życia.

Podstawą opracowania Strategii jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 9 strategiami rozwoju są:
1)

długookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający główne trendy, wyzwania,
i scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący
okres co najmniej 15 lat;

2)

średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4 – 10 lat, realizowany przez strategie
rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii
Europejskiej;

3)

inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju,
odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin,
realizowane przy pomocy programów.

Wg art. 13 pkt. 1 ww. ustawy strategia rozwoju w szczególności określa:
1)

diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym,
z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych;

2)

prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3)

określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;

4)

wskaźniki realizacji;

5)

określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim
lub terytorialnym;

6)

systemy realizacji i ramy finansowe.

Strategia Rozwoju Powiatu jest zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany, stanowi
wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości samorządu, jego zdolności do wykorzystywania
swych mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w regionie. Ten strategiczny
dokument jest, dokumentem rozwojowym nie tylko powiatu, ale także i poszczególnych gmin
wchodzących w jego skład.
Horyzont czasowy Strategii na lata 2014 - 2020, wynika z przyjętych okresów programowania
krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego 2011-2020. „MAŁOPOLSKA 2020” – nieograniczone możliwości.
Strategia opracowana została zgodnie z metodyką Unii Europejskiej polegającą na stworzeniu
strategii zrównoważonego rozwoju. Poniższy rysunek przedstawia główne elementy tej metody.
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Rysunek 1.1

Proces tworzenia STRATEGII ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO na lata 2014-2020

Proces tworzenia polegał na analizie danych i ocenie sytuacji w powiecie oraz poszczególnych
gminach powiatu. Następnie na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych wśród
mieszkańców powiatu oraz przeprowadzonych badaniach ankietowych, którego głównym celem było
zebranie opinii o warunkach życia na terenie powiatu, barierach rozwojowych, najpilniejszych
problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach 2014 – 2020, opracowana została
analiza SWOT.
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Drugim elementem tej metody jest opracowanie wizji i misji oraz określenie, celów strategicznych
i operacyjnych. Trzecim elementem jest określenie zadań inwestycyjnych i społecznych do
realizacji w planowanym horyzoncie czasowym oraz źródła ich finansowania. Czwartym element to
formułowanie zasadniczej części strategii obejmującej: obszary rozwojowe oraz sposób zarządzania
i wdrażania Strategii.

1.2

ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRATEGII ROZWOJU

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020 jest jednym
z najważniejszych i podstawowych dokumentów – stanowi lokalny fundament do prowadzenia
polityki rozwoju lokalnego Powiatu Dąbrowskiego. Określa jego wizję, misję, wytycza kluczowe
obszary rozwoju, cele i kierunki interwencji w przyjętym horyzoncie czasowym, wskazując
obszary problemowe wymagające poprawy.
Dokument przedstawia zasoby Powiatu Dąbrowskiego, warunkujące jego potencjał
rozwojowy, na które składają się zasoby poszczególnych gmin Powiatu. Racjonalne wykorzystanie
tych zasobów spowoduje pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne tego obszaru
i zwiększy jego zdolność do konkurowania.
Metoda, która została zastosowana przy opracowaniu niniejszej strategii pozwala na permanentne
dokonywanie zmian i poprawek w sposób czytelny. Nie jest to konstrukcja zamknięta i skończona,
lecz ma charakter otwarty, umożliwiający wpisanie zadań i programów, które nie znalazły się w niej
w momencie konstruowania strategii.
Strategia Rozwoju Powiatu składa się z pięciu zasadniczych elementów:
1.

Diagnozy aktualnego stanu.

Diagnoza - ocena faktycznego stanu wybranych obszarów strategicznych ważnych dla rozwoju
powiatu.
2.

Analizy SWOT i jej wyników.

Analiza SWOT jest powszechnie stosowaną metodą wspierającą opis i analizę pozycji rozwojowej
obszarów. Pozwala ona na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danego obszaru w układzie
czterech kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń.
Jest ona swoistym drogowskazem do dalszych działań, a także pozwala na właściwe określenie
celów i metod ich realizacji.
Mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ,
a szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne.
Mocne strony - to obszary, w których prowadzone działania są uważane za skuteczne
w odniesieniu do aktualnych i przyszłych potrzeb, stosowane metody w realizacji są skuteczne,
a mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. Mocne strony wyznaczają możliwości rozwoju
powiatu.
Słabe strony – to obszary pokazujące słabości w odniesieniu do obecnych i przyszłych
potrzeb oraz przeszkód w wykorzystaniu potencjałów. To czynniki ograniczające możliwości
rozwoju, na który wpływ ma powiat.
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Szanse - korzystne okoliczności zewnętrzne, pozytywne tendencje, jakie niesie przyszłość
lub pozytywne okoliczności tkwiące w otoczeniu (pozytywne uwarunkowania zewnętrzne rozwoju),
mające korzystny wpływ na rozwój powiatu.
Zagrożenia - niekorzystne okoliczności zewnętrzne, negatywne tendencje, jakie niesie
przyszłość lub negatywne okoliczności tkwiące w otoczeniu (negatywne uwarunkowania zewnętrzne
rozwoju), a ich występowanie nie jest zależne od wpływów powiatu.
3.

Wizji, misji, zdiagnozowaniu obszarów rozwojowych, celów i kierunków interwencji.

Wizja jest opisem przyszłego wizerunku społeczno-gospodarczego powiatu, jaki powinien być
osiągnięty w następstwie wdrażanej strategii rozwoju. Jest ona wzorcem, do którego powiat ma się
upodobnić, jest zadaniem, które należy zrealizować. Wizja to również określenie, na czym ma
polegać sukces realizacji misji regionu.
Zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb społeczności powiatu oraz określenie oczekiwań. Na
podstawie analizy potrzeb i oczekiwań możliwe jest sformułowanie celu strategicznego, celów
operacyjnych i kierunków interwencji.
4.

Zdefiniowaniu zadań, działań, projektów operacyjnych.

Rozpoznanie i przegląd zadań inwestycyjnych i społecznych odpowiadających celom strategicznym
i kluczowym obszarom rozwojowym.
5.

Wdrażaniu, monitoringu, aktualizacji i promocji strategii.

Wrażanie strategii rozwoju powiatu jest zespołem czynności służących realizacji celów określonych
w strategii, w tym szczególnie poprzez realizację zawartych w niej przedsięwzięć inwestycyjnych,
usługowych, administracyjnych, organizacyjnych i prawotwórczych.
Wdrażanie to również koordynacja monitorowania realizacji ww. przedsięwzięć i weryfikacji stopnia
osiągnięcia celów postawionych w strategii, monitorowanie i korygowanie czynności służących
organizacji wdrażania strategii, monitorowanie aktualności treści strategii i korygowaniu jej
w odpowiednich momentach.
Monitoring strategii opiera się na stałej obserwacji zmian zachodzących w uwarunkowaniach
zewnętrznych oraz na ocenie poziomu wdrażania zadań – projektów zawartych w strategii. Odbywa
się on na dwóch poziomach, pierwszy dotyczy obserwacji zmian zachodzących w otoczeniu, drugi
polega na ocenie prawidłowości realizacji założonych wcześniej zadań.
Dokument strategii musi być na bieżąco aktualizowany w krótkich odstępach czasowych ze względu
na zmienne warunki zewnętrzne otoczenia powiatu.

Poniższy rysunek przedstawia schemat budowy STRATEGII ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO

na lata 2014-2020
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DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO
Analiza SWOT. Horyzont czasowy.
Powiązanie z dokumentami strategicznymi kraju, regionu.

WIZJA
MISJA
CELE STRATEGICZNE - co chcemy osiągnąć? gdzie chcemy być?
CELE OPERACYJNE - w jaki sposób chcemy to osiągnąć?

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH

1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ
2. INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ
3. USŁUGI PUBLICZNE
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZROWOTNE
I SPOŁECZNE
5. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

ROZPOZNANIE, PRZEGLĄD I PRZYGOTOWANIE
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
w tym do realizacji w ramach
PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)

SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII:
zarządzanie, monitoring, ewaluacja, marketing terytorialny

WPF
Źródła finansowania:
własne i zewnętrzne, projekcja możliwości finansowych powiatu
w latach 2014 - 2020,
wybór najbardziej optymalnego wariantu finansowania rozwoju powiatu.

Rysunek 1.2

Schemat budowy STRATEGII ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO na lata 2014-2020
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Rozdział II
STRESZCZENIE

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020 jest jednym z ważniejszych
i podstawowych dokumentów strategicznych rozwoju powiatu – stanowi lokalny fundament do
prowadzenia polityki rozwoju lokalnego Powiatu Dąbrowskiego.
Określa wizję, misję, wytycza kluczowe obszary rozwoju, cele i kierunki interwencji.
Dokument przedstawia zasoby Powiatu Dąbrowskiego, warunkujące jego potencjał rozwojowy.
Racjonalne wykorzystanie tych zasobów powoduje pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe
i strukturalne obszaru i zwiększa jego zdolność do konkurowania.
Strategia posiada szeroki kontekst regionalny i ogólnopolski. Jej cele strategiczne są ściśle
powiązane z dokumentami strategicznymi określającymi rozwój województwa małopolskiego i kraju.
Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej powiatu, w tym badania ankietowe oraz
analiza różnych uwarunkowań zewnętrznych, pozwoliła na wypracowanie wizji oraz kierunków
interwencji:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

OBSZAR I:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 1.1.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej
powiatu.

Cel operacyjny 1.1.1.

Rozwój stref
inwestowaniu.

Cel operacyjny 1.1.2.

Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel operacyjny 1.1.3.

Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja
targów gospodarczych.

Cel operacyjny 1.1.4.

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w tym prowadzenie doradztwa
inwestycyjno - biznesowego.

Cel operacyjny 1.1.5.

Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poprzez aktywizację
zawodową osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo;
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzez zatrudnienia oraz tworzenia nowych
miejsc pracy..

Cel operacyjny 1.1.6.

Stwarzanie warunków do rozwoju e-gospodarki.

Cel operacyjny 1.1.7.

Wykorzystanie możliwości rozwoju ekonomii społecznej w tym rozwój
przedsiębiorczości społecznej.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

OBSZAR I:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 1.2.

Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.

Cel operacyjny 1.2.1.

Promocja tworzenia grup producenckich, wspieranie partnerstwa szczególnie
w zakresie producentów rolnych.

Cel operacyjny 1.2.2.

Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

Cel operacyjny 1.2.3.

Tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel operacyjny 1.2.4.

Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.

Cel operacyjny 1.2.5.

Poprawa struktury agrarnej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

OBSZAR I:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 1.3.

Rozwój przemysłu czasu wolnego.

Cel operacyjny 1.3.1.

Zintegrowanie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na
terenie powiatu.

Cel operacyjny 1.3.2.

Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej placówek
powiatowych w tym Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Brniu, Biblioteki Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.

Cel operacyjny 1.3.3.

Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju
przemysł czasu wolnego.

Cel operacyjny 1.3.4.

Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
terenie powiatu.

INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

OBSZAR II:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 2.1.

Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych
zwiększających dostępność powiatu.

Cel operacyjny 2.1.1.

Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin –
Tarnów oraz budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Cel operacyjny 2.1.2.

Wspieranie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Wisła
w miejscowości Borusowa.

Cel operacyjny 2.1.3.

Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich przebiegających
przez teren powiatu.

Cel operacyjny 2.1.4.

Wspieranie działań zawartych w Krajowym Planie Zagospodarowania Kraju
2030 w zakresie planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów - Szczucin,
wraz z przedłużeniem trasy do Kielc.
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INFRASTRUKTURA
I DOSTĘPNOŚĆ

OBSZAR II:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 2.2.

Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.

Cel operacyjny 2.2.1.

Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.

Cel operacyjny 2.2.2.

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom
dróg.

Cel operacyjny 2.2.3.

Doskonalenie dostępności i jakości komunikacji zbiorowej powiatu.

INFRASTRUKTURA
I DOSTĘPNOŚĆ

OBSZAR II:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 2.3.

Poprawa dostępności sieciowej.

Cel operacyjny 2.3.1.

Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci szerokopasmowego
dostępu do Internetu.

Cel operacyjny 2.3.2.

Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju
cyfrowego.

USŁUGI PUBLICZNE

OBSZAR III:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 3.1.

Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.

Cel operacyjny 3.1.1.

Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności
w zakresie leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Cel operacyjny 3.1.2.

Zapewnienie odpowiednich
i opiekuńczych.

USŁUGI PUBLICZNE

OBSZAR III:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

usług

rehabilitacyjnych,

pielęgnacyjnych

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 3.2.

Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.

Cel operacyjny 3.2.1.

Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez
unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności
nauczycieli.

Cel operacyjny 3.2.2.

Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy,
zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami
edukacyjnymi.
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Cel operacyjny 3.2.3.

Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa i doradztwa
zawodowego.

Cel operacyjny 3.2.4.

Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia
dorosłych w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie.

Cel operacyjny 3.2.5.

Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja
doradztwa rolniczego.

USŁUGI PUBLICZNE

OBSZAR III:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 3.3.

Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej.

Cel operacyjny 3.3.1.

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Cel operacyjny 3.3.2.

Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie
powiatu.

Cel operacyjny 3.3.3.

Wykorzystanie potencjału powiatu w tym jego walorów środowiskowych
w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego.

USŁUGI PUBLICZNE

OBSZAR III:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 3.4.

Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.

Cel operacyjny 3.4.1.

Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez jednostki
samorządu powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
informatycznych z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.

Cel operacyjny 3.4.2.

Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych
przy wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi
jednostkami samorządowymi.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,
EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I
SPOŁECZNE

OBSZAR IV:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 4.1.

Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

Cel operacyjny 4.1.1.

Zmniejszenie poziomu zagrożenia przestępczością.

Cel operacyjny 4.1.2.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cel operacyjny 4.1.3.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Cel operacyjny 4.1.4.

Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury
zabezpieczającej teren powiatu przed skutkami powodzi i innych klęsk
żywiołowych.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I
SPOŁECZNE

OBSZAR IV:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 4.2.

Podnoszenie świadomości mieszkańców i wpieranie działań w zakresie
ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Cel operacyjny 4.2.1.

Dążenie do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez
dalszą rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Cel operacyjny 4.2.2.

Prowadzenie gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Cel operacyjny 4.2.3.

Wspieranie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.

Cel operacyjny 4.2.4.

Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi
przedsiębiorcami w tym zakresie, między innymi: baterii słonecznych, wód
geotermalnych, biomasy itp.

Cel operacyjny 4.2.5.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód i złożami kopalin.

Cel operacyjny 4.2.6.

Wspieranie działań zmierzających do rekultywacji terenów zdegradowanych
i gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających lesistość terenów.

Cel operacyjny 4.2.7.

Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,
EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I
SPOŁECZNE

OBSZAR IV:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 4.3.

Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców.

Cel operacyjny 4.3.1.

Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej
zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cel operacyjny 4.3.2.

Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów
mających na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne leczenie.

Cel operacyjny 4.3.3.

Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

Cel operacyjny 4.3.4.

Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady
zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,
EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I
SPOŁECZNE

OBSZAR IV:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 4.4.

Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa
społecznego.

Cel operacyjny 4.4.1.

Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

Cel operacyjny 4.4.2.

Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.

Cel operacyjny 4.4.3.

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Cel operacyjny 4.4.4.

Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Cel operacyjny 4.4.5.

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

ZARZĄDZANIE
ROZWOJEM POWIATU

OBSZAR V:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 5.1.

Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym
i organizacjami pozarządowymi.

Cel operacyjny 5.1.1.

Efektywne wykorzystanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów
Powiatu Dąbrowskiego.

Cel operacyjny 5.1.2.

Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi.

Cel operacyjny 5.1.3.

Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego w celu efektywnego
zarządzania powiatem.

ZARZĄDZANIE
ROZWOJEM
POWIATU

OBSZAR V:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 5.2.

Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach
współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel operacyjny 5.2.1.

Wspólna realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów
europejskich.

Cel operacyjny 5.2.2.

Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych oraz
promocja gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.
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ZARZĄDZANIE
ROZWOJEM
POWIATU

OBSZAR V:

KLUCZOWE
OBSZARY ROZWOJU

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI

Cel strategiczny 5.3.

Doskonalenie zarządzania powiatem.

Cel operacyjny 5.3.1.

Większe wykorzystanie partycypacji społecznej w zarządzaniu.

Cel operacyjny 5.3.2.

Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką samorządową.

Dopełnieniem procesu planowania i pokazania drogi dojścia do zakładanej wizji są coroczne budżety
będące planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego, Wieloletnia Prognoza Finansowa
oraz wybór zadań inwestycyjnych i społecznych do realizacji w latach 2014 – 2020.
Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata 2014 - 2020 przyjęto kwoty globalne,
ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości,
jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a obowiązujące przepisy ustawy
o finansach publicznych zezwalają na jej aktualizację. Przy ostrożnie prowadzonej polityce
finansowej w powiecie wskaźniki w zakresie obsługi długu nie przekraczają dopuszczanych wartości,
co stwarza korzystne perspektywy dla realizacji nowych zaplanowanych inwestycji.
Od 1 stycznia 2014 r. poziom zadłużenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinien być
obliczany według nowej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 243, która
mówi o relacji planowanych na dany rok wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów
ogółem. Relacja ta nie może być większa od uśrednionego z lat poprzednich ilorazu dochodu
bieżącego powiększonego o dochód ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego o wydatki bieżące
do dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r.
o zmianie niektórych

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4,77
%

6,65
%

7,24
%

8,03
%

8,20
%

7,03
%

6,35
%

1,96
%

1,30
%

0,74
%

0,71
%

0,67
%

0,65
%

7,19
%

6,22
%

7,55
%

9,06
%

10,33
%

9,60
%

9,57
%

9,59
%

8,19
%

6,99
%

5,73
%

5,54
%

5,38
%
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ustaw w związku
z realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Spełnienie wskaźnika
spłaty z art. 243 ufp
TAK
po uwzględnieniu art. 244
ufp

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Jak wynika z danych przedstawionych w prognozie kwoty długu, od 2014 roku zapewnione zostało
przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania budżetów w latach następnych.
Przyjęcie i wdrożenie strategii powinno skutkować pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla
beneficjentów strategii, czyli społeczności lokalnej i działających podmiotów.

EFEKTY wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu:


Wykreowanie korzystnego wizerunku powiatu w opinii obecnych i przyszłych mieszkańców;



Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej powiatu;



Podniesienie ekonomicznej opłacalności rozwoju rolnictwa na terenie powiatu;



Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej;



Poprawa infrastruktury zwiększającej dostępność powiatu;



Poprawa jakości życia mieszkańców;



Zmniejszenie emigracji mieszkańców powiatu;



Uzyskanie poparcia społecznego dla procesów rozwojowych;



Zwiększenie możliwości merytorycznych i formalnych dla pozyskania środków zewnętrznych na
rozwój powiatu;



Zwiększenie zakresu współpracy /opartej na partnerstwie/ samorządu powiatu dąbrowskiego,
z samorządami gminnymi, z samorządem województwa małopolskiego, a także partnerami
zewnętrznymi - potencjalnymi Inwestorami;



Zwiększenie wielkości środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczanych na realizację
zadań inwestycyjnych i społecznych;



Zwiększenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych
i pozabudżetowych.
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Rozdział III
ANALIZA SYTUACJI OBECNEJ POWIATU DĄBROWSKIEGO

Źródło: Podsumowanie z „Diagnozy i sytuacji społeczno – ekonomicznej Powiatu Dąbrowskiego”
przygotowanej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przez Główny Urząd
Statystyczny, Grudzień 2013 r.

PODSTAWOWE TENDENCJE

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY
Powiat Dąbrowski jest jednym z mniejszych powiatów województwa, zajmuje powierzchnię 530 km 2
i w końcu 2012 r. na tym obszarze mieszkało 59,5 tys. ludności. Powiat Dąbrowski obejmuje swym
zasięgiem 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz,
Szczucin. Na terenie powiatu są dwa miasta: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin oraz 79 miejscowości
wiejskich. W omawianym okresie udział ludności wiejskiej powiatu stopniowo zmniejszał się
osiągając w 2012 r. poziom 73,0%. Główną przyczyną znacznego spadek udziału mieszkańców wsi
było nadanie z dniem 1 stycznia 2009 r. praw miejskich dotychczasowej miejscowości wiejskiej
Szczucin. Gęstość zaludnienia powiatu wynosiła 112 osób na km2 i była dwukrotnie mniejsza niż
średnia dla województwa.
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W latach 2005 i 2012 liczba ludności utrzymywała się na zbliżonym poziomie.
Dla porównania w woj. małopolskim w omawianym okresie liczba ludności zwiększyła się o około 2%.
Utrzymujący się na tym samym poziomie stan ludności w powiecie to efekt niekorzystnego w latach
2005-2012 dla liczby mieszkańców powiatu, ujemnego salda migracji równoważonego dodatnim
przyrostem naturalnym, czyli przewagą urodzeń nad zgonami.
W omawianym okresie obserwuje się malejący w ogólnej populacji odsetek dzieci
i młodzieży do lat 18 oraz starzenie się ludności w wieku produkcyjnym, a także coraz większy
udział ludności w wieku emerytalnym.
Prognozowany spadek liczby ludności w 2035 r. do 54,7 tys. osób to konsekwencja ujemnego
salda migracji i zmiany tendencji ruchu naturalnego. Od 2015 r. i w latach następnych prognozy GUS
przewidują ujemny przyrost naturalny. Liczba zgonów przewyższy liczbę urodzeń.
Niska liczba zawieranych małżeństw oraz niekorzystne zmiany w trendzie urodzeń mają negatywny
wpływ na dzietność. Niski poziom dzietności przy korzystnym zjawisku wydłużania się trwania życia
będą powodować zmniejszanie się liczby osób wchodzących na rynek pracy oraz wzrost liczby ludzi
w starszym wieku, a w konsekwencji postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Wskaźniki
dotyczące stanu zdrowia w powiecie były korzystniejsze niż odpowiednie wskaźniki dla
województwa.
W latach 2002-2011 można zaobserwować zmiany dotyczące struktury wykształcenia
polegające na dużym wzroście udziału osób z wykształceniem wyższym i na dużym spadku udziału
osób z wykształceniem podstawowym łącznie z gimnazjalnym. Obserwuje się zmniejszające się
zainteresowanie szkołami, których ukończenie daje konkretny zawód.
Udział ludności z wykształceniem co najmniej średnim wynosił w
w województwie. Tak ukształtowana struktura wykształcenia
mieszkańców wsi głównie związanych z rolnictwem. Jeszcze
uwzględniając poziom wykształcenia według grup wieku. Wraz ze
udział osób z wykształceniem, co najmniej średnim.

powiecie 32,1% wobec 48,3%
jest charakterystyczna dla
mocniej jest to widoczne
wzrostem wieku osób maleje

RYNEK PRACY
Według szacunków GUS liczba mieszkańców powiatu aktywnych zawodowo w 2012 r.
wynosiła ok. 24,7 tys. osób i w populacji ogółem w wieku produkcyjnym stanowili oni 65%.
W zbiorowości aktywnych zawodowo, ok. 19,8 tys., czyli 80,1% to osoby pracujące, a 4,9 tys., czyli
19,9% osoby bezrobotne.
Powiat Dąbrowski należy do powiatów rolniczych, stąd liczba pracujących w rolnictwie jest
relatywnie bardzo wysoka. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. do pracujących
w rolnictwie ujęto 11,4 tys. osób, chociaż pracę w swoich rodzinnych, gospodarstwach rolnych
wykazało ponad 20 tys. mieszkańców. W tej zbiorowości ponad 30% wykazało pracę w rocznym
wymiarze mniejszym niż połowa normy rocznego czasu pracy pracownika pełnozatrudnionego.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu w 2012 r. była najwyższa w całym
analizowanym okresie 2005-2012. Wskaźnik bezrobocia wyrażający udział bezrobotnych w ludności
w wieku produkcyjnym był najwyższy w gminie Szczucin – 15%; a najniższy w gminie Gręboszów –
8%. Z ogółu 4,9 tys. bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało jedynie 8%. Osoby w wieku 18-34 lata
stanowiły ponad 60% bezrobotnych, a osoby w wieku 55 lat i więcej ponad 6%. W zbiorowości
bezrobotnych ponad 30% nie miało żadnego przygotowania zawodowego.
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ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
Według Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. wśród mieszkańców powiatu
dąbrowskiego 76,5%, czyli 33 tys. ludności w wieku 15 lat i więcej posiadało własne źródła dochodu.
W skali województwa udział osób z własnym dochodem był wyższy i wynosił 80,3%. Podstawowym
źródłem utrzymania są dochody z pracy najemnej poza rolnictwem. W 2011 r. z tej pracy
utrzymywało się prawie 28% omawianej ludności. Emerytura stanowiła główne źródło dochodu
niemal 22% mieszkańców powiatu, blisko 12% utrzymywało się z pracy w swoich gospodarstwach
rolnych, a ponad 7% mieszkańców utrzymywało się z renty. Mediana rocznych przychodów z tytułu
wynagrodzeń mieszkańców powiatu w 2011 r. stanowiła 77,6% średniej wojewódzkiej.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
W powiecie dąbrowskim od 2005 r. do 2012 r. obserwuje się systematyczny, szybszy niż w woj.
małopolskim wzrost liczby podmiotów średniorocznie o około 2,8%. Na koniec grudnia 2012 r.
działalność gospodarczą prowadziło w powiecie 3,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Silna
koncentracja działalności gospodarczej widoczna jest na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska
i Szczucin, w których zarejestrowana jest blisko połowa ogółu podmiotów powiatu.
Szybszy niż w województwie wzrost liczby podmiotów nie przyczynił się jednak do poprawy
ostatniej lokaty wśród powiatów województwa, wskaźnika liczby podmiotów na 10 tys. ludności.
Zdecydowana większość podmiotów Powiatu Dąbrowskiego zarejestrowanych w rejestrze REGON
to podmioty sektora prywatnego (93,9%). Uwzględniając formę prawną największy udział stanowiły
osoby fizyczne (77,6%), w dalszej kolejności spółki cywilne (5,2%) oraz stowarzyszenia, organizacje,
fundacje (4,6%).
Podstawowe sektory gospodarki to rolnictwo, przemysł z budownictwem oraz usługi. Na terenie
Powiatu Dąbrowskiego znaczenie rolnictwa oraz sektora przemysłowego i budownictwa jest większe
niż w woj. małopolskim. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze podmiotów według działalności.
Podobnie jednak jak w każdym innym powiecie województwa także w dąbrowskim dominującym
rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej były usługi, chociaż ich udział w ogólnej liczbie
podmiotów kształtował się na poziomie niższym niż w woj. małopolskim odpowiednio 71,2% wobec
74,4%. Udział podmiotów sektora przemysłowego i budownictwa w ogólnej liczbie podmiotów
powiatu był korzystniejszy niż w województwie i stanowił 25,1%. Na podstawie danych o liczbie
podmiotów podawanych bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne udział podmiotów
sektora rolnictwa wynosił 3,7% i był wyższy blisko dwukrotnie niż w województwie.
Na przestrzeni lat 2009-2012 w Powiecie Dąbrowskim znaczenie sektora rolnictwa maleje znacznie
wolniej niż w województwie odpowiednio o 0,1 p. proc i o 0,3 p. proc. Sektor usług rozwija się
powoli, jednak w powiecie odnotowano większe tempo wzrostu niż w woj. małopolskim
odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,1%.
Podmioty wg klas wielkości ustala się w oparciu o liczbę pracujących. Podmioty małe stanowiły
94,3% ogółu podmiotów, podmioty średnie - 5,2%, a podmioty duże - 0,6%. W Powiecie Dąbrowskim
w porównaniu do struktury podmiotów według klas wielkości w województwie odnotowano większy
udział podmiotów o średniej wielkości, mniejszy udział podmiotów małych oraz dużych. Podmioty
duże w zdecydowanej większości prowadzą działalność na obszarze gminy Dąbrowa Tarnowska
(11 podmiotów), ich działalność zlokalizowana jest także w gminie Szczucin i Radgoszcz
(po 3 podmioty w każdej z nich).
W Powiecie Dąbrowskim obserwuje się bardziej dynamiczne niż w województwie zmiany liczby
podmiotów nowo zarejestrowanych i kończących działalność. W powiecie liczba podmiotów nowo
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zarejestrowanych stanowiła 10,1% ogółu podmiotów, a kończących działalność 9,3%. Największą
zmienność wykazują podmioty osób fizycznych, czego przejawem jest powstawanie nowych
podmiotów, likwidacja działalności, a także zmiana rodzaju działalności, czasowe zawieszenie
działalności. Spośród nowych podmiotów zarejestrowanych w 2005 r. nadal do końca 2012 r.
prowadziła działalność ponad połowa z nich.
Cechy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości powiatu to położenie geograficzne, niskie ceny
pracy i gruntów.

ROLNICTWO
Powiat Dąbrowski z uwagi na warunki naturalne, przede wszystkim jakość gleb i agroklimat,
ma szczególnie dogodne warunki dla prowadzenia rolnictwa, zwłaszcza, że brak tu bardziej
rozwiniętego przemysłu a ludność ciągle znajduje zatrudnienie przede wszystkim we własnych
gospodarstwach rolnych. Gleb klasy IV, średniej jakości, stanowią ponad 44% ogólnej powierzchni
użytków rolnych powiatu, ale bardzo znaczący, bo wynoszący ponad 9% jest udział gleb najbardziej
produkcyjnych klas bonitacyjnych: I i II.
Według danych PSR 2010 stwierdzono na terenie Powiatu Dąbrowskiego 8 738 gospodarstw rolnych.
W porównaniu z wynikami PSR 2002 było to o 17,1% mniej. Średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego wynosiła w 2010 r. 4,26 ha. W porównaniu z wynikami PSR 2002 wzrosła o 34 ary tj. o 8,7%.
Blisko 90% gospodarstw rolnych powiatu, prowadziło w 2010 r. produkcję rolniczą bądź utrzymywało
swoje użytki rolne w całości lub części w dobrej kulturze rolnej. Wyraźne zmiany nastąpiły w latach
2002 – 2010 w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Najmniejsze gospodarstwa rolne,
o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, stanowiły w 2010 r. 24,0% wszystkich gospodarstw
powiatu, w porównaniu z 2002 r. ich liczebność spadła o 7,7%, równocześnie w latach 2002 – 2010
o 2,2 p. proc. wzrósł ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw. Wzrosła o 4,6% liczba gospodarstw
dużych, w grupach obszarowych o powierzchni powyżej 10 ha UR, zwiększył się także w latach
2002 – 2010 o 1,1 p. proc. ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw.
W strukturze użytkowania gruntów (według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010
zaprezentowanych według siedziby gospodarstwa) przeważały w powiecie użytki rolne, które
stanowiły 85,3% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia zasiana i obsadzona wraz
z powierzchnią ogrodów przydomowych stanowiła w Powiecie Dąbrowskim 49,1% całkowitej
powierzchni gospodarstw (średnia w województwie wynosiła tylko 35,6%). Pozostałe użytki rolne,
pozostające poza dobrą kulturą rolną, zajmowały w Powiecie Dąbrowskim 1,9 tys. ha. Oznacza to,
że całkowicie poza zainteresowaniem rolników Powiatu Dąbrowskiego znajdowało się w 2010 r.
niewiele ponad 6% wszystkich użytków rolnych.
Podstawową uprawą powiatu były zboża. Rośliny zbożowe zajmowały w 2010 r. powierzchnię 14 210
ha i stanowiły 78,6% ogólnej powierzchni zasiewów (w woj. małopolskim udział ten wynosił 69,3%).
Zwierzęta gospodarskie podstawowych gatunków utrzymywało łącznie 5911 gospodarstw rolnych
tj. 67,6% wszystkich gospodarstw powiatu i 3/4 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.
Chowem bydła zajmowało się w 2010 r. 2098 gospodarstw rolnych w powiecie, ponad dwukrotnie
mniej, niż w 2002 r. Gospodarstwa te utrzymywały łącznie 7859 sztuk bydła, o 26,5% mniej niż
w 2002 r. W porównaniu z rokiem 2002 obsada bydła na 100 ha użytków rolnych zmniejszyła się
niewiele, bo zaledwie o 1,7 sztuk.
Chów trzody chlewnej prowadziło w 2010 r. 2248 gospodarstw rolnych tj. 25,7% ogółu gospodarstw
w powiecie. Liczba gospodarstw utrzymujących świnie zmniejszyła się od 2002 r. o ponad o 37%
(w województwie spadek ten był znacznie bardziej gwałtowny i wyniósł 50,6%). Pogłowie zwierząt
nieznacznie wzrosło od 2002 r. o blisko 200. sztuk tj. 0,5%. Wydatnie zwiększyła się koncentracja
trzody w gospodarstwach utrzymujących ten gatunek. Według danych PSR 2010 na jedno
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gospodarstwo prowadzące chów trzody chlewnej przypadało 18,5 sztuki, było to o 6,9 sztuk więcej
w porównaniu z rokiem 2002. Obsada trzody liczona na 100 ha użytków rolnych wyniosła w Powiecie
Dąbrowskim 131,2 sztuk, przy średniej dla województwa 66,3 sztuk.
Ciągniki posiadało w 2010 r. 4249 gospodarstw rolnych w powiecie tj. 48,6% ogólnej ich liczby. W ich
posiadaniu znajdowało się 5036 ciągników. W przeliczeniu na 100 ha UR w dobrej kulturze
przypadało niemal 17 szt. ciągników.
Przy utrzymującej się przewadze zbóż w strukturze powierzchni zasiewów w 289 gospodarstwach
powiatu spisano 301 kombajnów do zbioru zbóż. Udział gospodarstw posiadających kombajny
zbożowe w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wynosił 3,7%. Przeciętnie
na 100 ha powierzchni zasiewów zbóż przypadało w powiecie 2,1 maszyn tego typu.
Mimo niewielkiego udziału upraw ziemniaków w zasiewach powiatu o 58,5% wzrosła od 2002 roku
liczba kombajnów ziemniaczanych. Według danych PSR 2010 w Powiecie Dąbrowskim było 65 maszyn
tego typu. Na 1 kombajn ziemniaczany przypadało w powiecie 16,2 ha upraw ziemniaków.
Poziom zużycia nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2009/2010 w przeliczeniu na czysty
składnik NPK na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze wynosił w Powiecie Dąbrowskim, według
ustaleń PSR 2010 - 99,2 kg. Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych
w dobrej kulturze wyniosło w powiecie średnio zaledwie 12,3 kg CaO.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH
•

Edukacja

Według stanu we wrześniu 2012 r. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1,6 tys.
najmłodszych mieszkańców powiatu. W porównaniu z 2005 r. ich liczba wzrosła o 18%, w tym liczba
dzieci z grupy wiekowej 3-5 lat wzrosła w tym czasie o prawie 56%. Zapotrzebowanie na fachową
opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym będzie wzrastać, gdyż jeszcze ok. 40% dzieci w powiecie
nie jest nią objętych. Opiekę przedszkolną w 2012 r. sprawowało 104 nauczycieli w przeliczeniu na
pełny etat.
We wrześniu 2012 r. w szkołach podstawowych Powiatu Dąbrowskiego było 3,3 tys. uczniów
i w porównaniu z 2005 r. ich liczba zmniejszyła się o 1,2 tys. dzieci, czyli o 27%. W tych szkołach
pracowało 285 nauczycieli i w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski przypadało mniej niż 12 uczniów.
W gimnazjach Powiatu Dąbrowskiego liczba uczniów we wrześniu 2012 r. wynosiła niespełna 2 tys.
i w porównaniu z 2005 r. zmniejszyła się o 0,7 tys. czyli o 28,5%. W gimnazjach pracowało 165
nauczycieli, zatem w przeliczeniu na 1 etat przypadało ponad 12 uczniów.
Do szkół ponadgimnazjalnych zgrupowanych w Powiecie Dąbrowskim w czterech zespołach,
uczęszczało we wrześniu 2012 r. ponad 1,7 tys. młodzieży i w porównaniu z 2005 r. ich liczba
zmniejszyła się o 28%. W strukturze kształcenia według typów szkół relatywnie najwięcej młodzieży
jest w liceach ogólnokształcących – prawie 42%; ponad 30% kształciło się w technikach, a ponad 28%
w zasadniczych szkołach zawodowych. W porównaniu z 2005 r. najbardziej, o 35% spadła liczba
uczniów w technikach. W powiecie nie ma liceów profilowanych.
•

Ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, turystyka

Ambulatoryjna opiekę zdrowotną mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego zapewniało w 2012 r.
18 placówek medycznych rozłożonych w powiecie dość równomiernie. Ludność Powiatu
Dąbrowskiego bardzo rzadko korzysta z pomocy lekarskiej, na 1 mieszkańca w 2012 r. przypadało
4,4 porad. Opiekę medyczną zapewniało 194 lekarzy medycyny, 24 lekarzy dentystów
i 313 pielęgniarek.
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W 2012 r. niemal 2,1 tys. gospodarstw domowych w Powiecie Dąbrowskim było objętych pomocą
społeczną. Częstość korzystania z pomocy społecznej wśród mieszkańców powiatu wynosiła 12,3%,
przy średniej wojewódzkiej 6,7%
W 2012 r. kino w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało 12-krotnie więcej seansów filmowych niż
w 2005 r., a liczba widzów wzrosła 4-krotnie. Prawie 2-krotnie więcej osób niż w 2005 r. zwiedziło
muzeum w Zalipiu. W zakresie organizacji imprez artystycznych najbardziej prężnie działał GOK
w Oleśnie, a w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego Dom Kultury w Dąbrowie
Tarnowskiej. W 2012 r. turystyczne obiekty noclegowe udzieliły prawie 4,5-krotnie więcej noclegów
niż w 2005 r.
•

Transport

Na przestrzeni lat 2005-2012 w powiecie wzrosła ogólna długość dróg gminnych i powiatowych
o twardej nawierzchni. Znacznej poprawie uległ równocześnie wskaźnik gęstości dróg (z poziomu
127,1 km na 100 km² w 2005 r. do 177,5 km na 100 km² w 2012 r.) i był wyższy od przeciętnego
wskaźnika ustalonego dla województwa ogółem.
W ostatnich latach systematycznie rosła liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych
i ciągników, jednak tempo tego wzrostu w Powiecie Dąbrowskim było wolniejsze niż przeciętnie
w woj. małopolskim. W 2012 r. wskaźnik motoryzacji mierzony liczbą samochodów osobowych na
1 tys. mieszkańców osiągnął w powiecie poziom zbliżony do wskaźnika wojewódzkiego (powiat
średnio 464 samochody na 1 tys. mieszkańców, woj. małopolskie 466 samochodów).
•

Bezpieczeństwo publiczne

Rośnie przestępczość na terenie powiatu, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa
publicznego. Wysoki poziom wskaźnika zagrożenia przestępczością, czyli liczby stwierdzonych
przestępstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, ulokował Powiat Dąbrowski na drugim miejscu
w województwie. Obniżyło się również bezpieczeństwo na drogach, gdyż systematycznie rośnie
liczba wypadków, jak i osób w nich poszkodowanych. Wzrost przestępczości nie obniżył wskaźnika
ich wykrywalności. Na przestrzeni lat 2005-2012 wskaźnik ten utrzymywał się na wysokim poziomie,
lokując powiat na czołowych miejscach w województwie (w 2012 r.- drugie miejsce). W 2012 r.
częściej niż w latach poprzednich wybuchały pożary, najprawdopodobniej na skutek umyślnego
podpalenia szczególnie nieużytkowanych terenów rolniczych. Nie zmniejszyło się również zagrożenie
powodziowe. Nadal znaczna część powiatu należy do terenów najbardziej zagrożonych powodzią
w województwie, a zagrożenie stwarzają głównie rzeki Wisła i Dunajec.
•

Spójność społeczna

Społeczeństwo Powiatu Dąbrowskiego niezbyt chętnie angażuje się w pracę organizacji
pozarządowych. Świadczy o tym liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
zarejestrowana w rejestrze REGON, która zarówno w 2012 r. jak i w 2005 r. ulokowała gminy
powiatu na przedostatnim miejscu w województwie. Mieszkańcy gmin większe zainteresowanie
wykazywali wyborem własnych władz samorządowych, w których frekwencja wyborcza znacznie
przewyższała przeciętny poziom w województwie, niż wyborami parlamentarnymi o frekwencji
poniżej przeciętnej.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
W ostatnich latach na terenie Powiatu Dąbrowskiego systematycznie przybywało
podstawowych instalacji technicznych. Zwiększyła się długość sieci wodociągowej, a jej
zagęszczenie na terenie powiatu było większe niż przeciętnie w województwie. Wzrosła również
długość sieci kanalizacyjnej, jednak jej gęstość nie osiągnęła średniej wojewódzkiej. O ile sieć
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wodociągowa zainstalowana była na terenie wszystkich gmin w powiecie, o tyle bez kanalizacji
pozostawały nadal dwie gminy (Gręboszów i Mędrzechów). Poprawie uległa sytuacja w zakresie
gazyfikacji terenu – wzrosła zarówno długość sieci jak i liczba przyłączy, równocześnie wskaźnik
zagęszczenia sieci gazowej przewyższał średnią w województwie.

MIESZKANIA
•

Zasoby mieszkaniowe

W latach 2005-2012 w Powiecie Dąbrowskim odnotowano nieznaczną poprawę warunków
mieszkaniowych. Zmniejszyła się przeciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie i na 1 izbę,
a statystyczny mieszkaniec dysponował większą powierzchnią użytkową mieszkania. Wyższy był
również standard mieszkań. Jednak porównując wymienione mierniki określające warunki
mieszkaniowe należy stwierdzić, że sytuacja mieszkaniowa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego była
nieco gorsza od sytuacji statystycznego mieszkańca woj. małopolskiego.
•

Budownictwo mieszkaniowe

Na przestrzeni omawianych lat liczba mieszkań oddawanych do użytkowania utrzymywała się na
zbliżonym poziomie, natomiast w ostatnim roku odnotowano znaczny wzrost. W 2012 r.
w porównaniu do 2005 r. na terenie Powiatu Dąbrowskiego przekazano do użytku dwukrotnie więcej
mieszkań. Przekazane mieszkania były stosunkowo duże - przeciętna powierzchnia użytkowa
jednego oddanego do eksploatacji mieszkania w Powiecie Dąbrowskim wyniosła 133,9 m² i była
wyższa od średniej wojewódzkiej o 29,4 m² tj, o 28,1%.

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW PRZYRODY
Wszystkie ścieki odprowadzone w 2012 r. z oczyszczalni komunalnych z terenu Powiatu
Dąbrowskiego (685 dam3 ścieków wymagających oczyszczenia) podlegały oczyszczaniu
biologicznemu, w tym 65,1% oczyszczaniu z podwyższonym usuwaniem biogenów. Była to wyjątkowo
dobra sytuacja z punktu widzenia ochrony środowiska. Z oczyszczalni komunalnych w Powiecie
Dąbrowskim korzystało w 2012 r. 25,6 tys. osób tj. 43,1% ludności ogółem (w woj. małopolskim
58,1%). Gminy Mędrzechów i Gręboszów pozbawione były własnych oczyszczalni ścieków.
W wyniku przeprowadzonej w 2012 r. klasyfikacji jednolitych części wód dla Powiatu
Dąbrowskiego stwierdzono, że spośród 8 badanych punktów zlokalizowanych na 7 rzekach tylko
jedna jednolita część wód tj. Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia charakteryzowała się dobrym
stanem wód, przy dobrym i powyżej dobrego potencjale ekologicznym.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza Powiat Dąbrowski zakwalifikowany został w 2012 r. do
klasy C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo/a/pirenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki.
Badania składu fizyczno-chemicznego opadów wykazały, że w 2012 r. wraz z opadami zostały
wniesione mniejsze jak w 2011 r, ładunki zanieczyszczeń. Stwierdzono, że w Powiecie Dąbrowskim
wystąpiło najmniejsze w województwie obciążenie powierzchniowe zanieczyszczeniami 40,2 kg/ha. Badania stopnia zakwaszenia wód opadowych wykazały, że w przypadku 65% dobowych
próbek opadów stwierdzono w Powiecie Dąbrowskim „kwaśne deszcze” tj. opady o wartości
pH poniżej 5,6.
Na jednego mieszkańca Powiatu Dąbrowskiego przypadało w 2012 r. 53,1 kg zebranych
z gospodarstw domowych odpadów zmieszanych. Segregacji poddano w 2012 r. tylko 287 ton
odpadów zmieszanych tj. 6,0% zebranych ogółem i wysegregowano z nich 49 ton tj. zaledwie 1,0%
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zebranych odpadów. Pozostałe 99,0% zebranych w powiecie odpadów zmieszanych poddano
unieszkodliwieniu przez składowanie.
Odsetek powierzchni chronionej w Powiecie Dąbrowskim (11,0%) jest znacząco niższy od średniej
dla woj. małopolskiego (52,1%). Także lesistość w Powiecie Dąbrowskim wynosząca zaledwie 11,2 %
jest w stosunku do wskaźnika lesistości w woj. małopolskim (28,6%) zdecydowanie niższa. Powiat
Dąbrowski należy zaliczyć do obszarów o słabym zalesieniu.

FINANSE PUBLICZNE
W gospodarce finansowej jednostek samorządowych Powiatu Dąbrowskiego, zwłaszcza w ostatnich
latach, widoczne było spowolnienie tempa rozwoju, a rok 2012 upłynął pod znakiem wprowadzania
znaczących oszczędności. Dochody ogółem w ujęciu nominalnym nieznacznie przekroczyły poziom
roku 2011, ale w ujęciu realnym okazały się znacznie niższe. Jako pozytywne zjawisko należy uznać
rosnącą rolę środków unijnych w dochodach ogółem, gdyż przekazywane w większości na
inwestycje, stały się impulsem do intensywniejszego rozwoju regionu. Korzystne okazały się zmiany
w strukturze ogólnych dochodów. Zwiększył się udział dochodów własnych, oznaczający większą
samodzielność samorządów w zarządzaniu środkami. Jednak znacząca przewaga środków
pochodzących z zewnątrz w postaci dotacji i subwencji wskazuje, że to właśnie one stanowią
podstawowe źródło dochodów zarówno gmin, jak i powiatu. Wydatki ogółem zrealizowane w 2012 r.
okazały się znacznie niższe, niż w roku poprzednim, a ograniczenia dotknęły szczególnie wydatki
majątkowe. Wyraźnie ograniczono skalę prowadzonych inwestycji, które kontynuowane były głównie
w obszarze infrastruktury drogowej. W wydatkach gmin i powiatu nadal dominowały wydatki
zrealizowane w działach: transport i łączność, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna.
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Rozdział IV
POWIAT A REGION

4.1. Położenie
Powiat Dąbrowski położony jest w północno – wschodniej części województwa małopolskiego,
w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Płaskowyżu Tarnowskiego i Kotliny Sandomierskiej,
zwanej Niziną Nadwiślańską.

Od wschodu graniczy z powiatem mieleckim a od południa z powiatem tarnowskim. Naturalnymi
granicami z zachodu rzeka - Dunajec, a z północy rzeka Wisła.
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4.1. Wybrane dane powiatów w województwie małopolskim (2012 r.)

Lp.

Powiaty i Miasta na
prawach Powiatu

Powierzchnia
w km2

Ilość miast
i gmin

Ludność

% do
powierzchni
województwa

% do
powierzchni
Polski

1.

Bocheński

648,56

9

104 404

4,27

0,20

2.

Brzeski

590,52

7

92 645

3,88

0,18

3.

Chrzanowski

371,60

5

127 644

2,44

0,11

4.

Dąbrowski

530,25

7

59 492

3,49

0,16

5.

Gorlicki

966,46

10

109 265

6,36

0,30

6.

Krakowski

1230,57

17

264 639

8,10

0,39

7.

Limanowski

951,23

12

128 045

6,26

0,30

8.

Miechowski

676,29

7

50 109

4,45

0,21

9.

Myślenicki

673,08

9

123 327

4,43

0,21

10.

Nowosądecki

1549,8

16

209 988

10,20

0,49

11.

Nowotarski

1474,99

14

189 268

9,71

0,47

12.

Olkuski

618,11

6

114 458

4,07

0,19

13.

Oświęcimski

405,58

9

155 040

2,67

0,12

14.

Proszowicki

414,87

6

43 945

2,73

0,13

15.

Suski

685,71

9

83 961

4,51

0,21

16.

Tarnowski

1411,58

16

199 062

9,29

0,45

17.

Tatrzański

471,65

5

67 831

3,1

0,15

18.

Wadowicki

644,4

10

158 740

4,24

0,20

19.

Wielicki

410,78

5

116 799

2,7

0,13

20.

M. Kraków

326,8

-

758 334

2,15

0,10

21.

M. Nowy Sącz

57,58

-

84129

0,37

0,01

22.

M. Tarnów

72,38

-

112952

0,47

0,02

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych :www.stat.gov.pl
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4.2. Ludność
Powiat Dąbrowski zamieszkuje 59 492 mieszkańców, co stanowiło 3,49% ogółu ludności
zamieszkującej województwo małopolskie i zaledwie 0,16% ogółu ludności Polski.

Tab. 4.2.: Dane dotyczące ludności.

Jednostka terytorialna

Liczba ludności

Gęstość zaludnienia (os/km2)

Polska

38 533 299

123,23

Województwo małopolskie

3 354 077

221

Powiat Dąbrowski

59 492

112

Opracowanie własne na podst. danych: www.stat.gov.pl

Powiat Dąbrowski jest dwudziestym pod względem gęstości zaludnienia powiatem w województwie
małopolskim.
Tab. 4.3. Gęstość zaludnienia powiatów województwa małopolskiego (2012 r.).

Lp.

Powiaty i Miasta
na prawach Powiatu

Gęstość
zaludnienia

Miejsce
w województwie

1.

Bocheński

161

11

2.

Brzeski

157

12

3.

Chrzanowski

343

5

4.

Dąbrowski

112

20

5.

Gorlicki

113

19

6.

Krakowski

215

8

7.

Limanowski

135

15

8.

Miechowski

74

22

9.

Myślenicki

183

10

10.

Nowosądecki

135

15

11.

Nowotarski

128

17

12.

Olkuski

185

9

13.

Oświęcimski

382

4

14.

Proszowicki

106

21

15.

Suski

122

18

16.

Tarnowski

141

14
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Tab. 4.3. Gęstość zaludnienia powiatów województwa małopolskiego (2012 r.).

Lp.

Powiaty i Miasta
na prawach Powiatu

Gęstość
zaludnienia

Miejsce
w województwie

17.

Tatrzański

144

13

18.

Wadowicki

246

7

19.

Wielicki

284

6

20.

M. Kraków

2320

1

21.

M. Nowy Sącz

1465

3

22.

M. Tarnów

1561

2

Opracowanie własne na podst. danych: www.stat.gov.pl

Tab. 4.4. Gęstość zaludnienia w Powiecie Dąbrowskim (2012 r.).

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina

Gęstość zaludnieniaosoba/km2

Dąbrowa Tarnowska

182

Bolesław

68

Gręboszów

72

Mędrzechów

80

Olesno

102

Radgoszcz

84

Szczucin

112

Miejsce w powiecie
1
7
6
5
3
4
2

Opracowanie własne na podst. danych: www.stat.gov.pl

Poniższe zestawienie pokazuje zasoby osób w wieku produkcyjnym w Powiecie Dąbrowskim
w podziale na gminy.
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Rys. 4.1. Ludność w wieku produkcyjnym gmin Powiatu Dąbrowskiego w 2012 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podst. danych: www.stat.gov.pl
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Rys. 4.2. Ludność w wieku produkcyjnym Powiatu Dąbrowskiego na tle innych powiatów w województwie małopolskim w 2012 r.
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Poziom bezrobocia w powiecie z roku na rok zwiększa się, na tle innych gmin Powiatu Dąbrowskiego
jest jednym z najwyższych.
Tab. 4.4. Dane dotyczące bezrobocia (2012 r.)
Liczba
bezrobotnych

Stopa bezrobocia

Powiat Dąbrowski

4 919

19,9%

Województwo małopolskie

161 161

11,5%

Polska

2 136 815

13,4%

Opracowanie własne na podst. danych :www.stat.gov.pl

Rys. 4.3. Liczba bezrobotnych wg powiatów stan na koniec 2012 r.
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Tab. 4.5. Dane dotyczące bezrobocia (2012 r.)

Lp.

Powiaty i Miasta na prawach Powiatu

Stopa
bezrobocia

1.

Bocheński

11,2

2.

Brzeski

12,5

3.

Chrzanowski

15,6

4.

Dąbrowski

19,9

5.

Gorlicki

13,4

6.

Krakowski

10,5

7.

Limanowski

18,7

8.

Miechowski

11,3

9.

Myślenicki

14,0

10.

Nowosądecki

18,0

11.

Nowotarski

13,8

12.

Olkuski

16,1

13.

Oświęcimski

13,7

14.

Proszowicki

12,6

15.

Suski

12,2

16.

Tarnowski

15,1

17.

Tatrzański

12,8

18.

Wadowicki

13,6

19.

Wielicki

12,1

20.

M. Kraków

5,8

21.

M. Nowy Sącz

11,0

22.

M. Tarnów

10,6

Opracowanie własne na podst. danych :www.stat.gov.pl
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4.3. Gospodarka
Na terenie Powiatu Dąbrowskiego na koniec 2012 roku zarejestrowanych było 3009 podmiotów,
z czego aż 93,92% stanowiły firmy sektora prywatnego, co potwierdza ogólną tendencje w której
przeważają podmioty gospodarki sektora prywatnego nad sektorem publicznym, w Powiecie
Dąbrowskim oraz całym województwie.

Tab. 4.6. Podmioty gospodarki narodowej a zarejestrowane w rejestrze REGON w 2012 r.
% udział sektora
publicznego
w liczbie
podmiotów

Sektor
prywatny

% udział sektora
prywatnego
w liczbie podmiotów

Wyszczególnienie

Ogółem

Sektor
publiczny

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

343375

8108

2,36

335267

97,64

POWIAT DĄBROWSKI

3009

183

6,08

2826

93,92

Dąbrowa Tarnowska

1414

66

4,66

1348

95,34

Bolesław

86

10

11,62

76

88,38

Gręboszów

130

11

8,46

119

91,54

Mędrzechów

117

15

12,82

102

87,18

Olesno

344

28

8,13

316

91,87

Radgoszcz

252

16

6,34

236

93,66

Szczucin

666

37

5,55

629

94,45

Opracowanie własne na podst. danych :www.stat.gov.pl

Rys. 4.4. Rodzaj działalności: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
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Opracowanie własne na podst. danych: www.stat.gov.pl
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Rys. 4.5. Rodzaj działalności: przemysł i budownictwo
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Rys. 4.6. Rodzaj działalności: pozostała działalność usługowa.
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4.4. Transport
Jednym z ważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym jest rozbudowana sieć
dróg, pozwalająca na swobodne przemieszczanie osób i towarów. Rozwój transportu sprzyja
rozwojowi szeregu innych dziedzin gospodarki, a co za tym idzie również polepszeniu warunków
życia mieszkańców.
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Przez teren Powiatu Dąbrowskiego przebiega jedna droga krajowa nr 73 z Tarnowa do Kielc
(24,9 km na terenie powiatu) oraz cztery drogi wojewódzkie (o łącznej długości 26,6 km na terenie
powiatu):
 nr 984 z Tarnowa do Mielca i Leżajska,
 nr 975 z Dąbrowy Tarnowskiej do Żabna i Wojnicza,
 nr 973 z Żabna do Buska – Zdroju,
 nr 982 ze Szczucina do Mielca.
Zdecydowanie gęstszą sieć tworzą drogi powiatowe i gminne.
W 2012 r. długość publicznych dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej na
terenie Powiatu Dąbrowskiego wynosiła łącznie 940,5 km, z czego 813,3 km tj. 86,5% stanowiły
drogi o nawierzchni ulepszonej. Na 100 km² powierzchni powiatu przypadało 177,5 km dróg
powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni, co lokowało powiat na 5 pozycji w województwie.
Dla woj. małopolskiego ogółem omawiany wskaźnik był niższy i wynosił 142,8 km.
Ponad 70% dróg publicznych o twardej nawierzchni w Powiecie Dąbrowskim stanowiły drogi gminne,
których łączna długość na koniec 2012 r. wynosiła 670,5 km. Od 2005 r. przybyło 265,5 km dróg
gminnych o nawierzchni twardej, w tym 230,8 km o nawierzchni ulepszonej. Pod względem gęstości
dróg gminnych o nawierzchni twardej najlepsza sytuacja występowała w gminie Bolesław (169,4 km
na 100 km²) i gminie miejsko-wiejskiej Szczucin (166,4 km na 100 km²), natomiast najgorsza
w gminie miejsko-wiejskiej Dąbrowa Tarnowska (51,0 km na 100 km²) i gminie Gręboszów (79,6 km
na 100 km²).
Na przestrzeni ostatnich lat w Powiecie Dąbrowskim systematycznie rosła liczba pojazdów
samochodowych. Tylko w ostatnich trzech latach odnotowano wzrost ogólnej liczby
zarejestrowanych pojazdów o 4,4 tys. tj. o 12,4%, przy czym największy wzrost nastąpił w grupie
samochodów ciężarowych i osobowych (odpowiednio o 18,8% i o 13,9%). Według stanu w dniu
31 XII 2012 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 40,0 tys. pojazdów samochodowych
i ciągników. Najliczniejszą grupę, podobnie jak w poprzednich latach, stanowiły samochody
osobowe - 27,6 tys. (69,0% pojazdów samochodowych ogółem), ciągniki rolnicze – 5,2 tys. (12,9%)
oraz samochody ciężarowe – 3,7 tys. (9,2%).
Na 1 tys. mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w 2012 r. przypadało średnio 464 samochody
osobowe. W woj. małopolskim wskaźnik ten osiągnął zbliżoną wartość (466 samochodów).
Pod względem zmotoryzowania mieszkańców Powiat Dąbrowski zajmował 12 pozycję wśród
powiatów Małopolski. Gospodarstwa Powiatu Dąbrowskiego były bardzo dobrze wyposażone
w ciągniki rolnicze. Na 1 tys. mieszkańców zarejestrowanych było blisko 87 ciągników rolniczych tj.
ponad dwukrotnie więcej jak w województwie ogółem - Powiat Dąbrowski zajmował 3 miejsce
w województwie1.
4.5. Współpraca międzynarodowa
Powiat Dąbrowski współpracuje z:

Pestszentlőrinc-Pestszentimre – XVIII Dzielnica Budapesztu – Węgry - Porozumienie
o współpracy zostało podpisane 1 września 2000r. w Pałacu Ślubów w Budapeszcie,

Powiat Stara Lubovna – Słowacja - porozumienie o współpracy zostało podpisane
21 czerwca 2008r. na Zamku w Stara Lubovna.

Rejon Bałcki w Obwodzie Odeskim – Ukraina – porozumienie o współpracy zostało
podpisane 6 października 2012 roku w Bałcie.

Miasto Roding – Niemcy – porozumienie o współpracy zostało podpisane 17 stycznia 2013
roku w Roding.

Zrzeszenie Amerykańsko – Polskie – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej –
porozumienie o współpracy zostało podpisane 10 września 2013 roku.

1

Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna powiatu dąbrowskiego, grudzień 2013 r.
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Rozdział V
ZARYS POLITYKI PAŃSTWA A STRATEGIA

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowski na lata 2014 - 2020 powiązana jest z dokumentami na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym:
1. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
2. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo.
3. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE.
5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
6. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020 „Małopolska 2020” – Nieograniczone
możliwości.
7. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.
8. Programy Operacyjne perspektywy 2014 – 2020.
8.1. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
8.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
8.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020.
8.4. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020.
8.5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020.
8.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 -2020.
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
10. Strategia Dla Rozwoju Polski Południowej W Obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego
Do Roku 2020.
11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014 – 2020.
12. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Dąbrowa Tarnowska na lata 2004 – 2015.
13. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowa Tarnowska na lata 2004 – 2015.
14. Powiatowy Program
na lata 2012-2014.

1.

Promocji

Zatrudnienia

Oraz

Aktywizacji

Lokalnego

Rynku

Pracy

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu.

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Obejmuje ona o wiele więcej
niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele europejskich krajów. Strategia ta ma
pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć
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warunki, dzięki którym będzie on bardziej inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu
społecznemu.
OBSZARY PRIORYTETOWE
1. WZROST INTELIGENTNY - czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
2. WZROST ZRÓWNOWAŻONY - czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
3. WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - czyli wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną.
CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75%
Wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży,
osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych
imigrantów.
CEL 2: POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ
W szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w tym
sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto Komisja Europejska opracuje wskaźnik odzwierciedlający
efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.
CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 20%
W porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym
zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska
zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji w
porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych
redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości.
CEL 4: PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do
poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie, do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat
mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
Zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia
społecznego, co najmniej 20 mln obywateli.
7 INICJATYW PRZEWODNICH

UNIA INNOWACJI - to działania na rzecz stworzenia takich warunków, by innowacyjne
pomysły mogły łatwiej przeradzać się w nowe produkty, które z kolei przyczynią się do wzrostu
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

MOBILNA MŁODZIEŻ - to działania na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz
ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy.

EUROPA EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW - to działania na rzecz uniezależnienia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii.

EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA - to działania na rzecz upowszechnienia szybkiego
Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści
z jednolitego rynku cyfrowego.

POLITYKA PRZEMYSŁOWA W ERZE GLOBALIZACJI - to działania na rzecz poprawy otoczenia
biznesu oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do
konkurowania na rynkach światowych.

PROGRAM NA RZECZ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZATRUDNIENIA - to działania na rzecz
modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe
życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania podaży do
popytu na rynku pracy.

EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z UBÓSTWEM - to działania na rzecz zapewnienia spójności
społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były
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szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym.
Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo.

2.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem
kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz
w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania
rozwojem Polski.

ŚSRK przedstawia scenariusz rozwojowy wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz
z analizy istniejących potencjałów, jak też możliwości sfinansowania zaprojektowanych działań.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji
wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej
realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej,
a w szczególności w strefie euro. Doświadczenia kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł w
2008 r. i dotknął przede wszystkim państwa wysoko rozwinięte, w tym państwa UE, pokazują, że ze
względu na otwartość gospodarek poszczególnych krajów i rosnące między nimi współzależności,
zakres i siła oddziaływania pojawiających się zjawisk i procesów kryzysowych na gospodarki
poszczególnych państw jest znacząca i może powodować konieczność weryfikacji ambitnych planów
rozwojowych.

ŚSRK wytycza obszary strategiczne, w których koncentrować się będą główne działania oraz
określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia
procesów rozwojowych.

ŚSRK stanowi tym samym odniesienie dla nowej generacji dokumentów strategicznych
przygotowywanych w Polsce na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata
2014-2020.

ŚSRK dokonuje wyboru, koncentrując się na czynnikach umożliwiających realizację celów
strategicznych. Pokazuje jednocześnie następstwo procesów rozwojowych w różnych obszarach i ich
wzajemne zależności. Wykorzystanie tych zależności i istniejących sprzężeń zwrotnych będzie
wzmacniać efekty podejmowanych działań w horyzoncie wieloletnim. Z kolei opóźnienie w realizacji
działań w jednym obszarze, może utrudnić realizację zakładanych celów w innych powiązanych
obszarach strategicznych. Dlatego interwencja publiczna powinna wykorzystywać oraz wzmacniać
sprzężenia zwrotne, będąc źródłem wartości dodanej polegającej na oddziaływaniu na wiele
powiązanych ze sobą obszarów w dłuższej perspektywie czasu.

ŚSRK uwzględnia ocenę rezultatów dotychczas podejmowanych działań rozwojowych oraz
rekomendacje dla kształtowania polityki rozwoju zawarte w dokumencie przygotowanym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. Raport Polska 2011. Gospodarka, Społeczeństwo, Regiony.

ŚSRK jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje ona wokół celów
strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które
uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak
i regionalnym.

ŚSRK wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społecznogospodarczego, orientacyjny harmonogram ich
realizacji oraz sposób finansowania
zaprojektowanych działań (zawiera wieloletni ramowy plan wydatków publicznych na działania
rozwojowe). Strategia zwraca uwagę na wymiar terytorialny podejmowanych działań, wzmocnienie
i lepsze wykorzystanie potencjałów regionalnych. Widzi zatem znaczenie samorządu terytorialnego
i innych podmiotów w dynamizacji rozwoju regionów i kraju. W okresie do 2020 r. akcent
strategiczny zostanie położony w głównej mierze na wzmacnianie potencjałów, które w przyszłości
zagwarantują długofalowy rozwój, a nie tylko na alokację środków bezpośrednio w dziedziny,
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w których występują największe deficyty. Tym samym ŚSRK nie rozwija wszystkich obszarów
istotnych z samego faktu funkcjonowania państwa, lecz koncentruje się głównie na tych, w których
powinny zostać podjęte działania wzmacniające i przyspieszające procesy rozwojowe (w tym
niezbędne zmiany strukturalne) w ciągu najbliższych dziesięciu lat. ŚSRK stanowi bazę dla
9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych w ŚSRK celów,
a zaprojektowane w nich działania - rozwijać i uszczegóławiać reformy wskazane w ŚSRK.

Dokonany w ŚSRK wybór 3 obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo,
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz w ich ramach poszczególnych
celów i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania
w najbliższym dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz
uniknięcie dryfu rozwojowego.
GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI CELE I PRIORYTETY ROZWOJOWE
OBSZAR STRATEGICZNY I. SPRAWNE I EFEKTYWNE PAŃSTWO
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem.
I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych.
I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych.
I.1.3. Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w administracji (e-administracja).
I.1.4. Poprawa jakości prawa.
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego.
Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe.
I.2.1. Modernizacja struktury wydatków publicznych.
I.2.2. Poprawa efektywności środków publicznych.
I.2.3. Zwiększenie wykorzystania środków pozabudżetowych.
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela.
I.3.1. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego.
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela.
I.3.4. Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego.
OBSZAR STRATEGICZNY II. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej.
II.1.1. Uzdrowienie finansów publicznych.
II.1.2. Zwiększenie stopy oszczędności i inwestycji.
II.1.3. Integracja ze strefą euro.
II.1.4. Rozwój eksportu towarów i usług.
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki.
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie.
II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno-spożywczego.
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki.
II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych.
II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań.
II.3.3. Zapewnienie kadr dla B+R.
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej.
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego.
II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej.
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.
II.5.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu.
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II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych.
II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej, jakości treści i usług cyfrowych.
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej.
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii.
II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu.
II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze transportowym.
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych.
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich.
OBSZAR STRATEGICZNY III. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I TERYTORIALNA
Cel III.1. Integracja społeczna.
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych.
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.
III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych.
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji działań
rozwojowych w regionach.
III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich.
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz
wzmacniania potencjału obszarów wiejskich.
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej.

3. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009
r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art. 9 ust. 1) – dokumentem określającym główne trendy,
wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres
co najmniej 15 lat.
Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju,
którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat,
gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju powstawała
w latach 2011 i 2012. Uwzględnia ona uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu
społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na diagnozie
sytuacji wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe z 2009 roku,
w stosunku do diagnozy z lat 2008 i 2009 uzupełnione zostały o elementy, które wiążą się
z trwającym na świecie i w Europie kryzysem finansowym i spowolnieniem gospodarczym.
Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii stała się konieczność przezwyciężenia kryzysu
finansowego w jak najkrótszym czasie. Wolniejszy rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi
poprawiałaby się bardzo wolno. Niezbędne jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na kolejne
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dziesięć lat, czyli do 2030 r., tak aby po wyczerpaniu dotychczasowych sił rozwojowych Polska
dysponowała nowymi potencjałami wzrostu w obszarach dotychczas nieeksploatowanych.
Tym samym Strategia nie jest manifestem politycznym, a dokumentem rządu RP o charakterze
analitycznym i rekomendacyjnym – stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego zorientowanego
na przyszłość, w perspektywie do 2030 r.
Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi,
jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.
I.

Makroekonomiczne ramy rozwoju Polski d o 2030 r.

II.

Kreatywność indywidualna i innowacyjna gospodarka

III.

Polska Cyfrowa

V.

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

VI.

Rozwój regionalny

VII.

Transport

VIII.

Kapitał Społeczny

IX.

Sprawne Państwo

4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020:
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
(KSRR) jest dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych,
a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla
osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju
regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje
w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.
Celem strategicznym polityk regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie
specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym KSRR ustala trzy
cele szczegółowe do 2020 roku:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach
problemowych,
3. Tworzenie warunków dla skutecznej efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.
Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 roku
i tworzy triadę: konkurencyjność - spójność - sprawność, opierającą się na założeniach
przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji. Dzięki realizacji tak
określonych celów następować będzie koncentracja na szansach (potencjałach) a nie na barierach
rozwoju, przez wzmocnienie konkurencyjności regionów i odblokowanie ich procesów wzrostowych.
Cele zmierzają do osiągnięcia nie tylko pozytywnych zmian służących podniesieniu konkurencyjności
regionów i całego kraju, ale także zmniejszeniu dysproporcji w możliwościach rozwojowych między
i wewnątrzregionalnych.
Dla pełniejszego wykorzystania przewag konkurencyjnych oraz zmaksymalizowania efektywności
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interwencji w ramach KSRR kierunki działań polityki regionalnej będą adresowane do tych obszarów
strategicznej interwencji polityki regionalnej, które dają największe szanse poprawy
konkurencyjności kraju w skali międzynarodowej tj. w pierwszej kolejności do najważniejszych
obszarów miejskich. obok wspierania procesu konkurencyjności w skali międzynarodowej KSRR
wspomaga rozprzestrzenianie procesów rozwojowych z najszybciej rozwijających się ośrodków do
słabiej rozwijających się i pozostałych obszarów kraju oraz budowanie na tych terenach potencjału
absorpcyjnego, który warunkuje powodzenie działań na rzecz rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych. KSRR wspiera zatem budowanie przewag konkurencyjnych również na tych terenach,
które wcześniej w niewielkim stopniu uczestniczyły w procesach rozwojowych.
W ramach wsparcia spójności KSRR zakłada skierowanie dodatkowego wsparcia na przeciwdziałanie
marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów, które same nie są w stanie przezwyciężyć
zapóźnień rozwojowych. W związku z silną koncentracją na tych obszarach problemów
stwarzających bariery rozwojowe, działania podejmowane w ramach KSRR zapewnią tam
zmniejszanie dysproporcji w dostępie do dóbr i usług publicznych oraz procesy restrukturyzacji,
warunkujące uruchomienie i wykorzystanie wewnętrznych zasobów i uruchomienie lub wspomaganie
istniejących procesów rozwojowych.
Cel 1. WSPOMAGANIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności gospodarki jest jednym z podstawowych celów polskiej
polityki rozwoju w najbliższych kilkudziesięciu latach. Tylko przez stałe podnoszenie
konkurencyjności gospodarki w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno - gospodarczych
i kulturowych można zapewnić pespektywy trwałego wzrostu gospodarczego, zwiększanie
zatrudnienia i jakości miejsc pracy a tym samym wzrostu zamożności i jakości życia mieszkańców
Polski. W dłuższym okresie takie działania mogą spowodować zmniejszenie dystansu rozwojowego
Polski do krajów zamożniejszych, a w efekcie zwiększenie stopnia spójności i integracji
gospodarczej. Większa spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna Europy oznaczać będzie
wykorzystanie potencjałów wszystkich jej regionów, co w konsekwencji doprowadzi do
przyspieszenia wzrostu i zwiększenia perspektyw rozwojowych w skali całej UE w stosunku do
konkurujących na scenie globalnej państw i ugrupowań gospodarczo-politycznych.
Konkurencyjność struktur przestrzennych podlega tym samym procesom i metodom oceny co
konkurencyjność struktur gospodarczych — zdolności do zapewniania trwałego wzrostu
gospodarczego i kreowania wysokiej jakości zatrudnienia. Z tego powodu wspieranie
konkurencyjności wszystkich regionów i terytoriów staje się bardzo ważnym elementem polityki
rozwoju.
W obecnych warunkach rozwojowych motorami rozwoju kraju i poszczególnych regionów są
największe ośrodki miejskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, a wśród nich te, które stanowią
węzły współczesnych procesów społeczno-gospodarczych - potrafiące tworzyć i przyciągać najlepsze
zasoby ludzkie, inwestycje w sektorach zapewniających największą produktywność, kreować
innowacje i włączać się w sieci współpracy z innymi podobnymi sobie ośrodkami w układach
międzynarodowych i krajowych dla zwiększenia komplementarności i specjalizacji, a tym samym
pełniejszego wykorzystania korzyści aglomeracyjnych.
Regiony tworzą swoją pozycję konkurencyjną w układach międzynarodowych i krajowych głównie
(ale nie wyłącznie) przez pozycję jaką osiągają ich główne ośrodki miejskie. W warunkach polskich
biorąc pod uwagę:
• rolę największych miast - niezbyt dużą na tle europejskim koncentrację potencjału do tworzenia
PKB,
• zdolność do tworzenia dobrych jakościowo miejsc pracy, kreowania innowacji i odgrywania roli
w procesach przekształceń kulturowych oraz kierunek i obserwowane od czasu wejścia Polski do UE
przyspieszenie zmian struktury gospodarczej oraz przekształceń na rynku pracy (m.in. odpływ
ludności z rolnictwa), stolica Polski Warszawa i dobrze wykształcona, w miarę równomiernie
rozmieszczona w przestrzeni kraju, policentryczna struktura innych najważniejszych polskich miast,
oferuje znaczny potencjał do wykorzystania w ramach procesów rozwojowych kraju, który może
przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów zostać także efektywnie wykorzystany dla rozwoju
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pozostałych obszarów kraju — innych miast, obszarów wiejskich i obszarów funkcjonalnych
o specjalnym charakterze.

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych:
1.1.1. Warszawy - stolicy państwa,
1.1.2. pozostałych ośrodków wojewódzkich1.
1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich
absorpcji poza ośrodkami wojewódzkimi.
1.3. Budowę podstaw konkurencyjności województw - działania tematyczne.
Dwa pierwsze z wymienionych kierunków mają silnie przestrzenny charakter, trzeci zaś obejmuje
zestaw działań horyzontalnych, dotyczących całego obszaru kraju. Mając na uwadze realizację
celu 1, dla każdego z wyżej wyodrębnionych kierunków działań KSRR ustala cele cząstkowe,
wskaźniki oraz oczekiwane rezultaty.
Cel 2. BUDOWANIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OBSZARÓW
PROBLEMOWYCH
Drugi cel polityki regionalnej polega na interweniowaniu na tych obszarach Polski, które
charakteryzują się niskimi wskaźnikami sytuacji społeczno-gospodarczej, najmniej korzystnym
usytuowaniem geograficznym względem głównych ośrodków wzrostu i zatrudnienia oraz
niekorzystnymi przewidywaniami z punktu widzenia perspektyw rozwojowych i poziomu życia
mieszkańców. Obszary interwencji strategicznej w ramach celu 2 są zwane dalej obszarami
problemowymi polityki regionalnej. Zakłada się, że obszary te bez celowo ukierunkowanej
interwencji zewnętrznej nie będą mogły wykorzystać czynników wewnętrznych dla zainicjowania
procesów restrukturyzacyjnych i poprawy dostępu ich mieszkańców do podstawowych dóbr i usług
publicznych. Działania polityki regionalnej w tym obszarze służą oddaleniu groźby trwałej
marginalizacji, tj. trwałej utraty znaczenia gospodarczego oraz koncentracji patologicznych
problemów społecznych.
Działania w ramach celu 2, w połączeniu z działaniami realizowanymi w ramach celu 1, będą
wspomagały mobilność przestrzenną i zawodową a także mobilność wahadłową mieszkańców
obszarów wiejskich oraz przyczyniały się do możliwości znalezienia lepszej pracy i poprawy dostępu
do usług publicznych (zwłaszcza w zakresie edukacji i komunikacji) na obszarach wiejskich bez
konieczności zmiany miejsca zamieszkania.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej zidentyfikowano
następujące cele wobec skoncentrowanych problemów rozwojowych:
2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym.
2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe.
2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze.
2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych,
szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE.
2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej
dostępności.
Cel 3. TWORZENIE WARUNKÓW DLA SKUTECZNEJ, EFEKTYWNEJ I PARTNERSKIEJ REALIZACJI
1

Pod pojęciem ośrodki wojewódzkie należy rozumieć miasta, które od 1.01.1999 r. są siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Takie określenie ośrodków wojewódzkich uwzględnia pozycję tych ośrodków w każdym z regionów, zatem w województwach kujawskopomorskim oraz lubuskim przedmiotem wsparcia w tym kierunku działań będą oba miasta stołeczne (Bydgoszcz i Toruń oraz Gorzów
Wielkopolski i Zielona Góra). Wsparcie rozwoju tych ośrodków nie będzie ograniczać się do granic administracyjnych miast wojewódzkich,
ale do całych funkcjonalnych obszarów miejskich w bezpośrednim zasięgu ich oddziaływania (zatem np. w województwie śląskim dotyczyć
będzie najważniejszych miast tworzących Konurbację Górnośląską, a w województwie pomorskim jako funkcjonalną całość traktowane jest
Trójmiasto).
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DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH UKIERUNKOWANYCH TERYTORIALNIE
Skuteczność i efektywność polityki regionalnej jest w dużym stopniu uzależniona od jakości
uregulowań prawnych oraz sposobu funkcjonowania jej systemu instytucjonalnego. Jak wynika
z diagnozy w obu tych sferach należy podjąć zdecydowane działania tak, aby polityka regionalna
mogła w pełni pokazać swoją wartość i przydatność w odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi
Polska u progu drugiej dekady XXI wieku. Zaproponowany zestaw działań w ramach celu
3 KSRR wypracowano w oparciu o analizę dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu polityki
regionalnej i innych przedsięwzięć ukierunkowanych terytorialnie na poziomie krajowym
i regionalnym, zarówno w ramach własnych rozwiązań krajowych, jak i europejskiej polityki
spójności.
Wiele obserwacji poczynionych w toku prac nad KSRR dotyczy zagadnień decentralizacji zadań
państwa, funkcjonowania modelu zarządzania państwem i procesami rozwojowymi, jakie
ukształtowały się w wyniku utworzenia w 1999 roku samorządu terytorialnego na poziomie
wojewódzkim oraz wprowadzenia nowych jakościowo relacji pomiędzy uczestnikami gry
o rozwój (rząd — samorząd wojewódzki — pozostałe podmioty) po przystąpieniu Polski do UE
w ramach realizacji polityki spójności UE.
Kierunki działań podejmowane w ramach celu 3 dotyczące budowy skutecznego i efektywnego
systemu realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie w Polsce obejmują:
3.1 Wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej.
3.2 Poprawę jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich właściwe ukierunkowanie
terytorialne.
3.3 Przebudowę i wzmocnienie koordynacji w systemie wieloszczeblowego zarządzania.
3.4 Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieci
współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej.

5. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja określa system strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju.
Głównym motywem wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną jest historyczna
konieczność i szansa dynamizacji rozwoju zmierzająca do osiągnięcia europejskich standardów życia
społeczeństwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki w otwartym systemie światowym.
Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
jest koncentracja działań podmiotów publicznych w wybranych obszarach tematycznych
i na wyodrębnionych terytoriach. Wybór celów i obszarów interwencji wynika z diagnozy sytuacji,
w tym najważniejszych uwarunkowań rozwojowych oraz trendów rozwojowych kraju na tle
międzynarodowym, przede wszystkim w skali Unii Europejskiej. Cele wraz z odpowiednimi
instrumentami powinny zapewnić realizację wizji przestrzennego zagospodarowania Polski 2030
przedstawionej w Rozdziale III. Rozwój będzie wymagał wzmocnienia i wykorzystania potencjału
wewnętrznego regionów, zwłaszcza bazującego na unikatowych zasobach kulturowych
i przyrodniczych oraz kapitale ludzkim. Specjalizacja regionów będzie sprzyjać koncentracji wysiłku
na realizacji ambicji strategii Europa 2020.
Sześć przedstawionych poniżej celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju nie może być
traktowanych rozłącznie. Odnosząc się do elementów struktury przestrzennej kraju, są ze sobą
ściśle powiązane i dopełniają się wzajemnie:

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
sprzyjającej spójności.

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie

46

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich
terytoriów.

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa
energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne
państwa.

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Ocenie postępów realizacji tak sformułowanych celów umożliwiających urzeczywistnienie wizji
przestrzennego zagospodarowania kraju w roku 2030 służą podstawowe mierniki skuteczności
i efektywności określone.
6. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020 „Małopolska 2020” –
Nieograniczone możliwości
Obszar I. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI
Cel strategiczny
Silna pozycja Małopolski, jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej zmniejszeniu ulega rola sektorów
tradycyjnych na rzecz nowych sektorów regionalnej szansy. Procesowi temu towarzyszyć musi
zmiana sposobu postrzegania umiejętności, kompetencji i wiedzy w kontekście budowania
gospodarczej przewagi regionu. Ze względu na aktualną pozycję i zasoby, Małopolska ma podstawy,
aby być postrzegana nie tylko jako region „usługowy", atrakcyjne miejsce wypoczynku, ale również
region „kreatywny", zasobny w kapitał intelektualny, tworzący korzystne warunki dla postępu
w twórczym i innowacyjnym środowisku. Rozwój potencjału kreatywności osiągany będzie poprzez
tworzenie warunków umożliwiających identyfikowanie i kształtowanie talentów. Z tego względu
szczególnego znaczenia nabiera właściwa realizacja przez system kształcenia jego podstawowych
funkcji - egalitarnej tj. zapewnienie dostępności do wczesnej edukacji niezbędnej dla właściwego
rozwoju umiejętności i kompetencji oraz elitarnej tj. zwiększenia jakości edukacji warunkującej
kształtowanie talentów.
1.1
Rozwój kapitału intelektualnego
1.1.1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów:
• rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy szczególnym uwzględnieniu
kształcenia kompetencji kluczowych, tj.:
- kompetencji językowych,
- kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
- kompetencji informatycznych,
- umiejętności uczenia się,
- kompetencji społecznych i obywatelskich,
- inicjatywności i przedsiębiorczości,
- świadomości i ekspresji kulturowej,
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• poprawa jakości i dostępności usług w zakresie wczesnej edukacji, świadczonych przez placówki
wychowania przedszkolnego oraz w formach pozaprzedszkolnych,
• wdrożenie programów ukierunkowanych na identyfikowanie oraz rozwój indywidualnych zdolności
uczniów oraz studentów,
• wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów i nagród,
• wsparcie młodych naukowców oraz twórców przez kreowanie warunków dla doskonalenia
warsztatu, wdrożenie efektywnego systemu stypendialnego oraz wsparcie projektów badawczych
i twórczych.
1.1.2 Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie oraz
korzystaniem z kształcenia ustawicznego.
1.1.3 Modernizacja i rozwój infrastruktury oraz poprawa jakości i dostępności usług świadczonych
przez ośrodki kształcenia ustawicznego (ponadlokalne i regionalne).
1.1.4 Rozwój oferty w zakresie usług dotyczących podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji na
różnych etapach życia - w powiązaniu z potrzebami regionalnego rynku pracy.
1.1.5 Wdrożenie systemu formalnego uznawania oraz potwierdzania kluczowych kompetencji
i umiejętności nabytych nieformalnie, w tym powiązanie kształcenia dorosłych z europejskimi
standardami nabywania kwalifikacji.
1.1.6 Wdrożenie systemowych rozwiązań i mechanizmów umożliwiających prowadzenie
i korzystanie z kształcenia na odległość w procesie uczenia się przez całe życie.
1.1.7 Wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających poziom uczestnictwa osób starszych
w systemie kształcenia ustawicznego, w tym instrumentów finansowego wsparcia uniwersytetów
trzeciego wieku.
1.2

Budowa infrastruktury regionu wiedzy

W długiej perspektywie zwiększenie, czy chociażby utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju nie
będzie możliwe bez wdrożenia strategicznej polityki budowania infrastruktury regionu wiedzy,
stanowiącej kolejny z filarów gospodarki opartej na wiedzy.
W Małopolsce już obecnie funkcjonuje rozwinięta ilościowo sieć instytucji w obszarze B+R.
Jakościowa poprawa działalności tych instytucji wymaga jednak dalszego, konsekwentnego rozwoju
szeroko rozumianej infrastruktury, obejmującej zarówno tradycyjną bazę parków technologicznych
i przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych, jak również instrumenty finansowego wsparcia
polityki innowacyjnej. W rozwijaniu innowacyjnych gałęzi gospodarki ważną rolę odgrywać będą
klastry i parki technologiczne. Charakterystyczne dla tych sieci i ośrodków jest to, że
przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale także współpracują w obszarach,
w których możliwe jest wyzwolenie efektów synergii. Dotyczy to wspólnego prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych, dyfuzji know-how, rotacji kadr, skupienia zasobów, otwartości na
innowacje, przyciągania nowych zasobów i przedsiębiorstw, a także redukcji ryzyka. Istotnymi
czynnikami sukcesu w tym obszarze będzie zainteresowanie i zdolność do transferu oraz absorpcji
wiedzy, a także zapewnienie odpowiedniej podaży zasobów ludzkich - m.in. dzięki przyciąganiu
i koncentracji w regionie tzw. klasy kreatywnej.
Kluczowe działania:
1.2.1 Wsparcie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków przemysłowych
i technologicznych, funkcjonujących w obszarze nowoczesnych technologii.
1.2.2 Rozwój instrumentów finansowego wspierania przedsięwzięć innowacyjnych: fundusze typu
venture capital, fundusze zalążkowe, sieci „aniołów biznesu".
1.2.3 Budowanie sieciowej współpracy centrów transferu technologii na bazie zintegrowanego
systemu zarządzania informacją.
1.2.4 Wdrożenie systemu zachęt dla przedsiębiorczości akademickiej typu spin-off i spin-out.
1.2.5 Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla przedsiębiorstw zajmujących się działalnością
kreatywną:
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• wsparcie ośrodków zajmujących się projektowaniem, wzornictwem i rozwojem produktów
kreatywnych,
• utworzenie regionalnego centrum produktów i usług kreatywnych, z udziałem podmiotów
prowadzących działalność twórczą w kluczowych dla regionu dziedzinach.
1.2.6 Wspieranie działań zmierzających do wdrażania i upowszechniania nowoczesnych
technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych (ICT).
1.3

Kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii

Trzecim segmentem strategii postępowania ukierunkowanej na budowanie pozycji Małopolski jako
Regionu Wiedzy będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tych dziedzin nowoczesnych
technologii, w przypadku których istniejący potencjał oraz popyt rynkowy dają podstawę do
kreowania specjalizacji technologicznej Małopolski na tle kraju i Europy. Działania w tym zakresie
polegać będą na odpowiednim ukierunkowaniu procesu kształcenia oraz stymulowaniu postaw
w kierunku większej aktywności i otwartości na kooperację w przestrzeni wiedzy i kreatywności poprzez:
• kształcenie i odpowiednie zagospodarowanie kadr regionalnej gospodarki wiedzy,
• budowanie wewnętrznego systemu wsparcia innowacyjności i wysokich technologii,
• budowanie płaszczyzny dialogu i współpracy pomiędzy głównymi uczestnikami systemu:
jednostkami badawczymi, uniwersytetami, władzami regionalnymi i lokalnymi, agencjami rozwoju,
lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami kapitałowymi i finansowymi, a także ogniwami
pośredniczącymi w transferze i komercjalizacji technologii.
Polityka samorządu w tym obszarze koncentrować będzie się na wdrożeniu mechanizmów
preferujących rozwój technologii, których potencjał wskazuje, że mogą w przyszłości określić
specjalizację Małopolski. Realizując nową perspektywę technologiczną w regionie, wdrożone
zostaną w szczególności rozwiązania warunkujące właściwą ścieżkę rozwoju 10 kluczowych
technologii sklasyfikowanych w 3 obszarach:
• w obszarze bezpieczeństwa i komfortu życia: budownictwo samowystarczalne energetycznie,
czyste technologie energetyczne oraz inżynieria materiałowa i nanotechnologia dla zastosowań
specjalnych,
• w obszarze medycyny i zdrowia: inżynieria tkankowa, leki i technologie miejscowo niszczące
nowotwory, monitoring i kontrola stanów chorobowych oraz usprawnienie procesu leczenia
w oparciu o analizę danych,
• w obszarze informacji i wizualizacji: bezdotykowy interfejs komputerowy, systemy inteligentne
oraz uniwersalny dostęp do informacji.
Realizacja regionalnej strategii „inteligentnej specjalizacji" opierać będzie się na przyciąganiu
rozwiązań istotnych dla społeczności i biznesu w regionie, ale również eksporcie technologii
generowanych w Małopolsce. W konsekwencji polityka regionu bazować będzie na kompleksowym
podejściu: od kształcenia kadr poprzez działalność badawczo-wdrożeniową po budowanie systemu
zachęt dla wzmacniania współpracy kluczowych uczestników regionalnego systemu innowacji.
Wspomagającą rolę pełnić będzie kształtowana obecnie gospodarcza marka regionu, rozwiana dzięki
aktywności wiodących instytucji wspierających rozwój gospodarczy województwa.
Kluczowe działania:
1.3.1 Zwiększenie zakresu i jakości kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki w ramach kierunków
priorytetowych dla rozwoju województwa, w tym związanych z technologiami kluczowymi dla
specjalizacji regionalnej.
1.3.2 Rozwój systemu stypendialnego w powiązaniu z badaniami stosowanymi.
1.3.3 Wsparcie działalności badawczej ukierunkowanej na cele wdrożeniowe, komercjalizację
oraz ochronę patentową.
1.3.4 Wdrożenie mechanizmów stymulujących współpracę przedsiębiorstw z jednostkami
badawczo-rozwojowymi i uczelniami w zakresie transferu i absorpcji innowacji oraz nowych
technologii.
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1.3.5 Wsparcie działań związanych z praktycznym zastosowaniem kluczowych technologii,
określających specjalizację regionu.
1.3.6 Wdrożenie mechanizmów wsparcia finansowego i doradczego dla identyfikowania,
wytwarzania, dystrybucji i komercjalizacji małopolskich produktów oraz usług kreatywnych.
1.3.7 Aktywna promocja zewnętrzna Małopolski jako regionu wiedzy i kreatywności.
1.4 Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia
Strategia postępowania w obszarze rozwoju aktywności zawodowej i rynku pracy wspierać będzie
działania zmierzające do modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego oraz wzrostu
zatrudnienia. Niezbędnym elementem strategii działania będzie wzmocnienie relacji i współpracy
szkół ze środowiskiem pracy w celu zapewnienia możliwości kształcenia praktycznego i doskonalenia
zawodowego. Służyć temu będzie inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli-praktyków,
doposażenie techniczno-dydaktyczne szkół i placówek oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych
praktyk europejskich. Działania w tym zakresie będą odpowiadać na potrzebę modernizacji systemu
szkolnictwa zawodowego tak, aby uczniowie opuszczający szkołę byli właściwie przygotowani do
podejmowania pracy lub dalszego kształcenia.
Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej, z ukierunkowaniem
na jej praktyczny wymiar będzie bezpośrednio korespondować ze zmieniającymi się wymogami
rynku pracy oraz potrzebą tworzenia efektywnego systemu przechodzenia od edukacji do
aktywności zawodowej.
Kluczowe działania:
1.4.1 Rozwój oferty edukacyjnej i jakości kształcenia zawodowego na poziomie średnim oraz
wyższym - z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy.
1.4.2 Modernizacja i rozwój infrastruktury szkół oraz placówek oświatowych ze szczególnym
uwzględnieniem bazy dydaktycznej i teleinformatycznej do praktycznej nauki zawodu.
1.4.3 Systemowe wsparcie kadr dla rozwoju szkolnictwa zawodowego.
1.4.4 Wdrożenie mechanizmów służących praktycznej nauce zawodu.
1.4.5 Poprawa jakości i efektywności usług w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej
oraz wspierania zatrudnienia.
1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
Rozwojowi regionalnego ryku pracy towarzyszyć będzie poprawa warunków dla rozwoju
małopolskiej przedsiębiorczości. Strategia postępowania w tym zakresie służyć będzie budowaniu
aspiracji i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu, bazując na ich już obecnie
wysokiej aktywności gospodarczej.
Regionalny model wspierania przedsiębiorczości opierać będzie się z jednej strony na szerokiej
i łatwo dostępnej ofercie instrumentów zwrotnych, a z drugiej - na aktywnej, odpowiadającej
rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców - działalności instytucji otoczenia biznesu. Działania z tym
związane będą odpowiadać na zdiagnozowaną sytuację, w której ponadprzeciętnej gęstości sieci
instytucji otoczenia biznesu, oferujących usługi dla sektora MSP, nie towarzyszy koordynacja działań
tych instytucji. Powoduje to, że ich oferta często nie jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorców.
Atrakcyjną formułą współdziałania przedsiębiorców powinny stawać się w najbliższych latach
powiązania kooperacyjne, rozumiane jako formalne skupiska typu klaster oraz inicjatywy klastrowe.
Formuła ta znajduje się już obecnie w sferze zainteresowania i planowanego wsparcia regionalnej
polityki rozwoju klastrów. Celem strategii postępowania w tym zakresie będzie zatem wzmocnienie
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stymulowanie współpracy podmiotów
w ramach określonego sektora.
Wzmacnianiu przedsiębiorczości służyć będzie także system efektywnych zachęt dla prowadzenia
działalności gospodarczej. Wsparcie publiczne powinno służyć poszerzeniu ich rynków zbytu,
uzyskiwaniu dostępu do nowych rozwiązań technologicznych oraz bardziej efektywnemu
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wykorzystywaniu zasobów.
W ramach wzmacniania atrakcyjności gospodarczej regionu wdrożony zostanie skoordynowany
system profesjonalnej obsługi inwestorów - zarówno prowadzących działalność w regionie, jak
również zainteresowanych jej podjęciem. Ważnym elementem działań w tym zakresie będzie
również promocja przedsiębiorczości oraz rozwijanie międzysektorowego partnerstwa na rzecz
edukacji i promocji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Kluczowe działania:
1.5.1 Rozwój oferty oraz poprawa dostępności zwrotnych instrumentów finansowania działalności
przedsiębiorstw, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
1.5.2 Wzmacnianie potencjału oraz rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu.
1.5.3 Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.
1.5.4 Wdrożenie efektywnego modelu wsparcia powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów.
1.5.5 Rozwój regionalnego systemu obsługi inwestycji oraz promocja przedsiębiorczości.
1.5.6 Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu.
OBSZAR 2 DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
Cel strategiczny
Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu
potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury
2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
Rezultatem zaplanowanych oraz realizowanych działań powinno być przejście od pasywnej
i biernej ochrony, polegającej głównie na działaniach konserwatorskich, do efektywnego
i racjonalnego zarządzania kulturą, zasobami dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.
Konieczne jest, zatem podejmowanie przedsięwzięć, których głównym celem będzie nie tylko
kompleksowa ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, ale również generowanie
impulsów do dalszego ich rozwoju. Tak rozumiane działania powinny stanowić podstawę
nowoczesnego modelu zarządzania kulturą, który umożliwi pełne wykorzystanie walorów
przyrodniczych i kulturowych Małopolski. W tym celu niezbędne jest wdrożenie mechanizmów
włączających dziedzictwo kulturowe w obieg gospodarczy przy zachowaniu priorytetowej roli
dziedzictwa regionalnego. Ponadto należy dążyć, przy jednoczesnym eksponowaniu ich autentyzmu,
do nadania zabytkom nowych funkcji poprzez określenie i upowszechnienie nowoczesnego modelu
„użytkowania zabytków". Model taki będzie łączył ich ochronę, zwiększenie dostępności,
poszukiwanie nowych form opieki nad zabytkami, ale również tworzył sprzyjające warunki dla
rozwoju sektora przemysłów czasu wolnego.
Kluczowe działania:
Działania podejmowane w zakresie opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym oraz ochrony i kształtowania krajobrazu:
2.1.1 Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu kulturowego.
2.1.2 Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie procesowi ich
degradacji.
2.1.3 Ochrona i kształtowanie zabudowy historycznych miast i miasteczek.
2.1.4 Ochrona tradycyjnej zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych.
2.1.5 Powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji
obiektów zabytkowych i ich otoczenia.
2.1.6 Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
2.1.7 Zachowanie i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym przywrócenie rzeczywistej
wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne określenie dla poszczególnych obiektów ich wartości
zabytkowych, wskazanych do bezwzględnego zachowania.
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2.1.8 Utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej szczególnie
poprzez wspieranie folkloru, tradycji i sztuki ludowej.
2.1.9 Funkcjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój partnerstwa
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.
2.1.10 Badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
2.1.11 Poprawa funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami.
2.1.12 Wdrożenie mechanizmów włączających wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy. Ochrona
małopolskiej przestrzeni kulturowej
2.1.13. Zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu.
2.1.14. Stworzenie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym.
2.1.15 Zintegrowana ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie
w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego.
2.2
Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego
Właściwe wykorzystanie zasobów dziedzictwa regionalnego, zarówno kulturowego, jak
i przyrodniczego, jest warunkiem wzmocnienia zewnętrznej konkurencyjności regionu oraz poprawy
jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i spędzania czasu wolnego. Dzięki pełnemu
wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury, możliwe będzie zapewnienie
wysokiego udziału przemysłów czasu wolnego w gospodarczym rozwoju regionu.
Zrównoważony i kompleksowy rozwój turystyki w Małopolsce - w dobie powszechnego niemal
dostępu do usług turystycznych i rosnącej roli tej dziedziny jako gałęzi gospodarki - to niezwykle
istotne zadanie ze względu na ekonomiczny rozwój województwa. Jego realizacja wymaga zatem
tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój i różnicowanie oferty opartej o pełną gamę
małopolskich produktów turystycznych, stwarzającej nie tylko możliwość uprawiania różnych form
turystyki, ale również wykorzystującej specyficzne walory poszczególnych części województwa.
W związku z tym strategia postępowania powinna prowadzić do rozprowadzania ruchu turystycznego
w regionie, przy jednoczesnym skoncentrowaniu wsparcia dla wykorzystania potencjałów miejsc
o najcenniejszych walorach, mających największy udział w generowaniu dochodów z obsługi ruchu
turystycznego.
Działania podejmowane w ramach realizacji kierunku polityki skoncentrowane zostaną na rozwijaniu
infrastruktury - w powiązaniu ze standaryzacją, kategoryzacją oraz komercjalizacją usług,
obejmujących tworzenie i efektywne wykorzystywanie regionalnych produktów.
Wspierane w ramach kierunku działania powinny bezpośrednio przyczyniać się do:
• podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu;
• zwiększenia potencjału rezydencjonalnego Małopolski;
• efektywnego wykorzystania istniejącej i projektowanej infrastruktury - poprzez zapewnienie jej
wielofunkcyjnego charakteru np. w zakresie zbiorników wodnych, tras biegowych.
Kluczowe działania:
W ramach kierunku polityki wspierane będą w szczególności działania związane z rozwojem
kierunków turystyki, wyznaczających przewagę konkurencyjną Małopolski:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka

miejska i kulturowa.
pielgrzymkowa.
aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna.
uzdrowiskowa i prozdrowotna.
na terenach wiejskich.
biznesowa.
przygraniczna.

2.3

Kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi przemysłów czasu wolnego

W celu aktywnego wspierania rozwoju sektora czasu wolnego, koniecznym będzie stymulowanie
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aktywności mieszkańców dla pełnego i efektywnego wykorzystania potencjału sektora kultury oraz
kreowanie oferty turystycznej, która przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości i wzmocnienia
kapitału społecznego w Małopolsce. Działania podejmowane w tym zakresie powinny koncentrować
się na upowszechnieniu i profesjonalizacji kształcenia w dziedzinie szeroko pojętej kultury,
dziedzictwa kulturowego oraz obsługi ruchu turystycznego. Ważnym elementem strategii
postępowania będzie również mobilizowanie aktywności mieszkańców Małopolski w dziedzinie
kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Obszar ten wymaga intensywnych działań służących stworzeniu
optymalnych warunków dla rozwoju sportu oraz różnorodnych form aktywności ruchowej.
Kluczowe działania:
2.3.1 Rozwój kształcenia oraz doskonalenia kadr w obszarze:
• obsługi ruchu turystycznego,
• rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
• przemysłów kultury, animacji kultury oraz zarządzania kulturą i dziedzictwem kulturowym,
• „zawodów ginących".
2.3.2 Kształcenie i rozwianie postaw oraz kompetencji w zakresie:
• kultury, w tym odbioru sztuki, poprzez szkolne oraz pozaszkolne projekty edukacyjne
i artystyczne, a także zwiększanie dostępności do wysokiej jakości oferty kulturalnej,
• upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2.3.3 Wdrożenie mechanizmów wsparcia dla rozwoju i upowszechnienia „zawodów ginących".
2.4

Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Redefinicja miejsca kultury w strategii dla Małopolski prowadzi do osadzenia tego sektora
w nurcie głównych obszarów decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu. Oznacza to
potrzebę bardziej dynamicznego i nowoczesnego podejścia do kreowania oferty przemysłów kultury,
w tym kultury wysokiej. Dzięki temu możliwy będzie wzrost rozpoznawalności regionu jako miejsca
zróżnicowanego kulturowo, o bogatej tradycji i silnej tożsamości, a zarazem nowoczesnego
i otwartego w wymiarze społeczno-kulturalnym.
W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera potrzeba dynamicznego rozwoju turystyki
pielgrzymkowej. Wykorzystanie potencjału licznych miejsc związanych z Błogosławionym Janem
Pawłem II, jak również ośrodków kultu takich jak Kraków, Wadowice, czy Łagiewniki umożliwi nie
tylko zdywersyfikowanie turystycznej oferty Małopolski, ale przede wszystkim przyczyni się do
zwiększenia liczby przybywających turystów i pielgrzymów.
Niezwykle istotnym zadaniem będzie wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie znaczenia
harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego. Edukacja obywatelska będzie koncentrować
się na budowaniu właściwych postaw społecznych wobec dziedzictwa kulturowego, ze względu na
jego znaczenie dla przyszłych pokoleń, ale również aspekt ekonomiczny.
Konieczne jest wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionalnej stolicy imprez sportowych,
szczególnie zimowych. Pozytywną konsekwencją tego będzie zarówno dalsza popularyzacja sportu
wśród Małopolan i zewnętrzna promocja unikalnych walorów regionu, jak również stworzenie
zaplecza niezbędnego do pełnienia funkcji areny zawodów krajowych i międzynarodowych.
Niezbędne będzie także lepsze wykorzystanie, obecnie zbyt słabej, współpracy pomiędzy
podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Realizowane działania powinny
prowadzić do wdrożenia skutecznych mechanizmów szczególnie w zakresie edukacji, promocji oraz
kształtowania nawyków i potrzeb związanych z dziedzictwem regionalnym, estetyką otoczenia oraz
ładem przestrzennym.
Kluczowe działania:
2.4.1 Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej świadomości
i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (zabytków oraz obiektów kultury
współczesnej), a także podejmowanie działań na rzecz poprawy poziomu estetycznego otoczenia
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i ładu przestrzennego.
2.4.2 Promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa regionalnego dla rozwoju
gospodarczego regionu oraz aktywizacji użytkowników do inwestowania we własne nieruchomości
i adaptacji ich do nowych funkcji.
2.4.3 Aktywna i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty przemysłów czasu wolnego,
w szczególności markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych
i twórczych.
2.4.4 Zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach
spędzania czasu wolnego poprzez promocję i informację o ofercie kulturalnej oraz zapewnianie jej
dostępności i różnorodności.
2.4.5 Intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego, pozarządowego
i prywatnego w zakresie edukacji, promocji oraz poprawy świadomości i postaw obywatelskich
w odniesieniu do dziedzictwa regionalnego.
OBSZAR 3 INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny
Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności
gospodarczej i spójności przestrzennej
KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU
3.1
Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej
Rozwój Krakowa, jako węzła międzynarodowej sieci transportowej oznacza w szczególności
konieczność zapewnienia bezpośredniego dostępu do kolei dużych prędkości, pozwalających na
wydatne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy wieloma miastami wojewódzkimi w Polsce,
a w przyszłości także skrócenie dystansu wobec miast europejskich. W dalszej perspektywie oznacza
to budowę zdolności regionu do intensyfikacji wymiany międzynarodowej, w powiązaniu
z bezpośrednią obecnością w przestrzeni międzynarodowej. Ważnym aspektem zewnętrznej
dostępności Krakowa i regionu jest również bezpośrednie sąsiedztwo głównych szlaków drogowych,
w tym międzynarodowych szlaków sieci TEN-T - nie tylko na linii wschód- zachód, ale również na osi
północ-południe. Podniesienie standardu drogi krajowej nr 7 do standardu drogi ekspresowej oraz
włączenie jej przebiegu na południe od Warszawy do sieci TEN-T nie tylko usprawni powiązania
międzyregionalne, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na ruch o charakterze tranzytowym
w województwie małopolskim poprzez skrócenie czasu podróży, poprawę płynności ruchu i jego
średnich prędkości. W efekcie powstanie spójny ciąg komunikacyjny na linii północ-południe,
biegnący przez terytorium pięciu województw, łączący nadbałtyckie porty z obszarami podgórskimi
i przejściem granicznym ze Słowacją, otwierając tym samym drogę na południe Europy, a na
północy do krajów skandynawskich, nadbałtyckich, a także Obwodu Kaliningradzkiego. Istotnym
elementem sieci połączeń transportowych, usprawniającym komunikację pomiędzy Małopolską
i województwem śląskim, powinna stać się Beskidzka Droga Integracyjna.
Biorąc pod uwagę znaczenie transportu lotniczego, jako czynnika stymulującego rozwój
gospodarczy, konieczna jest systematyczna rozbudowa i rozwój lotniska Kraków-Balice, a więc
docelowo stworzenie nowoczesnego portu lotniczego o randze europejskiej, powiązanego
z otoczeniem zewnętrznym w ramach sprawnego układu komunikacyjnego. Jedynie pod takim
warunkiem transport ten będzie pełnił rolę czynnika katalizującego rozwój nowoczesnej gospodarki
regionalnej.
Kluczowe działania:
3.1.1 Poprawa dostępności kolejowej Krakowa w wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym, z uwzględnieniem przebiegu przez Kraków, na linii północ-południe, nowego
korytarza kolejowej sieci TEN-T, w tym włączenie do sieci kolei dużych prędkości poprzez
przedłużenie lub wyznaczenie nowej linii kolejowej do Krakowa w ramach Centralnej Magistrali
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Kolejowej (CMK).
3.1.2 Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice wraz z poprawą
jego dostępności transportowej.
3.1.3 Skoncentrowanie wokół Krakowa sieci głównych szlaków drogowych, w tym o znaczeniu
międzynarodowym, z uwzględnieniem przebiegu przez Kraków, na linii północ- południe, nowego
korytarza drogowej sieci TEN-T (w ciągu drogi krajowej S7).
3.1.4 Usprawnienie połączeń komunikacyjnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
z Konurbacją Górnośląską - przy uwzględnieniu skoordynowanej i partnerskiej współpracy
samorządów regionalnych oraz miejskich w obszarze rozwoju zintegrowanego systemu
transportowego.
3.1.5 Rozwój zintegrowanego transportu w ramach aglomeracji krakowskiej - transport
aglomeracyjny, tworzony przede wszystkim w oparciu o szybką kolej aglomeracyjną,
premetro/metro, szybki tramwaj.
3.2

Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych

Podniesienie Krakowa do rangi węzła międzynarodowej sieci transportowej pozwoli wzmocnić jego
funkcje metropolitalne, tworząc warunki dla wykorzystania generowanych procesów rozwojowych
przez pozostałą część województwa, także poprzez ich rozprzestrzenianie za pośrednictwem
rozwiniętego systemu subregionalnych węzłów transportowych. Należy podkreślić, że ośrodki
rozwoju, funkcjonujące na poziomie subregionalnym stanowią główne centra życia gospodarczego
oraz społeczno-kulturalnego w województwie. Dlatego właśnie powinny one pełnić również funkcję
ośrodków, zapewniających transmisję impulsów rozwojowych na poziom lokalny. Wykreowanie
subregionalnych węzłów transportowych, sprawnie i efektywnie rozprowadzających komunikację
w obszarze swojego oddziaływania, na bazie połączeń z Krakowem oraz między sobą i z sąsiednimi
regionami (także zlokalizowanymi poza granicami Polski), pozwoli na stworzenie warunków dla
pełniejszego wykorzystania lokalnych potencjałów i zwiększania mobilności mieszkańców. Będzie to
możliwe dzięki eliminacji barier przestrzennych w wyborze miejsca nauki, pracy czy zamieszkania
oraz poprawie terytorialnych standardów dostępności do usług publicznych. Główną rolę wśród
potencjalnych węzłów transportowych o charakterze subregionalnym odgrywać będą: Tarnów, Nowy
Sącz oraz Nowy Targ.
Kluczowe działania:
3.2.1 Tworzenie sieci sprawnych połączeń kolejowych i drogowych wokół głównych miast regionu,
jako subregionalnych węzłów transportowych, sprzyjających procesom rozwojowym.
3.2.2 Tworzenie sprawnych połączeń kolejowych i drogowych pomiędzy subregionalnymi węzłami
transportowymi oraz zwiększanie ich dostępności zewnętrznej (w tym powiązań z sąsiednimi
regionami) i wewnętrznej, w obrębie obszarów ich oddziaływania.
3.2.3 Budowa obwodnic/obejść miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu
tranzytowego.
3.2.4 Rozwój sieci lądowisk lokalnych, w tym lotnisk „biznesowych".
3.2.5 Tworzenie warunków dla rozwoju centrów logistycznych oraz transportu kombinowanego/
intermodalnego.
3.2.6 Odtworzenie i rozbudowa funkcji transportowych szlaków wodnych Małopolski,
w szczególności drogi wodnej Górnej Wisły.
3.2.7 Wspieranie warunków dla rozwoju transportu ekologicznego.
3.3

Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie

W perspektywie 2020 roku strategia postępowania wspierać będzie dalsze inwestycje drogowe oraz
kolejowe, wzmocnione rozwiązaniami systemowymi z zakresu organizacji transportu, które
w zasadniczym stopniu przyczynią się do poprawy wewnętrznej dostępności komunikacyjnej
Małopolski. Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji kolejowych
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w Małopolsce jest budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Piekiełko wraz z modernizacją
istniejących linii Nowy Sącz - Muszyna (C30/1) - granica polsko-słowacka i Piekiełko - Nowy Targ Zakopane, pozwalającą na uzyskanie prędkości co najmniej 120 km/h.
Wewnętrzna dostępność komunikacyjna opiera się nie tylko na rozwoju sieci dróg lokalnych
i regionalnych, wykorzystaniu potencjału transportu szynowego, ale także obejmuje rozwój
nowoczesnego, sprawnego i przyjaznego pasażerom transportu publicznego, również
z wykorzystaniem inteligentnych systemów zarządzania.
Kluczowe działania:
3.3.1 Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących szlaków kolejowych (w tym również
turystycznych tras kolejowych) i drogowych służących efektywnemu skomunikowaniu obszarów
o najniższej dostępności w regionie z Krakowem, subregionalnymi węzłami transportowymi oraz
sąsiednimi regionami, ze szczególnym uwzględnieniem polsko- słowackiej strefy przygranicznej,
także pod kątem zwiększania bezpieczeństwa ruchu.
3.3.2 Kreowanie efektywnych połączeń transportowych miasto-wieś w celu zwiększenia mobilności
mieszkających poza obszarami miejskimi oraz mieszkańców obszarów peryferyjnych województwa.
Działania prowadzone w obszarze transportu powinny zostać ukierunkowane na tworzenie spójnego,
zrównoważonego systemu transportowego, posiadającego walor przyjazności dla użytkowników,
a jednocześnie tworzącego warunki sprzyjające procesom rozwojowym jak i przyczyniającego się do
ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Koncepcję docelowego układu głównych szlaków komunikacyjnych Małopolski z uwzględnieniem
elementów, których realizacja wykracza poza rok 2020, prezentuje rycina na następnej stronie.
3.4

Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportu

Wobec długofalowych wyzwań komunikacyjnych związanych z rozwojem regionalnym, samorząd
województwa prowadzić będzie aktywne rzecznictwo interesów na rzecz zmian w systemie
prawnym - w celu zwiększenia wpływu regionów na realizowane inwestycje oraz ich hierarchię.
Działania władz regionalnych powinny prowadzić w szczególności do przekształceń systemowych,
obejmujących zmiany w sposobie zarządzania drogami, w tym zarządzania głównymi szlakami
komunikacyjnymi na poziomie regionu (także, jako zadanie zlecone) oraz zmiany w systemie
kategoryzacji dróg.
W ramach analizy głównych sił wspomagających realizację założonego celu strategicznego należy
wskazać przede wszystkim na podejmowane próby tworzenia płaszczyzny dla szerokiej współpracy
pomiędzy samorządami terytorialnymi poszczególnych szczebli i administracją rządową, poparte
aktywnym poszukiwaniem rozwiązań optymalizujących układ transportowy Małopolski oraz źródeł
ich finansowania. Czynniki hamujące to przede wszystkim ograniczenia finansowe, potęgowane
wysokimi kosztami realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Nie bez znaczenia pozostaje
w wielu przypadkach spowalniający wpływ uwarunkowań formalnoprawnych oraz negatywne
postawy społeczne wyrażające brak poparcia mieszkańców dla istotnych inwestycji regionalnych.
Kluczowe działania:
3.4.1 Wsparcie procesów efektywnej integracji systemów transportowych, ze szczególnym
uwzględnieniem roli transportu zbiorowego oraz rozwoju transportu zrównoważonego, przede
wszystkim na obszarach o unikalnych walorach turystyczno-uzdrowiskowych.
3.4.2 Wsparcie właściwej organizacji sprawnych systemów transportu zbiorowego, ze szczególnym
uwzględnieniem miast posiadających systemy komunikacji publicznej.
3.4.3 Tworzenie warunków dla spójności sieci miejskiej poprzez rozwiązania w zakresie transportu
(w tym również infrastruktury rowerowej oraz parkingów działających w systemie „parkuj i jedź")
oraz wzmacniania komunikacji zbiorowej.
3.4.4 Wspieranie nowoczesnych technik zarządzania i utrzymania szlaków komunikacyjnych,
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w tym wdrażanie technologii i rozwiązań optymalizujących czas przejazdu, poprawiających
bezpieczeństwo użytkowników.
3.4.5 Aktywne rzecznictwo interesów na rzecz zmian w systemie prawnym dla zwiększenia
wpływu województw na kształtowanie regionalnej polityki transportowej.
3.5 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego
Należy brać pod uwagę problem „wykluczenia cyfrowego" znacznej grupy mieszkańców Małopolski
oraz nowe wyzwania, wynikające z konieczności wzmocnienia małopolskich przedsiębiorstw
wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne. Infrastruktura informatyczna ma znaczący udział
w poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawie konkurencyjności i atrakcyjności
inwestycyjnej województwa. Rozwój regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
w celu włączenia Małopolski do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej, obejmie przede
wszystkim działania związane z budową i modernizacją regionalnych bezpiecznych sieci
szerokopasmowych w województwie, zwłaszcza na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym.
Kluczowe działania:
3.5.1 Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej, szczególnie na obszarach wykluczenia
cyfrowego.
3.5.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz Inter operacyjnych platform
cyfrowych - wspierających funkcjonowanie instytucji publicznych.
3.5.3 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej - wspierającej rozwój mieszkańców
i przedsiębiorstw.
OBSZAR 4 KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY I INNE SUBREGIONY
Cel strategiczny
Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz
wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym
Punktem wyjścia dla strategii postępowania, służącej optymalnemu wykorzystaniu zróżnicowanych
przestrzennie potencjałów Małopolski, jest właściwe zidentyfikowanie i zdiagnozowanie roli
subregionów. Uwzględniając wyniki prac analitycznych oraz konsultacji społecznych prowadzonych
w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, należy przyjąć, że w Małopolsce mamy
do czynienia z trzema typami subregionów, tj.:
• Krakowski Obszar Metropolitalny, rozumiany jako funkcjonalny obszar integracji przestrzennej,
z węzłowym, monocentrycznym rdzeniem oraz powiązaną z nim strefą przyległą, którego funkcje
należy rozwijać w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym;
• funkcjonalne obszary integracji przestrzennej o znaczeniu regionalnym, z węzłowymi ośrodkami
monocentrycznymi oraz dowiązanymi do nich strefami przyległymi. W tej grupie wskazać należy
subregion tarnowski oraz subregion sądecki;
• obszary funkcjonalne z ośrodkami policentrycznymi, które nie mają charakteru węzłowego, jednak
posiadają wyraźne cechy strukturalnego podobieństwa i podlegają oddziaływaniu procesów, które
w szczególny sposób determinują ich rozwój. Do tej grupy zaliczają się subregion podhalański oraz
Małopolska Zachodnia.
KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU
4.1

Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Ważnym rezultatem przeprowadzonej identyfikacji subregionów jest potwierdzenie hierarchii
głównych ośrodków miejskich w regionie. Kraków jest ośrodkiem o znaczeniu ponadregionalnym,
który zasięgiem swojego oddziaływania obejmuje całe województwo, a w szczególności obszar
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metropolitalny. Potencjał turystyczno-kulturowy oraz intelektualny, bogata oferta edukacyjna,
atrakcyjne położenie na przecięciu międzynarodowych szlaków transportowych, dynamicznie
rozwijająca się branża technologii informacyjnych oraz sektor usług to główne atuty stolicy,
a zarazem centrum administracyjnego regionu. Kraków koncentruje również unikalne funkcje
symboliczne - niewątpliwie jedne z najważniejszych w skali kraju. W wymiarze przestrzennym
obszar metropolitalny Krakowa rozciąga się od Bochni po Wadowice na osi wschód-zachód oraz od
Miechowa po cały powiat myślenicki na osi północ-południe.
W perspektywie 2020 roku, dzięki partnerskiemu współdziałaniu samorządów: metropolitalnych
i regionalnych, Kraków powinien wzmocnić pozycję stolicy silnego obszaru, który wraz z Konurbacją
Górnośląską, współtworzyć będzie europol - konkurencyjny i wyspecjalizowany obszar gospodarczy,
włączony w obieg przestrzeni europejskiej i globalnej. Warunkiem skuteczności tych działań będzie
zarówno zdolność do zbudowania szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju obszaru
metropolitalnego, jak i równoważenie tego rozwoju, dzięki partnerskiej współpracy samorządów
terytorialnych. Czynnikiem sprzyjającym osiąganiu stanu docelowego będzie rozwinięta marka
Krakowa - jako stolicy nowoczesnej gospodarki, nauki i kultury.
Działania realizowane w ramach kierunku polityki służyć będą rozwojowi lub wzmocnieniu funkcji
Krakowa, decydujących o uzyskaniu silnej pozycji konkurencyjnej w wymiarze europejskim
i krajowym oraz dynamizowania procesów rozwojowych w obrębie województwa i obszaru
metropolitalnego.
Kluczowe działania:
4.1.1 Rozwój funkcji Krakowa, jako ważnego węzła wiedzy i innowacji w europejskiej przestrzeni
badawczo-rozwojowej poprzez:
• rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, naukowej i badawczej,
• rozbudowę infrastruktury niezbędnej dla rozwoju dziedzin perspektywicznej przewagi
technologicznej Krakowa, tj. life science, czysta energia, technologie informacyjne
i komunikacyjne oraz multimedia,
• rozwój współpracy z Warszawą w ramach węzłowej metropolii sieciowej.
4.1.2 Realizacja inwestycji niezbędnych dla uzupełnienia funkcji metropolitalnych Krakowa zapewniających świadczenie usług wyższego rzędu w zakresie:
• infrastruktury kongresowej oraz widowiskowo-sportowej,
• infrastruktury kultury,
• infrastruktury ochrony zdrowia, poprzez:
- rozwój w Krakowie:
• świadczeń w zakresie kardiologii,
• centrum onkologicznego,
• psychiatrii,
• pediatrii, w szczególności specjalistycznej,
• ratownictwa medycznego oraz centrum leczenia wielonarządowych urazów, zatruć i oparzeń,
• ośrodka neurologii inwazyjnej,
• geriatrii - centrum leczenia chorób wieku podeszłego,
- rozwój w subregionie ośrodka medycyny doświadczalnej i szkoleniowej.
4.1.3 Wykreowanie i rozwój makroregionalnego obszaru współpracy Krakowsko-Górnośląskiej, przy
szczególnym uwzględnieniu realizacji działań w następującym zakresie:
• intensyfikacja współpracy w zakresie przemysłów opartych na wiedzy, w tym rozwój węzła wiedzy
i innowacji,
• określenie kierunków rozwoju makroregionalnego rynku pracy,
• przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej oraz jej promocja zewnętrzna,
• określenie
wspólnej
oferty
usług
czasu
wolnego,
opartej
na
zróżnicowanych
i komplementarnych produktach sektora kultury oraz turystyki:
- kulturowej,
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- pielgrzymkowej,
- aktywnej, specjalistycznej i rekreacyjnej,
- biznesowej.
4.1.4 Dynamizowanie rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez:
• uzgodnienie wspólnej strategii przyciągania, lokowania i obsługi inwestycji w obrębie obszaru
metropolitalnego, w powiązaniu z tworzeniem i rozwojem stref aktywności gospodarczej,
• wzmacnianie funkcji rezydencjonalnej obszaru metropolitalnego poprzez wdrożenie mechanizmów
regulujących proces suburbanizacji.
4.2

Rozwój subregionu tarnowskiego

Sukces rozwojowy Małopolski zależy w dużej mierze od zdolności pełnienia przez ośrodki oznaczeniu
regionalnym roli węzłowych centrów wzrostu, świadczących usługi publiczne wyższego rzędu w skali
subregionalnej. Wzmacnianie funkcji Tarnowa, jako drugiego pod względem potencjału
ludnościowego ośrodka w regionie, będzie podstawową osią strategii postępowania ukierunkowanej
na rozwój subregionu tarnowskiego. Obecnie już profil wschodniej części Małopolski zdominowany
jest korzystnymi procesami gospodarczymi koncentrującymi się wokół Tarnowa, tj. rosnącym
znaczeniem działalności usługowej oraz dużą aktywnością w zakresie przedsiębiorczości. Wzrasta
również znaczenie miasta jako ośrodka akademickiego.
Ważnym atutem rozwojowym Tarnowa są korzyści wynikające z położenia przy głównej osi
rozwojowej południowej Polski, zwłaszcza po przedłużeniu autostrady A4 w kierunku wschodnim.
Silniejsze są w tym subregionie także powiązania wewnętrzne, przy czym pozytywne tendencje
rozwojowe zachodzą głównie w kształtującej się strefie podmiejskiej Tarnowa.
Pozycja rozwojowa subregionu będzie, zatem wzmacniana poprzez poprawę kondycji rozwojowej
Tarnowa, ale i jego obszaru funkcjonalnego. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie potencjału
gospodarczego subregionu. Przestrzeń wokół korytarza transportowego zostanie efektywnie
zagospodarowana na potrzeby nowych inwestycji. Z kolei sam Tarnów, który już obecnie pełni
niektóre funkcje o zasięgu regionalnym, zapewniać będzie w większym zakresie świadczenie usług
publicznych wyższego rzędu dla mieszkańców wschodniej części regionu. Działania w tym zakresie
przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej i poprawy jakości życia mieszkańców oraz
wzmocnienia powiązań funkcjonalnych subregionu z Krakowem oraz ośrodkami granicznymi
województwa podkarpackiego. Należy podkreślić, że Tarnów pełni rolę ośrodka subregionalnego
wobec znacznej części powiatu dębickiego oraz części powiatu mieleckiego.
Działania realizowane w ramach kierunku polityki służyć będą rozwojowi subregionu tarnowskiego,
w tym wzmocnieniu jego funkcji rezydencjonalnej - poprzez lepsze wykorzystanie potencjałów
decydujących o jego przewadze konkurencyjnej oraz niwelowanie barier rozwojowych.
Kluczowe działania:
Najważniejsze działania obejmować będą:
4.2.1 Wzmocnienie funkcji Tarnowa, jako subregionalnego ośrodka usług publicznych,
w szczególności usług wyższego rzędu świadczonych w obszarze:
• edukacji i nauki, poprzez dalszy rozwój ośrodka akademickiego w Tarnowie,
• ochrony zdrowia, poprzez rozwój lecznictwa w zakresie kardiologii, onkologii, psychiatrii, leczenia
udarów oraz geriatrii,
• kultury.
4.2.2 Rozwój potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego poprzez:
• tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, z uwzględnieniem korzyści lokalizacyjnych
związanych z usytuowaniem wzdłuż korytarza autostradowego,
• wsparcie działań związanych z wykorzystaniem potencjału przemysłowego subregionu, szczególnie
przemysłu chemicznego,
• rozwój współpracy subregionalnej z przygranicznymi ośrodkami województwa podkarpackiego:
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Mielcem, Dębicą i Jasłem.
5.3

Rozwój subregionu sądeckiego

Główną osią strategii rozwoju subregionu będzie wykorzystanie naturalnych przewag
konkurencyjnych Sądecczyzny - w wymiarze krajowym, ale i międzynarodowym. Warunki naturalne,
baza noclegowa oraz potencjał w zakresie działalności związanej z turystyką, sportem i ochroną
zdrowia tworzą unikalne szanse dla gospodarczego rozwoju subregionu. Dzięki temu Sądecczyzna
powinna stać się jednym z ważnych miejsc na mapie organizacji spotkań i wydarzeń o znaczeniu
ponadregionalnym. Jednocześnie właściwe wykorzystanie wysokich walorów naturalnych subregionu
umożliwi wzmocnienie jego funkcji uzdrowiskowo - leczniczych.
Nowy Sącz stanowi trzeci co do wielkości ośrodek rozwoju w regionie, który powinien zapewniać
świadczenie usług publicznych wyższego rzędu w skali subregionalnej. Wzmacnianie funkcji tego
miasta będzie, zatem główną osią strategii postępowania ukierunkowanej na rozwój subregionu
sądeckiego. W Małopolsce południowo-wschodniej tradycyjnie dominują powiaty o charakterze
rolniczym. Atutem słabo skomunikowanego z Krakowem i resztą kraju Nowego Sącza jest jednak
prognozowany, znaczący wzrost ludnościowy oraz możliwości rozwoju działalności związanych
z obsługą ruchu turystycznego i uzdrowiskowego. Miasto staje się w ostatnich latach również
ważnym ośrodkiem akademickim. Wzmocnienie funkcji Nowego Sącza zapewnieni lepszą dostępność
usług publicznych wyższego rzędu dla mieszkańców południowo-wschodniej części regionu. Działania
w tym zakresie przyczynią się do zwiększenia aktywności mieszkańców oraz wzmocnienia powiązań
funkcjonalnych subregionu z Krakowem oraz ośrodkami granicznymi na Słowacji.
Pozycja rozwojowa subregionu będzie, zatem wzmacniana poprzez poprawę kondycji rozwojowej
Nowego Sącza, ale również otaczającego ten ośrodek obszaru funkcjonalnego. Dzięki lepszemu
powiązaniu ośrodka sądeckiego z jego zapleczem nastąpi efektywne wykorzystanie potencjału
gospodarczego subregionu. Natomiast w wyniku interwencji realizowanej w celu poprawy
dostępności komunikacyjnej, uruchomione zostaną nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości
rynku pracy, bazujące na funkcji rekreacyjnej - szczególnie w oparciu o potencjał turystyczny
Beskidów oraz Doliny Dunajca i Popradu. Wykorzystując wysokie walory naturalne, subregion
sądecki powinien stać się jednym z dwóch głównych obszarów rozwoju sportów letnich i zimowych,
w tym wyczynowych.
Działania realizowane w ramach kierunku polityki służyć będą rozwojowi subregionu sądeckiego,
w tym wzmocnieniu jego funkcji rezydencjonalnej - poprzez lepsze wykorzystanie potencjałów
decydujących o jego przewadze konkurencyjnej oraz niwelowanie barier rozwojowych.
Kluczowe działania:
4.3.1 Wzmocnienie funkcji Nowego Sącza jako subregionalnego ośrodka usług publicznych,
w szczególności usług wyższego rzędu świadczonych w obszarze:
• edukacji i nauki, poprzez dalszy rozwój ośrodka akademickiego w Nowym Sączu,
• ochrony zdrowia, poprzez rozwój:
- lecznictwa w zakresie kardiologii, onkologii, psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem, geriatrii,
leczenia udarów,
- rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego w celu wykorzystania potencjału uzdrowisk sądeckich,
• kultury.
4.3.2 Rozwój potencjału gospodarczego subregionu sądeckiego:
• wzmocnienie funkcji subregionu poprzez rozwój infrastruktury i usług przemysłów czasu wolnego,
związanych z działalnością w zakresie:
- turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej na bazie uzdrowisk sądeckich: Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna, Wapienne, Wysowa, Żegiestów-Zdrój oraz innych miejscowości o potencjale
uzdrowiskowo-leczniczym,
- turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
infrastruktury sportowej oraz szlaków pieszych, rowerowych i tras biegowych,
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• wykorzystanie potencjału kulturowego i gospodarczego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju,
celem utworzenia ośrodka badawczego, zajmującego się w szczególności polityką wschodnią Unii
Europejskiej,
• tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,
• wsparcie rozwoju ośrodka związanego z działalnością w zakresie nowych technologii, w tym
multimediów,
• wykorzystanie współpracy transgranicznej ze Słowacją dla rozwoju rynku pracy oraz turystyki
w strefie przygranicznej.
4.4

Rozwój subregionu podhalańskiego

Głównym celem strategii rozwoju subregionu podhalańskiego będzie wzmacnianie tych funkcji,
które wynikają z jego uniklanego w skali kraju potencjału turystycznego oraz wysokich walorów
naturalnych. Dzięki zrównoważonemu rozwijaniu infrastruktury i usług czasu wolnego, Podhale
powinno sukcesywnie wzmacniać swoją wysoką atrakcyjność na turystycznej mapie kraju.
Subregion podhalański, w zakresie korzystania z wielu zasadniczych usług, wykazuje bezpośrednie
powiązanie z Krakowem. Obszar ten charakteryzuje się jednak szeregiem specyficznych cech, które
uzasadniają potrzebę jego odrębnego traktowania. Ważnym elementem strategii postępowania
w zakresie wspierania rozwoju subregionu podhalańskiego będzie wzmocnienie funkcji Nowego
Targu jako ośrodka ponadlokalnego, integrującego subregion oraz częściowo także - uzupełnienie
funkcji Zakopanego. W hierarchicznej sieci ośrodków usług publicznych Nowy Targ posiada niektóre
funkcje o znaczeniu subregionalnym, jednak funkcjonuje na poziomie niższym niż Tarnów i Nowy
Sącz, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i potencjału ludnościowego subregionu.
Mając jednak na uwadze odległość względem Krakowa oraz wysoki ruch turystyczny, wzmocnienia
wymaga zakres i standard usług publicznych świadczonych w Nowym Targu i częściowo także
Zakopanem. Przyczyni się to do większego zrównoważenia układu osadniczego w południowej
Małopolsce oraz poprawy spójności i dostępności przestrzennej tej części województwa.
Jednocześnie dzięki unikalnym walorom naturalnym, w tym w oparciu o potencjał turystyczny Tatr
i Beskidu, subregion podhalański powinien stać się wiodącym w Małopolsce obszarem rozwoju
wyczynowych sportów letnich i zimowych oraz organizacji imprez sportowych o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym.
Działania realizowane w ramach kierunku polityki służyć będą rozwojowi subregionu
podhalańskiego, w tym wzmocnieniu jego funkcji rezydencjonalnej - poprzez lepsze wykorzystanie
potencjałów decydujących o jego przewadze konkurencyjnej oraz niwelowanie barier rozwojowych.
Kluczowe działania:
4.4.1 Wzmocnienie funkcji Nowego Targu i Zakopanego jako ponadlokalnych ośrodków usług
publicznych, z uwzględnieniem usług wyższego rzędu w obszarze:
• edukacji, poprzez rozwój ośrodka akademickiego w Nowym Targu,
• ochrony zdrowia, poprzez:
- rozwój opieki nad matką i dzieckiem, geriatrii, psychiatrii oraz medycyny sportowej,
- rozwój w subregionie ośrodka leczenia chorób płuc, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego
w celu wykorzystania potencjału uzdrowisk,
• kultury.
4.4.2 Rozwój potencjału gospodarczego subregionu podhalańskiego:
• wzmocnienie funkcji subregionu poprzez rozwój infrastruktury i usług przemysłów czasu wolnego,
związanych z działalnością w zakresie:
- turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej: ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury
sportowej, organizacji imprez sportowych najwyższej rangi oraz rozwoju szlaków pieszych,
rowerowych i tras biegowych,
- turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej: na bazie uzdrowisk podhalańskich: Rabka-Zdrój
i Szczawnica oraz innych miejscowości o potencjale uzdrowi- skowo-leczniczym,
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• wykorzystanie współpracy transgranicznej ze Słowacją dla rozwoju wspólnej oferty turystycznej
oraz rynku pracy.
4.5

Rozwój Małopolski Zachodniej

Specyficzny subregion tworzy zachodnia część Małopolski. Cechą tego obszaru jest brak
dostatecznej koncentracji potencjału demograficznego, gospodarczego i usługowego - niezbędnego
dla wykreowania dominującego ośrodka subregionalnego. Na obszarze tym funkcjonują trzy silne
ośrodki ponadlokalne: Oświęcim, Chrzanów i Olkusz. Powiązania pomiędzy tymi miastami są słabe,
a każde z nich posiada własną, wyraźną strefę oddziaływania lokalnego, która najczęściej obejmuje
obszar powiatu, przy czym w zakresie funkcji wyższego rzędu każde z tych miast wykazuje wyraźne
ciążenia wobec Krakowa lub Katowic. W przypadku Wadowic należy spodziewać się, że rosnąca siła
powiązań funkcjonalnych z Krakowem skutkować będzie włączeniem tego ośrodka do obszaru
metropolitalnego.
Strategia postępowania w zakresie wsparcia Małopolski Zachodniej koncentrować będzie się
na dalszej poprawie poziomu skomunikowania tej części województwa z Krakowem. Ze względu
na stosunkowo silną pozycję gospodarczą, względnie wysoki poziom życia oraz wykształcenia
mieszkańców, także w miejscowościach wiejskich - subregion ten stanowić powinien ważną część
makroregionalnego obszaru współpracy krakowsko-górnośląskiej, jako strefa nakładających się
oddziaływań dwóch obszarów metropolitalnych.
Z uwagi na korzystne położenie, tradycyjnie uprzemysłowiony charakter zachodniej części
Małopolski powinien ulegać stopniowemu równoważeniu poprzez rozwój alternatywnych obszarów
działalności gospodarczej, szczególnie związanych z obsługą ruchu turystycznego - na bazie
kształtującej się już obecnie oferty nowych produktów i usług czasu wolnego, w tym w oparciu
o potencjał turystyczny Beskidów.
Działania realizowane w ramach kierunku polityki służyć będą rozwojowi Małopolski Zachodniej,
w tym wzmocnieniu funkcji rezydencjonalnej subregionu - poprzez lepsze wykorzystanie
potencjałów decydujących o jego przewadze konkurencyjnej oraz niwelowanie barier rozwojowych.
Kluczowe działania:
4.5.1 Wzmocnienie funkcji Oświęcimia, Chrzanowa i Olkusza jako ponadlokalnych ośrodków usług
publicznych, z uwzględnieniem usług wyższego rzędu w obszarze:
• edukacji, poprzez rozwój ośrodka akademickiego w Oświęcimiu,
• przy jednoczesnym wzmacnianiu powiązań funkcjonalnych głównych miast Małopolski Zachodniej
z Krakowem, a także Katowicami i Bielskiem-Białą, a także zwiększenie dostępności mieszkańców
Małopolski Zachodniej do usług w obszarze ochrony zdrowia - poprzez rozwój psychiatrii, geriatrii
oraz medycyny pracy.
4.5.2 Rozwój potencjału gospodarczego Małopolski Zachodniej - przy uwzględnieniu korzyści
wynikających z centralnego położenia względem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
i Konurbacji Górnośląskiej, poprzez:
• tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,
• rewitalizację obszarów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych,
• rozwój oferty przemysłów czasu wolnego opartej na:
- turystyce kulturowej i pielgrzymkowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji symbolicznych
Miejsc Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz inicjatyw pokojowych związanych z wizerunkiem
Oświęcimia - Miasta Pokoju, a także z wykorzystaniem potencjału Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wadowic,
- turystyce aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
zagospodarowania Zbiornika Świnna Poręba, Pustyni Błędowskiej oraz rozwoju tras rowerowych
na potrzeby wspierania działalności w zakresie nowych usług czasu wolnego.
OBSZAR 5 ROZWÓJ MIAST I TERENÓW WIEJSKICH
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Cel strategiczny
Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój mieszkańców
małych i średnich miast oraz terenów wiejskich
KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU
5.1

Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych

Integracja przestrzenna na poziomie lokalnym - poza zurbanizowanymi strefami funkcjonalnymi
dużych miast zapewniona zostanie poprzez powiązania lokalne w obrębie obszarów wiejskich.
Centrami tych obszarów są małe i średnie miasta, które powinny zapewniać jednolity standard
dostępności podstawowych usług i dóbr publicznych.
Uwzględniając przekształcenia w systemie osadniczym, związane z suburbanizacją oraz zmianami
w zachowaniach społeczno-ekonomicznych mieszkańców, strategia postępowania w obszarze
wspierania rozwoju małych i średnich miast w powiązaniu z rozwojem terenów wiejskich - będzie
ukierunkowana na tworzenie warunków dla wysokiej jakości życia i pracy, dzięki którym małe
i średnie ośrodki miejskie w województwie zyskają lub umocnią swoje funkcje jako lokalne ośrodki
usług publicznych oraz centra gospodarcze.
Utrzymanie potencjału demograficznego pozamiejskich obszarów Małopolski wymaga zapewnienia
lepszej dostępności usług publicznych w ramach podstawowej infrastruktury społecznej. Dotyczy to
w szczególności obszarów peryferyjnych, słabo powiązanych z większymi ośrodkami miejskimi.
Strategia postępowania, ukierunkowana na rozwój lokalnych ośrodków usług publicznych, służyć
będzie niwelowaniu dysproporcji oraz budowaniu szans rozwojowych mieszkańców obszarów
wiejskich - zwłaszcza terenów, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami rozwoju społecznogospodarczego.
Działania podejmowane w tym zakresie uwzględniać będą następujące założenia:
- ważnymi elementami decydującymi o atrakcyjności miast są ich zasoby społeczne i kulturowe oraz
przestrzeń publiczna,
- małe i średnie miasta są ośrodkami stanowiącymi podstawowe zaplecze dla wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich.
Kluczowe działania:
5.1.1 Poprawa standardu świadczenia oraz dostępności podstawowych usług publicznych
w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej, o charakterze:
• edukacyjnym,
• kulturalnym,
• rekreacyjnym i sportowym,
• zdrowotnym,
w szczególności na obszarach o najniższej dostępności do usług publicznych.
5.2

Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich

Strategia postępowania, ukierunkowana na wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
małych i średnich miast oraz otaczających je obszarów wiejskich, służyć będzie w szczególności
przeciwdziałaniu narastającym zróżnicowaniom pod względem rozwoju gospodarczego w ujęciu
wewnątrz regionalnym.
Działania podejmowane w tym zakresie uwzględniać będą następujące założenia:
• spójna polityka miejska służąca podnoszeniu atrakcyjności i poprawie dostępności trwałych miejsc
pracy nie ogranicza się do rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, ale powinna uwzględniać
także tworzenie ofert zachęcających do lokowania nowych przedsięwzięć, adekwatne
wykorzystywanie potencjału istniejących przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań kapitałowych,
• małe i średnie miasta są ośrodkami stanowiącymi podstawowe zaplecze dla wielofunkcyjnego
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rozwoju obszarów wiejskich,
• aktywizacja terenów wiejskich, przy uwzględnieniu ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i zachowania ich różnorodności biologicznej, wymaga wdrożenia efektywniejszych mechanizmów
wsparcia funkcjonowania rolnictwa oraz działalności około- i pozarolniczej,
• określenie trwałych ram współpracy władz lokalnych i regionalnych w stymulowaniu rozwoju
małych i średnich miast oraz terenów wiejskich powinno przyczynić się do wzrostu udziału w tym
procesie społeczności lokalnych.
Polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich opierać będzie się na efektywnym i racjonalnym
wykorzystywaniu ich potencjału rozwojowego, który wynika z unikalnych cech Małopolski. Oznacza
to potrzebę waloryzacji przestrzeni rolniczej celem różnicowania wsparcia. Zachowując
funkcjonalne zróżnicowanie obszarów wiejskich w regionie - na terenach o wysokim potencjale
produkcyjnym, wspierane będą działania służące poprawie warunków dla konkurencyjności
rolnictwa, opartego na produkcji ekologicznej oraz wytwarzaniu, dystrybucji i promocji markowej
żywności regionalnej.
Działania podejmowane w procesie przekształceń małopolskiej wsi prowadzić powinny do
utrzymania potencjału demograficznego obszarów wiejskich w Małopolsce, dzięki ich wysokim
walorom naturalnym oraz związanej z tym atrakcyjności rezydencjonalnej i turystycznej.
Realizowane działania uwzględniać będą ochronę bogatych tradycji dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz zachowanie unikalnych cech i zasobów - co stanowi również warunek dla
działalności okołorolniczej. O powodzeniu interwencji służącej efektywnemu i pełnemu
wykorzystaniu potencjału gospodarczego i rezydencjonalnego obszarów wiejskich decydować będzie
również wdrożenie mechanizmów wsparcia dla działalności pozarolniczej, lepszy dostęp do usług
świadczonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.
Kluczowe działania:
5.2.1 Poprawa kondycji gospodarczej małych i średnich miast poprzez:
• wsparcie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarczej miast,
• rozwój oferty inwestycyjnej oraz poprawę standardów obsługi inwestorów,
• wspieranie działań lokalnych instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu.
5.2.2 Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich:
• obszary o funkcjach rolniczych: w zakresie wspierania zatrudnienia w działalności rolniczej
i okołorolniczej opartej na zwiększeniu towarowości i wydajności poprzez:
- wdrożenie instrumentów wsparcia dla rozwoju w szczególności ekologicznego rolnictwa
i przetwórstwa oraz marketingu wysokiej jakości produktów żywności regionalnej,
- rozwój systemu doradztwa i wsparcia pośredniego dla przedsiębiorczości opartej na rolnictwie,
• obszary o funkcjach mieszanych: w zakresie wsparcia dla tworzenia miejsc pracy w działalności
pozarolniczej.
5.3

Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym

Uwzględniając przekształcenia w systemie osadniczym, związane z suburbanizacją oraz zmianami
w zachowaniach społeczno-ekonomicznych mieszkańców, strategia postępowania w obszarze
wspierania rozwoju małych i średnich miast w bezpośrednim powiązaniu z rozwojem terenów
wiejskich - będzie opierać się na założeniu o potrzebie racjonalnego zagospodarowania
i wykorzystania przestrzeni lokalnej.
Działania podejmowane w tym zakresie - uwzględniając powiązania funkcjonalne, ochronę
tożsamości lokalnej oraz dbałość o otoczenie - ukierunkowane będą na:
• rewitalizację obszarów zdegradowanych, rozumianą jako podniesienie atrakcyjności przestrzeni
publicznych, wprowadzenie nowych funkcji oraz otwarcie obszarów poindustrialnych lub
industrialnych,
• ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego na obszarach wiejskich poprzez zachowanie unikalnych
form krajobrazu rolniczego, a także racjonalne gospodarowanie gruntami, z uwzględnieniem działań
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na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw i zmniejszenia uciążliwości związanych
z produkcją wysoko towarową, w szczególności poprzez jej koncentrację w wyodrębnionych
strefach,
• planowanie przestrzenne prowadzone z uwzględnieniem realizacji koncepcji osadnictwa zwartego,
zakładające komplementarność, koncentrację funkcji oraz uporządkowany rozwój zabudowy
w strefach podmiejskich i na obszarach wiejskich, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Kluczowe działania:
5.3.1 Identyfikacja i delimitacja przestrzenna obszarów funkcjonalnych miast na poziomie
lokalnym.
5.3.2 Wspieranie procesu rewitalizacji miast w oparciu o plany rozwoju obszarów miejskich.
5.3.3 Zabieganie o wdrożenie instrumentów regulacyjnych i planistycznych służących:
• realizacji koncepcji osadnictwa zwartego,
• przeciwdziałaniu rozpraszaniu zabudowy na obszarach wiejskich,
• poprawie struktury obszarowej gospodarstw (scalanie gruntów),
• właściwemu gospodarowaniu na obszarach rolnych, chronionych, górskich oraz innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
OBSZAR 6 BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny
Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym
i społecznym
KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU
6.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski
Zdrowie oraz komfort życia w przyjaznym środowisku ekologicznym i społecznym - dzięki
indywidualnej świadomości i odpowiedzialności mieszkańców - będą zasadniczym punktem
odniesienia dla strategii postępowania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Dbałość o stan środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu potrzeb bieżących i przyszłych pokoleń,
stanowić powinna elementarne zobowiązanie każdego mieszkańca Małopolski. Zachowanie
równowagi w tym podejściu wymaga spójnego i kompleksowego zarządzania dostępem do zasobów
środowiska, jak również działań prowadzących do zapobiegania i likwidacji negatywnych dla
środowiska skutków działalności człowieka. W celu dalszej ochrony i poprawy stanu środowiska
naturalnego niezbędne będą działania dotyczące:
• racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, gwarantującego ochronę naturalnych
i półnaturalnych ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych,
• zachowania w niezmienionym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, utrzymania stabilności
ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowania różnorodności biologicznej,
• zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości,
• wprowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami.
W perspektywie 2020 roku kluczowym obszarem interwencji będzie nadal tworzenie warunków
zabezpieczających
i
ograniczających
skutki
występowania
zjawisk
atmosferycznych,
geodynamicznych i awarii przemysłowych. Szczególnie istotna pozostanie ochrona przed
zagrożeniami powodziowymi dolin rzecznych, w tym obszarów zurbanizowanych o wysokim
potencjale strat powodziowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi (osuwiskami),
zwłaszcza w obszarach górzystych, a także ochrona przed suszą. Działania w tym zakresie obejmują
wdrażanie zasad racjonalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych,
tworzenie sprawnego systemu retencji wodnej oraz modernizacji urządzeń melioracyjnych. Istotnym
elementem działań przeciwpowodziowych będzie także tworzenie oraz zachowanie naturalnej
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retencji wodnej (m.in. zalesianie, ochronę lasów łęgowych, odpowiednie użytkowanie gruntów
rolnych) oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i osuwiskowym. Ponadto
w zakresie osuwisk istotne będzie wyznaczenie dokładnej lokalizacji i zasięgu osuwisk aktywnych
oraz okresowo aktywnych, a także terenów zagrożonych rozwojem ruchów masowych. Działaniom
tym towarzyszyć będzie wdrożenie efektywnego systemu monitoringu, który pozwoli w przyszłości
w znacznym stopniu ograniczyć i kontrolować zabudowę terenów zagrożonych, a tym samym
minimalizować ryzyko wystąpienia i skalę katastrofalnych zniszczeń.
Wysiłki skierowane na równoważenie skutków rozwoju gospodarczego obejmować będą także
poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego Małopolski, szczególnie w oparciu o znacznie
większy poziom wykorzystania zasobów energii odnawialnej. Ponadto wspierane i promowane będą
różnorodne inicjatywy mające na celu kształtowanie proekologicznych postaw i świadomości
w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.
Kluczowe działania:
6.1.1. Ochrona zasobów wodnych:
• ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych
i gleb,
• rozbudowa i utrzymanie systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody.
6.1.2. Poprawa jakości powietrza:
• sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań,
• wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

zwłaszcza

pochodzących

6.1.3. Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym oraz
minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego przez:
• właściwe planowanie przestrzenne,
• stosowanie zabezpieczeń akustycznych,
• preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania.
6.1.4. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami opartego na:
• zapobieganiu powstawania odpadów,
• przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia,
• recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania.
6.1.5. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk
atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, w tym:
• właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną
z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego,
• zwiększanie
retencyjności
zlewni
oraz
efektywności
urządzeń
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego (budowa, modernizacja),
• współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu realizacji kompleksowego
systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły,
• identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie systemu
monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i terenów
o predyspozycjach osuwiskowych.
6.1.6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego:
• ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważone użytkowanie jej elementów,
• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów,
• przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody,
• ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych,
• wsparcie dla działań służących wykorzystaniu potencjału obszarów chronionych.
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6.1.7. Regionalna polityka energetyczna:
• opracowanie bilansu energetycznego określającego aktualne potrzeby województwa,
w zestawieniu z dostępnymi źródłami i nośnikami energii,
• zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych barier rozwoju oraz wyznaczenie kierunków
działania w obszarze regionalnej polityki rozwoju energetyki odnawialnej.
6.1.8. Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw
proekologicznych.
6.2

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia

W obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa jednym z najważniejszych
zadań, stojących przed organizatorami opieki zdrowotnej w regionie, pozostanie poprawa poziomu
zdrowia i związanej z nim jakości życia. Ten kierunek polityki realizowany będzie poprzez
zapewnienie wszystkim mieszkańcom Małopolski dostępu do opieki medycznej o wysokim
standardzie usług, w szczególności usług specjalistycznych. Stworzenie warunków dla prawidłowego
funkcjonowania regionalnego systemu opieki zdrowotnej będzie wymagało znaczących nakładów
inwestycyjnych na infrastrukturę jednostek ochrony zdrowia, jak również racjonalizacji
funkcjonującego systemu. Ponadto wspierane i promowane będą różnorodne inicjatywy mające na
celu upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia.
W celu efektywniejszego oddziaływania na główne zagrożenia epidemiologiczne podejmowane będą
decyzje dotyczące opracowania, a następnie realizacji specjalistycznych programów zdrowotnych
wyznaczających działania i docelowe rozwiązania w zakresie profilaktyki i leczenia m. in.
w obszarach chorób: nowotworowych, psychicznych (w tym zaburzenia psychiczne dzieci
i młodzieży) oraz układu krążenia. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie dostępności
profilaktyki, wczesnej diagnostyki, kompleksowego leczenia oraz rozwoju regionalnego systemu
informacji.
Szczególne znaczenie w zachowaniu zdrowia społeczeństwa ma prowadzony styl życia. Działania
w tym obszarze zostaną ukierunkowane na wspieranie i promowanie różnorodnych inicjatyw
mających na celu upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia i jak najskuteczniejsze
wyeliminowanie czynników ryzyka zwiększających zachorowalność, w tym: palenie tytoniu,
nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta i niska aktywność fizyczna.
Realizacja wyznaczonych celów i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników będzie możliwe przy
współpracy podmiotów regionalnej polityki zdrowotnej ze wszystkimi publicznymi i społecznymi
partnerami. W szczególności ze środków publicznych wspierana będzie infrastruktura dla tych
specjalności, które pozostają poza sferą zainteresowania sektora niepublicznego.
Kluczowe działania:
6.2.1 Utrzymanie i wzrost dostępności do specjalistycznej opieki stacjonarnej, w zależności od
potencjałów i potrzeb poszczególnych subregionów.
6.2.2 Restrukturyzacja i modernizacja zasobów rzeczowych regionalnego systemu opieki
zdrowotnej
w powiązaniu z rozwojem systemu monitorowania prowadzonych działań.
6.2.3 Stworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej z terenu województwa
i innych regionów ościennych w celu zapewnienia optymalizacji, kompleksowości i ciągłości
świadczeń zdrowotnych.
6.2.4 Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym profilaktyki
zdrowotnej m.in. w obszarach onkologii, kardiologii i psychiatrii.
6.2.5 Kształtowanie, promocja postaw, aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia.

6.3

Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna
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Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego opierać będzie się na racjonalnej,
adekwatnej do potrzeb i nowoczesnej polityce społecznej. W tym obszarze podejmowane działania
koncentrować będą się wokół szeroko rozumianej integracji potrzeb oraz instrumentów - głównych
odbiorców tej polityki. Działania te przyczyniać się będą do zapobiegania występowaniu oraz
niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec
takich grup jak: dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych, osoby niepełnosprawne, osoby
starsze, rodziny wielodzietne. Ważnym elementem działań będą również zadania mające na celu
wsparcie kierowane do dzieci zagrożonych różnorodnymi formami wykluczenia społecznego.
W odpowiedzi na konsekwencje postępujących zmian struktury demograficznej konieczne będzie nie
tylko podjęcie szerokich działań dostosowawczych w obszarze rynku pracy, ale również zbudowanie
nowej oferty specjalistycznych usług adresowanych dla grupy seniorów. Proces ten może być istotną
szansą na integrację społeczną oraz poprawę jakości życia, ale również wzrost ekonomiczny w konsekwencji realizacji regionalnej strategii działań stanowiących odpowiedź na konsekwencje
procesu starzenia się społeczeństwa, w tym koncepcji srebrnej gospodarki.
Kluczowe działania:
6.3.1 Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie.
6.3.2 Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
6.3.3 Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa.
6.3.4 Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej.
6.3.5 Rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej.
6.4

Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Warunkiem powodzenia w realizacji regionalnej strategii postępowania na rzecz zapewnienia
szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego będzie wdrożenie zintegrowanego systemu
zarządzania bezpieczeństwem - na bazie zadań realizowanych w różnych obszarach, przez
odpowiednie służby.
Uznając wiodącą rolę administracji rządowej w realizacji działań dotyczących sfery bezpieczeństwa
publicznego, jako jednego z kluczowych zadań państwa, rolą samorządu województwa będzie
z jednej strony wspieranie działań prowadzonych w tym zakresie przez administrację rządową
w regionie, a z drugiej - podejmowanie aktywnego rzecznictwa interesów, zmierzającego do
wdrożenia mechanizmów i instrumentów zapewniających większą integrację i lepszą koordynację
działań w tej sferze zadań publicznych.
Kluczowe działania:
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w regionie.
Rozwój systemu elektronicznego monitorowania bezpieczeństwa publicznego.
Rozwój oraz integracja systemów ratownictwa.
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Poprawa stanu specjalistycznego doposażenia służb ratowniczych.
Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych.
7

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020

Województwo małopolskie posiada Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 –
2020, który wyznaczył osie priorytetowe:
OŚ PRIORYTETOWA1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
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Cel tematyczny:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
Priorytety inwestycyjne:
1.1 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności
tych, które leżą w interesie Europy.
1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii
między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego,
w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii,
innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej
walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji,
w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie
technologii o ogólnym przeznaczeniu.
OŚ PRIORYTETOWA 2.CYFROWA MAŁOPOLSKA
Cel tematyczny:
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
komunikacyjnych.

i

jakości

technologii

informacyjno-

Priorytet inwestycyjny:
2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego,
e-kultury i e-zdrowia.
OŚ PRIORYTETOWA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA
Cel tematyczny 3.
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP.
Priorytety inwestycyjne:
3.1Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego
wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości.
3.2.Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodowienia.
3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów
i usług.
OŚ PRIORYTETOWA 4.REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Cel tematyczny 4.
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Priorytety inwestycyjne:
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,
i w sektorze mieszkaniowym.
4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
OŚ PRIORYTETOWA 5.OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel tematyczny
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem.
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Priorytet inwestycyjny
5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami
i katastrofami.
Cel tematyczny
6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
Priorytety inwestycyjne:
6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza
te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza
te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
OŚ PRIORYTETOWA 6.DZIEDZICTWO REGIONALNE
Cel tematyczny
6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
Priorytety inwestycyjne:
6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących
zmniejszeniu hałasu
Cel tematyczny:
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet inwestycyjny:
8.2 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału
endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez
przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.
OŚ PRIORYTETOWA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Cel tematyczny
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej
Priorytety inwestycyjne:
7.2
Zwiększanie
mobilności
regionalnej
poprzez
łączenie
węzłów
drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
7.3 Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu)
i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego,
portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania
zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.
7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów
transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
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OŚ PRIORYTETOWA 8. OTWARTY RYNEK PRACY
Cel tematyczny:
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
Priorytety inwestycyjne:
8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką
samą pracę.
8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się.
OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Priorytety inwestycyjne:
9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW
Cel tematyczny:
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez cale życie.
Priorytety inwestycyjne:
10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie
umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia,
w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
10.3bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
Cel tematyczny:
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Priorytet inwestycyjny:
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9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
i obszarów miejskich i wiejskich.

gospodarczej

i

społecznej

ubogich

społeczności

OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
Cel tematyczny:
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Priorytet inwestycyjny
9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
OŚ PRIORYTETOWA 13. POMOC TECHNICZNA
Cele szczegółowe osi oraz oczekiwane rezultaty
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania programu dla zagwarantowania
maksymalnej efektywności i przejrzystości.
2. Upowszechnienie wiedzy na temat programu i korzyści z niego płynących dla całego regionu
i jego mieszkańców.
3. Wsparcie przygotowania projektów, które potencjalnie będą mogły ubiegać się
o dofinansowanie ze środków UE.
Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:
1. Zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie,
zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitorowanie, ocenę oraz kontrolę i audyt operacji
finansowanych ze środków programu.
2. Zapewnienie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
3. Zapewnienie skuteczności beneficjentów w aplikowaniu o dofinansowanie.

8.

Programy Operacyjne perspektywy 2014 – 2020

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2014-2020,
będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych - tzw. programów
operacyjnych. Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć
przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą
ubiegać się o dotacje.
O uzyskanie dotacji z Funduszy Europejskich można ubiegać się z programów:
8.1.
16 RPO - programy które określają działania i obszary wsparcia w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020. Ponownie realizowane będzie 16 programów operacyjnych, w tym jeden
przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski
nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych.
8.2.
PO Infrastruktura i Środowisko - Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko
jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę
techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego
zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana
komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym
i realizacyjnym. Dla zwiększenia inwestycji, spójności terytorialnej i atrakcyjności regionów nie
wystarczy zapewnienie tylko dobrej i sprawnej infrastruktury transportowej, ponieważ nie zachęci
ona potencjalnych inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy żeby stworzyć warunki dla
zatrudnienia w danym regionie wysoko kwalifikowanych specjalistów, inwestycjom transportowym
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muszą towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki, kultury,
szkolnictwa wyższego, czy zdrowia.
Zgodnie z celem głównym programu wybór priorytetów oraz działań odpowiada obszarom, które
mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności Polski i jej regionów. Są to:
OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,
w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji
działających na niskich i średnich poziomach napięcia.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów
zarządzania klęskami i katastrofami.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa
członkowskie.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających pozate zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa
członkowskie.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000”
i zieloną infrastrukturę.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ PRZYJAZNEJ DLA
ŚRODOWISKA I WAŻNEJ W SKALI EUROPEJSKIEJ
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru
transportu poprzez inwestycje w TEN-T.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym
o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg
wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów
lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.4 Rozwój i rehabilitacja 67 kompleksowych, wysokiej jakości
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego wysokiej jakości oraz propagowanie działań
służących zmniejszaniu hałasu.
OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTOWEJ SIECI EUROPEJSKIEJ
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru
transportu poprzez inwestycje w TEN-T.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnychi trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
OŚ PRIORYTETOWA V: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw
poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez
integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego.
OŚ PRIORYTETOWA VII: WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności
w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na
poziomie społeczności lokalnych.
OŚ PRIORYTETOWA VIII: POMOC TECHNICZNA
8.3.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 planowany jest jako następca realizowanego
w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to program, na który
kładziony jest istotny nacisk z punktu widzenia jego znaczenia dla rozwoju gospodarki,
a także wdrażania innowacji oraz wsparcia dla rozwoju sfery B+R i jej integracji z sektorem
przedsiębiorstw. PO Inteligentny Rozwój służy pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje
i prace badawczo-rozwojowe, a dzięki temu promuje projekty, ukierunkowane na badania naukowe
i rozwój technologiczny, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności sektora MSP poprzez
promowanie przedsiębiorczości i nowych pomysłów oraz opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych, także pod kątem internacjonalizacji.
Kluczowe osie priorytetowe programu operacyjnego:
OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ
KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Cel szczegółowy 1.Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.
OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną.
Cel szczegółowy 3. Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka.
OŚ
PRIORYTETOWA
PRZEDSIĘBIORSTW

III:

WSPARCIE

OTOCZENIA
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Cel szczegółowy 4.Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
innowacyjnej.
Cel szczegółowy 5.Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.
Cel szczegółowy 6.Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań
innowacyjnych.
OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Cel
szczegółowy
7.
Wzmocnienie
współpracy
a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

pomiędzy

jednostkami

naukowymi

OŚ PRIORYTETOWA: POMOC TECHNICZNAPO IR
Cel szczegółowy 8: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu
Cel szczegółowy 9: Zapewnienie informacji, promocji i doradztwa w ramach programu.
8.4.
Program Operacyjny Wiedza, edukacja, rozwój - celem programu jest wzrost poziomu
zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.
Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na
rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.
OŚ PRIORYTETOWA I: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności
tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.6
1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy
2.Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów
zwrotnych
OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.6
6. Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji prze z osoby młode do 24 r.ż.
7.Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw z ałożonych przez osoby młode do 29 r.ż.,
z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych
OŚ PRIORYTETOWA II: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI
I EDUKACJI
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie
równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.8
Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy
OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.8
Upowszechnienie rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej opiekunów dzieci
w wieku do lat 3
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8.9
1.Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
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2.Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na
zmiany gospodarcze
OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.9
1. Wzrost świadomości przedsiębiorców (właściciele i kadra zarządzająca) podejmujących działania
w zakresie zarządzania rozwojem swojego przedsiębiorstwa.
2. Funkcjonowanie kompleksowego i spójnego systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze.
OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego
oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć,
zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.2
1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa.
2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków
Rozwoju.
3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego.
4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach.
5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez
rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków.
OCZEKIWANE EFEKTY PI 10.2
1. Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w obszarach kluczowych dla
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości studiów doktoranckich.
3. Zapewnienie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów polskich
i zagranicznych.
4. Nabycie kompetencji dydaktycznych lub zarządczych przez kadry uczelni.
5. Nabycie kompetencji przez osoby kształcące się na kierunkach medycznych.
OŚ PRIORYTETOWA IV: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Priorytety inwestycyjne realizowane w ramach innowacji społecznych:
Lista priorytetów zostanie doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania
i będzie powiązana z obszarami innowacji społecznych.
Szczegółowe obszary wskazujące na zakres interwencji zostaną określone na etapie wdrażania
z uwzględnieniem konsultacji z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych polityk
sektorowych i partnerami społeczno-gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zakres
wsparcia może być również warunkowany ustaleniami państw członkowskich zainteresowanych
skoordynowanym podejściem na poziomie UE do współpracy ponadnarodowej.
CELE SZCZEGÓŁOWE
(DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH): Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz
poprawy skuteczności polityk publicznych.
OCZEKIWANE EFEKTY
(DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH): Zwiększenie dostępności do innowacji społecznych.
PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ:
CELE SZCZEGÓŁOWE
(DLA DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ): Rozwój współpracy polskich podmiotów
z partnerami zagranicznymi
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OCZEKIWANE EFEKTY: (DLA DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ): Zwiększenie liczby
podmiotów współpracujących z partnerami zagranicznymi
OŚ PRIORYTETOWA V: POMOC TECHNICZNA
CELE SZCZEGÓŁOWE I OCZEKIWANE REZULTATY
1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez:
- zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez
wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym,
organizacyjnym i finansowym.
2. Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS
w Polsce w latach 2014–2020 oraz celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym
dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru
projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.
8.5.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Celem jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju
kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa podstawami tymi są: szeroki dostęp do szybkiego internetu,
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji
cyfrowych społeczeństwa.
OŚ PRIORYTETOWA I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
2.1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości
i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej.
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach.
2.3 „Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji,
e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia”.
Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych.
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów.
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.
OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA
Cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości
korzystania z internetu
Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania
rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.
OŚ PRIORYTETOWA IV. POMOC TECHNICZNA
Cel szczegółowy 7: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu.
Cel szczegółowy 8: Informacja, promocja i doradztwo.
8.6.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna – głównym celem jest zapewnienie sprawnego
systemu wdrażania polityki spójności.
OŚ PRIORYTETOWA I: POTENCJAŁ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ SPÓJNOŚCI
Celem głównym osi priorytetowej jest zapewnienie sprawnego działania instytucji systemu
wdrażania.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych tj.:
1) utrzymanie niezbędnych zasobów ludzkich oraz stworzenie i utrzymanie warunków sprzyjających
Skutecznemu wykonywaniu obowiązków związanych z realizacją polityki spójności, w tym
z wykorzystaniem wyników badań ewaluacyjnych (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego
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przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007 - 2013, 2014 – 2020 oraz perspektywą
finansową po 2020 r.),
2) sprawnie działający i użyteczny krajowy system informatyczny monitorujący realizację polityki
spójności,
3) skuteczny system wymiany doświadczeń oraz przepływu informacji pomiędzy uczestnikami
systemu realizacji polityki spójności.
Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:
1) dostępność niezbędnych i kompetentnych zasobów kadrowych i innych umożliwiających sprawne
wdrażanie polityki spójności,
2) łatwo dostępne i wiarygodne informacje na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu
polityki spójności,
3) funkcjonujący system wymiany doświadczeń i informacji w zakresie funduszy europejskich
w Polsce oraz zapewniony udział partnerów w realizację polityki spójności.
OŚ PRIORYTETOWA II: POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Głównym celem osi priorytetowej jest sprawność beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem
wymiaru terytorialnego polityki spójności.
Cel główny zostanie zrealizowany przez dwa cele szczegółowe:
1) wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i innych beneficjentów
pełniących kluczową rolę w systemie funduszy europejskich;
2) skutecznie działający ZIT w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi
funkcjonalnie.
Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:
1) skuteczność beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów,
2) skuteczne wdrożenie oraz zarządzanie systemem ZIT w miastach wojewódzkich.
OŚ PRIORYTETOWA III: INFORMACJA I PROMOCJA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Celem głównym osi priorytetowej jest spójny i skuteczny system informacji i promocji funduszy
europejskich.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych tj.:
1) zapewnienie spójnych zasad i koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych,
2) zapewnienie dostępu do aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach
finansowania w ramach funduszy europejskich,
3) zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyści
z wdrażania polityki spójności.
Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:
1) funkcjonowanie skoordynowanego systemu informacji i promocji o funduszach europejskich
w Polsce w latach 2014-2020,
2) wysoki poziom wykorzystania przez potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oficjalnych
źródeł informacji na temat funduszy europejskich,
3) wysoki poziom świadomości na temat wpływu funduszy europejskich na rozwój kraju i jakość
życia obywateli.
9.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PROW to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie
poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki
finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach
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wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące
naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu.
Działania przewidziane we wstępnym projekcie:
I.

Działanie 6.1: Transfer wiedzy i działalność informacyjna
6.2.1 Poddziałanie: Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności
6.2.2 Poddziałanie: Demonstracje i działania informacyjne
6.2.2.1 Inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej i leśnej lub
przetwórstwa rolno spożywczego służące promowaniu innowacji.
6.2.2.2 Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania dotyczące
produkcji rolnej lub leśnej, lub przetwórstwa rolno-spożywczego.

II.

Działanie 6.2: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i usługi z zakresu zastępstw
6.3.1 Poddziałanie: Udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług
doradczych
6.3.1.1 Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników
6.3.1.2 Świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów
6.3.2 Poddziałanie: Wsparcie szkoleń dla doradców

III. Działanie 6.3: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
6.4.1 Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.
6.4.2 Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
IV.

Działanie 6.4: Inwestycje w środki trwałe.
6.5.1. Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw
rolnych).
6.5.2. Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych
(Przetwórstwo i marketing produktów rolnych).
6.5.3 Poddziałanie: Scalanie gruntów.
V. Działanie 6.5: Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych.
6.6.1 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
6.6.2 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof.

VI.

Działanie 6.6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.
6.1.1 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
(Premie dla młodych rolników).
6.1.2 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).
6.1.3 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw).
6.1.4 Poddziałanie: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych.

VII.

Działanie: 6.7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
6.8.1 Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz
środków w zakresie świadomości środowiskowej.
6.8.2 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.
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6.8.2.1 Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje
kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej.
6.8.2.2 Budowa przebudowa, modernizacja lub wyposażenie targowiska lub obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów i usług.
VIII.

Działanie 6.8: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
6.9.1 Poddziałanie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

IX.

Działanie 6.9: Tworzenie grup i organizacji producentów
6.10.1 Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym.

X.

Działanie 6.10: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
6.10.1 Poddziałanie: Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
6.10.1.1 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.
6.10.1.2 Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.
6.10.1.3 Pakiet 3. Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
6.10.1.4 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
6.10.1.5 Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
6.10.2 Poddziałanie: Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów
genetycznych w rolnictwie.
6.10.2.1 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
6.10.2.2 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

XI.

Działanie 6.11: Rolnictwo Ekologiczne
6.12.1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
W ramach poddziałania 12.1 Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne zostaną
wyodrębnione następujące typy operacji (pakiety):
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
Pakiet 5. Uprawy paszowe w okresie konwersji.
6.12.2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.
W ramach poddziałania 12.2 Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne zostaną
wyodrębnione następujące typy operacji (pakiety):
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe w okresie konwersji

XII.

Działanie 6.12: Płatności dla
szczególnymi ograniczeniami

obszarów

z

ograniczeniami

naturalnymi

lub

innymi

XIII.

Działanie 6.13: Współpraca
6.14.1 Poddziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów
i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na
rzecz innowacji (EPI).

XIV.

Działanie 6.15: LEADER
6.15.1 Poddziałanie Wsparcie przygotowawcze.
6.15.2 Poddziałanie Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju.
6.15.3 Poddziałanie: Wdrażanie projektów współpracy.
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6.15.4 Poddziałanie: Koszty bieżące.
6.15.5 Poddziałanie: Aktywizacja.
10. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego
i Śląskiego do roku 2020
Dokument wyznaczający cele i kierunki działań, jakie należy podjąć, by Polska Południowa stała się
silnym i konkurencyjnym obszarem zarówno w kraju, jak i w Europie. Makroregion Polski
Południowej obejmuje województwa małopolskie i śląskie. Oba regiony stanowią zwarty
przestrzennie obszar zajmujący niemal 9 proc. powierzchni Polski, zamieszkiwany przez
21 proc. ludności kraju, której praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 r. ponad 1/5 produktu
krajowego brutto (PKB).
Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 jest inicjatywą oddolną, będącą wyrazem woli
dwóch województw, zdecydowanych podjąć wysiłki na rzecz rozwoju makroregionu. Za kluczową
dla realizacji przyszłej strategii uznano współpracę w następujących dziedzinach: kapitał ludzki,
gospodarka i sektor badawczo-rozwojowy, turystyka i kultura, system komunikacyjny oraz ochrona
środowiska. W rezultacie powstała samorządowa Strategia dla Rozwoju Polski Południowej
w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.
Celem głównym Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 jest uczynienie
z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie. Zostanie on osiągnięty
poprzez realizację trzech celów strategicznych:
Europol górnośląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacji i kreatywności,
wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej rozwijających
się metropolii europejskich;
Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego
wykorzystywania możliwości rozwojowych;
Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające
potencjały makroregionu.
Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie Strategii będą przede wszystkim krajowe
programy na lata 2014-2020 oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także środki
z programów regionalnych dwóch województw na lata 2014-2020.
11. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020
Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem
określającym wizję, misję cele strategiczne, cele operacyjne i finansowe oraz obszary rozwojowe
Powiatu Dąbrowskiego.
Strategia posiada szeroki kontekst regionalny i ogólnopolski. Jej cele strategiczne są ściśle
powiązane z dokumentami strategicznymi określającymi rozwój województwa małopolskiego
i kraju.
Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej powiatu, w tym badania ankietowe oraz
analiza różnych uwarunkowań zewnętrznych, pozwoliła na wypracowanie wizji oraz kierunków
rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.
Kluczowe Obszary Rozwoju
I. Przedsiębiorczość I Aktywność
II. Infrastruktura I Dostępność
III. Usługi Publiczne
IV. Bezpieczeństwo Publiczne, Ekologiczne, Zdrowotne I Społeczne
IV. Zarządzanie Rozwojem Powiatu
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12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim
na lata 2014 - 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014-2020
obejmuje najważniejsze obszary polityki społecznej, a cele i działania w niej wskazane realizowane
będą w oparciu o zasadę partnerstwa, współdziałania i podmiotowości. Jej realizacja przyczyni się
do poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Strategia powstałą w szczególności z myślą
o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności o osobach niepełnosprawnych,
dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych władzy rodzicielskiej, osobach
bezrobotnych, osobach i rodzinach uwikłanych w przemoc domową. Podejmowane działania pomogą
wyeliminować ograniczenia związane z funkcjonowaniem tych osób w społeczeństwie. Strategia ma
na celu umożliwienie rozwoju przedsięwzięć budowania spójnego lokalnego systemu pomocy
mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego.
Strategia zakłada działania długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, edukację,
poprawę sytuacji społeczno-bytowej rodzin, działania na rzecz zatrudnienia i samo zatrudnienia,
promowania przedsiębiorczości. Ma ona pobudzać do aktywności organizacje, instytucje działające
w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej opracowało Strategię w oparciu o:
analizę źródeł zastanych – tj. w oparciu o informacje i materiały sprawozdawcze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkich ośrodków pomocy społecznej
z terenu Powiatu Dąbrowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie
Tarnowskiej, Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie
Tarnowskiej, Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie
Tarnowskiej. W niniejszym dokumencie zostały również wykorzystane dane z Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
analizę badań ankietowych - w miesiącach wrześniu i październiku 2013r. do mieszkańców
Powiatu Dąbrowskiego została skierowana ankieta badająca ich opinie na temat występujących
w Powiecie problemów społecznych. Ankieta została rozpowszechniona wśród mieszkańców za
pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu
Dąbrowskiego (których cele statutowe wpisują się w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej).
Ankieta była również dostępna na stronie internetowej: www.pcprdt.pl (o czym informowały
artykuły na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego oraz PCPR).
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 oparto o Metodę
Aktywnego Planowania Strategicznego, polegającą na:
analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów problemowych (analiza
SWOT),
analizie strategicznej dotyczącej diagnozy stanu otoczenia,
określeniu celów strategicznych i operacyjnych oraz działań,
określeniu zasad wdrażania i monitoringu strategii.
13. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Dąbrowa Tarnowska
na lata 2004– 2015
Plan Gospodarki obejmuje następujące elementy z zakresu gospodarki odpadami:
-

aktualny stan gospodarki odpadami,
prognozowane zmiany w zakresie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,
określenie celów w gospodarce odpadami oraz przewidywane zadania,
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projektowany system gospodarki odpadami,
projektowany system gospodarki odpadami,
zestawienie działań oraz niezbędne koszty dla realizacji założonych działań.,
program działań edukacyjnych,
założenia systemu finansowania inwestycji.
14. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowa Tarnowska na lata 2004 – 2015.

Program Ochrony Środowiska dla powiatu Dąbrowa Tarnowska integralną częścią Planu Gospodarki
Odpadami.
Zakres opracowania obejmuje problematykę ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami na
terenie powiatu.
W zakresie ochrony środowiska, obejmuje następujące elementy: ochronę powietrza, ochronę wód,
gleb, oraz przyrody. Z zakresu gospodarki odpadami przedstawione są zagadnienia obejmujące:
powstawanie, selektywną zbiórkę, wykorzystanie oraz unieszkodliwianie odpadów na terenie
powiatu.
15. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2012 – 2015
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu i ograniczenia jego negatywnych skutków zawarte w Programie stanowią podstawę
realizacji zadań wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy. Dokument określa kluczowe grupy
osób bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia oraz zawiera zbiór zadań mających istotny
wpływ na kształtowanie się rynku pracy powiatu dąbrowskiego.
Do największych wyzwań Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zalicza się
podniesienie niskiej stopy zatrudnienia i aktywności zawodowej, a tym samym zmniejszenie
poziomu bezrobocia. W związku z tym podjęte zostaną bardziej efektywne działania pozwalające
osobom bezrobotnym skutecznie powrócić na rynek pracy.
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Rozdział VI
WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

6.1. BADANIA ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO – osoby dorosłe
I.

Część pierwsza - Dane ogólne

W wyniku prowadzonych prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 - 2020”,
zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.
W ankiecie wzięło udział 314 osób. Wśród ankietowanych przeważają kobiety (53%).

47%
53%

KOBIETA
MĘŻCZYZNA

Najwięcej badanych obejmuje przedział wiekowy 31-40 lat (34,29%) oraz 41 – 50 (28,30%).
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Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (39,81%), a następnie
wykształcenie średnie (27,39%).

39,81%
40,00%
35,00%

27,39%

30,00%
25,00%

16,56%

20,00%

12,42%

15,00%
10,00%

3,82%

5,00%
0,00%
PODSTAWOWE

ŚREDNIE

ZASADNICZE
ZAWODOWE

POLICEALNE

WYŻSZE

Spośród badanych najwięcej jest osób pracujących w przedsiębiorstwie państwowym (23,25%) oraz
w organach samorządu terytorialnego (22,29%).

25,00%
20,00%
15,00%

23,25%

22,29%

15,61%

13,69%

10,19%
10,00%

6,37%
3,82% 2,87%

5,00%
0,00%
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II.

Część druga – Struktura odpowiedzi na pytania

1.

Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca
na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy?

Według ankietowanych Powiatowi Dąbrowskiemu jest potrzebna strategia rozwoju, która ma na celu
ożywić jego rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny (56,19% osób odpowiedziało
„Zdecydowanie tak”).

0,48%
8,10%

2,38%

0,00%
0,00%
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak

56,19%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Nie

32,86%

Zdecydowanie nie

2.

Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe wykorzystanie możliwości rozwojowych Powiatu
Dąbrowskiego?

Na tak postawione pytanie najwięcej ankietowanych odpowiedziało „raczej dobrze” (32,38%),
w dalszej kolejności badani wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć” (21,43%), „dobrze” – 19,52%
badanych.

5,71% 1,90% 3,81%
19,52%

15,24%

bardzo dobrze
dobrze
raczej dobrze
trudno powiedzieć
raczej nisko

21,43%
32,38%
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3.

Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz Powiatu Dąbrowskiego
w rozwiązywanie występujących problemów na jego obszarze w niżej podanych sferach?

Wśród obszarów problematycznych wymienionych w pytaniu znalazły się: sfera społeczna, sfera
przestrzenna oraz sfera gospodarcza, a odpowiedzi wśród badanych kształtowały się w następujący
sposób:

Sfera problemów

bardzo
wysokie

wysokie

raczej
wysokie

trudno
powiedzieć

raczej
małe

małe

bardzo
małe

1,90%

10,48%

22,38%

19,05%

29,52%

9,52%

7,14%

3,81%

11,43%

30,48%

22,86%

17,14%

12,38%

1,90%

1,43%

5,24%

13,33%

24,76%

30,00%

15,24%

10,00%

sfera społeczna
(demografia, rynek pracy,
bezrobocie, ochrona
zdrowia i opieka
społeczna, oświata
i wychowanie, kultura,
sport, gospodarka
mieszkaniowa,
bezpieczeństwo publiczne)
sfera przestrzenna
(zagospodarowanie
przestrzeni publicznej:
infrastruktura techniczna
i społeczna, w tym obiekty
użyteczności publicznej,
gospodarka wodno –
ściekowa, drogi, ochrona
środowiska)
sfera gospodarcza
(promocja
przedsiębiorczości, nowe
miejsca pracy,
instrumenty wspierające
tworzenie i rozwój firm,
tworzenie terenów
inwestycyjnych,
technologie informacyjne)

Ankietowani uznali, iż dotychczasowe zaangażowanie władz Powiatu Dąbrowskiego w rozwiązywanie
problemów w obszarze sfery społecznej, do której zalicza się m.in. demografia, rynek pracy,
bezrobocie, ochrona zdrowia i opieka społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport, gospodarka
mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne jest „raczej małe” (29,52%).
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sfera społeczna
7,14%

1,90%

9,52%

10,48%
bardzo wysokie
22,38%

wysokie
raczej wysokie
trudno powiedzieć

29,52%

raczej małe
małe
bardzo małe

19,05%

Rozwiązywanie problemów z zakresu sfery przestrzennej (tj. zagospodarowanie przestrzeni
publicznej: infrastruktura techniczna i społeczna, w tym obiekty użyteczności publicznej,
gospodarka wodno – ściekowa, drogi, ochrona środowiska) oceniono, jako „raczej wysokie”. Taką
odpowiedź udzieliło 30,48% biorących udział w badaniu.

sfera przestrzenna
12,38%

1,90% 3,81%

11,43%
bardzo wysokie
wysokie

17,14%

raczej wysokie
trudno powiedzieć
raczej małe

30,48%
22,86%

małe
bardzo małe

Zaangażowanie władz w rozwiązywanie problemów w sferze gospodarczej zostało określone jako
„raczej małe” – 30,00% ankietowanych.
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sfera gospodarcza
10,00%

1,43% 5,24%
13,33%

15,24%

bardzo wysokie
wysokie
raczej wysokie
trudno powiedzieć

24,76%

raczej małe
małe

30,00%

4.

bardzo małe

Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań samorządu Powiatu
Dąbrowskiego dotyczących niżej podanych zagadnień?

bardzo
dobrze

dobrze

raczej
dobrze

trudno
powiedzieć

raczej
źle

źle

bardzo
źle

1. rozwój walorów
przyrodniczokrajobrazowych (np.
ścieżki i szlaki
turystyczne, trasy
rowerowe, lasy itp.)

3,81%

19,05%

21,90%

19,52%

24,76%

7,62%

3,33%

2. rozwój infrastruktury
turystycznej (np. noclegi,
gastronomia, pola
namiotowe itp.)

0,48%

11,90%

20,48%

24,76%

27,62%

11,90%

2,86%

3. zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej (np. tereny
inwestycyjne,
mieszkaniowe, usługowe
itp.)

0,00%

7,14%

17,62%

35,24%

24,76%

7,62%

7,62%

4. w zakresie aktywizacji
rynku pracy

1,90%

6,67%

8,10%

23,33%

33,81%

14,76%

11,43%

5. zagospodarowanie
potencjału ludzkiego
powiatu

0,95%

6,67%

9,52%

36,19%

28,10%

9,05%

9,52%

6. w zakresie dostępu do
lecznictwa szpitalnego
oraz specjalistycznej
opieki ambulatoryjnej

0,48%

6,67%

26,67%

20,95%

23,33%

14,76%

7,14%

7. rozwój bazy oświatowej
na terenie powiatu

5,71%

18,10%

39,52%

19,05%

9,52%

5,71%

2,38%

Działania samorządu
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8. rozwój infrastruktury
technicznej (sieci, drogi,
chodniki, gospodarka
odpadami, transport
zorganizowany itp.)

6,67%

20,48%

36,67%

18,10%

10,00%

5,71%

2,38%

9. odnawialne źródła
energii

0,00%

2,86%

10,00%

32,86%

26,19%

18,57%

9,52%

10. rozwój kulturalny
społeczeństwa

2,86%

13,81%

32,38%

25,24%

13,33%

10,95%

1,43%

Jak wynika z poniżej przedstawionych wykresów, efekty dotychczasowych działań samorządu
Powiatu Dąbrowskiego są oceniane w zależności od pytania zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
Prawie 25% ankietowanych oceniło, jako „raczej źle” działania powiatu związane z rozwojem
walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Rozwój infrastruktury turystycznej (np. noclegi, gastronomia, pola namiotowe itp.) zostało
określone przez respondentów jako również „raczej źle” tj. 27,62% społeczeństwa.
Czynności władz Powiatu Dąbrowskiego dotyczące zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej zostały
określone jako „trudno powiedzieć” przez 35,24% osób. Oznacza to, że nie posiadają jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie bądź nie mają pełnej wiedzy by udzielić odpowiedzi.
Powiatowe działania w zakresie aktywizacji rynku pracy oceniono jako „raczej źle” przez 33,81%
ankietowanych.
Zagospodarowanie potencjału ludzkiego powiatu oceniono, jako „trudno powiedzieć” na poziomie
36,19%.
Działania władz powiatu związane z zakresem dostępu do lecznictwa szpitalnego oraz
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej określono „raczej dobrze” przez 26,67% badanych.
Respondenci uznali rozwój bazy oświatowej na terenie powiatu jako „raczej dobry” – 39,52%
ankietowanych, rozwój infrastruktury technicznej (sieci, drogi, chodniki, gospodarka odpadami,
transport zorganizowany itp.) również 36,67% uznało jako „raczej dobry”.
Na temat działań samorządu powiatu związanych z odnawialnymi źródłami energii respondenci
określili jako „trudno powiedzieć” – 32,86%.
Rozwój kulturalny społeczeństwa mieszkańcy ocenili jako „raczej dobrze” – 32,38% wszystkich
ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi.
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40,00%
35,24%

33,81%

35,00%

30,00%

27,62%
24,76%

25,00%

19,05%

20,00%

24,76%

23,33%

21,90%
20,48%

1. Rozwój walorów przyrodniczokrajobrazowych

24,76%

19,52%

2. Rozwój infrastruktury
turystycznej

17,62%
14,76%
15,00%
11,90%
10,00%

5,00%

11,90%
8,10%
7,62% 7,62%

7,14%
6,67%

3,81%

4. W zakresie aktywizacji rynku
pracy

0,48%
0,00%
bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno
powiedzieć

raczej źle
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źle

3. Zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej

7,62%

3,33%
2,86%

1,90%
0,00%

11,43%

bardzo źle
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39,52%

40,00%

36,19%
35,00%

30,00%

28,10%
26,67%

25,00%

23,33%

20,95%
20,00%

5. Zagospodarowanie potencjału ludzkiego
powiatu

19,05%

18,10%

6. W zakresie dostępu do lecznictwa szpitalnrgo
oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej

14,76%
15,00%

7. Rozwój bazy oświatowej na terenie powiatu

9,52%

10,00%

5,71%

9,52% 9,05%

9,52%
7,14%

6,67%
6,67%

5,71%

5,00%

2,38%
0,95%
0,48%
0,00%

bardzo
dobrze

dobrze

raczej
dobrze

trudno
powiedzieć

raczej źle

źle

92

bardzo źle

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

40,00%

36,67%
35,00%

32,38%

32,86%

30,00%

25,24%

26,19%

25,00%

20,48%
20,00%

8. Rozwój infrastruktury technicznej

18,57%

18,10%

9. Odnawialne źródła energii
10. Rozwój kulturalny społeczeństwa

13,81%

15,00%

13,33%
10,00%

10,95%

10,00%

9,52%

10,00%

6,67%
5,00%

5,71%
2,86%

2,86%

2,38%

1,43%

0,00%
0,00%

bardzo
dobrze

dobrze

raczej
dobrze

trudno
powiedzieć

raczej źle
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5.

Jaka jest Pani/Pana ocena efektów działań promocyjnych Powiatu Dąbrowskiego
dotyczących niżej podanych zagadnień?

Wśród podanych w pytaniu zagadnień znalazły się: walory przyrodniczo-krajobrazowe, infrastruktura
turystyczna, atrakcyjność inwestycyjna oraz rozwój przedsiębiorczości.

Strukturę odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.
Efekt działań
promocyjnych
dotyczących:
1. walory przyrodniczokrajobrazowe
(np. ścieżki i szlaki
turystyczne, trasy
rowerowe, lasy itp.)
2. infrastruktura
turystyczna
(np. noclegi, gastronomia,
pola namiotowe itp.)
3. atrakcyjność
inwestycyjna
(np. tereny inwestycyjne,
mieszkaniowe, usługowe
itp.)
4. potencjał ludzki
powiatu
(np. wykwalifikowani
pracownicy)
5. działalność kulturalnooświatowa
(np. wystawiennicza,
wydawnicza itp.)

bardzo
dobrze

dobrze

raczej
dobrze

trudno
powiedzieć

raczej
źle

źle

bardzo
źle

3,33%

13,81%

27,14%

24,29%

20,00%

8,57%

2,86%

0,95%

8,10%

26,67%

23,33%

29,05%

9,52%

2,38%

0,00%

8,10%

21,90%

30,00%

26,67%

9,05%

4,29%

1,90%

13,81%

25,24%

28,10%

20,95%

6,19%

3,81%

2,86%

18,10%

32,38%

25,24%

13,81%

5,71%

1,90%

Jak wynika z powyższej tabeli, mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego „raczej dobrze” (27,14%) oceniają
promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych występujących na terenie powiatu. Jako „raczej
źle”, bo w 29,05% zostały ocenione działania promocyjne dotyczące infrastruktury turystycznej.
Atrakcyjność inwestycyjną (np. tereny inwestycyjne, mieszkaniowe, usługowe itp.) ankietowani nie
ocenili jednoznacznie – najwięcej zaznaczonych odpowiedzi to „trudno powiedzieć” – 30,00%
ankietowanych. Potencjał ludzki powiatu (np. wykwalifikowani pracownicy) został określony tak jak
w poprzednim pytaniu jako „trudno powiedzieć” przez 28,10% biorących udział w badaniu,
natomiast działalność kulturalno – oświatową 32,38% określiło „trudno powiedzieć”.
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6.

Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Powiecie Dąbrowskim,
które powinny być rozwiązane w latach 2014-2020.
zdecydowanie
ważny

raczej
ważny

trudno
powiedzieć

raczej
nieważny

zdecydowanie
nieważny

1. występujące bezrobocie
i ubóstwo na obszarze powiatu

86,67%

10,48%

2,86%

0,00%

0,00%

2. niekorzystna struktura wiekowa,
starzenie się właścicieli gospodarstw

43,81%

38,57%

13,81%

2,38%

1,43%

3. niska aktywność społeczna ludzi
młodych

46,67%

35,71%

15,24%

2,38%

0,00%

60,95%

32,86%

5,24%

0,95%

0,00%

64,76%

28,10%

5,71%

1,43%

0,00%

22,86%

37,62%

28,57%

10,48%

0,48%

24,76%

34,76%

29,52%

8,10%

2,86%

46,67%

31,90%

12,86%

7,62%

0,95%

28,10%

37,62%

21,90%

11,43%

0,95%

50,95%

30,00%

16,19%

2,86%

0,00%

33,81%

32,86%

20,48%

11,43%

1,43%

PROBLEM SFERY SPOŁECZNEJ

4. odpływ z powiatu ludzi
z wyższym wykształceniem
oraz w wieku produkcyjnym
5. odpływ z powiatu ludzi młodych
6. niski poziom współpracy
i współdziałania mieszkańców
powiatu
7. niewystarczająca liczba mieszkań
8. ograniczony dostęp do pomocy
medycznej
9. dostęp do pomocy społecznej
10. zmniejszający się przyrost
naturalny
11. małe poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu
(przestępczość, patologie społeczne)

Według wyników przeprowadzonej ankiety najważniejszymi problemami społecznymi w Powiecie
Dąbrowskim jest występujące bezrobocie i ubóstwo na obszarze powiatu (jako „zdecydowanie
ważny” wskazany przez 86,67% ankietowanych), niekorzystna struktura wiekowa, starzenie się
właścicieli gospodarstw (43,81% ankietowanych wskazało problem „zdecydowanie ważny”), niska
aktywność społeczna ludzi młodych (46,67% również oceniło jako „zdecydowanie ważny”), odpływ
z powiatu ludzi z wyższym wykształceniem oraz w wieku produkcyjnym (jako „zdecydowanie
ważny” wskazane przez 60,95% ankietowanych), odpływ z powiatu ludzi młodych (64,76%
respondentów). Do problemów sfery społecznej zaliczono także ograniczony dostęp do pomocy
medycznej wskazany przez 46,67% ankietowanych („zdecydowanie ważny”), zmniejszający się
przyrost naturalny występujący na terenie powiatu („zdecydowanie ważny” problem określony przez
50,95% respondentów). Ponadto warto zauważyć, że mieszkańcy jak „zdecydowanie ważny”
problem upatrują w małym poczuciu bezpieczeństwa w powiecie poprzez występującą
przestępczość, patologie społeczne etc.
Stopień ważności problemów sfery społecznej przedstawiono także graficznie, za pomocą
poniższego wykresu:
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Lp.

INNE PROBLEMY SFERY SPOŁECZNEJ

% osób

1

niska aktywność społeczna mieszkańców

46,15%

2

zajmowanie miejsc pracy przez osoby mające prawo do zasiłku
emerytalnego

15,38%

3

słabo rozwinięta strefa gospodarcza

7,69%

4

mała liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych

7,69%

5

brak dodatkowych zajęć dla młodzieży

7,69%

6

zmniejszający się przyrost naturalny

7,69%

7

ograniczony dostęp do nieodpłatnej opieki medycznej

7,69%

Ponadto, do innych problemów sfery społecznej mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego m.in. głównie
zaliczali niską aktywność społeczną mieszkańców (46,15% ankietowanych), a także zajmowanie
miejsc pracy przez osoby mające prawo do zasiłku emerytalnego (15,38%).

7.

Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej w Powiecie Dąbrowskim,
które powinny być rozwiązane w latach 2014-2020.

Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa tabela.
PROBLEM SFERY PRZESTRZENNEJ

zdecydowanie
ważny

raczej
ważny

trudno
powiedzieć

raczej
nieważny

zdecydowanie
nieważny

1. ograniczony dostęp do sieci
kanalizacyjnej na terenie powiatu

40,95%

32,86%

19,52%

5,71%

0,95%

2. zły stan infrastruktury drogowej
na terenie powiatu

40,00%

42,86%

8,10%

8,10%

0,95%

3. niewystarczające inwestycje
w zakresie obiektów sportowych
na terenie powiatu

14,76%

36,67%

19,05%

26,67%

2,86%

4. bariery architektoniczne dla
osób niepełnosprawnych na
terenie powiatu

27,62%

43,33%

18,57%

8,10%

2,38%

5. zły stan obiektów użyteczności
publicznej (szpital powiatowy,
szkoły ponadgimnazjalne itd.)
na terenie powiatu

36,67%

35,24%

16,19%

10,00%

1,90%

6. niski standard bazy kulturalnej
w powiecie

21,43%

40,00%

26,67%

10,95%

0,95%

7. niewystarczające inwestycje
w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej

51,90%

30,48%

14,29%

3,33%

0,00%
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Według wyników przeprowadzonej ankiety najważniejszymi problemami sfery przestrzennej
w Powiecie Dąbrowskim jest ograniczony dostęp do sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu
wskazany przez 40,95% ankietowanych i określony jako „zdecydowanie ważny”.
Problemy związane ze złym stanem infrastruktury drogowej (42,86% ankietowanych) na terenie
powiatu, niewystarczającymi inwestycjami w zakresie obiektów sportowych na terenie
powiatu(36,67% respondentów), bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu (43,33% ankietowanych) oraz niski standard bazy kulturalnej w powiecie zostały ocenione
jako „raczej ważne”.
Pozostałe problemy, do których należą: zły stan obiektów użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia,
przedszkole, itd.) na terenie powiatu oraz niewystarczające inwestycje w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej stanowią „zdecydowanie ważne” zagadnienia, które powinny zostać wzięte
pod uwagę w perspektywie do roku 2020.
Stopień ważności problemów sfery przestrzennej przedstawiono także graficznie, za pomocą
poniższego wykresu.

0,00%
3,33%

7. niewystarczające inwestycje w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej

0,95%

14,29%

30,48%

10,95%

6. niski standard bazy kulturalnej w powiecie

26,67%

40,00%

21,43%
1,90%

2,38%
8,10%

4. bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu

zdecydowanie
nieważny

10,00%
16,19%

5. zły stan obiektów użyteczności publicznej na
terenie powiatu

51,90%

35,24%
36,67%

18,57%

43,33%

27,62%

19,05%

26,67%

14,76%
0,95%

2. zły stan infrastruktury drogowej na terenie
powiatu

0%

36,67%

8,10%
8,10%

0,95%
5,71%

1. ograniczony dostęp do sieci kanalizacyjnej na
terenie powiatu

10%
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trudno
powiedzieć
raczej ważny

2,86%
3. niewystarczające inwestycje w zakresie obiektów
sportowych na terenie powiatu

raczej
nieważny

zdecydowanie
ważny

42,86%
40,00%

19,52%

20%

30%

32,86%
40%

40,95%
50%
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L.p.

INNE PROBLEMY SFERY PRZESTRZENNEJ:

% osób

1

brak miejsc parkingowych w centrum miasta Dąbrowa Tarnowska

50%

2

brak infrastruktury rekreacyjnej (trasy rowerowe, szlaki dla
pieszych)

16,67%

3

bieżące utrzymanie infrastruktury

16,67%

4

rowy melioracyjne (oczyszczenie)

16,67%

Do pozostałych problemów sfery społecznej respondenci wskazali na brak miejsc parkingowych
w centrum miasta Dąbrowa Tarnowska (50% ankietowanych). Kolejne problemy uzyskały po 16,67%
i należą do nich: brak infrastruktury rekreacyjnej, bieżące utrzymanie infrastruktury oraz
czyszczenie rowów melioracyjnych dla lepszej ochrony zwłaszcza przed zalaniem.

8.

Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Powiecie Dąbrowskim,
które powinny być rozwiązane w latach 2014-2020.

Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa tabela.
PROBLEM SFERY GOSPODARCZEJ

zdecydowanie
ważny

raczej
ważny

trudno
powiedzieć

raczej
nieważny

zdecydowanie
nieważny

1. słaba aktywność gospodarcza ludzi
młodych

50,00%

39,05%

8,10%

2,86%

0,00%

2. brak systemu wspierania
przedsiębiorczości

52,86%

38,57%

6,67%

1,90%

0,00%

3. duża liczba mieszkańców
w wieku przedemerytalnym

40,48%

38,57%

16,67%

4,29%

0,00%

4. mało rozwinięta sieć skupu
i sprzedaży płodów rolnych

39,52%

29,05%

24,29%

7,14%

0,00%

5. zły dostęp do edukacji

15,71%

35,71%

28,57%

18,57%

1,43%

6. rozwój handlu na terenie powiatu

19,05%

33,33%

20,95%

24,29%

2,38%

7. rozwój usług na terenie powiatu

21,90%

36,19%

25,71%

14,29%

1,90%

8. słaba aktywność proinwestycyjna
samorządów

34,29%

43,81%

18,10%

3,81%

0,00%

9. bariery administracyjne
w prowadzeniu działalności

40,48%

36,19%

21,90%

1,43%

0,00%

10. niewystarczająca promocja
powiatu

29,52%

39,52%

18,10%

10,00%

2,86%
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11. ograniczony dostęp do
nowoczesnych technologii
informacyjnych

29,05%

37,62%

20,00%

12,38%

0,95%

12. niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura turystyczna
(np. noclegi, gastronomia, obiekty
sportowe, szlaki turystyczne itp.)

26,67%

37,62%

22,86%

11,90%

0,95%

13. rozdrobnienie gospodarstw
rolnych

30,48%

36,19%

20,95%

11,43%

0,95%

14. niska efektywność rolnictwa (np.
niski dochód na jedną osobę
pracującą w rolnictwie)

44,29%

36,19%

12,86%

6,19%

0,48%

15. brak dostępu do kredytów
preferencyjnych na restrukturyzację
i modernizację rolnictwa

24,29%

28,29%

28,10%

10,95%

8,57%

Według wyników przeprowadzonej ankiety najważniejszymi problemami gospodarczymi
w Powiecie Dąbrowskim jest: słaba aktywność gospodarcza ludzi młodych (jako „zdecydowanie
ważny” problem wskazany przez 50,00% ankietowanych), brak systemu wspierania
przedsiębiorczości (jako „zdecydowanie ważny” problem wskazany przez 52,86% ankietowanych),
duża liczba mieszkańców w wieku przedemerytalnym (jako „zdecydowanie ważny” problem
określony przez 40,48% ankietowanych), mało rozwinięta sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych –
39,52%, bariery administracyjne w prowadzeniu działalności („zdecydowanie ważny” – 40,48%),
niska efektywność rolnictwa (np. niski dochód na jedną osobę pracującą w rolnictwie) – 44,29%
respondentów również określiło jako „zdecydowanie ważny”.
Pozostałe odpowiedzi wskazujące na stopień ważności problemów sfery gospodarczej Powiatu
Dąbrowskiego określono jako „raczej ważne”.
Powyższa tabela wskazuje, iż w Powiecie Dąbrowskim większość wymienionych problemów jest
„zdecydowanie ważna” dla społeczeństwa, jak również „raczej ważna”.
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60,00%
52,86%
50,00%
50,00%
43,81%
40,00%

39,05%

38,57%

40,48%
38,57%

39,52%
36,19%

35,71%

34,29%

33,33%
29,05%

30,00%

28,57%

24,29%

16,67%

8,10%
2,86%
0,00%

25,71%

24,29%
20,95%
18,57% 19,05%

20,00%

10,00%

zdecydowanie
ważny

21,90%

15,71%

18,10%
14,29%

4,29%
0,00%

1,43%

0,00%

2,38%

3,81%
1,90%
0,00%
8. słaba aktywność
proinwestycyjna
samorządów

7. słaby rozwój usług na
terenie powiatu

6. słaby rozwój handlu na
terenie powiatu

5. zły dostęp do edukacji

4. mało rozwinięta siec
skupu i sprzedaży płodów
rolnych

3. duża liczba
mieszkańców w wieku
przedemerytalnym

2. brak systemu
wspierania
przedsiebiorczości

1. słaba aktywność
gospodarcza ludzi młodych

0,00%
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trudno
powiedzieć
raczej nieważny

7,14%

6,67%
1,90%
0,00%

raczej ważny

zdecydowanie
nieważny
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45,00%
40,00%

44,29%
40,48%

39,52%

37,62%

36,19%

37,62%

36,19%

35,00%
29,52%
25,00%

30,48%

29,05%

30,00%

36,19%
28,29%
28,10%

26,67%
22,86%

21,90%
18,10%

20,00%

20,00%
12,38%

15,00%

10,00%

11,90%

24,29%
20,95%

11,43%

10,00%
5,00%

12,86%
6,19%

1,43%
0,00%

2,86%

0,95%

0,95%

0,95%

0,48%

10,95%
8,57%
zdecydiwanie ważny
raczej ważny

0,00%
trudno powiedzieć
raczej niewazny

103

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
9.

Jakie inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej Pani/Pana
zdaniem, powinien rozwiązać Powiat Dąbrowski w pierwszej kolejności w latach
2014-2020?

Pytanie to miało formę otwartą, strukturę udzielonych na nie odpowiedzi przedstawiono
w formie tabeli przedstawionej poniżej:
Lp.

Problem, który powinien rozwiązać POWIAT DĄBROWSKI:

Procent
ankietowanych:

SFERA SPOŁECZNA
bezrobocie, brak miejsc pracy

39,56%

2.

migracja ludzi młodych, wykształconych w celach
zarobkowych

17,58%

3.

brak wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach
w dąbrowskim szpitalu

9,89%

4.

zwiększyć dostęp do pomocy medycznej

4,40%

dostęp do pomocy społecznej

4,40%

duże ubóstwo

3,30%

większe rozwój kultury i sporu

3,30%

8.

starzenie się społeczeństwa, brak ludzi młodych

2,20%

9.

pozyskiwanie inwestorów, miejsc pracy dla ludzi młodych

2,20%

pobudzanie aktywności mieszkańców, zwłaszcza młodych

2,20%

11.

dostęp dla młodych do dodatkowego kształcenia
(pod rynek pracy)

2,20%

12.

budowa DPS-u

2,20%

modernizacja kanałów, rowów

1,10%

zapewnić rozwój zawodowy młodym matkom

1,10%

brak nowych rolników

1,10%

niski poziom edukacji

1,10%

brak zainteresowania wolontariatem

1,10%

patologie społeczne /alkoholizm, dziedziczenie biedy/

1,10%

1.

5.
6.
7.

10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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SFERA PRZESTRZENNA
1.
2.
3.

zły stan dróg

14,29%

bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej

10,39%

zły stan dróg wojewódzkich, osiedlowych

10,39%

4.

gospodarka wodno-ściekowa

9,09%

5.

zwiększenie infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe,
piesze)

6,49%

budowa obwodnicy dla Dąbrowy Tarnowskiej

6,49%

mosty na Wiśle i na Dunajcu

5,19%

lepszy dostęp do Internetu

3,90%

brak parkingów

3,90%

rozbudowanie "bazy kulturalnej"

2,60%

utworzenie strefy ekonomicznej lub gospodarczej

2,60%

brak działań zapobiegawczych powodziom zwłaszcza
na terenach zalewowych

2,60%

remont szpitala

2,60%

oświetlenie uliczne

2,60%

15.

obwodnica zmniejszy przestrzeń powiatu

2,60%

16.

plan zagospodarowania przestrzennego dla stref przemysłu
i usług

2,60%

budowa placów zabaw dla dzieci

1,30%

18.

zwiększenie nakładów na kulturę

1,30%

19.

zagospodarowanie na działalność kulturalną Centrum Polonii
w Brniu

1,30%

zwiększyć wydarzenia kulturalne

1,30%

21.

brak miejsc parkingowych w centrum miasta Dąbrowa
Tarnowska

1,30%

22.

bariery dla osób niepełnosprawnych

1,30%

ochrona przeciwpożarowa

1,30%

chodniki dla poprawy bezpieczeństwa

1,30%

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17.

20.

23.
24.
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25.

uruchomić programy związane z OZE

1,30%

SFERA GOSPODARCZA
1.
2.
3.
4.

brak miejsc pracy

17,28%

rozwój i wspieranie przedsiębiorczości (zwłaszcza wśród
młodych mieszkańców)

17,28%

brak zakładów pracy

12,35%

stworzenie strefy ekonomicznej

11,11%

niewystarczająca infrastruktura techniczna

6,17%

tworzenie nowych miejsc pracy

6,17%

wzrost efektywności rolnictwa

4,94%

8.

ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych

3,70%

9.

zbyt wysokie podatki

2,47%

słaba aktywność proinwestycyjna samorządów

2,47%

11.

brak przemysłu

2,47%

12.

brak działań związanych z tworzeniem terenów
inwestycyjnych

2,47%

13.

opracowanie systemu wspierania przedsiębiorców (również
finansowe)

2,47%

zagospodarowanie Centrum Polonii w Brniu

1,23%

wzrost liczby przedsiębiorstw zatrudniających mieszkańców

1,23%

większe finansowanie edukacji

1,23%

niewykorzystanie zasobów naturalnych

1,23%

brak spółdzielczości

1,23%

zniesienie ograniczeń tonażowych

1,23%

brak możliwości funkcjonowania rozwiniętej sieci sprzedaży
płodów rolnych np. owoców i warzyw, brak przetwórni
owocowo-warzywnej

1,23%

5.
6.
7.

10.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
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Analiza odpowiedzi na pytanie wskazuje, że wśród problemów dotykających sferę społeczną, które
Powiat Dąbrowski powinien rozwiązać w pierwszej kolejności w latach 2014-2020 to wysoki wskaźnik
bezrobocia, czyli brak miejsc pracy na terenie powiatu (odpowiedziało tak 39,56% ankietowanych),
migracja ludzi młodych, wykształconych w celach zarobkowych – 17,58% ankietowanych wskazało tą
odpowiedź jako ważny problem. Ponadto respondenci podkreślili fakt braku wykwalifikowanych
specjalistów w różnych dziedzinach medycyny w dąbrowskim szpitalu powiatowym – 9,89%. Kolejne
odpowiedzi ankietowanych uzyskały poniżej 5%.

Sfera społeczna
patologie społeczne /alkoholizm, dziedziczenie biedy/

1,10%

brak zainteresowania wolontariatem

1,10%
2,20%

pozyskiwanie inwestorów, miejsc pracy dla ludzi młodych

1,10%

niski poziom edukacji

2,20%

starzenie się społeczeństwa, brak ludzi młodych

4,40%

dostęp do pomocy społecznej

1,10%

zapewnić rozwój zawodowy młodym matkom

4,40%

zwiększyć dostęp do pomocy medycznej

1,10%

modernizacja kanałów, rowów

17,58%

migracja ludzi młodych, wykształconych w celach …
3,30%

większe rozwój kultury i sporu

2,20%

budowa DPS-u
dostęp dla młodych do dodatkowego kształcenia (pod …

2,20%
2,20%

pobudzanie aktywności mieszkańców, zwłaszcza młodych

1,10%

brak nowych rolników

9,89%

brak wykwalifikowanych specjalistów w różnych…
3,30%

duże ubóstwo

39,56%

bezrobocie, brak miejsc pracy
0,00%

107

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
W sferze przestrzennej największy problem dotykający Powiat Dąbrowski to zły stan dróg,
zwłaszcza w Swarzowie i Mędrzechowie – 14,29% biorących udział w badaniu ankietowym.
Do problemów zaliczono również bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej – 10,39%
respondentów.
Ankietowani upatrują także problem w złym stanie dróg nie tylko wojewódzkich ale również
i osiedlowych – tak wskazało 10,39%, co przekłada się na stan bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów i kierowców.
Kolejne problemy również należą do ważnych, choć uzyskały niższy procent odpowiedzi niż wyżej
wymienione.

Sfera przestrzenna
uruchomić programy związane z OZE

1,30%

chodniki dla poprawy bezpieczeństwa

1,30%

ochrona przeciwpożarowa

1,30%

bariery dla osób niepełnosprawnych

1,30%
6,49%

budowa obwodnicy dla Dąbrowy Tar.
zwiększenie nakładów na kulturę

1,30%

budowa placów zabaw dla dzieci

1,30%
2,60%

plan zagospodarowania przestrzennego dla stref…

2,60%

oświetlenie uliczne

10,39%

zły stan dróg wojewódzkich, osiedlowych
3,90%

brak parkingów
1,30%

zwiekszyć wydarzenia kulturalne

9,09%

gospodarka wodno-ściekowa
3,90%

lepszy dostęp do internetu
1,30%

zagosp. na dział. kulturalną Centrum Polonii … w Brniu
remont szpitala

2,60%

utworzenie strefy ekonomicznej lub gospodarczej

2,60%
10,40%

bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej
6,49%

zwiększenie infrastruktury turystycznej (ścieżki…
2,60%

rozbudowanie "bazy kulturalnej"

5,19%

mosty na Wiśle i na Dunajcu
1,30%

brak miejsc parkingowych w centrum miasta Dąbrowa …

14,29%

zły stan dróg
2,60%

brak działań zapobiegawczych powodziom zwłaszcza w…

2,60%

obwodnica zmniejszy przestrzeń powiatu

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%12,00%14,00% 16,00%
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Do problemów wynikających ze sfery gospodarczej powiatu należy przede wszystkim brak miejsc
pracy, co potwierdziło 17,28% ankietowanych. Kolejnym zdecydowanie ważnym zagadnieniem jest
słaby rozwój i wsparcie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców powiatu
(17,28% zebranych odpowiedzi).
Na brak większych zakładów pracy zwróciło uwagę 12,35% ankietowanych może mieć wpływ
nieutworzonej jeszcze strefy ekonomicznej (11,11% opowiedziało się za jej stworzeniem).

Sfera gospodarcza
1,23%

brak spółdzielczości

2,47%

brak przemysłu

4,94%

wzrost efektywności rolnictwa

6,17%

tworzenie nowych miejsc pracy

17,28%

rozwój i wspieranie przedsiębiorczości (zwłaszcza wśród …
brak działań związanych z tworzeniem terenów …

2,47%
12,35%

brak zakładów pracy
1,23%

zniesienie ograniczeń tonażowych

6,17%

niewystarczająca infrastruktura techniczna
niewykorzystanie zasobów naturalnych

1,23%

większe finansowanie edukacji

1,23%
17,28%

brak miejsc pracy
11,11%

stworzenie strefy ekonomicznej
wzrost liczby przedsiębiorstw zatrudniających…

1,23%

zagospodarowanie Centrum Polonii w Brniu

1,23%

oprac. systemu wspierania przedsiebiorców (również…

2,47%
3,70%

ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii …

2,47%

słaba aktywność proinwestycyjna samorządów
brak możliwości funkcjonowania rozwiniętej sieci…

2,47%

zbyt wysokie podatki
0,00%

10.

1,23%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Jaki wpływ, według Pani/ Pana oceny, mogą mieć podane niżej czynniki - atuty Powiatu
Dąbrowskiego na jego rozwój w latach 2014 - 2020?
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Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa tabela:
ATUTY POWIATU
DĄBROWSKIEGO
1. przynależność Powiatu
Dąbrowskiego do Subregionu
Tarnowskiego
2. korzystne usytuowanie
w sieci osiedleńczej
i komunikacyjnej (np. droga
krajowa nr 73 WarszawaKrynica, droga woj. nr 982
Szczucin – Jaślany, droga woj.
nr 984 Lisia Góra – Radomyśl
Wielki – Mielec, droga woj. nr
975 Dąbrowa Tarnowska –
Dąbrowa(powiat
nowosądecki))
3. korzystna struktura
wiekowa ludności powiatu

bardzo
wysoki

wysoki

raczej
wysoki

trudno
powiedzieć

raczej
mały

mały

bardzo
mały

17,00%

24,00%

17,00%

30,00%

8,50%

2,00%

1,50%

29,50%

25,00%

24,50%

11,50%

6,50%

3,00%

0,00%

10,48%

28,57%

23,33%

28,57%

6,67%

0,95%

1,43%

20,00%

35,71%

24,76%

14,76%

3,81%

0,95%

0,00%

20,95%

36,67%

19,52%

18,10%

3,81%

0,95%

0,00%

20,48%

30,95%

22,38%

17,62%

6,67%

1,90%

0,00%

24,76%

35,24%

20,00%

14,28%

4,29%

1,43%

0,00%

18,10%

37,14%

21,43%

17,62%

4,29%

1,43%

0,00%

31,90%

24,76%

19,53%

10,95%

7,14%

3,33%

2,38%

21,43%

30,00%

16,67%

19,05%

7,62%

4,29%

0,95%

13,81%

20,48%

28,57%

21,90%

9,05%

3,81%

2,38%

13,81%

17,14%

22,86%

29,05%

11,43%

4,29%

1,43%

15,71%

12,38%

19,05%

29,52%

10,00%

8,57%

4,76%

4. dobry rozwój infrastruktury
technicznej w zakresie:
4.1 telefonizacji
4.2 wodociągowania
4.3 kanalizacji
4.4 gazyfikacji
4.5 gospodarki odpadowej
5. dostęp do opieki
zdrowotnej
6. korzystne warunki dla
rozwoju rolnictwa na obszarze
powiatu
7. zasoby środowiska
naturalnego
8. korzystna struktura
wiekowa ludności powiatu
(duża liczba ludzi w wieku
przedemerytalnym)
9. odnawialne źródła energii
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Wyniki przeprowadzonej ankiety, wskazują iż zdaniem mieszkańców „bardzo wysoki” wpływ na
rozwój Powiatu Dąbrowskiego w latach 2014 - 2020 będzie miała korzystne usytuowanie w sieci
osiedleńczej i komunikacyjnej np. droga krajowa nr 73 Warszawa-Krynica, droga woj. nr 982
Szczucin – Jaślany, droga woj. nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, droga woj. nr 975
Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa (29,50% ankietowanych).
Ankietowani uznali, że „trudno powiedzieć” (30,00%) czy przynależność Powiatu Dąbrowskiego do
Subregionu Tarnowskiego będzie miało znaczenie w rozwoju powiatu.
Na temat korzystnej struktury wiekowej ludności powiatu respondenci mieli podzielone zdanie.
28,57% biorących udział zaznaczyło odpowiedź „wysokie” i tyle samo „trudno powiedzieć”.
Niejednoznacznie odpowiedzieli czy korzystna struktura wiekowa będzie miała wpływ na rozwój
powiatu w perspektywie 2014 – 2020.
„Bardzo wysokie” znaczenie dla rozwoju obszaru Powiatu Dąbrowskiego będzie miał dostęp do
opieki zdrowotnej (31,90% wskazało tę odpowiedź).
Ponadto dobry rozwój infrastruktury technicznej w zakresie telefonizacji, wodociągowania,
kanalizacji, gazyfikacji oraz gospodarki odpadowej będzie miał istotny wpływ na rozwój powiatu.
Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawiono także w formie wykresu zamieszczonego poniżej:
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10,00%
15,71%

9. odnawialne źródła energii

12,38%

19,05%

8,57%4,76%

29,52%

11,43%

8. korzystna struktura wiekowa ludności powiatu

13,81%

7. zasoby środowiska naturalnego

13,81%

17,14%

20,48%

21,43%

6. korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa na obszarze powiatu

22,86%

28,57%

16,67%

24,76%

18,10%

4.5. gospodarki odpadowej

9,05%
2,38%
3,81%

21,90%

30,00%

31,90%

5. dostęp do opieki zdrowotnej

1,43%
4,29%

29,05%

10,95% 7,14%
2,38%
3,33%

19,53%

37,14%

7,62%
0,95%
4,29%

19,05%

21,43%

17,62%

4,29%
0,00%
1,43%

bardzo wysoki
wysoki

24,76%

4.4. gazyfikacji
4.3. kanalizacji

20,48%

4.2. wodociągowania

20,95%

4.1. telefonizacji

20,00%

35,24%

14,28% 4,29%
0,00%
1,43%

20,00%

30,95%

22,38%

36,67%

6,67%
0,00%
1,90%

17,62%

19,52%

18,10%

3,81%
0,00%
0,95%

raczej wysoki
trudno powiedzieć
raczej mały
mały
bardzo mały

35,71%

14,76% 3,81%
0,00%
0,95%

24,76%

4. dobry rozwój infrastruktury technicznej z zakresie telefonizacji,
wodociagowania, gazyfikacji, gospodarki odpadowej
3. korzystana struktura wiekowa ludności powiatu

10,48%

2. korzystne usytuowanie w sieci komunikacyjnej
1. przynależnośc Powiatu Dąbrowskiego do Subregionu Tarnowskiego
0,00%

28,57%

29,50%

17,00%

23,33%

25,00%

24,00%

20,00%
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28,57%

40,00%

11,50% 6,50%
0,00%
3,00%

24,50%

17,00%

60,00%

6,67%
1,43%
0,95%

30,00%

80,00%

8,50%
1,50%
2,00%

100,00%
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11.

Proszę podać, które według Pani/Pana oceny problemy mające charakter ponadlokalny
winny być rozwiązane na terenie Powiatu Dąbrowskiego przy wykorzystaniu środków
finansowych UE i EOG w alokacji 2014 - 2020:

Strukturę odpowiedzi na powyższe pytanie przedstawia tabela:
Problemy o charakterze ponadlokalnym, które powinny
być rozwiązane przy wykorzystaniu środków
finansowych UE i EOG:

TAK

NIE

1. ochrona środowiska

86,67%

13,33%

2. odnawialne źródła energii

80,48%

19,52%

3. polityka transportowa

76,67%

23,33%

4. gospodarka turystyczna

70,95%

29,05%

5. rozwój technologii informatycznych

77,62%

22,38%

6.opieka zdrowotna

89,05%

10,95%

7. edukacja

80,95%

19,05%

8. kultura

75,24%

24,76%

9. sport i rekreacja

70,95%

20,95%

10. bezpieczeństwo publiczne

79,52%

20,48%

11. rynek pracy

81,90%

18,10%

12. przedsiębiorczość

79,95%

20,95%

Wszystkie wyżej wymienione problemy o charakterze ponadlokalnym ankietowani stwierdzili,
iż powinny być rozwiązane przy wykorzystaniu środków finansowych UE i EOG w alokacji
2014 – 2020. Wszystkie powyżej przedstawione odpowiedzi zdecydowanie były na „tak” i średnio
uzyskały po 70 - 80% poparcia przez ankietowanych.
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89,05%
86,67%
80,95%
80,48%
79,52%81,90%79,95%
77,62%
76,67%
75,24%
80,00%
70,95%
70,95%

90,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

29,05%
24,76%
23,33%
22,38%
20,95%20,48%18,10%20,95%
19,52%
19,05%
13,33%
10,95%

10,00%

NIE

0,00%

12.

TAK

Proszę podać, które według Pani/Pana oceny problemy mające charakter ponadlokalny
winny być rozwiązane na terenie Subregionu Tarnowskiego (powiat tarnowski, miasto
Tarnów, powiat dąbrowski, powiat bocheński, powiat brzeski) przy wykorzystaniu
środków finansowych UE i EOG w alokacji 2014 - 2020:

Strukturę odpowiedzi na powyższe pytanie przedstawia tabela:
Problemy o charakterze ponadlokalnym, które powinny
być rozwiązane przy wykorzystaniu środków
finansowych UE i EOG:

TAK

NIE

1. ochrona środowiska

81,90%

18,10%

2. odnawialne źródła energii

80,95%

19,05%

3. polityka transportowa

78,57%

21,43%

4. gospodarka turystyczna

74,29%

25,71%

5. rozwój technologii informatycznych

76,19%

23,81%

6.opieka zdrowotna

86,67%

13,33%

7. edukacja

82,86%

17,14%

8. kultura

77,62%

22,38%

9. sport i rekreacja

73,81%

26,19%

10. bezpieczeństwo publiczne

83,81%

16,19%
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11. rynek pracy

77,14%

22,86%

12. przedsiębiorczość

75,24%

24,76%

Inne:
13.1 pomoc dla rolników, aby ich produkcja była
opłacalna

100%

13.2 wspieranie powstawania większych zakładów pracy

100%

13.3 patologia społeczna

100%

Wszystkie wyżej wymienione problemy o charakterze ponadlokalnym ankietowani stwierdzili, iż
powinny być rozwiązane przez Subregion Tarnowski przy wykorzystaniu środków finansowych UE
i EOG w alokacji 2014 – 2020. Powyżej przedstawione odpowiedzi zdecydowanie były na „tak”
i średnio uzyskały po 70 - 80% poparcia przez ankietowanych. Ponadto ankietowani wskazali
3 problemy do rozwiązania na terenie Subregionu Tarnowskiego tj. pomoc dla rolników, wspierania
powstawania zakładów pracy oraz występujące patologie społeczne.

86,67%
83,81%
82,86%
77,62%
77,14%75,24%
73,81%

90,00% 81,90%80,95%
78,57%
74,29%76,19%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

26,19%
25,71%23,81%
22,86%24,76%
22,38%
21,43%
18,10%19,05%
17,14%
16,19%
13,33%

10,00%

TAK
NIE

0,00%
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13.

Proszę podać, jakie są według Pani/Pana oceny:
silne strony Powiatu Dąbrowskiego
słabe strony Powiatu Dąbrowskiego.

Pytanie to miało charakter otwarty. Wśród silnych stron Powiatu Dąbrowskiego, które zostały
wymienione przez ankietowanych znalazły się:
SILNE STRONY POWIATU DĄBROWSKIEGO:

Procent
ankietowanych

1.

dobra lokalizacja, położenie

20,60%

2.

walory przyrodniczo - krajobrazowe

8,25%

3.

dobra jakość środowiska, warunki klimatyczne

8,25%

4.

wysoki potencjał ludzki

8,25%

5.

rozwój kultury

6,19%

6.

dobra lokalizacja do budowy nowych przedsiębiorstw

5,15%

7.

wysoki poziom oświaty

5,15%

8.

rozwinięta infrastruktura sportu i rekreacji

5,15%

9.

niskie koszty pracy

4,12%

10.

duża ilość obiektów historycznych

4,12%

11.

dobry dostęp do dróg krajowych/autostrada

4,12%

12.

położenie na pograniczu trzech miast

3,09%

13.

podtrzymywanie tradycji, kultury, historii

3,09%

14.

położenie na granicy 3 województw

3,09%

15.

współpraca z miastami partnerskimi

3,09%

16.

bezpieczeństwo publiczne

2,06%

17.

wykorzystywanie energii odnawialnej

1,03%

18.

zasoby surowcowe (żwir, piaski itd. )

1,03%

19.

sieć sklepów

1,03%

20.

możliwość rozwoju turystyki

1,03%

21.

wysoka jakość pomocy osobom niepełnosprawnym

1,03%

22.

ziemia, na której można inwestować w rolnictwo

1,03%

116

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
Mieszkańcy uznali, iż największym atutem Powiatu Dąbrowskiego jest dobra lokalizacja
i położenie (zwłaszcza przy drogach wojewódzkich, autostrady A4) – 20,60% ankietowanych, walory
przyrodniczo - krajobrazowe (8,25% ankietowanych), dobra jakość środowiska, warunki klimatyczne
(8,25% respondentów), a także wysoki potencjał ludzki (8,25% ankietowanych).
SILNE STRONY POWIATU DĄBROWSKIEGO:

1,03%

ziemia, na której można inwestować w rolnictwo

5,15%

rozwinięta infrastr. sportu i rekreacji
1,03%

wysoka jakość pomocy osobom niepełnosprawnym

5,15%

wysoki poziom oświaty
1,03%

możliwość rozwoju turystyki

20,60%

dobra lokalizacja, położenie
sieć sklepów

1,03%

zasoby surowcowe (żwir, piaski itd. )

1,03%
8,25%

walory przyrodniczo - krajobrazowe

6,19%

rozwój kultury
współpraca z miastami partnerskimi

3,09%

położenie na granicy 3 województw

3,09%
5,15%

dobra lokalizacja do budowy nowych przedsiębiorstw

4,12%

dobry dostęp do dróg krajowych/autostrada

3,09%

podtrzymywanie tradycji, kultury, historii

4,12%

duża ilość obiektów historycznych

2,06%

bezpieczeństwo publiczne

1,03%

wykorzystywanie energii odnawialnej

8,25%

wysoki potencjał ludzki
4,12%

niskie koszty pracy

8,25%

dobra jakość środowiska, warunki klimatyczne
3,09%

położenie na pograniczu trzech miast
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Wśród słabych stron Powiatu Dąbrowskiego, które zostały wymienione przez ankietowanych znalazły
się:
SŁABE STRONY POWIATU DĄBROWSKIEGO:

Procent
ankietowanych

1.

brak miejsc pracy, długotrwałe bezrobocie

2.

zagrożenie powodziowe

9,46%

3.

odpływ ludzi młodych

8,11%
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4.

brak zakładów pracy

6,76%

5.

opieka zdrowotna

6,08%

6.

brak działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości

6,08%

7.

brak inwestycji i polityki proinwestycyjnej gminy i powiatu

4,73%

8.

ograniczenie komunikacyjne

3,38%

9.

położenie na obrzeżach woj. Małopolskiego

2,70%

10.

niskie dochody mieszkańców

2,70%

11.

zły stan dróg

2,03%

12.

azbest

2,03%

13.

słaba promocja regionu

1,35%

14.

małe zaangażowanie władz powiatu w problemy mieszkańców

1,35%

15.

brak lokalnego lidera

1,35%

16.

słabo rozwinięta gospodarka turystyczna

1,35%

17.

brak Internetu szerokopasmowego

1,35%

18.

małe zaangażowanie problemami małych gmin

1,35%

19.

brak oferty kulturalnej

1,35%

20.

brak mieszkań dla młodych

1,35%

21.

brak obwodnicy

1,35%

22.

brak mostu na Wiśle w Borusowej, Szczucinie

1,35%

23.

korupcja, nepotyzm

1,35%

24.

brak aktywności mieszkańców

0,68%

25.

niski poziom kapitału społecznego

0,68%

26.

zbyt mało miejsc parkingowych w mieście Dąbrowa Tarnowska

0,68%

27.

zbyt duża biurokracja

0,68%

28.

słabe zarządzanie edukacją

0,68%

Najsłabszą stroną Powiatu Dąbrowskiego według mieszkańców jest brak miejsc pracy, co
w konsekwencji przekłada się na długotrwałe bezrobocie (tą odpowiedź wskazało 27,70%
ankietowanych). Występowanie zagrożeń powodziowych w związku z tym, iż niektóre gminy powiatu
Dąbrowskiego położone są na terenach zalewowych również zostały uznane za słabą stronę przez
9,46% badanych.

118

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
Ponadto „odpływ ludzi młodych”, czyli migracja osób zazwyczaj dobrze wykształconych za pracą
oraz brak większych zakładów pracy, które zapewniłyby miejsca pracy a tym samym pozostanie
na terenie powiatu.
Ankietowani zwrócili uwagę na nie dość wykwalifikowaną kadrę medyczną szpitala powiatowego
oraz problem z dostępem do opieki medycznej.

SŁABE STRONY POWIATU DĄBROWSKIEGO:

brak mostu na Wisle w Borusowej, Szczucinie

1,35%

brak obwodnicy

1,35%
2,03%

azbest

1,35%

brak mieszkań dla młodych

8,11%

odpływ ludzi młodych
brak działań zw z rozwojem przedsiębiorczości

6,08%

opieka zdrowotna

6,08%
1,35%

brak oferty kulturalnej

0,68%

słabe zarządzanie edukacją
małe zaangażowanie problemami małych gmin

1,35%

brak internetu szerokopasmowego

1,35%

słabo rozw. gospodarka turystyczna

1,35%

niskie dochody mieszkańców

2,70%

położenie na obrzeżach woj. Małopolskiego

2,70%
9,46%

zagrożenie powodziowe
1,35%

brak lokalnego lidera

6,76%

brak zakładów pracy
1,35%

małe zaangażowanie władz powiatu w…

1,35%

słaba promocja regionu

0,68%

zbyt duża biurokracja

0,68%

zbyt mało miejsc parkingowych w mieście…

2,03%

zły stan dróg
niski poziom kapitału społecznego

0,68%

brak aktywności mieszkańców

0,68%
3,38%

ograniczenie komunikacyjne

27,70%

brak miejsc pracy, długotrwałe bezrobocie
4,73%

brak inwestycji i polityki proinwestycyjnej…

1,35%

korupcja, nepotyzm
0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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6.2

BADANIA ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO – młodzież

I.

Część pierwsza - Dane ogólne

W wyniku prowadzonych prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego”, zostały
przeprowadzone badania ankietowe w Powiecie Dąbrowskim, wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W ankiecie wzięło udział 79 osób, gdzie 71,79 % stanowiły dziewczyny,
a 28,21% stanowili chłopcy.

Struktura płci
28,21%
chłopiec
71,79%

dziewczyna

Najwięcej badanych obejmuje młodzież w wieku 18 lat (50%).

Struktura wieku
2,56%
14,10%

33,33%

16 lat
17 lat
18 lat
19 lat

50,00%
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Najwięcej badanych wzieło udział z miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska (41,02%), najmnięj
z gminy Mędrzechów (3,85%)

Gminy:

Procent ankietowanych

1.

Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska

41,02%

2.

Miasto i Gmina Szczucin

19,23%

3.

Radgoszcz

11,54%

4.

Olesno

11,54%

5.

Gręboszów

7,69%

6.

Bolesław

5,12%

7.

Mędrzechów

3,85%

Struktura gmin
Radgoszcz

11,54%

Olesno

11,54%

Mędrzechów
Gręboszów
Bolesław

3,85%
7,69%
5,12%
19,23%

Miasto i gmina Szczucin

41,02%

Miasto i gmina Dąbrowa Tarnowska
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

II.

Część druga – Struktura odpowiedzi na pytania

1.

Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz i uczysz się w Powiecie Dąbrowskim?
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20,00%

Tak
Nie

80,00%

TAK, PONIEWAŻ:

1.
2.
3.
4.
5.

45,00%

Procent ankietowanych

wysoki poziom nauczania

40,00%

ciekawe miejsca do spędzania wolnego czasu

22,85%

bezpieczeństwo

15,71%

szybko rozwijający się

11,42%

przyjazny dla młodych ludzi

10,00%

40,00%

40,00%
35,00%
30,00%
22,85%

25,00%
20,00%

15,71%

15,00%

11,42%

10,00%

szybko się rozwija

przyjazny dla
młodych ludzi

10,00%
5,00%
0,00%
wysoki poziom
nauczania
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NIE, PONIEWAŻ:
1.
2.
3.

Procent ankietowanych

bezrobocie

40,00%

problemy w szkole

33,33%

niski poziom zarobków

26,66%

45,00%

40,00%

40,00%
33,33%

35,00%
30,00%

26,66%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
bezrobocie

niski poziom zarobków

problemy w szkole

Wśród ankietowanej młodzieży padła odpowiedź, iż w 80% jest dumne z tego, że mieszka
i uczy się w Powiecie Dąbrowskim. Odpowiedź swą argumentowali tym, że w powiecie jest wysoki
poziom nauczania (40%), ciekawe miejsca do spędzania wolnego czasu (22,85 %), bezpiecznie
(15,71%), szybko się rozwija (11,42%) i przyjazny dla młodych ludzi (10,00%).
Natomiast 20% ankietowanej młodzieży udzieliła na tak postawione pytanie odpowiedź „nie”.
Argumentowali to tym, iż w powiecie jest bezrobocie (40%), niski poziom zarobków (26,66%) oraz
problemy w szkole (33,33%).

2.

Proszę podać, czym wyróżnia się Powiat Dąbrowski na tle innych powiatów w Polsce?

WYRÓŻNIA SIĘ:

Procent ankietowanych

1.

zabytkami

22,22%

2.

pięknymi krajobrazami

12,50%

3.

dużą ilością miejsc do spędzania wolnego czasu

12,50%

4.

bogatą kulturą i historią

11,11%

123

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
5.

bezpieczeństwem

9,72%

6.

dużym bezrobociem

8,33%

7.

miłą atmosferą

5,55%

8.

rozwijającą się infrastrukturą drogową

2,77%

9.

nie wyróżnia się

15,27%

5,55%

miłą atmosferą

11,11%

bogatą kulturą i historią
2,77%

rozwijającą się infrastruktura drogową

9,72%

bezpieczeństwem

8,33%

dużym bezrobociem

12,50%

pięknymi krajobrazy

15,27%

nie wyróżnia się

12,50%

dużą ilością miejsc do spędzania wolnego czasu

22,22%

zabytkami
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Ankietowanych uznali, że Powiat Dąbrowski wyróżnia się na tle innych powiatów najbardziej
zabytkami (22,22%), a także pięknymi krajobrazami (12,50%), dużą ilością miejsc do spędzania
wolnego czasu (12,50%), bogatą historią i kulturą (11,11%), bezpieczeństwem(9,72%), dużym
bezrobociem (8,33%), miłą atmosferą (5,55%) oraz rozwijającą się infrastrukturą drogową (2,77%).
Część młodzież uznała także, że Powiat Dąbrowski nie wyróżnia się na tle innych powiatów w Polsce
(15,27%).

3.

Czy młodzi ludzie mają w Powiecie Dąbrowskim szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla
siebie?

35,06%
TAK
64,93%

NIE
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Procent
ankietowanych

TAK, PONIEWAŻ:
1.
2.
3.
4.
5.

każdy znajdzie coś dla siebie

29,62%

wysoki poziom nauczania

29,62%

organizacja kursów

14,81%

dom kultury

14,81%

zajęcia dodatkowe w szkołach

11,11%

29,62%

29,62%

30,00%
25,00%
20,00%
14,81%

14,81%

15,00%

11,11%

10,00%
5,00%
0,00%
organizacja
kursów

dom kultury

każdy
znajdzie coś
dla siebie

NIE, PONIEWAŻ:

wysoki
poziom
nauczania

dodatkowe
zajęcia w
szkołach

Procent ankietowanych

1.

wysokie bezrobocie

59,67%

2.

mało miejsc do rozwoju

14,51%

3.

emigracja ludzi młodych

12,90%

4.

niskie zarobki

9,67%

5.

brak szkół wyższych

3,22%
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59,67%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
14,51%

20,00%
10,00%

12,90%

9,67%

3,22%

0,00%
wysokie
bezrobocie

brak szkół
wyższych

mało miejsc
emigracja
niskie zarobki
do rozwoju ludzi młodych

64,93% ankietowanych uznało, że w Powiecie Dąbrowskim młodzi ludzie nie mają szans na rozwój
i znalezienia miejsca dla siebie.
Dla osób, które jednak zaznaczyły odpowiedź „tak” (35,06%) argumentami było to, że każdy
znajdzie coś dla siebie, jest wysoki poziom nauczania, organizacja kursów oraz dodatkowe zajęcia
w szkołach i funkcjonujący dom kultury.
Osoby uważające, że nie ma szans na rozwój motywowały to tym, że jest wysokie bezrobocie,
emigracja ludzi młodych, mało miejsc do rozwoju, niskie zarobki oraz brak szkół wyższych.

4.

Czy czujesz się bezpiecznie na terenie Powiatu Dąbrowskiego?

22,07%

TAK
NIE

77,92%
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TAK, PONIEWAŻ:

Procent ankietowanych

1.

dobrze zorganizowana policja

40,67%

2.

mały wskaźnik przestępstw

37,28%

3.

jest bezpiecznie

22,04%

37,28%

mały wskaźnik przestępstw

22,04%

jest bezpiecznie

40,67%

dobrze zorganizowana policja

0,00%

20,00%

40,00%

NIE, PONIEWAŻ:
1.

60,00%

Procent ankietowanych

brak szybkiej reakcji policji poza miastem

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
brak szybkiej reakcji policji poza
miastem
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Analiza odpowiedzi na wyżej postawione pytanie wskazuje, że młodzież czuje się bezpiecznie na
terenie Powiatu Dąbrowskiego (77,92% wszystkich odpowiedzi). Swoje zdanie argumentują dobrze
zorganizowaną policją (40,67%), jak również małym wskaźnikiem przestępstw (37,28%) oraz tym, że
jest ogólnie bezpiecznie (22,04%).
Młodzież, która zaznaczyła odpowiedź „nie” (22,07%) podkreśliła, że brak szybkiej reakcji policji
poza miastem(100%).

5.

Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Powiatu
Dąbrowskiego?

34,22%

TAK
65,78%

TAK, PONIEWAŻ:

NIE

Procent ankietowanych

1.

obiekty sportowe

35,71%

2.

basen

23,46%

3.

dom kultury

15,30%

4.

kino

14,28%

5.

kręgielnia

8,16%

6.

zabytki

3,06%
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8,16%

kręgielnia

15,30%

dom kultury

14,28%

kino
3,06%

zabytki

23,46%

basen

35,71%

obiekty sportowe
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

NIE, PONIEWAŻ:

Procent ankietowanych

1.

mało miejsc do spędzania wolnego czasu

50,00%

2.

mało miejsc do spędzania wolnego czasu na wsiach

20,00%

3.

brak ścieżek rowerowych

13,33%

4.

brak parków

10,00%

5.

słabo rozwinięta turystyka

6,66%

brak miejsc do spędzania wolnego czasu na
wsiach

20,00%

6,66%

słabe rozwinięcie turystyki

50,00%

mało miejsc do spędzania wolnego czasu

10,00%

brak parków

13,33%

brak scieżek rowerowych
0,00%

10,00%
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W przypadku odpowiedzi na pytanie 5 młodzież stwierdziła, iż młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę
spędzania wolnego czasu w powiecie. Odpowiedź ta uzyskała 65,78% ogółu.
Odpowiedź swą argumentowali obiektami sportowymi (35,71%), basenem (23,46%), domem kultury
(15,30%), kinem (14,28%), kręgielnią (8,16%) oraz zabytkami (3,06%).
Osoby, które zaznaczyły odpowiedź „nie” (34,22%) uzasadniały to: brakiem miejsc do spędzania
wolnego czasu (50%), brakiem takich miejsc na wsiach (20%), brakiem ścieżek rowerowych (13,33%),
brakiem parków (10%) oraz słabo rozwiniętą turystyką (6,66%).
6.

O jakim powiecie marzysz? Proszę podać, co zmieniłbyś/zmieniłabyś w Powiecie
Dąbrowskim zasiadając w fotelu Starosty Dąbrowskiego?

MARZĘ O:

Procent ankietowanych

1.

zwiększeniu miejsc pracy

33,69%

2.

poprawie infrastruktury drogowej

13,05%

3.

większej ilości imprez kulturalnych

13,05%

4.

budowa ścieżek rowerowych

7,60%

5.

więcej miejsc do spędzania wolnego czasu

6,52%

6.

więcej atrakcji na wsiach

5,43%

7.

budowa skateparku

4,34%

8.

lepsza ochrona środowiska i dbanie o krajobraz

4,34%

9.

poprawa opieki zdrowotnej

4,34%

10.

lodowisko

2,18%

11.

bezpieczeństwo

2,18%

12.

odnowienie starszych budynków

2,18%

13.

rozwój agroturystyki

1,08%
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odnowienie starszych budynków

2,18%

budowa skateparku

4,34%

wiecej atrakcji na wsiach

5,43%

lodowisko

2,18%

lepsza ochrona środowiska i dbanie o krajobraz

4,34%

bezpieczeństwo

2,18%

wiecej miejsc do spędzania wolnego czasu

6,52%

poprawa infrastruktury drogowej
rozwój agroturystyczny

13,05%
1,08%

budowa ścieżek rowerowych
poprawa opieki zdrowotnej

7,60%
4,34%

więcej imprez kulturalnych

13,05%

zwiększenie miejsc pracy
0,00%

33,69%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli, młodzież Powiatu Dąbrowskiego marzy zwiększeniu
miejsc pracy (33,69%). Kolejno wskazują: poprawę infrastruktury drogowej (13,05%), więcej imprez
kulturalnych (13,05%), budowę ścieżek rowerowych (7,60%), więcej miejsc do spędzania wolnego
czasu (6,52%), więcej atrakcji na wsiach (5,43%), budowę skateparku (4,34%), lepszą ochronę
środowiska i dbanie o krajobraz (4,34%), poprawę opieki zdrowotnej (4,34%), budowę lodowiska
(2,18%), odnowienie starszych budynków (2,18%), bezpieczeństwo (2,18%), oraz rozwój agroturystyki
(1,08%).

7.

Jakie widzisz inne ważne problemy do rozwiązania w Powiecie Dąbrowskim?
PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA:

Procent ankietowanych

1.

bezrobocie

38,77%

2.

polepszenie stanu dróg

14,28%

3.

słaba infrastruktura

10,20%

4.

mało rozwinięta sieć komunikacyjna

10,20%

5.

słaba opieka zdrowotna

8,16%

6.

lepszy dostęp do hal sportowych

6,12%

7.

bezdomne zwierzęta

4,09%

8.

picie alkoholu wśród młodzieży

4,09%

131

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
9.

dbanie o czystość

4,09%

bezdomne zwierzęta

4,09%
8,16%

słaba opieka zdrowotna

10,20%

słaba infrastruktura
lepszy dostęp do hal sportowych
picie alkaholu wsród młodzieży

6,12%
4,09%
10,20%

mało rozwinięta sieć komunikacyjna

14,28%

polepszenie stanu dróg
dbanie o czystość

4,09%
38,77%

bezrobocie

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Największym problemem uznanym przez młodzież jest bezrobocie (38,77%). Kolejno respondenci
wskazywali problem dotyczący m.in.: polepszenia stanu dróg (14,28%), słabej infrastruktury
(10,20%), mało rozwiniętej sieci komunikacyjnej (10,20%), słabej opieki zdrowotnej (8,16%),
lepszego dostępu do hal sportowych (6,12%), bezdomnych zwierząt (4,09%), piciem alkoholu wśród
młodzieży (4,09%), dbaniem o czystość (4,09%).
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Rozdział VII
ANALIZA SWOT

SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do
porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego,
jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych
jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji
(np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na
cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych).

STRENGTHS (mocne strony powiatu, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jego rozwojowi,
a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające powiat w otoczeniu; są przewagą w stosunku do
„konkurencji”).

WEAKNESSES (słabe strony powiatu, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich
oddziaływania będzie hamować rozwój powiatu; mogą nimi być: być brak wystarczających
kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów).

OPPORTUNITIES (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać
pozytywnie na rozwój powiatu).

THREATS (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania powiatu, ale mogące być
zagrożeniem w przyszłości dla sprawności powiatu).

S

Strenghts

Silne strony

Atuty

Zasoby powiatu

W

Weaknesses

Słabe strony

Wady/Słabości

Zasoby powiatu

O

Oportunities

Szanse

T

Threats

Zagrożenia

Okazje/Możliwości
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Trudności

Otoczenie powiatu

Otoczenie powiatu
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Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów powiatu, która pozwala na identyfikację
jego mocnych i słabych stron. Ważnym aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów
charakterystycznych dla powiatu. Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi
etap analizy SWOT. Późniejsza ich konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do
określenia kierunków rozwoju.
Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, analizując poszczególne czynniki mające
kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu.

ATUTY POWIATU DĄBROWSKIEGO

1.

Szczególnie dogodne warunki dla prowadzenia rolnictwa, w tym ekologicznego - przede
wszystkim jakość gleb i agroklimat.

2.

Dobre warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego oraz ekologicznego.

3.

Funkcjonujące zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego.

4.

Funkcjonująca grupa producencka „Pieczarka Galicyjska”.

5.

Duża dynamika rozwoju usług handlowych.

6.

Duży udział małych, rodzinnych firm w strukturze przedsiębiorstw.

7.

Niskie koszty pracy i ceny gruntów.

8.

Atrakcje turystyczne i rekreacyjne powiatu:
zabytki na Szlaku Architektury Drewnianej,
"Malowana Wieś" – Zalipie,
zabytkowa Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej,
zespół dworsko - parkowy w Brniu z XVIII wieku,
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie,
zalew wodny „Narożniki” w Gminie Radgoszcz.

9.

Dobrze rozwinięta baza kulturalna i sportowa.

10.

Zróżnicowana oferta kulturalna na terenie powiatu.

11.

Istniejące gospodarstwa agroturystyczne.

12.

Bogata

oferta

edukacyjna

w

zakresie

szkolnictwa

podstawowego,

gimnazjalnego

ponadgimnazjalnego.
13.

Dobrze utrzymane obiekty szkolne, dobry poziom nauczania w placówkach powiatu.

14.

Ciągle poprawiający się dostęp do infrastruktury sieciowej w powiecie – głównie w zakresie
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i Internetu.

15.

Zasoby surowców naturalnych na terenie powiatu – żwir, piasek, złoża geotermalne.

16.

Istniejące potencjalne tereny pod inwestycje, w tym Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Dąbrowie Tarnowskiej.

17.

Dobry stan ilościowy wód oraz zadowalający poziom jej rezerw.
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18.

Najmniejsze w województwie obciążenie powierzchniowe zanieczyszczeniami.

19.

Dobry stan większości dróg powiatowych i gminnych.

20.

Funkcjonujący system doradztwa rolniczego.

21.

Duża aktywność samorządów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

22.

Dobrze rozwinięta infrastruktura opieki zdrowotnej - szpital, gzoz, placówki prywatne.

23.

Dobrze rozwinięta sieć placówek dla osób niepełnosprawnych i starszych w tym opieki
paliatywnej.

24.

Duże osiągnięcia niektórych organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu.

25.

Bardzo duży autorytet Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców.

26.

Targowisko w Szczucinie „Jarmark Szczuciński”.

SŁABE STRONY POWIATU DĄBROWSKIEGO

1.

Brak jednoznacznego, jasno określonego mocnego atutu powiatu, przewagi konkurencyjnej.

2.

Niewystarczająca promocja przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych odbywających się na
terenie powiatu, a także samego powiatu jako regionu godnego odwiedzenia.

3.

Niewystarczający poziom zintegrowania działań promocyjnych.

4.

Niewystarczające zintegrowanie systemu informacji o wydarzeniach kulturalnych i ofercie
turystycznej na obszarze powiatu.

5.

Niewystarczający

poziom

współpracy

między

jednostkami

samorządu

terytorialnego

w zakresie rozwoju turystycznego, gospodarczego i społecznego.
6.

Problemy z właściwym rozwojem terenów inwestycyjnych:
bardzo mała powierzchnia wyznaczonych terenów inwestycyjnych,
bardzo duże rozdrobnienie gruntów inwestycyjnych,
brak uzbrojenia oferowanych terenów inwestycyjnych,
brak środków finansowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na wykup
i scalenie gruntów,
problemy własnościowe.

7.

Niewykorzystanie potencjału, jaką stanowi przetwórstwo owocowo- warzywne – brak
kooperacji wśród producentów.

8.

Niewystarczające wsparcie ze strony władz samorządowych dla rozwoju przedsiębiorczości.

9.

Niski poziom współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami
i rolnikami z terenu powiatu.
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10.

Brak instytucji nakierunkowanej na koordynację i usprawnianie działalności gospodarczej
(w tym rolniczej) podmiotów z obszaru powiatu.

11.

Zły stan dróg: krajowej i wojewódzkich na terenie powiatu tłumiący potencjał inwestycyjny
i ograniczający ruch turystyczny.

12.

Niewystarczający poziom bezpieczeństwa na drodze krajowej.

13.

Słaba dostępność komunikacyjna znacznej części powiatu.

14.

Brak planów zagospodarowania przestrzennego w części gmin powiatu.

15.

Zły stan techniczny infrastruktury sieciowej na niektórych obszarach powiatu.

16.

Bardzo niskie wskaźniki poziomu przedsiębiorczości w powiecie - znacznie odbiegające od
średniej regionalnej i sugerujące występowanie szarej strefy na terenie powiatu.

17.

Istnienie bezrobocia agrarnego (ukrytego, występującego w rolnictwie).

18.

Bardzo wysokie bezrobocie.

19.

Niski poziom dochodów mieszkańców.

20.

Ujemne saldo migracji.

21.

Niskie wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych.

22.

Niewystarczająca oferta w zakresie form dokształcania dorosłych.

23.

Niedobór nowoczesnego sprzętu (urządzeń, maszyn, warsztatów) niezbędnego do kształcenia
zawodowego.

24.

Utrudniony dostęp dla uczniów szkół zawodowych do efektywnych praktyk zawodowych.

25.

Słaba współpraca placówek edukacyjnych (uczelni, szkół zawodowych) z przedsiębiorcami
z terenu powiatu.

26.

Niewystarczające zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym.

27.

Mała liczba działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych.

28.

Niski stopień wykorzystania nowoczesnych technologii (Internetu) w administracji publicznej.

29.

Mała świadomość ekologiczna mieszkańców.

30.

Duży obszar powiatu zagrożony powodzią.

31.

Wysoki wskaźnik przestępczości.

32.

Utrudniony dostęp do publicznych usług medycznych.

33.

Niewystarczająca liczba mieszkań i lokali socjalnych.

SZANSE POWIATU DĄBROWSKIEGO

1.

Pojawienie się nowych źródeł finansowania w perspektywie 2014 – 2020.

2.

Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju przemysłu czasu
wolnego.

3.

Wykorzystanie możliwości Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
136

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
4.

Wykorzystanie istniejącego potencjału dla promocji sportu i rekreacji wśród mieszkańców
i przyjezdnych.

5.

Zintegrowanie oferty turystycznej i kulturalnej na terenie powiatu.

6.

Pozytywne aspekty emigracji zarobkowej - dopływ środków finansowych, transfer wiedzy
i doświadczeń.

7.

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wytwarzania żywności ekologicznej,
wspieranie sprzedaży surowców i przetworzonych produktów.

8.

Powstawanie kolejnych grup producenckich, tworzenie partnerstwa szczególnie w zakresie
producentów rolnych.

9.

Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.

10.

Dostosowanie profilu kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, zacieśnienie współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami edukacyjnymi.

11.

Funkcjonowanie utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

12.

Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego.

13.

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz współpraca pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami w tym zakresie: baterii słonecznych, wód
geotermalnych - udokumentowane źródła, biomasy.

14.

Inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami.

15.

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez budowę lokalnych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

16.

Dalsza rozbudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych poprawiająca dostępność
komunikacyjną powiatu - m.in. droga krajowa nr 73, drogi wojewódzkie, budowa mostu
w Borusowej i Siedliszowicach.

17.

Rewitalizacja linii kolejowej Tarnów - Szczucin, wraz z przedłużeniem trasy do Kielc (zgodnie
z zapisem w KPZK 2030).

18.

Modernizacja i rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom
dróg.

19.

Lokalizacja stref inwestycyjnych, centrów logistyczno-przeładunkowych itp. na obszarze
powiatu.

20.

Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

21.

Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju cyfrowego.

22.

Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie powiatu.

23.

Szersze wykorzystanie mechanizmu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
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ZAGROŻENIA POWIATU DĄBROWSKIEGO

1.

Duże zagrożenie powodziowe na znacznej części terytorium powiatu.

2.

Zdegradowana infrastruktura melioracyjna i przeciwpowodziowa.

3.

Coraz częstsze występowanie zjawisk pogodowych powodujących podtopienia i powodzie
(gwałtowne ulewy, długotrwałe deszcze).

4.

Duża konkurencja na lokalnych rynkach zbytu dla produktów spożywczych i płodów rolnych
wytwarzanych w powiecie.

5.

Trudności w sprzedaży płodów rolnych na zewnątrz, mały popyt wewnętrzny.

6.

Niewystarczający poziom pomocy płynącej z budżetu państwa na gospodarowanie w trudnych
warunkach.

7.

Niekorzystna struktura dopłat do rolnictwa ekologicznego.

8.

Problem mentalności wśród rolników - niechęć do zrzeszania się, nieufność względem
współpracy, niski poziom przedsiębiorczości.

9.

Utrudnienia

dla

przedsiębiorców

w

dostępie

do

funduszy,

środków

pomostowych

i pomocowych.
10.

Ryzyko związane z inwestycjami jednostek samorządu terytorialnego w tereny inwestycyjne problemy z pozyskiwaniem inwestorów.

11.

Niechęć i brak tendencji do łączenia się podmiotów gospodarczych z terenu powiatu (małych
i średnich przedsiębiorstw, rolników) w powiązania kooperacyjne, w celu zwiększenia korzyści
płynących z prowadzenia działalności, wzrostu opłacalności itp.

12.

Wzrastające koszty utrzymania sieci placówek edukacyjnych w obecnym kształcie.

13.

Niskie środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych oraz utrudnienia w ich
zdobywaniu.

14.

Niskie zainteresowanie działalnością społeczną.

15.

Ginące tradycje lokalne i kultura wiejska.

16.

Konieczność zapewnienia wystarczającej ilości usług opiekuńczych i leczniczych w związku ze
wzrastającą liczbą starszych mieszkańców powiatu (większa średnia długość życia, migracje
młodych).

17.

Niedoinwestowanie organizacji strzegących bezpieczeństwa publicznego, w szczególności
policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

18.

Niekorzystne prognozy demograficzne.
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Rozdział VIII
MIEJSCE POWIATU DĄBROWSKIEGO WŚRÓD POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO –
ANALIZA BENCHMARKINGOWA

BENCHMARKING – w odniesieniu do samorządu terytorialnego to porównanie podobnych procesów,
zjawisk, wskaźników, programów i innych rozwiązań w przekroju działania danego samorządu
terytorialnego w celu określenia najlepszych praktyk, ustalenia kryteriów poprawy funkcjonowania
i mierzenia postępów.
BENCHMARKING w odniesieniu do samorządu Powiatu Dąbrowskiego, to nic innego jak wybór
określonych obszarów związanych z realizacją zadań statutowych powiatu, rozwoju
przedsiębiorczości, czy komfortu i jakości życia jego mieszkańców i porównanie ich z innymi
powiatami w województwie małopolskim.
BENCHMARKING jest, zatem nie tylko analizą porównawczą, ale przede wszystkim kodeksem
dobrych praktyk do stosowania w zarządzaniu Powiatem Dąbrowskim przy wykorzystaniu najlepszych
doświadczeń i rozwiązań zastosowanych z powodzeniem w innych powiatach małopolski.
Przy analizie benchmarkingowej dla Powiatu Dąbrowskiego wykorzystane zostały wskaźniki
zastosowane w raporcie pn. „Warunki życia ludności w powiatach woj. małopolskiego w latach
2007 – 2011” Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Wskaźniki te pogrupowane zostały według dziedzin tematycznych:
Dziedzina tematyczna I – zasoby ludzkie,
Dziedzina tematyczna II – aktywność gospodarcza,
Dziedzina tematyczna III – zamożność mieszkańców,
Dziedzina tematyczna IV – dostępność usług społecznych.

Miernik globalny określający warunki życia ludności został obliczony na podstawie mierników
syntetycznych wymienionych dziedzin tematycznych.
Do wyodrębnienia grup powiatów wykorzystano metodę taksonomiczną, opisaną w uwagach
metodycznych wymienionego wcześniej raportu.
Pozwoliło to na utworzenie 4 grup powiatów o podobnym poziomie życia mieszkańców oraz
określenie kierunków zmian na przestrzeni lat 2007 – 2011, które jak wynika z przygotowanej przez
Urząd Statystyczny w Krakowie „Diagnozy i sytuacji społeczno – ekonomicznej Powiatu
Dąbrowskiego” na koniec grudnia 2013 roku, jak i innych danych Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczących, jakości życia i poziomu rozwoju w województwie małopolskim są adekwatne do
sytuacji współczesnej, a tendencje zmian w perspektywie 2014 – 2020 są prawidłowo zdefiniowane.
Podział powiatów na grupy przedstawia się na stępująco:
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Grupy powiatów według miernika globalnego warunków życia ludności w 2007 i 2011 roku
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Powiat Dąbrowski zarówno w 2007 r. jak również w 2011 r. znalazł się w trzeciej grupie powiatów.
Wzrost miernika w 2011 r. poprawił lokatę powiatu w trzeciej grupie. Ulokowanie powiatu
dąbrowskiego w trzeciej grupie wynikało z wartości mierników dziedzin tematycznych:
-

zasoby ludzkie – IV grupa w 2011 r. i 2007 r. (obserwowano spadek miernika podobnie jak
w większości pozostałych powiatów woj. małopolskiego),

-

aktywność gospodarcza – IV grupa w 2011 r. i 2007 r. (wzrost miernika podobnie jak
w większości pozostałych powiatów)

-

zamożność mieszkańców – awans z grupy III w 2007 r. do grupy II w 2011 r. (wzrost miernika
podobnie jak w większości pozostałych powiatów)

-

dostępność usług społecznych– II grupa w 2007 i w 2011.

Znormalizowane cechy dla poszczególnych dziedzin tematycznych przedstawiono na
wykresach radarowych. Dla porównania na wykresach zamieszczono także wartości cech dla
woj. małopolskiego.
Wykres 1. Znormalizowane cechy diagnostyczne zasobów ludzkich w 2012 r.
Współczynnik
młodości
Udział pracujących
w sektorze przemysłowym
(przemysł+budownictwo)
w ogólnej liczbie pracujących

1,0

Liczba zgonów niemowląt
na 1 tys. urodzeń żywych

0,5
w%

Liczba ofert pracy na
1 tys. bezrobotnych
zarejestrowanych

Liczba zgonów osób
w wieku 15-59 lat
na 10 tys. ludności

0,0

Udział długotrwale
bezrobotnych w ogólnej liczbie
bezrobotnych
Stopa bezrobocia
rejestrowanego w %
powiat dąbrowski

Pracujący poza rolnictwem
indywidualnym na 1 tys.
ludności w wieku produkcyjnym

woj. małopolskie

Wykres 2. Znormalizowane cechy diagnostyczne aktywności gospodarczej w 2012 r.

Liczba podmiotów
na 10 tys. ludności
1,0

Udział podmiotów nowo
zarejestrowanych w ogólnej
liczbie podmiotów w %

Udział podmiotów średnich i dużych
w ogólnej liczbie podmiotów w %
0,5

Udział podmiotów III , IV, V sektora
ekonomicznego
w ogólnej liczbie podmiotów w %

0,0

Udział spółek handlowych
w ogólnej liczbie podmiotów
w%

Liczba podmiotów
w II sektorze
ekonomicznym (sekcje B, C, D, E, F)
na 10 tys. ludności

Udział spółek
z kapitałem zagranicznym
w ogólnej liczbie spółek
handlowych w %

powiat dąbrowski

woj. małopolskie
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Wykres 3. Znormalizowane cechy diagnostyczne zamożności mieszkańców w 2012 r.

Liczba mieszkańców placówek
pomocy społecznej
na 10 tys. ludności
1,0
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wodociągowej w % ogółu
ludnościa

powiat dąbrowski

woj. małopolskie

aDane za 2011 r.

Wykres 4. Znormalizowane cechy diagnostyczne dostępności usług w 2012 r.
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0,5

0,0

Wydatki na ochronę zdrowia, pomoc
społeczną i pozostałe zadania
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Liczba miejsc w przedszkolach
na 1 tys. dzieci w wieku
3-6 lat

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł
powiat dąbrowski

woj. małopolskie
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Wartości znormalizowanych cech diagnostycznych dla poszczególnych obszarów tematycznych
posłużyły do wykreślenia tzw. benchmarkingowej linii rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na tle innych
powiatów małopolski. Cztery dziedziny tematyczne potraktowane zostały w analizie
benchmarkingowej, jako kluczowe czynniki sukcesu Powiatu Dąbrowskiego, pokazujące jego pozycję
i znaczenie w odniesieniu do innych powiatów małopolski.

Wykres 5. Podsumowanie analizy benchmarkingowej znormalizowanych cech wybranych dla
4 dziedzin tematycznych.

Znaczenie

Dziedziny tematyczne
analizy
benchmarkingowej:
kluczowe czynniki
sukcesu
Powiatu Dąbrowskiego

Wynik gorszy
-2

G IV

-1

Wynik lepszy
G II

G III

1

GI

2007
1. Zasoby ludzkie

2. Aktywność
gospodarcza

2013
2007

2013
2007

3. Zamożność
mieszkańców

2013
2007

4. Dostępność usług
społecznych

2013

Z przeprowadzonej analizy znormalizowanych cech diagnostycznych, wybranych dla 4 dziedzin
tematycznych wynika, iż kluczowym czynnikiem wyróżniającym Powiat Dąbrowski na tle innych
powiatów małopolski jest dostępność usług społecznych, zarówno w roku 2007, jak i 2011, a także
2013. Powiat Dąbrowski znajduje się w II grupie powiatów, wspólnie z powiatem oświęcimskim.
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Grupy powiatów według miernika syntetycznego usług społecznych w 2007 i 2011 roku

Zróżnicowanie mierników syntetycznych charakteryzujących omawianą dziedzinę w analizowanym
latach zwiększyło się (współczynnik zmienności w 2007 r. wynosił około 25%, natomiast w roku 2011
około 27%). Dystans pomiędzy maksymalną i minimalną wartością miernika zmniejszył się,
Zmniejszył się także rozstęp kwartylowy, czyli obszar, w którym znajduje się 50%”środkowych”
powiatów o około 4%, co świadczy o większej kumulacji dla powiatów „środkowych”.
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Zróżnicowanie mierników usług społecznych

Mierniki usług społecznych w 2011 r.
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Drugim czynnikiem budującym pozycję Powiatu Dąbrowskiego wśród powiatów małopolski jest
zamożność mieszkańców. W tej grupie Powiat Dąbrowski awansował z grupy III w 2007 do grupy II
w 2011 roku.
Uwzględniając cechy diagnostyczne oraz stosując metodę taksonomiczną i wyliczony miernik
syntetyczny utworzono dla lat 2007 oraz 2011 grupy powiatów podobnych ze względu na zamożność
mieszkańców.
Grupy powiatów według miernika zamożności mieszkańców w 2007 i 2011 roku

Zróżnicowanie mierników zamożności mieszkańców w analizowanych latach zmalało (w 2007 r.
współczynnik zmienności wynosił około 15,3% a w 2011 r. ponad 13,6%).
Zmniejszył się dystans pomiędzy powiatami z minimalną i maksymalną wartością miernika (spadek o
14,3%). Mimo zmniejszenie się dystansów pomiędzy powiatami największa wartość miernika, którą
odnotowano w powiecie wielickim była o 67% większa od minimalnej wartości miernika w powiecie
miechowskim.
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Miernik zamożności mieszkańców w 2011 r.

Trzecim czynnikiem determinującym i mającym wpływ na rozwój Powiatu Dąbrowskiego i jego
pozycję w Małopolsce jest atrakcyjność gospodarcza. Powiat Dąbrowski znajduje się wprawdzie
w 4 grupie tematycznej, ale w porównaniu do 2007 roku zanotowano znaczący wzrost mierników
w tej dziedzinie tematycznej.
Uwzględniając cechy diagnostyczne oraz stosując metodę taksonomiczną i wyliczony miernik
syntetyczny utworzono dla lat 2007 oraz 2011 grupy powiatów podobnych ze względu na aktywność
gospodarczą.
Grupy powiatów według miernika aktywności gospodarczej w 2007 i 2011 r.
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Zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej podmiotów w analizowanych latach w powiatach
utrzymywało się na podobnym poziomie. Współczynnik zmienności miernika syntetycznego
aktywności gospodarczej w 2007 r. i w 2011 r. wynosiło 11%. W 2011 r. w stosunku do 2007 r.
nieznacznie zwiększył się dystans pomiędzy powiatami, dla których miernik aktywności gospodarczej
przyjmował wartości maksymalne i minimalne.

Miernik aktywności gospodarczej w 2011 r.
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Najsłabszym czynnikiem decydującym o rozwoju Powiatu Dąbrowskiego i jego pozycji w Małopolsce
są zasoby ludzkie. Powiat Dąbrowski znajduje się w 4 grupie tematycznej i nie tylko nie poprawia
swojej pozycji, jak to się dzieje w przypadku aktywności gospodarczej, ale wręcz przeciwnie
w stosunku do 2007 obserwowany jest dalszy spadek miernika w stosunku do innych powiatów
małopolski (spadek osiągnął wartość ponad 10%).
Uwzględniając cechy diagnostyczne oraz stosując metodę taksonomiczną i wyliczony miernik
syntetyczny utworzono dla lat 2007 oraz 2011 grupy powiatów podobnych ze względu na zasoby
ludzkie.
Grupy powiatów według miernika zasobów ludzkich w 2007 i 2011 r.

Zróżnicowanie powiatów pod względem poziomu ogólnego miernika zasobów ludzkich
w analizowanych latach nie było znaczne (współczynnik zmienności w 2007 i 2011 r. wynosił
odpowiednio 12,5% i 14,7%).
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Miernik zasobów ludzkich w 2011 r.

Z przeprowadzonej analizy benchmarkingowej pokazującej pozycję Powiatu Dąbrowskiego
w Małopolsce wynika, iż mocną stroną jest jego pozycja w dwóch dziedzinach tematycznych, czyli
dostępność usług społecznych i zamożność mieszkańców. Natomiast słabą stroną są wyniki
w dziedzinach tematycznych dotyczących zasobów ludzkich i aktywności gospodarczej. Te wyniki
potwierdza zarówno analiza SWOT, jak i wyniki badań ankietowych.
Niezbędne są, zatem działania w perspektywie 2014 – 2020, zmierzające do podniesienia poziomu
życia ludności uzależnionego od struktur demograficznych, wykształcenia, stanu zdrowia oraz
sytuacji na rynku pracy, czyli działań związanych z poprawą wskaźników obszaru tematycznego
związanego z zasobami ludzkimi.
Działanie w zakresie podniesienia, jakości zasobów ludzkich winny być bardzo mocno powiązane
z działaniami w drugim obszarze tematycznym związanym z aktywnością gospodarczą, która z kolei
warunkuje dobrobyt społeczeństwa. W zakresie aktywności gospodarczej należy podjąć działania
związane
z
promocją
przedsiębiorczości,
utworzeniem
instrumentów
wspierających
przedsiębiorczość tj. inkubatora przedsiębiorczości, funduszu pożyczkowego, czy poręczeniowego,
tworzeniem nowych miejsc pracy, wzrostem udziału spółek handlowych w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarczych.
Te działania winny przyczynić się do wzrostu wskaźników związanych z zasobami ludzkimi
i aktywnością gospodarczą, podnieść pozycję Powiatu Dąbrowskiego w tych obszarach tematycznych
na tle innych powiatów małopolski.
Kontynuowane powinny być równolegle działania związane ze wzrostem wskaźników w pozostałych
obszarach tematycznych, czyli w zakresie zamożności mieszkańców i dostępności usług społecznych.
Ważnym czynnikiem, wspierającym wszystkie te działania winna być absorpcja funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a także odważne,
innowacyjne wykorzystanie innych dostępnych instrumentów finansowych na realizację zadań
inwestycyjnych i społecznych takich jak: Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP), koncesja,
projekty hybrydowe, emisje obligacji komunalnych, czy realizacja różnych zadań publicznych
poprzez spółki celowe lub SPV.
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Rozdział IX
WIZJA POWIATU DĄBROWSKIEGO

WIZJA w myśl definicji to wyraz aspiracji społecznych i wyobrażeń przyszłości określających:
rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych oraz eliminację problemów
i zagrożeń.
Wizja określa ton przyszłych celów strategicznych, przedstawia powiat naszych marzeń.
Wizja rozwoju Powiatu Dąbrowskiego została skonstruowana przy uwzględnieniu następujących
założeń:
 wizja obrazuje stany i procesy pożądane przez mieszkańców,
 wizja składa się z elementów komplementarnych, wzajemnie się wspomagających,
 wizja pełni funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych do podejmowania działań na
rzecz rozwoju powiatu,
 wizja jest zbiorem zamierzeń możliwych do osiągnięcia, na rzecz, których będą działać
podmioty związane z powiatem,
 wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów rozwojowych.
Wypracowana podczas spotkań zespołów projektowych i konsultacji społecznych, wizja Powiatu
Dąbrowskiego zawiera akceptowane społecznie oczekiwania mieszkańców dotyczące rozwoju
powiatu w prognozowanym okresie 2014 - 2020.

WIZJA POWIATU DĄBROWSKIEGO TO:
W roku 2020 Powiat Dąbrowski będzie:
obszarem z dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki,
w tym usług, handlu, rolnictwa i przemysłu;
wyróżniał się ekologicznym rolnictwem oraz przetwórstwem rolno
- spożywczym stwarzającym przewagę konkurencyjną,
przy zachowaniu naturalnego środowiska;
miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców
i przyjezdnych, w którym nowoczesność idzie w parze
z zachowaniem tradycji i zwyczajów występujących lokalnie;
współpracował z samorządami, organizacjami pozarządowymi,
środowiskiem gospodarczym i mieszkańcami dla zapewnienia
zrównoważonego rozwoju, wzrostu jakości życia i włączenia
społecznego;
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Rozdział X
MISJA POWIATU DĄBROWSKIEGO

MISJA POWIATU – opisuje jego mandat do realizacji wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości
(zasady), jakimi powiat będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji.
Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji powiatu.

MISJA POWIATU DĄBROWSKIEGO:

Powiat Dąbrowski
skutecznie i nowocześnie zarządza rozwojem,
efektywnie wykorzystuje wewnętrzne zasoby,
potencjały oraz szanse rozwojowe,
pobudza kapitał społeczny w celu zwiększenia
konkurencyjności, poprawy spójności społecznej
i terytorialnej.

Misja opierać się będzie na realizacji zadań, dla których wyznaczono główne obszary rozwoju:

OBSZAR I:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

OBSZAR II:

INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

OBSZAR III:

USŁUGI PUBLICZNE

OBSZAR IV:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

OBSZAR V:

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Zdefiniowana w ten sposób misja pełni rolę wyznacznika elementarnych kierunków prac nad
określaniem celów strategicznych rozwoju powiatu oraz na ich podstawie celów szczegółowych
i zadań realizacyjnych.
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Rozdział XI
CELE STRATEGICZNE

Cele strategiczne to cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej
konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego
powiatów. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia
przyszłych możliwości i konkurencyjności Powiatu Dąbrowskiego.
Są one sformułowane ogólnie, jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje
(potrzeby), które winny zostać zrealizowane (zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu na
przestrzeni lat 2014 - 2020.
Pomimo swej ogólności cele strategiczne są związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej
zmian w przyszłości. Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich
uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji.
Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celów strategicznych, obejmują krótszy horyzont czasowy.
Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych.
Określenie celów strategicznych i operacyjnych służy wykorzystaniu szans i potencjału Powiatu
Dąbrowskiego w przezwyciężeniu słabych stron i zagrożeń dla jego zrównoważonego rozwoju
w perspektywie do 2020 roku.
OBSZAR I:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Cel strategiczny 1.1.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej
powiatu.

Cele operacyjne:
CO 1.1.1.

Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej inwestowaniu.

CO 1.1.2

Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

CO 1.1.3.

Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja targów
gospodarczych.

CO 1.1.4.

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości
inwestycyjno - biznesowego.

CO 1.1.5.

Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową
osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo; podejmowanie lokalnych
inicjatyw na rzez zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

CO 1.1.6.

Stwarzanie warunków do rozwoju e-gospodarki.

CO 1.1.7.

Wykorzystanie możliwości rozwoju
przedsiębiorczości społecznej.
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OBSZAR I:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Cel strategiczny 1.2.

Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.

Cele operacyjne:
CO 1.2.1.

Promocja tworzenia grup producenckich, wspieranie partnerstwa szczególnie
w zakresie producentów rolnych.

CO 1.2.2.

Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

CO 1.2.3.

Tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

CO 1.2.4.

Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.

CO 1.2.5.

Poprawa struktury agrarnej.

OBSZAR I:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Cel strategiczny 1.3.

Rozwój przemysłu czasu wolnego.

Cele operacyjne:
CO 1.3.1.

Zintegrowanie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na
terenie powiatu.

CO 1.3.2.

Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej placówek
powiatowych w tym Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Brniu, Biblioteki Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.

CO 1.3.3.

Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju
przemysł czasu wolnego

CO 1.3.4.

Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
terenie powiatu.

OBSZAR II:

INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

Cel strategiczny 2.1.

Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych
zwiększających dostępność powiatu.

Cele operacyjne:
CO 2.1.1.

Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin –
Tarnów oraz budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

CO 2.1.2.

Wspieranie działań zmierzających
w miejscowości Borusowa.
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CO 2.1.3.

Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich przebiegających
przez teren powiatu.

CO 2.1.4.

Wspieranie działań zawartych w Krajowym Planie Zagospodarowania Kraju 2030
w zakresie planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin, wraz
z przedłużeniem trasy do Kielc.

OBSZAR II:

INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

Cel strategiczny 2.2.

Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.

Cele operacyjne:
CO 2.2.1.

Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.

CO 2.2.2

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom dróg.

CO 2.2.3.

Doskonalenie dostępności i jakości komunikacji zbiorowej powiatu.

OBSZAR II:

INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ

Cel strategiczny 2.3.

Poprawa dostępności sieciowej.

Cele operacyjne:
CO 2.3.1.

Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci szerokopasmowego
dostępu do Internetu.

CO 2.3.2

Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju cyfrowego.

OBSZAR III:

USŁUGI PUBLICZNE

Cel strategiczny 3.1.

Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.

Cele operacyjne:
CO 3.1.1.

Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności w zakresie
leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

CO 3.1.2

Zapewnienie
odpowiednich
i opiekuńczych.
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OBSZAR III:

USŁUGI PUBLICZNE

Cel strategiczny 3.2.

Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.

Cele operacyjne:

CO 3.2.1.

Dalsze
podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez
unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności
nauczycieli.

CO 3.2.2

Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy,
zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami edukacyjnymi.

CO 3.2.3.

Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego.

CO 3.2.4.

Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia
dorosłych w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie.

CO 3.2.5.

Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja
doradztwa rolniczego.

OBSZAR III:

USŁUGI PUBLICZNE

Cel strategiczny 3.3.

Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej.

Cele operacyjne:
CO 3.3.1.

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.

CO 3.3.2

Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie
powiatu.

CO 3.3.3.

Wykorzystanie potencjału powiatu w tym
w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego.

OBSZAR III:

jego

walorów

środowiskowych

USŁUGI PUBLICZNE

Cel strategiczny 3.4.

Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.

Cele operacyjne:

CO 3.4.1.

Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez jednostki
samorządu
powiatowego
przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
narzędzi
informatycznych z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.

CO 3.4.2

Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych przy
wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi jednostkami
samorządowymi.
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OBSZAR IV:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny 4.1.

Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

Cele operacyjne:
CO 4.1.1.

Zmniejszenie poziomu zagrożenia przestępczością.

CO 4.1.2

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

CO 4.1.3.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

CO 4.1.4.

Rozwijanie
systemów
zarządzania
kryzysowego
oraz
infrastruktury
zabezpieczającej teren powiatu przed skutkami powodzi i innych klęsk
żywiołowych.

OBSZAR IV:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny 4.2.

Podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieranie działań w zakresie
ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Cele operacyjne:
CO 4.2.1.

Dążenie do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez
dalszą rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

CO 4.2.2

Prowadzenie gospodarki odpadami w układzie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

CO 4.2.3.

Wspieranie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.

CO 4.2.4.

Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami w tym
zakresie, między innymi: baterii słonecznych, wód geotermalnych, biomasy itp.

CO 4.2.5.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód i złożami kopalin.

CO 4.2.6.

Wspieranie działań zmierzających do rekultywacji terenów zdegradowanych
i gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających lesistość terenów.

CO 4.2.7.

Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

OBSZAR IV:

ponadlokalnym

zgodnie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny 4.3.

Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców.
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Cele operacyjne:
CO 4.3.1.

Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy
styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

CO 4.3.2.

Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów mających
na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne leczenie.

CO 4.3.3.

Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

CO 4.3.4.

Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady zachowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

OBSZAR IV:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny 4.4.

Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa
społecznego.

Cele operacyjne:
CO 4.4.1.

Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

CO 4.4.2

Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.

CO 4.4.3.

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

CO 4.4.4.

Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

CO 4.4.5.

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

OBSZAR V:

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Cel strategiczny 5.1.

Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym
i organizacjami pozarządowymi.

Cele operacyjne:
CO 5.1.1.

Efektywne wykorzystanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów
Powiatu Dąbrowskiego.

CO 5.1.2

Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi.

CO 5.1.3.

Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego w celu efektywnego zarządzania
powiatem.
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OBSZAR V:

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Cel strategiczny 5.2.

Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach
współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cele operacyjne:
CO 5.2.1.

Wspólna realizacja
europejskich.

CO 5.2.2

Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych oraz promocja
gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.

OBSZAR V:

projektów

międzynarodowych

w

ramach

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Cel strategiczny 5.3.

Doskonalenie zarządzania powiatem.

Cele operacyjne:
CO 5.3.1.

Większe wykorzystanie partycypacji społecznej w zarządzaniu.

CO 5.3.2

Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką samorządową.
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Rozdział XII
CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ROZWOJOWYCH

Określenie celów strategicznych i operacyjnych pozwoliło na usystematyzowanie kierunków
rozwoju w obrębie, których Powiat Dąbrowski powinien skoncentrować swoje działania:
12.1.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej organy
administracji publicznej – w tym samorządy terytorialne – wspierają rozwój przedsiębiorczości,
tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
w szczególności zaś wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
W Powiecie Dąbrowskim od 2005 r. do 2012 r. obserwuje się systematyczny, szybszy niż
w woj. małopolskim wzrost liczby podmiotów średniorocznie o około 2,8%. Na koniec grudnia 2012 r.
działalność gospodarczą prowadziło w powiecie 3,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Silna
koncentracja działalności gospodarczej widoczna jest na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska
i Szczucin, w których zarejestrowana jest blisko połowa ogółu podmiotów powiatu.
Zdecydowana większość podmiotów Powiatu Dąbrowskiego zarejestrowanych w rejestrze REGON
to podmioty sektora prywatnego (93,9%). Uwzględniając formę prawną największy udział stanowiły
osoby fizyczne (77,6%), w dalszej kolejności spółki cywilne (5,2%) oraz stowarzyszenia, organizacje,
fundacje (4,6%)1.
Rys. 12.1. Podmioty gospodarki narodowej w Powiecie Dąbrowskim w latach 2009 – 2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku danych Lokalnych.

Podstawowe sektory gospodarki to rolnictwo, przemysł z budownictwem oraz usługi. Na terenie
Powiatu Dąbrowskiego znaczenie rolnictwa oraz sektora przemysłowego i budownictwa jest większe
niż w woj. małopolskim. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze podmiotów według działalności.
Podobnie jednak jak w każdym innym powiecie województwa także w dąbrowskim dominującym

1

Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna Powiatu Dąbrowskiego, US w Krakowie, grudzień 2013 r., s. 24.
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rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej były usługi, chociaż ich udział w ogólnej liczbie
podmiotów kształtował się na poziomie niższym niż w woj. małopolskim odpowiednio 71,2% wobec
74,4%. Udział podmiotów sektora przemysłowego i budownictwa w ogólnej liczbie podmiotów
powiatu był korzystniejszy niż w województwie i stanowił 25,1%. Na podstawie danych o liczbie
podmiotów podawanych bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne udział podmiotów
sektora rolnictwa wynosił 3,7% i był wyższy blisko dwukrotnie niż w województwie.
Na przestrzeni lat 2009-2012 w Powiecie Dąbrowskim znaczenie sektora rolnictwa maleje znacznie
wolniej niż w województwie odpowiednio o 0,1 p. proc i o 0,3 p. proc. W powiecie odnotowano
większe tempo wzrostu w sektorze usług w porównaniu do w woj. małopolskiego (odpowiednio
o 0,3 p. proc.i o 0,1%)2.
Powierzchnia użytków rolnych Powiatu Dąbrowskiego wynosi łącznie 40,8 tys. ha, w tym 33,7 tys. ha
gruntów ornych, 381 ha sadów i plantacji krzewów owocowych oraz 6,7 tys. ha użytków zielonych.
Tak więc dominującym sposobem użytkowania ziemi są jednoroczne uprawy na gruntach ornych,
które zajmują w powiecie 83,% UR. Odsetek ten jest jednak terytorialnie zróżnicowany: w północnozachodniej części powiatu, w nadwiślańskich gminach Gręboszów i Bolesław przekracza 95%,
w gminie Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz zawiera się w przedziale 80-90%, a w gminach Dąbrowa
i Szczucin stanowi niespełna 75%. Plantacje trwałe zajmują niecały 1% UR.
Gospodarstw domowych użytkujących ziemię jest w powiecie 11027, a w ich władaniu pozostaje
38463 ha UR. Na jedną rodzinę użytkującą ziemię przypada średnio w powiecie 3,49 ha co oznacza,
że na 100 ha UR gospodaruje niespełna 29 rodzin. Oznacza to, że rozdrobnienie ziemi w Powiecie
Dąbrowskim nie jest tak wielkie jak w innych regionach Małopolski.
Siła pociągowa stanowi niezwykle ważny składnik potencjału produkcyjnego gospodarstwa rolnego,
gdyż bez niej sprawne prowadzenie procesów produkcyjnych jest bardzo utrudnione. Jednak koszty
związane z zakupem i eksploatacją ciągnika, a nawet utrzymywaniem konia są zbyt wysokie jak na
możliwości drobnych gospodarstw. Z tej przyczyny duża część gospodarstw - co trzecie
w Małopolsce, siły pociągowej nie posiada. W Powiecie Dąbrowskim, ze względu na mniejsze
rozdrobnienie ziemi niż przeciętnie w Małopolsce, odsetek gospodarstw bez własnej siły pociągowej
jest dość umiarkowany i wynosi 27%3.
Równie ważnym czynnikiem rozwoju Powiatu Dąbrowskiego jest aktywność nie tylko zawodowa, ale
także „rekreacyjna” mieszkańców. Dlatego niezwykle istotnym jest zapewnienie oferty
turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na terenie powiatu – przemysły czasu wolnego.
Przemysł czasu wolnego (leisureindustry): wielodyscyplinarna gałąź gospodarki związana
z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego przez osoby indywidualne oraz wykonywaniem pracy
poza obowiązkami służbowymi i pracą zawodową (hobby). Odbiorcą produktów przemysłu czasu
wolnego jest tzw. leisureclass, czyli generacja czasu wolnego, której fenomen rynkowy polega na
reprezentacji wszystkich cykli wiekowych. Również z tego względu produkt i rynek czasu wolnego to
pojęcia o szerszym znaczeniu aniżeli produkt i rynek turystyczny4.

Cele realizujące zadania w obszarze: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ
( CS I.1)
Cel strategiczny:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej powiatu.

2

Ibidem, s. 24.
http://www.modr.pl/zp.php?pid=4&mb=146&t=71 (22.03.2014 r.)
4
http://www.malopolskie.pl/PromocjaRegionu/Informacje/?id=798 (22.03.2014 r.)
3
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Cele operacyjne:
CO I.1.1.

Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej
inwestowaniu.

CO I.1.2.

Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

CO I.1.3

Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja
targów gospodarczych.

CO I.1.4.

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w tym prowadzenie doradztwa
inwestycyjno- biznesowego.

CO I.1.5.

Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową
osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo; podejmowanie lokalnych
inicjatyw na rzez zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

CO I.1.6.

Stwarzanie warunków do rozwoju e-gospodarki.

CO I.1.7.

Wykorzystanie możliwości rozwoju ekonomii społecznej w tym rozwój
przedsiębiorczości społecznej.

( CS I.2)
Cel strategiczny:
Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.
Cele operacyjne:
CO I.2.1.

Promocja tworzenia grup producenckich, wspieranie partnerstwa szczególnie w
zakresie producentów rolnych.

CO I.2.2.

Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

CO I.2.3

Tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

CO I.2.4.

Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.

CO I.2.5.

Poprawa struktury agrarnej.

( CS I.3)
Cel strategiczny:
Rozwój przemysłu czasu wolnego..
Cele operacyjne:
CO I.3.1.

Zintegrowanie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na
terenie powiatu.

CO I.3.2.

Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej
placówek powiatowych w tym Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Brniu, Biblioteki Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.

CO I.3.3

Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju
przemysłu czasu wolnego.

CO I.3.4.

Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
terenie powiatu.
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( CS III.3)
Cel strategiczny:
Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej.
Cele operacyjne:
CO III.3.1.

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.

CO III.3.2.

Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej
na terenie powiatu.

CO III.3.3.

Wykorzystanie potencjału powiatu w tym jego walorów środowiskowych
w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego.

( CS IV.4)
Cel strategiczny:
Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego.
Cele operacyjne:
CO IV.4.5.

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

12.2. INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ
Jednym z ważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym Powiatu
Dąbrowskiego jest rozbudowana sieć dróg, pozwalająca na swobodne przemieszczanie osób
i towarów. Rozwój transportu sprzyja rozwojowi szeregu innych dziedzin gospodarki, a co za tym
idzie również polepszeniu warunków życia mieszkańców.
Przez teren Powiatu Dąbrowskiego przebiega jedna droga krajowa nr 73 z Tarnowa do Kielc
(24,9 km na terenie powiatu) oraz cztery drogi wojewódzkie (o łącznej długości 26,6 km na terenie
powiatu) : nr 984 z Tarnowa do Mielca i Leżajska, nr 975 z Dąbrowy Tarnowskiej do Żabna
i Wojnicza, nr 973 z Żabna do Buska – Zdroju, nr 982 ze Szczucina do Mielca. Zdecydowanie gęstszą
sieć tworzą drogi powiatowe i gminne5.
Z wyników badań ankietowych, przeprowadzonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego wynika, iż
mieszkańcy w problemach sfery przestrzennej powiatu zaznaczyli odpowiedź dotyczącą złego stanu
dróg – 14,29% biorących udział. Duże znaczenie respondenci również przywiązują do budowy
obwodnicy miasta Dąbrowa Tarnowska – 6,49%.
Poza dobrą infrastrukturą drogową duże znaczenie rozwojowe ma dostępność technologii
informatycznych.
Na polskim rynku powoli, ale systematycznie rośnie ilość alternatywnych możliwości łączenia się
z Internetem. Niestety, większość konkurencyjnych dla modemu rozwiązań jest dostępna tylko dla
mieszkańców dużych miast, i to też nie wszystkich.
Modem analogowy wciąż króluje niemal wszędzie, ponieważ w prawie całym kraju są linie
telefoniczne. Inne rozwiązania działające na tych samych przewodach, co telefonia analogowa
i zapewniające szybszą komunikację - ISDN, HiS (SDI) i DSL (Neostrada) - ograniczone są jakością
łączy. To także utrudnia użycie niektórych z nich poza aglomeracjami miejskimi. Podobnie jest
z telewizją kablową oraz łączami radiowymi. Dlatego rozwój Internetu w powiatach wiejskich
napotyka na szereg barier, z których część wydaje się w chwili obecnej niezwykle trudna do
pokonania.
5

Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna Powiatu Dąbrowskiego, US w Krakowie, grudzień 2013 r., s. 91.
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Zaledwie jedna trzecia gospodarstw domowych w Polsce jest wyposażona w komputer, przy czym
w większości (93%) jest to tylko jeden komputer. W dużych miastach (ponad 500 tys. mieszkańców)
komputer posiada, co drugie (51%) gospodarstwo domowe, na wsi tylko, co piąte (21%). Na wsi
dostępność komputerów i Internetu jest, więc bardzo mała, gorsze są tam możliwości łączenia się
z siecią i dużo mniejszy czas poświęcany na korzystanie. Użytkownicy mają mniejsze doświadczenie
i mniejsze umiejętności korzystania. Kulturowa specyfika wsi nie sprzyja innowacjom. Upośledzenie
infrastruktury teleinformacyjnej na wsi oraz mała siła kapitałowa wsi nie sprzyja inwestycjom.
Cele realizujące zadania w obszarze: INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ
( CS II.1)
Cel strategiczny:
Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych zwiększających
dostępność powiatu.
Cele operacyjne:
CO II.1.1.

Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku
Szczucin – Tarnów oraz budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

CO II.1.2.

Wspieranie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Wisła
w miejscowości Borusowa.

CO II.1.3

Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich
przebiegających przez teren powiatu.

CO II.1.4.

Wspieranie działań zawartych w Krajowym Planie Zagospodarowania Kraju
2030 w zakresie planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów Szczucin, wraz z przedłużeniem trasy do Kielc.

( CS II.2)
Cel strategiczny:
Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.
Cele operacyjne:
CO II.2.1.

Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.

CO II.2.2.

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom
dróg.

CO II.2.3

Doskonalenie dostępności i jakości komunikacji zbiorowej powiatu.

( CS II.3)
Cel strategiczny:
Poprawa dostępności sieciowej.
Cele operacyjne:
CO II.3.1.

Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

CO II.3.2.

Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju
cyfrowego.
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( CS IV.1)
Cel strategiczny:
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.
Cele operacyjne:
CO IV.1.2.

12.3.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

USŁUGI PUBLICZNE

Zakres działania i zadania powiatu określa ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 zpóźn. zm.).
Zgodnie z art.4, ust.1, pkt.2 tej ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Szczegółowy zakres kompetencji powiatu w obszarze ochrony zdrowia określają jednak inne ustawy,
odnoszące się m.in. do takich zagadnień jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii,
zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej.
Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na:
• wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich),
• pozostałe zadania.
Ambulatoryjna opiekę zdrowotną mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego zapewniało w 2012 r.
18 placówek medycznych rozłożonych w powiecie dość równomiernie. Ludność Powiatu
Dąbrowskiego bardzo rzadko korzysta z pomocy lekarskiej, na 1 mieszkańca w 2012 r. przypadało
4,4 porad. Opiekę medyczną zapewniało 194 lekarzy medycyny, 24 lekarzy dentystów
i 313 pielęgniarek.
Wśród problemów sfery społecznej ankietowani stwierdzili, iż zdecydowanie ważnym problemem,
który należy rozwiązać w perspektywie 2014 -2020 jest ograniczony dostęp do pomocy medycznej.
Stwierdzenie to argumentowali tym, iż okres oczekiwania do lekarza pierwszego kontaktu jest długi,
a do specjalisty prawie niemożliwy.
Kolejnym ważnym czynnikiem rozwoju usług publicznych, związany jest z zapewnieniem kształcenia
się przez całe życie, które promuje szkolnictwo, a także rozwój zawodowy młodzieży i dorosłych.
Do szkół ponadgimnazjalnych zgrupowanych w Powiecie Dąbrowskim w czterech zespołach,
uczęszczało we wrześniu 2012 r. ponad 1,7 tys. młodzieży i w porównaniu z 2005 r. ich liczba
zmniejszyła się o 28%. W strukturze kształcenia według typów szkół relatywnie najwięcej młodzieży
jest w liceach ogólnokształcących – blisko 42%; ponad 30% kształciło się w technikach, a ponad 28%
w zasadniczych szkołach zawodowych. W porównaniu z 2005 r. najbardziej, o 35% spadła liczba
uczniów w technikach.
Cele realizujące zadania w obszarze: USŁUGI PUBLICZNE
( CS III.1)
Cel strategiczny:
Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.
Cele operacyjne:
CO III.1.1.

Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności
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w zakresie leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.
CO III.1.2.

Zapewnienie odpowiednich usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych
i opiekuńczych.

( CS III.2)
Cel strategiczny:
Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.
Cele operacyjne:
CO III.2.1.

Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez
unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności
nauczycieli.

CO III.2.2.

Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy,
zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami
edukacyjnymi.

CO III.2.3

Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa, doradztwa
szkolnego i zawodowego.

CO III.2.4.

Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia
dorosłych w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie.

CO III.2.5.

Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja
doradztwa rolniczego.

( CS III.3)
Cel strategiczny:
Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej.
Cele operacyjne:
CO III.3.1.

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.

CO III.3.2.

Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej
na terenie powiatu.

CO III.3.3.

Wykorzystanie potencjału powiatu w tym jego walorów środowiskowych
w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego.

( CS III.4)
Cel strategiczny:
Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.
Cele operacyjne:
Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez
CO III.4.1. jednostki samorządu powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi informatycznych z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.
Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych
CO III.4.2. przy wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi
jednostkami samorządowymi.
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( CS IV.3)
Cel strategiczny:
Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
Cele operacyjne:
CO IV.3.1.

Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej
zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

CO IV.3.2.

Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów
mających na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne
leczenie.

CO IV.3.3.

Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

CO IV.3.4.

Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady
zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

( CS IV.4)
Cel strategiczny:
Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego.
Cele operacyjne:

12.4.

CO IV.4.1.

Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

CO IV.4.2.

Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.

CO IV.4.3.

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

CO IV.4.4.

Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

CO IV.4.5.

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a jego niezaspokojenie nie
pozwala na realizację innych potrzeb i utrudnia rozwój jednostki. Potwierdza to między innymi
znana powszechnie teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa, zgodnie z którą bezpieczeństwo jest drugą
w hierarchii ważności potrzebą ludzką (tuż po potrzebach fizjologicznych takich jak: głód,
pragnienie).
Wzrost przestępczości na terenie powiatu, negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa
publicznego. Wysoki poziom wskaźnika zagrożenia przestępczością, czyli liczby stwierdzonych
przestępstw w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, w 2012 r. ulokował Powiat Dąbrowski na drugim
miejscu w województwie. Obniżyło się również bezpieczeństwo na drogach, gdyż systematycznie
rośnie liczba wypadków, jak i osób w nich poszkodowanych.
Ponadto w 2012 r. częściej niż w latach poprzednich wybuchały pożary, najprawdopodobniej na
skutek umyślnego podpalenia szczególnie nieużytkowanych terenów rolniczych. Nadal istotnym
problemem jest również zagrożenie powodziowe. Znaczna część powiatu należy do terenów
najbardziej zagrożonych powodzią w województwie, a zagrożenie stwarzają głównie rzeki Wisła
i Dunajec.
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Bezpieczeństwo ekologiczne to trwały i ciągły proces zmierzający do osiągnięcia pożądanego stanu
ekologicznego, zabezpieczający spokojną i zdrową egzystencję wszystkich elementów ekosystemu,
przy użyciu różnych środków zgodnych z zasadami współżycia wewnętrznego państwa i społeczności
międzynarodowej6. Jest jedną z głównych dróg prowadzących do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju, jakimjest ochrona środowiska przyrodniczego. Duże znaczenie dla osiągnięcia w pełni
zrównoważonego rozwoju mają cztery łady:
ekologiczny,
społeczny,
ekonomiczny (gospodarczego),
przestrzenny.
Podstawowym narzędziem do osiągnięcia ładu ekologicznego jest ochrona i kształtowanie
środowiska przyrodniczego.

Cele realizujące zadania w obszarze: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE
I SPOŁECZNE
( CS IV.1)
Cel strategiczny:
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.
Cele operacyjne:
CO IV.1.1.

Zmniejszenie poziomu zagrożenia przestępczością.

CO IV.1.2.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

CO IV.1.3.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

CO IV.1.4.

Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury
zabezpieczającej teren powiatu przed skutkami powodzi i innych klęsk
żywiołowych.

( CS IV.2)
Cel strategiczny:
Podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieranie działań w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Cele operacyjne:
CO IV.2.1.

Dążenie do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu
poprzez dalszą rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni
ścieków.

CO IV.2.2.

Prowadzenie gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

CO IV.2.3.

Wspieranie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.

CO IV.2.4.

Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi
przedsiębiorcami w tym zakresie, między innymi: baterii słonecznych,
wód geotermalnych, biomasy itp.

CO IV.2.5.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód i złożami kopalin.

CO IV.2.6.

Wspieranie działań zmierzających do rekultywacji terenów

6

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_ekologiczne (22.03.2014 r.)
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zdegradowanych i gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających
lesistość terenów.
CO IV.2.7.

Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

( CS IV.3)
Cel strategiczny:
Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
Cele operacyjne:
CO IV.3.1.

Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej
zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

CO IV.3.2.

Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów
mających na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne
leczenie.

CO IV.3.3.

Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

CO IV.3.4.

Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady
zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

( CS IV.4)
Cel strategiczny:
Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego.
Cele operacyjne:
CO IV.4.1.

Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

CO IV.4.2.

Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.

CO IV.4.3.

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

CO IV.4.4.

Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

CO IV.4.5.

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.

( CS II.2)
Cel strategiczny:
Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.
Cele operacyjne:
CO II.2.1.

Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.

CO II.2.2.

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom
dróg.

( CS III.1)
Cel strategiczny:
Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.
Cele operacyjne:
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CO III.1.1.

Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności w
zakresie leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

CO III.1.2.

Zapewnienie odpowiednich usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i
opiekuńczych.

( CS III.2)
Cel strategiczny:
Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.
Cele operacyjne:

12.5.

CO III.2.1.

Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez
unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności
nauczycieli.

CO III.2.2.

Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy,
zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami
edukacyjnymi.

CO III.2.3

Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa, doradztwa
szkolnego i zawodowego.

CO III.2.4.

Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia
dorosłych w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie.

CO III.2.5.

Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja
doradztwa rolniczego.

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU

Zarządzanie jednostkami samorządowymi wymaga przeprowadzenia istotnych zmian,
powodujących zbliżenie działań samorządu terytorialnego do warunków, w jakich działa sektor
prywatny oraz wprowadzenia do sektora komunalnego rozwiązań właściwych gospodarce rynkowej.
Samorząd terytorialny zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców poprzez realizację zadań
publicznych, które mogą być własnymi lub zleconymi na podstawie ustawy lub porozumienia
z administracją rządową. Fundamentem wykonywania zadań publicznych jest posiadanie własnego
mienia, odrębnych od państwa finansów i własnej administracji. Czynniki te można traktować, jako
swoiste instrumenty realizacji celów i podporządkowanych im zadań społeczno-gospodarczych.
Kluczowe miejsce w działalności samorządu terytorialnego zajmuje zarządzanie sprawami
publicznymi, które należą do jego kompetencji. Obejmuje ono takie zagadnienia, jak: miejsce,
warunki, mechanizmy i zasady zarządzania tym, co ma podstawowe znaczenie dla interesu
wspólnoty i co mieści się w możliwościach realizacyjnych organów samorządu terytorialnego.

Cele realizujące zadania w obszarze: ZARZĄDZANIE POWIATEM

( CS V.1)
Cel strategiczny:
Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym i organizacjami
pozarządowymi.
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Cele operacyjne:
CO V.1.1.

Efektywne wykorzystanie współpracy w ramach Stowarzyszenia
Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

CO V.1.2.

Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi.

CO V.1.3.

Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego w celu efektywnego
zarządzania powiatem.

( CS V.2)
Cel strategiczny:
Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach współpracy
z partnerami zagranicznymi.
Cele operacyjne:
CO V.2.1.

Wspólna realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów
europejskich.

CO V.2.2.

Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych oraz
promocja gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.

( CS V.3)
Cel strategiczny:
Doskonalenie zarządzania powiatem.
Cele operacyjne:
CO V.3.1.

Większe wykorzystanie partycypacji społecznej w zarządzaniu.

CO V.3.2.

Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką samorządową.

( CS I.1)
Cel strategiczny:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej powiatu.
Cele operacyjne:
CO I.1.1.

Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej
inwestowaniu.

CO I.1.2.

Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

CO I.1.3

Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja
targów gospodarczych.

CO I.1.4.

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w tym prowadzenie doradztwa
inwestycyjno- biznesowego.

( CS III.4)
Cel strategiczny:
Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.
Cele operacyjne:
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CO III.4.1.

Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez
jednostki samorządu powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi informatycznych z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.

CO III.4.2.

Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych
przy wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi
jednostkami samorządowymi.
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Rozdział XIII
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

13.1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej służy wzmocnieniu procesów zarządczych jednostki
samorządu terytorialnego, w szczególności zarządzania finansowego. Wdrożenie narzędzia związane
jest z wypracowaniem i wdrożeniem metodologii przygotowania prognozy finansowej. W założeniu,
narządzie spełniać będzie w dużo większym stopniu funkcje operacyjne niż sprawozdawcze,
wynikające z ustawy o finansach publicznych. Bezpośrednim efektem jego wdrożenia będzie
możliwość oceny zdolności kredytowej i inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego, a więc
głównych parametrów brzegowych, niezbędnych do planowania inwestycyjnego w średnim i długim
okresie. Jedną z użyteczności narzędzia jest szybkość przygotowania prognozy, co umożliwia
również wypracowanie jej różnych wariantów, różniących się np. odmiennymi założeniami
makroekonomicznymi lub założeniami dotyczącymi kształtowania się dochodów i wydatków
budżetowych lub przepływów związanych z zaciąganiem zobowiązań dłużnych.
Obligatoryjny wymóg przygotowania prognozy finansowej regulowany jest w ustawie o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), zobowiązując jednostkę samorządu
terytorialnego do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem w postaci
wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Prognozy te powinny m.in. uwzględniać konieczność
wyliczania dotychczas obowiązujących wskaźników zadłużenia, jak również wskaźnika, który
obowiązywać będzie od początku 2014 r.
Propozycja metodologii WPF opiera się na następujących założeniach:
metodologia WPF musi w maksymalnym stopniu spełniać zapotrzebowanie władz i służb
finansowych administracji samorządowej na dane finansowe w perspektywie wieloletniej
wynikające z procesu zarządzania finansowego;
oparcie

na

metodologii

prezentacji

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego

zakładającej oddzielenie budżetu kapitałowego od budżetu operacyjnego;
koncentracja na maksymalnym uproszczeniu procesu przygotowania WPF przy zachowaniu
wysokiej szczegółowości wyników;
dane wynikowe WPF muszą być łatwo i szybko dostępne dla ośrodków decyzyjnych jednostki
samorządu terytorialnego.

173

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
Celem nadrzędnym administracji samorządowej wykorzystującej powyższe narzędzie, jest
wzmocnienie kluczowych procesów zarządzania, w szczególności planowania finansowego oraz
planowania budżetu1.
13.1.1. Założenia makroekonomiczne
Do celów prognozy finansowej zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte
następujące założenia makroekonomiczne:
Tabela 13.1.

Rok

Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2014 – 2020 – wariant
podstawowy

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźniki ekonomiczne
Stopa
inflacji

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,4%

2,4%

2,4%

PKB

3,8%

3,9%

3,7%

3,8%

3,7%

3,4%

3,3%

13.1.2. Założenia ogólne
Dochody budżetowe prognozowane są w następującym układzie:
Tabela 13.2.

Podział dochodów budżetowych

Dział

1

Nazwa

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

020

LEŚNICTWO

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

752

OBRONA NARODOWA

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

851

OCHRONA ZDROWIA

852

POMOC SPOŁECZNA

854

EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

853

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

http://www.pri.msap.pl/doki/narzedzia/09_Opracowanie_wpf.pdf
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Natomiast wydatki prognozowane są w następującym układzie:

Tabela 13.3.

Podział wydatków budżetowych

Dział

Nazwa

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

752

OBRONA NARODOWA

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

756

DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

851

OCHRONA ZDROWIA

852

POMOC SPOŁECZNA

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniej Prognozie
Finansowej (tak jak wydatki bieżące).
13.1.3 Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych
Tabela 13.4.

Zestawienie dochodów Powiatu Dąbrowskiego w latach 2011 - 2013

Dział

Nazwa

2011

2012

I półrocze 2013

010

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

3 116,00

2 062,00

-

020

LEŚNICTWO

44 518,00

49 783,00

28 754,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 881 801,00

7 837 807,00

739 694,00

700

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

642 454,00

215 771,00

124 507,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 567 537,00

817 315,00

382 933,00
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750

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

407 649,00

491 363,00

143 518,00

752

OBRONA NARODOWA

1 194,00

1 557,00

3 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

3 340 134,00

3 303 442,00

2 219 544,00

756

DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

4 875 566,00

5 185 324,00

2 447 124,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

23 192 264,00

22 652 440,00

12 943 204,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

541 005,00

538 002,00

299 443,00

851

OCHRONA ZDROWIA

2 505 964,00

2 747 921,00

1 459 584,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1 743 185,00

1 634 702,00

871 986,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

899 403,00

544 421,00

353 742,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

52 399,00

63 362,00

25 146,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

48 862,00

48 673,00

18 857,00

921

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

-

3 192 648,00

1,00

926

KULTURA FIZYCZNA

547 641,00

1,00

-

Suma

54 294 692,00

49 326 594,00

22 061 037,00

w tym dochody bieżące

47 532 804,00

45 150 430,00

21 428 412,00

w tym dochody majątkowe

6 761 888,00

4 176 164,00

632 625,00

Tabela 13.5.

Zestawienie wydatków (wykonanie) Powiatu Dąbrowskiego
w latach 2011 – I półrocze 2013

Dział

Nazwa

2011

2012

I półrocze 2013

010

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

-

2 695,00

-

020

LEŚNICTWO

84 556,00

55 146,00

24 002,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

20 351 821,00

12 263 590,00

1 727 319,00
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700

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

-

-

320,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

252 656,00

-

0,00

750

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

4 638 047,00

4 804 751,00

2 056 467,00

754

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

45 521,00

17 577,00

-

756

DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

12 093,00

19 095,00

10 646,00

757

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

781 387,00

984 275,00

390 647,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 888 419,00

12 372 651,00

6 339 371,00

851

OCHRONA ZDROWIA

337 943,00

302 146,00

1 221 365,00

852

POMOC SPOŁECZNA

2 781 440,00

2 729 213,00

1 338 374,00

853

POLITYKA SPOŁECZNA

1 991 251,00

1 739 242,00

882 395,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

2 558 825,00

2 709 998,00

1 382 448,00

921

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

1 263 775,00

3 806 711,00

289 618,00

926

KULTURA FIZYCZNA

421 696,00

26 364,00

9 930,00

Suma

55 127 856,00

41 833 454,00

19 605 996,00

w tym wydatki bieżące

43 411 916,00

34 241 805,00

17 405 707,00

w tym wydatki majątkowe

11 715 940,00

7 591 649,00

2 200 289,00

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym
oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających
w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2–4 oraz art. 90, wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1
i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2–4 oraz
art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na
cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
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3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych
dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech
lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2–4 oraz art. 90,
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1
i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone
w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

13.2. Analiza budżetu za lata 2011 – I półrocze 2013
13.2.1. Bilans dochodów i wydatków
2011

2012

I półrocze 2013

dochody

54 294 692,00

49 326 594,00

22 061 037,00

bieżące

47 532 804,00

45 150 430,00

21 428 412,00

majątkowe

6 761 888,00

4 176 164,00

632 625,00

wydatki

55 127 856,00

41 833 454,00

19 605 996,00

nadwyżka /deficyt

- 833 164,00

7 493 140,00

2 455 041,00
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W budżecie Powiatu Dąbrowskiego w badanych latach deficyt środków budżetowych występuje
w roku 2012. Okres ten wskazują na niewystarczająca ilość środków pieniężnych w budżecie
i zamyka go deficytem, co z kolei przekłada się na wzrost ogólnego poziomu zadłużenia jednostki.

Rys.13.1. Dochody i wydatki Powiatu Dąbrowskiego (2011 – I półrocze 2013)
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Rys. 13.2. Dynamika zmian dochodów i wydatków Powiatu Dąbrowskiego
w latach 2011 – I półrocze 2013
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Największy wzrost wydatków miał miejsce w roku 2011 w porównaniu do dochodów w tym samych
okresie. Rok 2013 nie daje pełnego obrazu wydatków, gdyż przedstawia sytuację finansową tylko
z I półrocza.
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13.2.2. Dochody Powiatu Dąbrowskiego (2011 – I półrocze 2013)
Dochody Powiatu Dąbrowskiego zwiększyły się w roku 2012 w porównaniu do roku 2011
o 9 250 196,47 PLN. Jednakże w roku kolejnym nastąpił spadek o 13,67% w stosunku do roku
poprzedniego.

2011

2012

I półrocze 2013

dochody

54 294 692,00

49 326 594,00

22 061 037,00

bieżące

47 532 804,00

45 150 430,00

21 428 412,00

majątkowe

6 761 888,00

4 176 164,00

632 625,00

50 000 000,00
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00

bieżące

20 000 000,00

majątkowe

15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2011

2012

I półrocze
2013

ŹRÓDLA DOCHODÓW POWIATU:
•

dochody własne – środki, które można wydać na dowolny, ustalony w budżecie cel.
Do dochodów własnych powiatu zalicza się: wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy ze
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z
usług,

•

dotacje – środki pieniężne, które muszą być wykorzystane na konkretny cel. Powiat
otrzymuje dotacje z budżetu państwa, jak również z innych jednostek samorządowych,

•

subwencje - środki otrzymywane przez powiat z budżetu państwa,

•

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Głównym źródłem pochodzenia dochodów własnych Powiatu Dąbrowskiego są m. in. udziały we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
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Tabela 13.6.

Wielkość dochodów w poszczególnych działach budżetowych w stosunku do całości w Powiecie Dąbrowskim
w latach 2011- I półrocze 2013
2011

Dział

Nazwa

010

2012

I półrocze 2013
Stosunek do
Wykonanie
ogółu dochodów

Wykonanie

Stosunek do
ogółu dochodów

Wykonanie

Stosunek do
ogółu dochodów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 116,00

0,01%

2 062,00

0,01%

-

-

020

LEŚNICTWO

44 518,00

0,09%

49 783,00

0,11%

28 754,00

0,13%

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 881 801,00

25,57%

7 837 807,00

16,57%

739 694,00

3,36%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

642 454,00

1,19%

215 771,00

0,46%

124 507,00

0,57%

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 567 537,00

2,89%

817 315,00

1,73%

382 933,00

1,74%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

407 649,00

0,75%

491 363,00

1,04%

143 518,00

0,65%

752

OBRONA NARODOWA

1 194,00

0,01%

1 557,00

0,01%

3 000,00

0,02%

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 340 134,00

6,16%

3 303 442,00

6,98%

2 219 544,00

10,06%

756

DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSOB
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 875 566,00

8,98%

5 185 324,00

10,96%

2 447 124,00

11,10%

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

23 192 264,00

42,72%

22 652 440,00

47,87%

12 943 204,00

58,67%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

541 005,00

1,00%

538 002,00

1,14%

299 443,00

1,36%

851

OCHRONA ZDROWIA

2 505 964,00

4,62%

2 747 921,00

5,81%

1 459 584,00

6,62%

852

POMOC SPOŁECZNA

1 743 185,00

3,21%

1 634 702,00

3,46%

871 986,00

3,96%

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

899 403,00

1,66%

544 421,00

1,15%

353 742,00

1,61%

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

52 399,00

0,10%

63 362,00

0,14%

25 146,00

0,12%

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

48 862,00

0,09%

48 673,00

0,11%

18 857,00

0,09%

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

-

3 192 648,00

6,75%

1,00

0,01%

926
Suma

KULTURA FIZYCZNA

547 641,00

1,01%
100%

1,00

100%

-

-

22 061 037,00

100%

54 294 692,00
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13.2.3. Wydatki Powiatu Dąbrowskiego (2011 – I półrocze 2013)
Największy wzrost wydatków nastąpił w roku 2012 w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast
w 2013 nastąpił spadek o 5 776 612,24 PLN.

wydatki
bieżące
majątkowe

Rys. 13.4.

2011

2012

2013

55 127 856,00

41 833 454,00

19 605 996,00

43 411 916,00

34 241 805,00

17 405 707,00

11 715 940,00

7 591 649,00

2 200 289,00

Wydatki Powiatu Dąbrowskiego w podziale na bieżące oraz majątkowe.

60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
majątkowe
30 000 000,00

bieżące

20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
2011

2012
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Tabela 13.7.

Wielkość wydatków w poszczególnych działach budżetowych w stosunku do całości w Powiecie Dąbrowskim
w latach 2011-I półrocze 2013
2011

2012

2013

Wykonanie

Stosunek do
ogółu
wydatków

Wykonanie

Stosunek do
ogółu
wydatków

Wykonanie

-

-

2 695,00

0,01%

-

84 556,00

0,16%

55 146,00

0,14%

24 002,00

0,13%

20 351 821,00

36,92%

12 263 590,00

29,32%

1 727 319,00

8,81%

-

-

-

320,00

0,01%

252 656,00

0,46%

-

-

-

-

4 638 047,00

8,42%

4 804 751,00

11,49%

2 056 467,00

10,49%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

45 521,00

0,09%

17 577,00

0,05%

-

-

756

DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSOB
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

12 093,00

0,03%

19 095,00

0,05%

10 646,00

0,06%

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

781 387,00

1,42%

984 275,00

2,36%

390 647,00

2,00%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 888 419,00

23,38%

12 372 651,00

29,58%

6 339 371,00

32,34%

851

OCHRONA ZDROWIA

337 943,00

0,62%

302 146,00

0,73%

1 221 365,00

6,23%

852

POMOC SPOŁECZNA

2 781 440,00

5,05%

2 729 213,00

6,53%

1 338 374,00

6,83%

853

POLITYKA SPOŁECZNA

1 991 251,00

3,62%

1 739 242,00

4,16%

882 395,00

4,50%

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2 558 825,00

4,65%

2 709 998,00

6,48%

1 382 448,00

0,71%

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 263 775,00

2,30%

3 806 711,00

9,10%

289 618,00

1,48%

926
Suma

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

421 696,00

0,77%

26 364,00

0,07%

9 930,00

0,05%

55 127 856,00

100%

41 833 454,00

100%

19 605 996,00

100%

Dział

Nazwa

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

020

LEŚNICTWO

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

754
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Analiza wydatków Powiatu Dąbrowskiego w latach 2011 – I półrocze 2013 wskazuje na to, iż
największe nakłady finansowe przeznaczone są na dział transport i łączność oraz oświata
i wychowanie. W pierwszym przypadku stosunek udziału do ogółu wydatków wynosił 36,92% w roku
2011, w 2012 był nieco mniejszy i wynosił 29,32%.
Dział oświata i wychowanie w roku 2011 absorbował 23,38% ogółu wydatków, a w roku 2012 –
29,58%.
W roku 2013 zostało przedstawione wykonanie wydatków za I półrocze, toteż nie można odnosić się
do udziału procentowego.

13.3. Przyjęte założenia i objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013 – 2025.
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z tego
w tym

Wyszczególnienie

Dochody
ogólne

Dochody z
tytułu udziału
we wpływach z
podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

Dochody z
tytułu udziału
we wpływach z
podatku
dochodowego
od osób
prawnych

Podatek
i opłaty

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Dochody
bieżące

w tym
w tym
Z subwencji
ogólnej

Z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonyc
h na cele
bieżące

1.1.3.1

1.1.4

Z podatku od
nieruchomości

Dochody
majątkowe

Ze
sprzedaży
majątku

Z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

Lp

1

Formuła

[1.1]+[1.2]

2013

47 908 700,00

40 444 013,00

4 089 089,00

90 00,00

1 327 232,00

0,00

22 521 840,00

11 567 105,00

7 464 687,00

130 753,00

7 333 934,00

2014

55 000 000,00

50 000 000,00

4 000 000,00

100 00,00

1 300 000,00

0,00

22 500 000,00

21 100 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2015

52 500 000,00

49 500 000,00

4 000 000,00

100 00,00

1 300 000,00

0,00

22 500 000,00

20 600 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2016

47 000 000,00

44 000 000,00

4 000 000,00

100 00,00

1 300 000,00

0,00

22 500 000,00

15 100 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2017

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2018

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2019

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2020

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2021

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2022

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2023

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2024

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2025

42 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00
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z tego
w tym

w tym

Wyszczególnienie

Wydatki
ogólne

Lp

2

Formuła

[2.1]+[2.2]

2013

w tym

gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z limitów
spłaty zobowiązań określonych w
art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240. z późn. zm.) lub art. 169 ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104,z późn.
zm.)

na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości
w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa)

Wydatki na
obsługę długu

Odsetki i
dyskonto
określone w art.
243 ust 1
ustawy lub art.
169 ust 1 ufp z
2005 r.

Z tytułu
poręczeń i
gwarancji

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.2

3

50 602 717,00

38 039 651,00

77 705,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

12 583 066,00

-2 694 017,00

2014

53 200 000,00

43 200 000,00

1 038 708,00

0,00

0,00

820 000,00

820 000,00

10 000 000,00

1 800 000,00

2015

50 489 528,00

44 469 528,00

988 743,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

5 000 000,00

2 010 472,00

2016

44 728 211,00

39 728 211,00

861 026,00

0,00

0,00

640 000,00

640 000,00

4 000 000,00

2 271 789,00

2017

39 728 211,00

35 728 211,00

691 250,00

0,00

0,00

480 000,00

480 000,00

4 000 000,00

2 271 789,00

2018

40 030 639,00

36 030 639,00

645 131,00

0,00

0,00

340 000,00

340 000,00

4 000 000,00

1 969 361,00

2019

40 152 906,00

36 152 906,00

619 430,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

4 000 000,00

1 847 094,00

2020

41 497 351,00

37 497 351,00

198 687,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

4 000 000,00

502 649,00

2021

41 537 602,00

37 537 602,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

84 000,00

4 000 000,00

462 398,00

2022

41 738 683,00

37 738 683,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

4 000 000,00

261 317,00

2023

41 738 683,00

37 738 683,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

4 000 000,00

261 317,00

2024

41 738 683,00

37 738 683,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

4 000 000,00

261 317,00

2025

41 738 679,00

37 738 679,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

4 000 000,00

261 321,00
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z tego:
w tym:
Wyszczególnienie

Wydatki ogólne

Lp

4

Formuła

[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]

2013

Nadwyżka
budżetowa
z lat
ubiegłych

Na
pokrycie
deficytu
budżetu

Wolne
środki o
których
mowa w
art. 217 ust
2 pkt 6
ustawy

w tym:

w tym:

Na
pokrycie
deficytu
budżetu

Kredyty,
pożyczki,
emisja
papierów
wartościowych

w tym:

Na
pokrycie
deficytu
budżetu

Inne
przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu

Na
pokrycie
deficytu
budżetu

4.1

4.1.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

4 152 372,00

0,00

0,00

1 539 198,00

116 140,00

2 613 174,00

2 577 877,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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z tego:
w tym:

Wyszczególnienie

Rozchody
budżetu

Lp

5

Spłaty rat
kapitałowych
kredytów
i pożyczek
oraz wykup

łączna Kwota
przypadających na dany
rok kwot wyłączeń
określonych w: art. 243
ust. 3 pkl 1 ustawy (lub
art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp
z 2005 r.), art. 121 a
ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1241, z późn.
zm.) oraz art. 36 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej (Dz.U. poz.
1456)

w tym:
w tym:
w tym:

kwota
przypadający
ch na dany
rok kwot
wyłączeń
określonych
w art.
243 ust. 3 pkt
1 ustawy lub
art. 169 ust. 3
pkt 1 ufp z
2005 r.

Inne
rozchody
niezwiązan
e ze spłatą
długu

Kwota długu

Łączna kwota
wyłączęń z
ograniczeń długu
określonych w
art. 170 ust 3 z
roku 2005 r. oraz
w art. 36 ustawy
o zmianie
niektórych
ustaw w związku
z realizacją
ustawy
budżetowej

Kwota
wyłączeń z
ograniczeń
długu
określonych
w art. 179
ust. 3 ulp z
2005 r.

Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ulp z 2005 r.
bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1

Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ulp z 2005
r. po
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

5.1

5.1.1.

5.1.1.1

5.2

6

6.1

6.1.1

6.2

6.3

7

Formuła

[5.1]+[5.2

2013

1 458 355,00

1 458 355,00

0,00

0,00

0,00

14 180 824,00

0,00

0,00

29,60%

29,60%

0,00

2014

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

12 380 824,00

0,00

0,00

22,51%

22,51%

0,00

2015

2 010 472,00

2 010 472,00

0,00

0,00

0,00

10 370 352,00

0,00

0,00

19,75%

19,75%

0,00

2016

2 271 789,00

2 271 789,00

0,00

0,00

0,00

8 098 563,00

0,00

0,00

17,23%

17,23%

0,00

2017

2 271 789,00

2 271 789,00

0,00

0,00

0,00

5 826 774,00

0,00

0,00

13,87%

13,87%

0,00

2018

1 969 361,00

1 969 361,00

0,00

0,00

0,00

3 857 413,00

0,00

0,00

9,18%

9,18%

0,00

2019

1 847 094,00

1 847 094,00

0,00

0,00

0,00

2 010 319,00

0,00

0,00

4,79%

4,79%

0,00

2020

502 649,00

502 649,00

0,00

0,00

0,00

1 504 570,00

0,00

0,00

3,59%

3,59%

0,00

2021

462 398,00

462 398,00

0,00

0,00

0,00

1 045 272,00

0,00

0,00

2,49%

2,49%

0,00

2022

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

783 955,00

0,00

0,00

1,87%

1,87%

0,00

2023

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

522 638,00

0,00

0,00

1,24%

1,24%

0,00

2024

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

261 321,00

0,00

0,00

0,62%

0,62%

0,00

2025

261 321,00

261 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

188

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
Wskaźnik spłaty zobowiąząń

Relacja zrównoważenia wydatków
bieżących o której mowa w art. 242
ustawy

Wyszczególnienie

Różnica
między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,
powiększonymi o
nadwyżkę
budżetową
określoną w pkt
4.1. i wolne środki
określone w pkt
4.2. a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi[6])
o wydatki
określone w pkt
2.1.2.

Lp

8.1

8.2

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu wyłączeń
określonych w art. 36
ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie
niektórych ustaw w
związku z realizacją
ustawy budżetowej,
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy

Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1., obliczonego w
oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1., obliczonego w
oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
rok budżetowy

9.7

9.7.1

9.8

9.8.1

([2.1 1]+[2.1.3.1
]+[5.1 ]+[9.5][5.1.1]-|2.1.1.1])/[1]

średnia z trzech
poprzednich lat
[9,6,1]

średnia z trzech
poprzednich lat
[9,6,1]

[9.6]-[9.7]

[9.6] - [9.7.1]

Wskaźnik
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań, o
której mowa w
art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r. do
dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających
na dany rok
określonych w
pkt 5.1.1.

Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych
w pkt 5.1.1.

Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych
w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca
doliczeniu zgodnie z
art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu wyłączeń

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu wyłączeń
określonych w art. 36
ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie
niektórych ustaw w
związku z realizacją
ustawy budżetowej,
obliczony w oparciu o
plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

([2.1.1.]+ [2.1.3.1]
+ [5.1])/[1]

([2.1.1] + [2.1.3.1]
+ [5.1]- [5.1.1] [2.1.1.1]) / [1]

Wskaźnik
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań, o
której mowa w
art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r. do
dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
wyłączeń
określonych w
pkt 5.1.1.

Formuła

[1.1]-[2.1]

[1.1]+ [4.1]+
[4.2]-[2.1][2.1.2]

([2.1.1] +
[2.1.3.1] + [51]) / [1]

([2.1.1] +
|2.1.3.1] +
[5.1]-[5.1.1]12.1.1.1]
)/[1]

2013

2 404 362,00

3 943 560,00

4,77%

4,77%

4,77%

4,77%

0,00

4,77%

7,19%

7,85%

TAK

TAK

2014

6 600 000,00

6 800 000,00

6,65%

X

6,65%

6,65%

0,00

6,65%

6,22%

6,88%

NIE

TAK

2015

5 010 472,00

5 010 472,00

7,24%

X

7,24%

7,24%

0,00

7,24%

7,55%

8,21%

TAK

TAK

2016

4 271 789,00

4 271 789,00

8,03%

X

8,03%

8,03%

0,00

8,03%

9,06%

9,06%

TAK

TAK

2017

4 271 789,00

4 271 789,00

8,20%

X

8,20%

8,20%

0,00

8,20%

10,33%

10,33%

TAK

TAK

2018

3 969 351,00

3 969 351,00

7,03%

X

7,03%

7,03%

0,00

7,03%

9,60%

9,60%

TAK

TAK

2019

3 847 094,00

3 847 094,00

6,35%

X

6,35%

6,35%

0,00

6,35%

. 9,57%

9,57%

TAK

TAK

2020

2 502 649,00

2 502 649,00

1,95%

X

1,96%

1,96%

0,00

1,96%

9,59%

9,59%

TAK

TAK

2021

2 462 398,00

2 462 398,00

1,30%

X

1,30%

1,30%

0,00

1,30%

8,19%

8,19%

TAK

TAK

2022

2 261 317,00

2 261 317,00

0,74%

X

0,74%

0,74%

0,00

0,74%

6,99%

6,99%

TAK

TAK

2023

2 261 317,00

2 261 317,00

0,71%

X

0,71%

0,71%

0,00

0,71%

5,73%

5,73%

TAK

TAK

2024

2 261 317,00

2 261 317,00

0,67%

X

0,67%

0,67%

0,00

0,67%

5,54%

5,54%

TAK

TAK

2025

2 261 321,00

2 261 321,00

0,65%

X

0,65%

0,65%

0,00

0,65%

5,38%

5,38%

TAK

TAK
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w tym na:

Wyszczególnienie

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej

Spłaty
kredytów,
pożyczek i
wykup
papierów
wartościowych

Wydatki bieżące
na wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)

Wydatki objęte
limitem art. 226
ust. 3 ustawy

bieżące

majątkowe

10

10.1

11.1

11.2

11.3

11.3.1

Formuła

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowan
e

Nowe wydatki
inwestycyjne

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

11.3.2

11.4

11.5

11.6

[11.3.1]+ [11.3.2)

2013

0,00

0,00

20 772 136,00

5 502 215,00

1 122 737,00

1 115 737,00

7 000,00

7 000,00

11 140 401,00

1 415 665,00

2014

1 800 000,00

1 800 000,00

21 185 763,00

5 740 137,00

4 534 997,00

983 803,00

3 551 194,00

1 801 194,00

8 198 806,00

0,00

2015

2 010 472,00

2 010 472,00

21 715 407,00

5 883 640,00

1 034 086,00

208 641,00

825 445,00

825 445,00

5 174 555,00

0,00

2016

2 271 789,00

2 271 789,00

22 258 293,00

6 030 731,00

7 801,00

0,00

7 801,00

7 801,00

4 992199,00

0,00

2017

2 271 789,00

2 271 789,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1 969 361,00

1 969 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 847 094,00

1 847 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

502 649,00

502 649,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

462 398,00

462 398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

261 317,00

261 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

261 321,00

261 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki
określone w
art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

12.1

12.1.1

12.1.1.1

Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2

2013

971 979,00

907 218,00

907 218,00

0,00

0,00

0,00

1 115 737,00

965 920,00

965 920,0C

2014

880 074,00

815 639,00

815 639,00

0,00

0,00

0,00

983 803,00

841 675,00

841 675,0C

2015

181 241,00

163 951,00

163 951,00

0,00

0,00

0,00

208 641,00

181 634,00

181 634,0C

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy

w tym:
w tym:

w tym:

środki
określone w
art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy

12.2.1

12.2.1.1

w tym:

w tym:

finansowane
środkami
określonymi
w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację
programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z
zawartych umów z podmiotem
dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

12.3

12.3.1

12.3.2

Formuła
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wydatki
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej

Dochody
budżetowe z
tytułu dotacji
celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.)

Wysokość
zobowiązań
podlegającyc
h umorzeniu,
o którym
mowa w art.
190 ustawy o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
przejętych do
końca 2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej

Wydatki
bieżące na
pokrycie
ujemnego
wyniku
finansowego
samodzielneg
o publicznego
zakładu
opieki
zdrowotnej

finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

12.4

12.4.1

12.4.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13,7

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Wyszczególnienie

Lp
Formuła
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Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych

Kwota długu,
którego
planowana spłata
dokona się z
wydatków
budżetu

Wydatki
zmniejszające dług

14.1

14.2

2013

1 458 355,00

2014

w tym:

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w pkt
14.3.3

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2 010 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2 010 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2 010 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1 708 044,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 585 777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

241 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

201 081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie

Lp
Formuła
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Wyszczególnienie

WPF na dzień
08 listopada 2013 r.

WPF po
zmianach

1

2

3

4

5

48.315.207

47.908.700

406.507

-

40.275.269

40.444.013

-

168.744

11.336.038

11.567.105

-

238.067

b/ podatki i opłaty

1.327.052

1.327.232

-
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- dochody majątkowe, w tym:

8.039.938

7.464.687

575.251

-

604.702

130.753

473.949

-

7.435.236

7.333.934

101.302

-

51.009.224

50.602.717

406.507

-

- wydatki bieżące, w tym:

37.926.664

38.039.651

-

112.987

a/ wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń

20.805.156

20.772.136

33.020

-

b/ zadania statutowe

10.422.134

10.505.932

-

83.798

c/ świadczenia na rzecz osób
fizycznych

1.303.210

1.292.010

11.200

-

d/ dotacje na zadania bieżące

3.452.722

3.526.131

-

73.409

- wydatki majątkowe

13.082.560

12.563.066

519.494

-

1. Dochody ogółem,
z tego:
- dochody bieżące, w tym m.
innymi:
a/ z tyt. dotacji i środków na
cele bieżące

a/ z tyt. sprzedaży majątku
b/ z tyt. dotacji i środków na
inwestycje
2. Wydatki ogółem z tego:
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CZĘŚĆ IV
ROZPOZNANIE, PRZEGLĄD
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Rozdział XIV
PODSTAWOWE ZADANIA STRATEGICZNE I OPERACYJNE
POWIATU DĄBROWSKIEGO DO REALIZACJI
W LATACH 2014 -2020

Obszar I

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

CEL STRATEGICZNY I.1.

WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ I KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARCZEJ POWIATU

I.1.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej inwestowaniu.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

I.1.1.1

Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących
oraz potencjalnych stref aktywności
gospodarczej we współpracy z samorządami
i podmiotami prywatnymi.

Powiat/gminy,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,

I.1.1.2.

Współpraca z samorządami i podmiotami
prywatnymi w zakresie uzbrajania stref.

Powiat/gminy,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Nazwa zadania

I.1.2. Promocja powiązań kooperacyjnych wzmacniających konkurencyjność mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.
Nr
zadania
I.1.2.1

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Podejmowanie przez samorządy przedsięwzięć
w celu promocji gospodarczej i współpracy
przedsiębiorstw.

Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.1.3. Wspólny system promocji gospodarczej i inwestycyjnej w tym organizacja targów
gospodarczych
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.1.3.1

Organizacja targów gospodarczych.

I.1.3.2.

Tworzenie wspólnego systemu promocji
gospodarczej i inwestycyjnej.

I.3.3.3.

Wykreowanie i promocja marki wysokiej
jakości produktów lokalnych.
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Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
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I.1.4. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w tym prowadzenie doradztwa inwestycyjno biznesowego.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.1.4.1.

Utworzenie powiatowego ośrodka wspierania
przedsiębiorczości.

I.1.4.2.

Działania na rzecz poprawy klimatu
inwestycyjnego w powiecie.

I.1.4.3.

Wspieranie instytucji doradztwa inwestycyjnobiznesowego.

Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,

I.1.5. Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową osób
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo; podejmowanie lokalnych inicjatyw
na rzecz zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.1.5.1.

Prowadzenie aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.

I.1.5.2.

Prowadzenie stałego monitoringu lokalnego
rynku pracy.

I.1.5.3.

Poprawa efektywności usług rynku pracy.

I.1.5.4.

Realizacja programów i projektów na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu.

I.1.5.5.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii
informatycznych w zakresie obsługi
bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiat, PUP/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat, PUP/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat, PUP/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat, PUP/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,

Powiat, PUP

Środki własne,
zewnętrzne UE

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

I.1.6. Stwarzanie warunków do rozwoju e-gospodarki.
Nr
zadania

Nazwa zadania

I.1.6.1.

Podejmowanie działań promujących
e-gospodarkę.

I.1.6.2.

Zwiększanie potencjału inwestycyjnego
powiatu poprzez budowę i modernizację
aktualnych rejestrów publicznych.
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Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
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I.1.7. Wykorzystanie możliwości rozwoju ekonomii społecznej w tym rozwój
przedsiębiorczości społecznej.
Nr
zadania
I.1.6.1.

Nazwa zadania
Inicjowanie i wspieranie projektów z zakresu
ekonomii społecznej.

CEL STRATEGICZNY I.2.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

PODNIESIENIE EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI ROLNICTWA

I.2.1. Promocja tworzenia grup producenckich, wspieranie partnerstwa szczególnie w zakresie
producentów rolnych.
Nr
zadania
I.2.1.1.

Nazwa zadania
Inicjowanie i wspieranie działań promujących
grupy producenckie i ich powstawanie,
współpracę partnerską szczególnie w zakresie
producentów rolnych.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

I.2.2. Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.
Nr
zadania

Nazwa zadania

I.2.2.1.

Wypromowanie powiatu jako obszaru
o wysokich walorach środowiskowych oraz
producenta ekologicznej żywności.

I.2.2.2.

Promocja produktów spełniających normy
ekologiczne w tym poprzez udział w targach
i konferencjach regionalnych
i krajowych.

Powiat/gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

I.2.2.3.

Wspieranie przetwórstwa produktów rolnych
w tym szczególnie ekologicznego w tym
poprzez organizowanie i wspieranie udziału
w targach i konferencjach regionalnych
i krajowych.

Powiat/gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.2.4.

Wspieranie tworzenia i promocja małych
rynków lokalnych w tym targowisk.

Powiat/gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.3. Tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.2.3.1.

Promocja przedsiębiorczości na terenach
wiejskich w tym organizacja targów,
konferencji i szkoleń.

I.2.3.2.

Wspieranie modernizacji obszarów wiejskich
poprzez rozwój i odnowę wsi.
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Powiat/gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/ samorząd
województwa,
gminy, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
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I.2.3.3.

Działania na rzecz aktywizacji gospodarczej
terenów wiejskich w tym tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw.

Powiat/gminy,
MODR, ARIMR, rolnicy
i organizacje rolnicze

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.4. Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa rolniczego.
Nr
zadania
I.2.4.1.

Nazwa zadania
Organizacja i wsparcie wspólnych
przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych
w zakresie doradztwa i informacji dla
rolników.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
MODR, ARIMR,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.5. Poprawa struktury agrarnej.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

I.2.5.1.

Promocja i wspieranie działań na rzecz
uporządkowania terenów wiejskich poprzez
scalanie i wymianę gruntów i inne innowacyjne
formy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej.

Powiat/ samorząd
województwa,
gminy, rolnicy

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.5.2.

Prowadzenie racjonalnego programu
zalesiania.

Powiat/ gminy,
rolnicy

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.2.5.3.

Aktualizowanie planów zagospodarowania
przestrzennego gmin pod kątem stworzenia
możliwości zalesienia nieużytków i gruntów
nieprzydatnych rolniczo.

Powiat/ gminy,
rolnicy

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

CEL STRATEGICZNY I.3.

ROZWÓJ PRZEMYSŁU CZASU WOLNEGO

I.3.1. Zintegrowanie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej
na terenie powiatu.
Nr
zadania
I.3.1.1.

I.3.1.2.

I.3.1.3.

Nazwa zadania
Wypracowanie koncepcji wspólnej oferty
turystycznej, rekreacyjnej, sportowej
i kulturalnej na terenie powiatu w tym
utworzenie lokalnej organizacji turystycznej.
Promowanie walorów turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych
powiatu poprzez udział w regionalnych,
krajowych i zagranicznych wydarzeniach
o takim charakterze.
Promocja dobrych praktyk z obszaru przemysłu
czasu wolnego.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
i prywatne

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
i prywatne

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
i prywatne

I.3.2. Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej placówek
powiatowych, w tym Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
Biblioteki Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.
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Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.3.2.1.

Wzbogacenie oferty Centrum Polonii – Ośrodka
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

I.3.2.2.

Działania na rzecz unowocześnienia oferty
Biblioteki Powiatowej przy współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, biblioteki, jako
centra informacji i wiedzy.

I.3.2.3.

Szersze wykorzystanie tradycji lokalnych,
kultury obszarów wiejskich, rzemiosła
i ginących zawodów do kreowania nowych
produktów i wydarzeń turystycznych.

Centrum Polonii –
Ośrodek Kultury,
Turystyki i Rekreacji
w Brniu/ organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Biblioteka
Powiatowa/
biblioteki gminne,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

I.3.3. Wykorzystanie programu subregionalnego, szczególnie w obszarze rozwoju przemysłu
czasu wolnego
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

I.3.3.1.

Weekendowa turystyka Szczucinką – rozwój
turystyki kolejowej na terenie powiatu
dąbrowskiego i tarnowskiego.

I.3.3.2.

Konno przez Ziemię Tarnowską.

I.3.3.3.

I.3.3.4.

I.3.3.5.

Nie mam czasu na nudę - organizację
dodatkowych zajęć sportowych oraz
turystyczno-rekreacyjnych dla młodzieży.
Tworzenie ogólnopolskiego produktu
turystycznego – małopolski odcinek” Szlaku
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
– etap II”.

Utworzenie kompleksowej oferty subregionu
tarnowskiego dla turystyki aktywnej.

Powiat/ powiaty
partnerskie, gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat Tarnowski/
Powiat Dąbrowski,
gminy, podmioty
prywatne
Powiat Tarnowski/
Powiat Dąbrowski,
szkoły

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,
Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne
Środki własne,
zewnętrzne UE

Powiat Tarnowski/
Powiat Dąbrowski,
gminy

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne

Lokalna Organizacja
Turystyczna
„Tarnowska
Organizacja
Turystyczna”/ Powiat
Dabrowski, powiaty
partnerskie, gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,

I.3.4. Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na terenie powiatu.
Nr
zadania
I.3.4.1.

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Promocja i rozwój usług „srebrnej gospodarki”.

Powiat/ Uniwersytet
Trzeciego Wieku,
gminy, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne UE
i prywatne,

199

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

Obszar II INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ
CEL STRATEGICZNY II.1.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ POWIATU

II.1.1. Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów
oraz budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.
Nr
zadania
II.1.1.1.

Nazwa zadania
Organizacja spotkań i podejmowanie innych
działań w celu intensyfikacji prac
zmierzających do modernizacji drogi krajowej
nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów oraz
budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Samorząd
województwa,
Powiat Tarnowski,
gminy, GDDKiA,

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.1.2. Wspieranie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Wisła
w miejscowości Borusowa.
Nr
zadania
II.1.2.1.

Nazwa zadania
Podejmowanie działań wspierających
przygotowanie i realizację budowy mostu na
rzece Wisła w miejscowości Borusowa.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Samorząd
województwa,
gminy, GDDKiA,

Środki własne,
zewnętrzne UE
i regionalne

II.1.3. Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich przebiegających
przez teren powiatu.
Nr
zadania
II.1.3.1.

Nazwa zadania
Podejmowanie działań wspierających
modernizację dróg wojewódzkich
przebiegających przez teren powiatu.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Samorząd
województwa,
gminy,

Środki własne,
zewnętrzne UE
i regionalne

II.1.4. Wspieranie działań zawartych w Krajowym Planie Zagospodarowania Kraju 2030
w zakresie planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów - Szczucin,
wraz z przedłużeniem trasy do Kielc.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

II.1.4.1.

Monitorowanie i wsparcie realizacji działań
zawartych w Krajowym Planie
Zagospodarowania Kraju 2030 w zakresie
planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej
Tarnów - Szczucin, wraz z przedłużeniem trasy
do Kielc.

Powiat/ powiaty
sąsiednie, Samorząd
województwa,
gminy, MIR

Środki własne,
zewnętrzne UE

CEL STRATEGICZNY II.2.
II.2.1.

ROZWÓJ POWIATOWEGO I LOKALNEGO UKŁADU DROGOWEGO

Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych.

Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

II.2.1.1

Remont drogi powiatowej1301K Wola Żelichowska –
Gręboszów – Otfinów w km 0+000 – 2+700, 3+700 –
5+620
łącznie 4,620 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE
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II.2.1.2

Remont drogi powiatowej 1306K Bolesław – Tonia Bolesław w km 0+000 – 0+180, 1+380 –3+547, 6+037
– 6+270,
łącznie 2,570 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.3

Remont drogi powiatowej 1307K Swarzów –
Mędrzechów - Delastowice w km 3+900 – 5+400,
łącznie 1,500 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.4

Remont drogi powiatowej 1308K Bolesław – Grądy –
Wola Mędrzechowska w km 5+100 – 8+190,
łącznie 3,090 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.5

Remont drogi powiatowej 1309K Zalipie – Samocice
w km 0+000 – 1+300, 1+800 – 3+349,
łącznie 2,849 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.6

Remont drogi powiatowej 1310K Samocice –
Podlipie – Ćwików – Olesno – Wielopole
w km 4+000 – 5+080, 5+750 – 10+312, 10+900 –
14+338
łącznie 9,080 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.7

Remont drogi powiatowej 1311K Zalipie - Kuzie w
km 0+000 – 0+950
łącznie 0,950 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.8

Remont drogi powiatowej 1314K Podborze Smęgorzów w km 0+460 – 1+762,
łącznie 1,302 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.9

Remont drogi powiatowej 1316K Dąbrowa
Tarnowska - Otfinów - w km 6+300 – 8+333,
łącznie 2,033 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.10

Remont drogi powiatowej 1317K Szczucin – Maniów
– Borki – Załuże – Wadowice Dolne w km 0+750 –
1+100, 1+800 – 3+000, 5+100 – 8+300,
łącznie 4,750 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.11

Remont drogi powiatowej 1318K Szczucin – Suchy
Grunt - Radwan - w km 0+1+200, 5+900 – 17+000,
łącznie 12,300 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.12

Remont drogi powiatowej 1319K Szczucin –
Radgoszcz w km, 5+400, 6+318,
łącznie 0,918 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.13

Remont drogi powiatowej 1321K Dąbrowa
Tarnowska - Sutków (ul. Gruszowska) w km
0+0001+500,
łącznie 1,500 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.14

Remont drogi powiatowej 1322K Dąbrowa
Tarnowska - Radgoszcz w km 0+270 –0+850,3+703 –
5+290, .9+820 –10+450,
łącznie 2,797 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.15

Remont drogi powiatowej 1323K Czarkówka –
Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w km 9+875
0+1+100, 2+800 – 5+737, 7+450 – 8+645, 8+700 –
13+350, 14+150 – 15+370,
łącznie 11,102 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.16

Remont drogi powiatowej 1325K Skrzynka Mędrzechów w km 3+800 – 5+500, 6+200 – 6+600,
łącznie 2,100 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.17

Remont drogi powiatowej 1326K Jamy – Małec w km
0+000 – 2+065,
łącznie 2,065 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.18

Remont drogi powiatowej 1327K Radgoszcz –
Narożniki w km 0+000 – 1+100,

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE
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łącznie 1,100 km

II.2.1.19

Remont drogi powiatowej 1330K Czyżów – Gorzyce Kłyż w km 0+000 – 0+536,
łącznie 0,536 km

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

Łączna ilość dróg do remontu w km: 67,162
II.2.1.20

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1303K
Zawierzbie - Kozłów – Szczucin w m. Kanna
w km 9+267 /kanał Zyblikiewicz I/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.21

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1306K
Bolesław – Tonia - Bolesław w m. Tonia
w km 4+456/kanał Zyblikiewicz II/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.22

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1307K
Swarzów – Mędrzechów - Delastowice w m.
Swarzów w km 1+162 /rzeka Breń/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.23

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1307K
Swarzów – Mędrzechów - Delastowice w m.
Dąbrówki Breńskie w km 5+897 /rzeka Żabnica/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.24

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1307K
Swarzów – Mędrzechów - Delastowice
w m. Dąbrówki Breńskie w km 6+170 /rzeka
Żymanka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.25

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1310K
Samocice – Podlipie – Ćwików – Olesno - Wielopole
w m. Samocice w km 1+345 /kanał Zyblikiewicz I/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.26

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1310K
Samocice – Podlipie – Ćwików – Olesno - Wielopole
w m. Ćwików w km 7+420 /rzeka Żabnica/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.27

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1310K
Samocice – Podlipie – Ćwików – Olesno - Wielopole
w m. Ćwików w km 8+165 /rzeka Olesieńka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.28

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1313K
Dąbrowa Tarnowska - Żelichów w m. Swarzów w km
3+533 /rzeka Żabnica/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.29

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1313K
Dąbrowa Tarnowska - Żelichów w m. Ćwików w km
8+538 /rzeka Żabnica/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.30

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1314K
Podborze - Smęgorzów w m. Podborze w km 0+463
/rzeka Młynówka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.31

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1314K
Podborze - Smęgorzów w m. Podborze w km 1+251
/rzeka Breń/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.32

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1316K
Dąbrowa Tarnowska - Otfinów - w m. Wielopole
w km 8+031 /rzeka Żabnica/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.33

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1318K
Szczucin – Suchy Grunt - Radwan - w m. Dąbrowica
w km 5+763 /rzeka Breń/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.34

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1318K
Szczucin – Suchy Grunt - Radwan - w m. Zabrnie
w km 7+376 /rzeka Zabrnie/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.35

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1318K
Szczucin – Suchy Grunt - Radwan - w m. Suchy
Grunt w km 8+560 /potok Łoś/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.36

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1318K
Szczucin – Suchy Grunt - Radwan - w m. Sutków
w km 17+102/rzeka Nieczajka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE
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II.2.1.37

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1319K
Szczucin – Radgoszcz - w m. Zabrnie w km 3+857
/rzeka Breń/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.38

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1319K
Szczucin – Radgoszcz - w m. Brzezówka w km 6+298
/rzeka Upust/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.39

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1322K
Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz - w m. Nieczajna
Górna w km 4+831 /rzeka Nieczajka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.40

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1322K
Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz - w m. Radgoszcz
w km 10+444 /rzeka Upust/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.41

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1322K
Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz - w m. Radgoszcz
w km 12+429 /rzeka Dęba/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.42

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1323K
Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w m.
Luszowice w km 9+875 /rzeka Upust/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.43

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1324K
Nieczajna Górna – Smyków –Nowa Jastrząbka w m.
Smyków w km 7+362 /rów melioracyjny/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.44

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1328K
Dąbrowa Tarnowska - Smyków w m. Szarwark w km
0+744 /rzeka Szarwarczanka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.45

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1328K
Dąbrowa Tarnowska - Smyków w m. Lipiny w km
11+924 /rów melioracyjny/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.46

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1303K Zawierzbie - Kozłów – Szczucin w m. Kozłów
/potok Hubenicki/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.47

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1303K Zawierzbie - Kozłów – Szczucin w m.
Bolesław w km12+050 /rów Świebodzki/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.48

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1306K Bolesław – Tonia - Bolesław w m. Bolesława
w km 0+223 /kanał Zyblikiewicz II/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.49

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów - w m.
Wielopole w km 6+170 /rzeka Wielopólka/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.50

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1324K Nieczajna Górna – Smyków –Nowa Jastrząbka
w m. Nieczajna Górna w km 0+084 /rów
melioracyjny/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.1.51

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej
1324K Nieczajna Górna – Smyków –Nowa Jastrząbka
w m. Nieczajna Górna w km 2+580 /rów
melioracyjny/

Zarząd Drogowy,
Starostwo Powiatowe

Środki własne,
zewnętrzne UE

II.2.2.
Nr
zadania
II.2.2.1.

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom dróg.
Nazwa zadania
Budowa i modernizacja ciągów pieszych
i pieszo-rowerowych.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Zarząd Drogowy/
Starostwo
powiatowe, gminy

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe
i UE
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II.2.3. Doskonalenie dostępności i jakości komunikacji zbiorowej powiatu
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

II.2.2.1.

Bieżące monitorowanie, analiza i doskonalenie
dostępności i jakości komunikacji zbiorowej
powiatu.

Starostwo
powiatowe/ gminy,
przewoźnicy,
mieszkańcy

Środki własne

CEL STRATEGICZNY II.3.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SIECIOWEJ

II.3.1. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci szerokopasmowego dostępu
do Internetu.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

II.3.1.1.

Monitorowanie i analiza dostępności
informatycznej administracji publicznej.

Powiat/ gminy

Środki własne

II.3.1.2.

Podejmowanie i wspieranie działań
zmierzających do rozbudowy sieci
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Powiat/ gminy,
mieszkańcy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

II.3.2. Wykorzystanie działań krajowych i regionalnych z obszaru informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju cyfrowego.
Nr
zadania
II.3.2.1.

Nazwa zadania
Promocja i realizacja działań z obszaru
e-administracji wynikających z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe
i UE, środki
prywatne

Obszar III USŁUGI PUBLICZNE
CEL STRATEGICZNY III.1.

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH

III.1.1. Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności w zakresie leczenia
szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.1.1.1.

Analiza i doskonalenie jakości i dostępności
usług medycznych w zakresie leczenia
szpitalnego i specjalistycznej opieki
ambulatoryjnej.

III.1.1.2.

Unowocześnianie wyposażenia i utrzymywanie
szpitala zgodnie z wymogami sanitarnoepidemiologicznymi.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
ZOZ, NFZ

Środki własne,
ZOZ, NFZ

Powiat/ gminy,
ZOZ, NFZ,
podmioty prywatne

Środki własne,
ZOZ, zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

III.1.2. Zapewnienie odpowiednich usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
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Nr
zadania

Nazwa zadania

III.1.1.1.

Analiza i doskonalenie jakości i dostępności
usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych
i opiekuńczych.

III.1.1.2.

Promocja i wsparcie dla rozwoju oferty usług
w szczególności dla osób starszych
i niepełnosprawnych.

CEL STRATEGICZNY III.2.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
ZOZ, NFZ,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
ZOZ, NFZ
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

III.2.1. Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego poprzez unowocześnianie
bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.2.1.1.

Monitorowanie i analiza poziomu kształcenia
dzieci i młodzieży na terenie powiatu w tym
w szczególności na poziomie
ponadgimnazjalnym.

III.2.1.2.

Podejmowanie działań w celu unowocześnienia
bazy dydaktycznej szkół i placówek
edukacyjnych.

III.2.1.3.

Efektywne wykorzystywanie środków na
doskonalenie umiejętności nauczycieli.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ szkoły,
gminy, Kuratorium,
WUP, GUS,

Środki własne,
samorządów gmin,
zewnętrzne
krajowe i UE

Powiat/ szkoły i
placówki oświatowe,
samorząd
województwa,
podmioty prywatne
Powiat/ szkoły
i placówki
oświatowe,

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne
Środki własne

III.2.2. Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, zacieśnienie
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a placówkami edukacyjnymi.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

III.2.2.1.

Monitorowanie i analiza sytuacji na rynku
pracy w kontekście zawodów deficytowych
i nadwyżkowych.

Powiat/ PUP, WUP,
szkoły

III.2.2.2.

Badanie losów absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych.

Powiat/ PUP, WUP,
szkoły,

III.2.2.3.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami
a placówkami edukacyjnymi w celu
dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb
rynku pracy.

Powiat/PUP, szkoły i
placówki oświatowe,
środowisko
gospodarcze

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

III.2.3. Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój poradnictwa, doradztwa szkolnego
i zawodowego.
Nr
zadania

III.2.3.1.

Nazwa zadania
Podejmowanie i wspieranie działań
promujących szkolnictwo i rozwój zawodowy
młodzieży i dorosłych.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ PUP, szkoły i
placówki oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
III.2.3.2.

Udział w realizacji projektu pn. „Rozwój
zawodowy – kluczem do kariery dla
mieszkańców subregionu tarnowskiego”.

III.2.3.3.

Udział w realizacji projektu pn.” Utworzenie
sieci pracowni i warsztatów do kształcenia
zawodowego w subregionie tarnowskim”.

III.2.3.4.

Rozwój poradnictwa ze szczególnym
uwzględnieniem działań związanych
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kariery zawodowej.

III.2.3.5.

Rozwój doradztwa szkolnego i zawodowego na
poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

III.2.3.6.

Zapewnienie wsparcia, pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom,
nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek

Powiat Tarnowski/
Powiat Dąbrowski/
szkoły
Powiat Tarnowski/
Powiat Brzeski,
Powiat Dąbrowski/
szkoły
Powiat, Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna/ PUP,
szkoły i placówki
oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe
Powiat/gminy,
PUP, szkoły
i placówki
oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe
Powiat, Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna/ PUP,
szkoły i placówki
oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

III.2.4. Rozwój postaw uczenia się przez całe życie, poszerzenie oferty kształcenia dorosłych,
w tym utworzonego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ PUP, szkoły i
placówki oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

III.2.4.1.

Podejmowanie, wspieranie i uczestnictwo
w działaniach promujących idę uczenia się
przez całe życie.

III.2.4.2.

Realizacja projektu pn. „Kompetentny
mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego”.

Powiat Dąbrowski/
PCEIKZ

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

III.2.4.2.

Wspieranie podmiotów organizujących
szkolenia i doradztwo dla mieszkańców
powiatu.

Powiat/ PUP,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

III.2.4.3.

Analiza aktywności dorosłych mieszkańców
powiatu w podnoszeniu swoich kwalifikacji w
tym w szczególności w ramach oferty Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie.

Powiat/ PCEiKZ, PUP,
WUP, GUS

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

III.2.5. Rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja doradztwa
rolniczego.
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Nr
zadania

Nazwa zadania

III.2.5.1.

Podejmowanie, wspieranie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu
rozwijanie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców.

III.2.5.2.

Systematyczne podnoszenie wiedzy rolniczej
i okołorolniczej poprzez intensyfikację
doradztwa rolniczego.

Powiat/ szkoły i
placówki oświatowe,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe
Powiat/ MODR,
ARIMR, organizacje
okołorolniczej,
rolnicy

III.2.5.3.

Utworzenie ścieżek przyrodniczych na terenie
powiatu.

Powiat/ samorządy
gminne,

CEL STRATEGICZNY III.3.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
MODR, ARIMR
Środki własne,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE

DBAŁOŚĆ O SPÓJNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ OFERTY
KULTURALNEJ, SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

III.3.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.3.1.1.

Podejmowanie działań mających na celu
rewitalizację i utrzymanie zabytkowych
obiektów i parków położonych na terenie
powiatu.

III.3.1.2.

Realizacja projektu pn. „Parki historyczne –
drogi pamięci przez dzieje ojczyste”.

III.3.1.3.

Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego
w Brniu.

III.3.1.4.

Podejmowanie i wspieranie działań związanych
z rewitalizacją tzw. fortyfikacji szwedzkich.

III.3.1.5.

Kultywowanie pamięci historycznej o regionie
poprzez organizację uroczystości, konferencji,
wystaw, programów edukacyjnych i publikację
materiałów promocyjnych.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ właściciele
obiektów,
Konserwator
zabytków, samorząd
województwa

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

Powiat Tarnowski/
Powiat Dąbrowski

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

Powiat/Centrum
Polonii-Ośrodek
Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Brniu
Powiat
Dąbrowski/Agencja
Rynku Rolnego,
Gmina Olesno
Powiat/ gminy,
szkoły, placówki
kultury, organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE

III.3.2. Realizacja zintegrowanej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie
powiatu.
Nr
zadania
III.3.2.1.

Nazwa zadania
Wykorzystanie wspólnej oferty turystycznej,
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na
terenie powiatu w celu zwiększenia jej
atrakcyjności i dostępności.

III.3.2.2.

Wsparcie organizacji cyklicznych imprez
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych.

III.3.2.3.

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych,
sportowych, edukacyjnych, gospodarczych
o wymiarze powiatowym i ponadpowiatowym.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Lokalna
organizacja
turystyczna

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

Powiat/ gminy,
szkoły, placówki
kultury, organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy
Powiat/ gminy,
samorząd
województwa,

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

środki prywatne

III.3.3. Wykorzystanie potencjału powiatu w tym jego walorów środowiskowych w obszarze
rozwoju przemysłu czasu wolnego.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.3.3.1.

Promocja walorów środowiskowych powiatu
dla rozwoju przemysłu czasu wolnego.

III.3.3.2.

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów
w obszarze przemysłu czasu wolnego.

CEL STRATEGICZNY III.4.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Lokalna
organizacja
turystyczna, gminy,
Powiat/ PUP, gminy,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
środki prywatne

ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH.

III.4.1. Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych przez jednostki
samorządu powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych
z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.4.1.1.

Systematyczne wdrażanie narzędzi
informatycznych wspomagających realizację
zadań publicznych.

III.4.1.2.

Zwiększanie dostępności usług drogą
elektroniczną.

III.4.1.3.

Cykliczne badania jakości usług.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu
Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu, mieszkańcy
Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu, mieszkańcy

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

III.4.2. Podnoszenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań publicznych
przy wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania powiatowymi jednostkami
samorządowymi.
Nr
zadania

Nazwa zadania

III.4.2.1.

Zwiększanie udziału mieszkańców
w zarządzaniu powiatem poprzez
opracowywanie partycypacyjnego budżetu.

III.4.2.2.

Systematyczne wprowadzanie budżetu
zadaniowego.

III.4.2.3.

Rozbudowa i utrzymywanie Systemu
Zarządzania Jakością.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu, mieszkańcy
Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu,
Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

Obszar IV BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE,
ZDROWOTNE I SPOŁECZNE
CEL STRATEGICZNY IV.1.

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

IV.1.1. Zmniejszenie poziomu zagrożenia przestępczością.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.1.1.1.

Skuteczne prowadzenie działań
prewencyjnych, represyjnych i profilaktyczno –
edukacyjnych Policji w celu systematycznego
zmniejszania poziomu zagrożenia
przestępczością.

Powiat/ Komenda
Powiatowa Policji,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

Środki własne
policji, zewnętrzne
krajowe i UE

IV.1.1.2.

Realizacja programów wychowawczych wśród
uczniów szkół mających na celu zapobieganie
wszelkim przejawom patologii społecznej.

Powiat/ Komenda
Powiatowa Policji,
szkoły, organizacje
pozarządowe,

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

IV.1.2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Nr
zadania

IV.1.2.1.

IV.1.2.2.

Nazwa zadania
Skuteczne prowadzenie działań
prewencyjnych, represyjnych i profilaktyczno –
edukacyjnych Policji w celu zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa w ruch drogowym
w szczególności na drodze krajowej i drogach
wojewódzkich.
Realizacja programów wychowawczych wśród
uczniów szkół mających na celu poszerzenie
wiedzy i umiejętności na temat
bezpieczeństwa na drogach.

IV.1.2.3.

Prowadzenie działań techniczno –
organizacyjnych poprawiających
bezpieczeństwo na drogach głównych,
powiatowych i gminnych.

IV.1.2.4.

Podejmowanie działań w celu doposażenia
i unowocześnienia wyposażenia Komendy
Powiatowej Policji.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ Komenda
Powiatowa Policji,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

Środki własne
policji, zewnętrzne
krajowe i UE

Powiat/ Komenda
Powiatowa Policji,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
Powiat/ GDDKiA,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Zarząd Drogowy,
gminy, Komenda
Powiatowa Policji,
Powiat/ gminy,
Komendant
Wojewódzki Policji,
Komendant
Powiatowy Policji

Środki własne
policji, zewnętrzne
krajowe i UE

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE

IV.1.3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

IV.1.3.1.

Skuteczne prowadzenie działań
prewencyjnych, profilaktyczno – edukacyjnych
i ratowniczych w celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa pożarowego.

IV.1.3.2.

Realizacja programów wychowawczych wśród
uczniów szkół mających na celu poszerzenie
wiedzy i umiejętności na temat
bezpieczeństwa pożarowego.
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Powiat/ Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej, JRG,
jednostki OSP
Powiat/ Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej, JRG,
jednostki OSP szkoły,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne,

Źródła
finansowania
Środki własne KP
PSP, środki gmin
i OSP, zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne
powiatu i KP PSP,
środki gmin i OSP,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne
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IV.1.3.3.

Podejmowanie działań w celu budowy nowej
Strażnicy dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz magazynu
przeciwpowodziowego.

IV.1.3.4.

Podejmowanie działań w celu doposażenia
i unowocześnienia wyposażenia Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
JRG, OSP.

Powiat/ Komendant
Wojewódzki PSP,
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży
Pożarnej, gminy
Powiat/ Komendant
Wojewódzki PSP,
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży
Pożarnej, JRG,
jednostki OSP, gminy

Środki własne
powiatu i KP PSP,
środki gmin,
zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne
powiatu i KP PSP,
środki gmin i OSP,
zewnętrzne
krajowe i UE

IV.1.4. Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej
teren powiatu przed skutkami powodzi i innych klęsk żywiołowych.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

IV.1.4.1.

Doskonalenie i utrzymywanie skuteczności
działania Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

IV.1.4.2.

Rozwijanie i doskonalenie systemu wczesnego
ostrzegania, planów ewakuacyjnych
i ratowniczych w tym w ramach Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

IV.1.4.3.

Systematyczne doposażenie służb ratowniczych
w środki zwiększające skuteczność
prowadzonych akcji ratunkowych.

IV.1.4.4.

Prowadzenie skutecznych działań
informacyjnych, edukacyjnych
i prewencyjnych w zakresie zapobiegania
i ograniczania skutków powodzi i klęsk
żywiołowych.

IV.1.4.5.

Aktywny udział w opracowaniu i wdrażaniu
programu Wisła 2020.

IV.1.4.6.

Podejmowanie działań na rzecz modernizacji
urządzeń melioracyjnych, wałów
przeciwpowodziowych i ich należytego
bieżącego utrzymania przez Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej i innych właścicieli
i użytkowników.

CEL STRATEGICZNY IV.2.

Powiat, PCZK/
jednostki
współdziałające
Powiat PZZK/ gminy,
KP PSP, KPP, JRG,
jednostki OSP, inne
jednostki
współdziałające
Powiat/ gminy, KP
PSP, KPP, JRG,
jednostki OSP, inne
jednostki
współdziałające
Powiat/ gminy, KP
PSP, KPP, JRG,
jednostki OSP,
szkoły, inne jednostki
współdziałające

Powiat/ gminy, KP
PSP, KPP, jednostki
OSP, inne jednostki
współdziałające

Powiat/ gminy,
MZMiUW, RZGW, SW,
właściciele
i użytkownicy

Źródła
finansowania
Środki własne
powiatu, gmin
i jednostek
współdziałających
Środki własne
powiatu, gmin
i jednostek
współdziałających,
zewnętrzne
krajowe
i UE
Środki własne
i jednostek
współdziałających,
zewnętrzne
krajowe
i UE
Środki własne
powiatu, gmin
i jednostek
współdziałających,
zewnętrzne
krajowe
i UE
Środki własne
powiatu, gmin
i jednostek
współdziałających,
zewnętrzne
krajowe
i UE
Środki własne
powiatu, gmin
i jednostek
współdziałających,
zewnętrzne
krajowe
i UE

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW I WSPIERANIE DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO
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IV.2.1. Dążenie do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez dalszą
rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nr
zadania
IV.2.1.1.

Nazwa zadania
Dążenie do zwiększenia liczby gospodarstw
korzystających z sieci kanalizacyjnej w tym
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
mieszkańcy

Środki własne
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,

IV.2.2. Prowadzenie gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.2.2.1.

Okresowa ocena stanu środowiska naturalnego
powiatu w tym analiza prowadzenia gospodarki
odpadami w ramach WPGO.

Powiat/ gminy,
WIOŚ, samorząd
województwa

Środki gmin,
mieszkańców,
zewnętrzne
krajowe
i UE

IV.2.3. Wspieranie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.2.3.1.

Okresowa informacja na temat działań
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest, wsparcie
działań.

Powiat/ gminy,
WIOŚ, samorząd
województwa

Środki powiatu,
gmin, samorządu
województwa

IV.2.4. Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami w tym zakresie,
między innymi: baterii słonecznych, wód geotermalnych, biomasy itp.
Nr
zadania

Koordynator/partn
erzy

Nazwa zadania

IV.2.4.1.

Organizacja i wsparcie akcji promujących
wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

IV.2.4.2.

Podejmowanie i wsparcie współpracy
samorządowej z prywatnymi podmiotami
w zakresie wykorzystania OZE.

Powiat/ gminy,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Źródła
finansowania
Środki powiatu,
gmin, organizacji
pozarządowych,
podmiotów
prywatnych
Środki powiatu,
gmin, organizacji
pozarządowych,
podmiotów
prywatnych

IV.2.5. Racjonalne gospodarowanie zasobami wód i złożami kopalin.
Nr
zadania
IV.2.5.1.
IV.2.5.2.

Nazwa zadania
Okresowa ocena gospodarowania zasobami
wód i złożami kopalin i promocja możliwości
ich wykorzystania.
Racjonalne wydawanie pozwoleń i koncesji
w zakresie gospodarowania zasobami wód
i złożami kopalin.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
WIOŚ, GUS

Środki powiatu,
gmin,

Powiat/ gminy,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin, podmiotów
prywatnych
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2014 - 2020
IV.2.6. Wspieranie działań zmierzających do rekultywacji terenów zdegradowanych i gruntów
nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających lesistość terenów.
Nr
zadania
IV.2.6.1.

IV.2.6.2.

Nazwa zadania
Racjonalne prowadzenie spraw z zakresu
gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych
i zmiany sposobu ich wykorzystania.
Wspieranie działań zmierzających do
rekultywacji terenów zdegradowanych
i gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz
zwiększających lesistość terenów.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy

Środki powiatu,
gmin

Powiat/ gminy,
ARiMR, właściciele
gruntów, rolnicy

Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

IV.2.7. Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań w zakresie
edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.
Nr
zadania
IV.2.7.1.

Nazwa zadania
Wdrażanie i wsparcie projektów, kampanii
i akcji informacyjnych z zakresu ochrony
środowiska naturalnego, racjonalnego
gospodarowania odpadami, przeciwdziałania
zanieczyszczeniom wód, powietrza i gleby.

CEL STRATEGICZNY IV.3.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

WSPIERANIE
DZIAŁAŃ
ZWIĘKSZAJĄCYCH
ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW

BEZPIECZEŃSTWO

IV.3.1. Realizacja programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy styl
życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

IV.3.1.1.

Wdrażanie i wsparcie programów
profilaktycznych i edukacji zdrowotnej
promującej zdrowy styl życia wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.

IV.3.4.2.

Realizacja Powiatowego Programu Ochrony
zdrowia Psychicznego.

Powiat/ ZOZ,
Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna,
GZOZ, gminy, szkoły,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/ ZOZ, GZOZ,
gminy, szkoły,
organizacje
pozarządowe

Źródła
finansowania
Środki powiatu,
SANEPID, gmin,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne
Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE

IV.3.2. Wykorzystanie promocji i bazy diagnostycznej dla realizacji programów mających na
celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich wczesne leczenie.
Nr
zadania
IV.3.2.1.

IV.3.2.2.

Nazwa zadania
Analiza skali występowania chorób
cywilizacyjnych na terenie powiatu.
Wdrażanie i wsparcie programów mających na
celu wykrywanie i wczesne leczenie chorób
cywilizacyjnych przy wykorzystaniu bazy
diagnostycznej podmiotów leczniczych z
terenu powiatu.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ ZOZ, GZOZ,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin

Powiat/ ZOZ, GZOZ,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
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IV.3.3. Podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

IV.3.3.1.

Analiza jakości i dostępności opieki nad
osobami starszymi.

IV.3.3.2.

Wspieranie działań na rzecz poprawy
warunków rozwoju społecznego osób
starszych.

Powiat/ ZOZ, GZOZ,
DPS, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne
Powiat/ PCPR,
gminy, organizacje
pozarządowe, parafie

Źródła
finansowania
Środki powiatu,
gmin
Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE

IV.3.4. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady zachowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.3.4.1.

Podejmowanie i wsparcie działań edukacyjno –
informacyjnych promujących zasady
zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Powiat/ ZOZ, GZOZ,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

CEL STRATEGICZNY IV.4.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO WŁĄCZENIA
I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

IV.4.1. Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.
Nr
zadania
IV.4.1.1.

Nazwa zadania
Realizacja celów i zadań wynikających ze
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata
2014 – 2020 w obszarze wsparcia rodzin oraz
zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat, PCPR/ OPS,
JWR, PPP, PIK,
szkoły, organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki powiatu,
gmin, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ PCPR,
gminy, OPS, PUP,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
zewnętrzne
krajowe i UE

IV.4.2. Wzrost efektywności działań pomocy społecznej.
Nr
zadania
IV.4.2.1.

Nazwa zadania
Systematyczna poprawa efektywności działań
pomocy społecznej prowadząca do życiowego
usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

IV.4.3. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Nr
zadania

IV.4.3.1.

Nazwa zadania
Wzrost aktywności zawodowej osób
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym w wyniku realizacji powiatowego
programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
213

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat, PUP/ PCPR,
gminy, OPS,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
Fundusz pracy,
środki gminne,
OPS, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

IV.4.3.2.

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia
i ograniczenie zjawiska wykluczenia
społecznego w wyniku realizacji działań
w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Dąbrowskim
na lata 2014 – 2020.

Powiat, PCPR /
gminy, OPS, PUP,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
Fundusz pracy,
środki gminne,
OPS, zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

IV.4.4. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.4.4.1.

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych poprzez realizację zadań
w ramach Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Dąbrowskim na lata 2014 – 2020.

Powiat, PCPR/
PFRON, gminy, OPS,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
PFRON, środki
gminne, OPS,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

IV.4.4.2.

Rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych poprzez realizację zadań
w ramach Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Dąbrowskim na lata 2014 – 2020.

Powiat, PUP, PCPR/
PFRON, gminy, OPS,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
PFRON, środki
gminne, OPS,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

IV.4.4.3.

Stwarzanie mechanizmów wyrównywania
szans i warunków do korzystania w pełni przez
osoby niepełnosprawne z praw
przysługujących wszystkim obywatelom
poprzez realizację zadań w ramach
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Dąbrowskim
na lata 2014 – 2020.

Powiat, PCPR/
Powiatowa Społeczna
Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,
PFRON, gminy, OPS,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
PFRON, środki
gminne, OPS,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

Nazwa zadania

IV.4.5. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

IV.4.5.1.

Efektywne wykorzystanie szans i aktywne
uczestnictwo w realizacji celów i działań
wynikających z realizacji Regionalnego Planu
Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie
Małopolskim na lata 2013 – 2020.

Powiat, ROPS/ PCPR,
gminy, OPS,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

Obszar V ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU
CEL STRATEGICZNY V.1.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI, ŚRODOWISKIEM
GOSPODARCZYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

V.1.1. Efektywne wykorzystanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

V.1.1.1.

Efektywne wykorzystanie współpracy
partnerskiej w ramach Stowarzyszenia
Samorządów Powiatu Dąbrowskiego
w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację przedsięwzięć o charakterze
ponadgminnym i powiatowym.

Powiat/
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego,
organizacje
pozarządowe,
podmioty prywatne

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne
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V.1.1.2.

Wzmacnianie roli Stowarzyszenia, jako
ważnego podmiotu w subregionie tarnowskim.

Powiat,
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego/
samorządy,
organizacje
pozarządowe
subregionu
tarnowskiego

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE

V.1.2. Rozwijanie współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

V.1.2.1.

Podejmowanie wspólnych działań z partnerami
gospodarczymi i społecznymi na rzecz wzrostu
gospodarczego Ziemi Dąbrowskiej-wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw, szkolenia,
informacja i promocja gospodarcza,
pozyskiwanie inwestorów.

Powiat/
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

V.1.3. Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego w celu efektywnego zarządzania
powiatem.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

V.1.3.1.

Podejmowanie i wsparcie działań
zmierzających do powstawania nowych
organizacji pozarządowych, promocja rozwoju
współpracy mieszkańców i organizacji.

V.1.3.2.

Wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego
poprzez organizację Lokalnej Grupy Działania,
Warsztatów Lokalnego Rozwoju itp..

CEL STRATEGICZNY V.2.

Powiat/
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe
Powiat/
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego,
środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Źródła
finansowania
Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

WYMIANA I WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

V.2.1. Wspólna realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów europejskich.
Nr
zadania

V.2.1.1.

Nazwa zadania
Inicjowanie i udział w realizacji projektów
międzynarodowych w ramach współpracy
z partnerami zagranicznymi powiatu.
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Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Powiat/ gminy,
Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego,
partnerzy zagraniczni
powiatu i gmin

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE
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V.2.2. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych oraz promocja
gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.
Nr
zadania
V.2.2.1.

V.2.2.2.

Koordynator/
Partnerzy

Źródła
finansowania

Efektywne wykorzystanie doświadczeń
i osiągnięć partnerów zagranicznych poprzez
organizację spotkań, konferencji, prezentacji
gospodarczych i kulturalnych.

Powiat/ gminy,
partnerzy zagraniczni
powiatu i gmin

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE

Promocja gospodarcza i kulturalna powiatu za
granicą

Powiat/ gminy,
partnerzy zagraniczni
powiatu, środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe

Środki własne,
środki gminne,
zewnętrzne
krajowe i UE,
prywatne

Nazwa zadania

CEL STRATEGICZNY V.3.

DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA POWIATEM.

V.3.1. Większe wykorzystanie partycypacji społecznej w zarządzaniu.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

V.3.1.1.

Efektywne wykorzystanie cyklicznych badań
satysfakcji i oczekiwań klientów urzędu.

V.3.1.2.

Szersze wykorzystanie instrumentu konsultacji
społecznych i budżetu partycypacyjnego.

Powiat/ środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy
Powiat/ środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy

Źródła
finansowania
Środki własne,
środki zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne,
środki zewnętrzne
krajowe i UE

V.3.2. Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką samorządową.
Nr
zadania

Koordynator/
Partnerzy

Nazwa zadania

V.3.2.1.

Efektywne wykorzystanie cyklicznych badań
opinii mieszkańców powiatu.

V.3.2.2.

Systematyczna analiza skarg i wniosków
wpływających do urzędu.

V.3.2.3.

Zapewnienie adekwatnej, efektywnej
i skutecznej kontroli zarządczej.

V.3.2.4.

Rozbudowa i utrzymanie Systemu Zarządzania
Jakością.

V.3.2.5.

Efektywne wykorzystanie wyników badań
jakości życia mieszkańców powiatu.
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Powiat/ środowisko
gospodarcze,
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy
Powiat/ klienci
urzędu
Powiat/ jednostki
organizacyjne
powiatu

Źródła
finansowania
Środki własne,
środki zewnętrzne
krajowe i UE
Środki własne
Środki własne

Powiat

Środki własne

Powiat/ jednostki
badawcze

Środki własne,
środki zewnętrzne
krajowe i UE
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Rozdział XV
PREZENTACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE NA SFINANSOWANIE
PODSTAWOWYCH ZADAŃ STRATEGICZNYCH I
OPERACYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO DO REALIZACJI
W LATACH 2014 - 2020

Podstawowe zadania strategiczne i operacyjne Powiatu Dąbrowskiego przygotowywane do
realizacji w latach 2014 – 2020, mogą być finansowane z następujących dostępnych źródeł
finansowania ze środków krajowych i zagranicznych w nowej alokacji 2014 -2020:
1. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE NA LATA 2014-2020
1.1.Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
1.2.PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.3.PO Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014 – 2020,
1.4.PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
1.5.PO Polska Cyfrowa 2014 – 2020,
1.6.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
2. MECHANIZMY FINANSOWE EOG 2014 – 2020
3. PROGRAMY WSPÓLNOTOWE 2014 - 2020
4. PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE PPP
5. PROJEKTY HYBRYDOWE
6. KONCESJA
7. EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

1.
1.1.

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE NA LATA 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
OŚ PRIORYTETOWA 2.CYFROWA MAŁOPOLSKA
OŚ PRIORYTETOWA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA
OŚ PRIORYTETOWA 4.REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
OŚ PRIORYTETOWA 5.OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
OŚ PRIORYTETOWA 6.DZIEDZICTWO REGIONALNE
OŚ PRIORYTETOWA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
OŚ PRIORYTETOWA 8. OTWARTY RYNEK PRACY
OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW
OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
OŚ PRIORYTETOWA 13. POMOC TECHNICZNA

1.2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI
OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
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OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
ŚRODOWISKA I WAŻNEJ W SKALI EUROPEJSKIEJ

TRANSPORTOWEJ

PRZYJAZNEJ

DLA

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTOWEJ SIECI EUROPEJSKIEJ
OŚ PRIORYTETOWA V: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
OŚ PRIORYTETOWA VII: WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA
OŚ PRIORYTETOWA VIII: POMOC TECHNICZNA

1.3.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA I: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
OŚ PRIORYTETOWA II: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI
I EDUKACJI
OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
OŚ PRIORYTETOWA IV: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
OŚ PRIORYTETOWA V: POMOC TECHNICZNA

1.4.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ
KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
OŚ
PRIORYTETOWA
PRZEDSIĘBIORSTW

III:

WSPARCIE

OTOCZENIA

I

POTENCJAŁU

INNOWACYJNYCH

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
OŚ PRIORYTETOWA: POMOC TECHNICZNAPO IR

1.5.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA
OŚ PRIORYTETOWA
OŚ PRIORYTETOWA
OŚ PRIORYTETOWA

1.6.

I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD
III. CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA
IV. POMOC TECHNICZNA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Działanie 6.1: Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Działanie 6.2: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i usługi z zakresu zastępstw
Działanie 6.3: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
Działanie 6.4: Inwestycje w środki trwałe.
Działanie 6.5: Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych.
Działanie 6.6: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.
Działanie: 6.7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Działanie 6.8: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Działanie 6.9: Tworzenie grup i organizacji producentów
Działanie 6.10: Działanie rolno – środowiskowo - klimatyczne
Działanie 6.11: Rolnictwo Ekologiczne
Działanie 6.12: Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
Działanie 6.13: Współpraca
Działanie 6.15: LEADER
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2.

MECHANIZMY FINANSOWE EOG 2014 – 2020

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm
Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie),
pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem
członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona
została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących
EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej
zamożnych państw UE, w tym także Polski.
Podpisana 17 kwietnia 2012 r. przez stronę polską i norweską umowa dotyczy programu w zakresie
lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności
społecznej. Dofinansowanie dla programu z Mechanizmów Finansowych opiewa na ponad 9,5 mln
euro. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego. Program będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce, we
współpracy ze Związkiem Miast Polskich.
Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu
systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Obecnie funkcję koordynacyjną w tym względzie jako Krajowy Punkt Kontaktowy - pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Regulacji ws. wdrażania
MF EOG i NMF, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

3.

PROGRAMY WSPÓLNOTOWE UE 2014 - 2020

To grupa funduszy, które są z samej nazwy mniej znane. Jednak każdy z nas przynajmniej słyszał
o programie SOCRATES, MŁODZIEŻ, czy LEONARDO. To chyba najpopularniejsze z wspólnotowych
programów. Ich cechą wspólną jest przede wszystkim to, że wszystkie są zarządzane bezpośrednio
przez Komisję. Przede wszystkim to narzuca ich wspólnotowy charakter, który narzuca w większości
przypadków konieczność realizacji projektu wspólnie z partnerem z innego państwa członkowskiego
UE.
Do najważniejszych programów wspólnotowych należą:
1. AGIS – współpraca w zakresie sądownictwa i ścigania przestępstw,
2. CPFI – obrona cywilna, przeciwdziałanie klęskom naturalnym,
3. CIP – realizacja celów Strategii Lizbońskiej - wsparcie przedsiębiorczości małe i średnie
przedsiębiorstwa,
innowacje,
konkurencyjność
przemysłu,
rozwój
społeczeństwa
informacyjnego, technologie ochrony środowiska i inteligenta energia,
4. KONSUMENT – ochrona konsumentów (zdrowie, bezpieczeństwo, interesy ekonomiczne),
5. CUSTOMS – współpraca w zakresie polityki celnej
6. PROGRAM KULTURA – projekty kulturalne,
7. eContentplus – rozwój społeczeństwa informacyjnego
8. EUROPA DLA OBYWATELI – współpraca europejska, społeczeństwo obywatelskie,
9. ERASMUS MUNDUS – współpraca uczelni wyższych
10. FISCALIS – podatki
11. VII PROGRAM RAMOWY – badania i rozwój technologiczny
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12. PRAWA PODSTAWOWE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – przeciwdziałanie
przeciwdziałanie narkomanii, prawa podstawowe, kodeks karny i cywilny

przemocy,

13. IDABC – administracja,
14. KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – edukacja,
15. LIFE + - ochrona środowiska,
16. MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – projekty młodzieżowe,
17. MARCO POLO II – transport,
18. MEDIA – polityka audiowizualna,
19. PROGRESS – polityka społeczna,
20. PUBLIC HEALTH – zdrowie publiczne,
21. SAFER INTERNET PLUS – bezpieczny Internet,
22. SECURITY AND
terroryzmowi,

SAFEGUARDING

LIBERTIES

–

przeciwdziałanie

przestępczości

oraz

23. SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS – polityka migracyjna Wartość
wsparcia dla Polski – jest uzależniona od wysokości realizowanych w Polsce projektów.

4.

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE (PPP)

Przy realizacji zadań inwestycyjnych może być wykorzystywane partnerstwo publiczno - prywatne
(PPP). Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na współpracy jednostek administracji
publicznej i samorządowej z podmiotami prywatnymi w zakresie usług publicznych.
Inwestycje realizowane na zasadach PPP oparte są na umowie długoterminowej, umożliwiającej
wspólne działania sektora publicznego i prywatnego w celu realizacji ich zobowiązań. W pierwszym
przypadku należy do nich świadczenie usług publicznych, w drugim – prowadzenie działalności
gospodarczej i osiąganie zysków. W przypadku PPP nie można mówić o prywatyzacji sektora
publicznego, bowiem za dostępność i jakość usług nadal odpowiedzialna jest władza publiczna. PPP
jest relacją wzajemnych działań tej władzy i prywatnego kapitału, które do tej pory pozostawały
w gestii władzy publicznej.
Współpraca władz publicznych z sektorem prywatnym jest reakcją na narastający niedobór środków
finansowych sektora publicznego. Wynika też z chęci osiągnięcia wyższej efektywności
w zarządzaniu zgromadzonymi już zasobami (na wzór przedsiębiorstw prywatnych). W sytuacji
państw członkowskich zachętą do wdrażania PPP powinny być sukcesy, jakie ta forma współpracy
przyniosła innych państwom, a głównie możliwość uzyskania dostępu do funduszy sektora
prywatnego oraz przerzucenia na partnera części ryzyka związanego ze wspólnym przedsięwzięciem
realizowanym w interesie i pod kierownictwem (politycznym) administracji publicznej. W przypadku
państw naszego regionu rozwój PPP może być stymulowany ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi
związanymi z ochroną środowiska i transportem, odpowiednio do standardów przyjętych w związku
ze wstąpieniem do UE. Co więcej, PPP dzięki aktywizacji funduszy prywatnych może pomóc
w realizacji kapitałochłonnych inwestycji w taki sposób, który nie zagrażałby równowadze
budżetowej, obciążonych transformacją państw i to przy współzaangażowaniu inwestycyjnym
międzynarodowych instytucji finansowych. Jako główną przyczynę rozwoju PPP wskazuje się
również potrzebę komercyjnego wykorzystania zasobów publicznych. Dość często potężne nakłady
finansowe czynione przez państwo służą pozyskaniu technologii wykorzystywanych jedynie w wąskim
zakresie, nieproporcjonalnym do poczynionych nakładów. Współpraca z sektorem prywatnym może
pomóc wykorzystać je w wydajniejszy ekonomicznie sposób.
Kierunek współpracy publiczno-prywatnej wytycza nowa ustawa o partnerstwie publiczno prywatny
z dnia 19 grudnia 2008 r., która weszła w życie wraz z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub
usługi. Ustawa o PPP ma charakter ramowy i stanowi wytyczne odnośnie sposobu nawiązania
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i wykonywania partnerstwa, wpisując się w narzędzia już funkcjonujące w polskim systemie
prawnym i stanowiąc spójną całość z innymi ustawami. Jakkolwiek praktyka pokaże, w jakim
zakresie przyczyni się do rozwoju partnerstwa w Polsce, niewątpliwie, wraz z już funkcjonującym
instrumentarium, umożliwia nawiązywanie różnych form współpracy podmiotów publicznych
z partnerami prywatnymi.
Kluczowe korzyści z PPP
realizacja projektów w sytuacji ograniczonej dostępności kapitału publicznego
ograniczone koszty całkowite projektu
lepsza alokacja ryzyka
zwiększona efektywność procesu wdrażania i zarządzania projektem
wyższa jakość usług publicznych
generowanie dodatkowych przychodów
poprawa działania administracji publicznej
wprowadzenie mechanizmów konkurencji w proces świadczenia usług publicznych

Zastosowanie PPP
Niezależnie od przyjętej definicji, partnerstwo publiczno-prywatne polega współpracy podmiotów
z tych dwóch sektorów, przy realizacji zadań publicznych. Za zadanie publiczne należy przy tym
uznać każde zadanie ustawowo przypisane podmiotowi publicznemu. Brak wskazania, że zadanie
publiczne należy do konkretnego podmiotu pozwala na domniemanie, iż jest ono zadaniem
samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy (art. 163 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). Mając, więc zdefiniowany krąg podmiotów
publicznych (w ustawie o PPP, jeśli będziemy rozważać partnerstwo w jej rozumieniu, albo innych
ustawach – np. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jeśli partnerstwo
rozumiane potocznie zostanie zdefiniowane szerzej niż jego legalna definicja) oraz ich zadania
w ustawach szczególnych można ustalić, czy konkretne przedsięwzięcie spełni podstawowy wymóg
dla uznania go za realizowane w systemie PPP.
Chodzi więc o zadania publiczne w najszerszym rozumieniu czyli takie, które zaspokajają potrzeby
zbiorowe, a wydawane są na nie środki publiczne.
Taktyka postępowania w Partnerstwie publiczno – prywatnym
Etap I. Rozpoznanie projektu
1.

Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektu.

2.

Analiza kosztów i korzyści.

3.

Określenie czynników oddziaływania społeczno-ekonomicznego projektu.

4.

Wstępna analiza źródeł finansowania.

5.

Wstępna analiza uwarunkowań prawnych.

6.

Zdefiniowanie podstawowych założeń projektu.

Etap II. Przegląd i przygotowanie projektu
1.

Ocena atrakcyjności projektu w aspekcie PPP.

2.

Wstępna analiza strumieni pieniężnych projektu.

3.

Wybór określonego modelu PPP.

4.
Porównanie efektywności projektu tradycyjnego i PPP przy pomocy wybranych narzędzi
analitycznych.
Etap III. Studium wykonalności projektu
1.

Opracowanie 3-4 wariantów alternatywnych dla projektu w wersji skróconej.

2.

Ocena wykonalności wariantów alternatywnych.
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3.

Przeprowadzenie badań rynkowych popytu potencjalnego na produkty/usługi SPV.

4.

Opracowanie studium wykonalności dla wybranego wariantu docelowego.

5.

Opracowanie analizy ryzyka dla umowy PPP.

Etap IV. Zawarcie umowy PPP
1.

Stworzenie formalnej struktury partnerstwa.

2.

Realizacja procedury zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o PPP.

3.

Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4.
Doradztwo prawne we wszystkich stadiach przygotowania, negocjacji i zawierania umowy,
przygotowanie wymaganych dokumentów prawnych.
Etap V. Realizacja umowy
1.

Ustalenie przepływów finansowych w transakcji PPP.

2.
Zarządzenie inwestycji przez inwestora prywatnego lub założenie przez partnera
prywatnego spółki celowej (SPV – spółki celowej).
3.

Budowa modelu zarządzania kontraktem PPP w okresie trwania umowy.

4.

Budowa systemu monitorowania i oceny projektu dla partnera publicznego.

Wybór partnera prywatnego
Z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji istotne jest dokonanie wyboru inwestora
prywatnego w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Ustawa o PPP odsyła w tym zakresie do znanych
już procedur Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Ustawy o koncesjach na roboty budowlane
lub usługi. Wybór jednej z dwóch ustaw uzależniony jest od planowanego sposobu wynagradzania
partnera prywatnego.
Prawo zamówień publicznych przewiduje kilka możliwych procedur wyboru partnera prywatnego,
takich jak:
przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.
Ten ostatni tryb wydaje się być interesujący przy rozważaniu tych projektów PPP, które są
szczególnie złożone i kapitałochłonne (np. we wskazanym wyżej modelu DBFT). Umożliwia on,
bowiem zamawiającemu (partnerowi publicznemu) „rozpoznanie” różnych wariantów technicznych
i organizacyjnych realizacji projektu i dopiero po zamknięciu tej fazy, sformułowanie istotnych
warunków zamówienia i przejście do przetargu właściwego.
W dialogu konkurencyjnym to potencjalni wykonawcy proponują rozwiązania technologiczne
i finansowe, a podmiot publiczny, porównując konkurencyjne oferty, wybiera rozwiązanie
najbardziej optymalne dla danego przedsięwzięcia. Dzięki temu podmiot publiczny może uniknąć
konieczności ponoszenia znacznych kosztów związanych z zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów
do opracowania szczegółowych rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych. Może również przewidzieć
nagrody dla wykonawców, których rozwiązania przedstawione w dialogu były podstawą składania
ofert.
Podstawą współpracy jest umowa
Partnerstwo z założenia polega na współpracy długoterminowej, dlatego ważne jest takie
uregulowanie zasad współpracy, aby uniknąć potencjalnych konfliktów oraz wprowadzić
mechanizmy zapewniające sprawne zarządzanie projektem. I tu kluczem jest umowa
o partnerstwie. Jest to o tyle istotne, że co do zasady niemożliwe jest dokonywanie zmian już
zawartej umowy w stosunku do treści oferty (wyjątkiem jest wystąpienie okoliczności nie dających
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się z góry przewidzieć). Sama Ustawa o PPP wprowadza jedynie rozwiązania o charakterze
ramowym, dlatego warto prześledzić standardowe postanowienia, jakie umowa powinna zawierać.

5.

PROJEKTY HYBRYDOWE

Projekty hybrydowe to przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które łączą ze
sobą trzy elementy:
finansowanie publiczne,
finansowanie prywatne
oraz udział środków z funduszów europejskich.
W Unii Europejskiej nie ma jednego obowiązującego aktu prawnego określającego zastosowanie
PPP. Można natomiast doszukać się wielu dokumentów na poziomie unijnym, które określają
wytyczne dla projektów PPP (do najważniejszych należą: Wytyczne dotyczące Partnerstwa
Publiczno –Prywatnego).
Najważniejsze elementy, na które zwracają uwagę poszczególne dokumenty to:
sposób wyboru najbardziej efektywnego PPP,
maksymalizacja korzyści,
zapewnienie konkurencji przy wyborze partnera prywatnego.
Jak już wcześniej wspomniano model hybrydowy polega na wykorzystaniu w jednym projekcie
środków prywatnych, publicznych oraz pozyskanych z Unii Europejskiej. Często zdarza się, iż sektor
publiczny realizuje jednocześnie wiele projektów, stąd może nie posiadać dostatecznej ilości
środków do podjęcia się kolejnego (mimo iż mógłby liczyć na dofinansowanie z Unii rzędu nawet 85%
wysokości kosztów). W takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z pomocy sektora
prywatnego zarówno jeśli chodzi o finansowanie jak i jego realizację. Zasady przyznawania
dofinansowań i dla prywatnych przedsiębiorstw oraz dla sektora publicznego są diametralnie różne.
Inwestor prywatny jest dopiero wtedy zainteresowany zainwestowaniem swych środków, kiedy
spodziewa się że działanie to przyniesie dla niego zysk. Z kolei dofinansowania unijne
w przedsięwzięcia sektora publicznego dotyczą przeważnie projektów, w których przewidywane
przychody mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów budowy i ich eksploatacji. Przedsiębiorcy
ubiegający się o środki unijne muszą natomiast spełniać szereg rygorystycznych wymogów. Nie jest
również łatwe połączenie przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego w ramach jednego
projektu.
3 modele hybrydy PPP
•
KLASYCZNA HYBRYDA – w tym modelu odpowiedzialność partnera prywatnego dotyczy
głównie budowy oraz eksploatacji danej infrastruktury, a także zapewnienia finansowania. Do jego
obowiązków należy także ubieganie się o dotacje unijne oraz rozliczanie się z nich. Strona publiczna
może przyjąć na siebie ryzyko nie uzyskania dotacji. Ten model jest popularny przy budowie dróg.
Strona publiczna zapewnia grunt, sektor publiczny finansuje inwestycje wkładem własnym (unika się
angażowania środków publicznych), a finansowanie to jest wspomagane środkami unijnymi.
•
RING-FENCING – w tym modelu projekt podzielony jest na części: pierwsza to metoda
tradycyjna z dofinansowaniem ze środków unijnych, a druga opiera się na PPP.
•
Podział projektu na fazy – jest to model w najmniejszym stopniu przypominający klasyczną
hybrydę. Występują tu następujące etapy: etap budowy, który realizowany jest przez sektor
publiczny, na którego barkach leży również zapewnienie wkładu finansowego, partner prywatny
natomiast zajmuje się etapem realizacji. Wątpliwości co do słuszności nazywania tego modelu
hybrydą wynikają z faktu, iż podmiot publiczny nie korzysta z umiejętności podmiotu prywatnego –
nie osiągane są więc podstawowe korzyści wynikające z PPP.
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6.

KONCESJA

Koncesja na roboty budowlane jest instytucją wprowadzoną do polskiego systemu prawnego
w związku z koniecznością dostosowania krajowych przepisów do standardów europejskich
dotyczących koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane.
W przeciwieństwie do dotychczasowej regulacji prawnej, koncesja na roboty budowlane pozostając
zamówieniem udzielanym przez podmiot publiczny wykonawcy prywatnemu, nie jest jednak
zamówieniem publicznym, ale instytucją samodzielną, o złagodzonych wymogach formalnych.
Charakterystyczną cechą koncesji na roboty budowlane jest wynagrodzenie wykonawcy, którego
nieodłącznym elementem musi być prawo do eksploatacji zrealizowanej inwestycji.
Założeniem koncesji na roboty budowlane jest zwrot nakładów uzyskiwany przez koncesjonariusza
(firmę realizującą inwestycję) od końcowych użytkowników danego obiektu budowlanego, a nie od
zamawiającego, którym jest podmiot publiczny. Tak, więc ryzyko ekonomiczne związane z realnym
zwrotem poniesionych nakładów znajduje się w przypadku koncesji po stronie koncesjonariusza –
wykonawcy. Przykładem takiej inwestycji są płatne drogi, parkingi, mosty czy lotniska.
Zgodnie z tą powyższą dyrektywą, koncesję na roboty budowlane od zamówień publicznych na
roboty budowlane odróżniają poniższe kwestie:
w przypadku koncesji wykonawca obiektu budowlanego pobiera wynagrodzenie wyłącznie
z zysków z tego obiektu (bez zaangażowania finansowego Skarbu Państwa), albo częściowo z kasy
Skarbu Państwa i częściowo z zysków z eksploatacji tego obiektu. Przy czym płatność podmiotu
publicznego jest zawsze elementem dodatkowym, wsparciem dla podmiotu prywatnego, a nie
gwarancją zwrotu poniesionych nakładów;
w przypadku koncesji podmiotem korzystającym ze zrealizowanej inwestycji nie będzie
zamawiający, ale nieograniczony krąg potencjalnych użytkowników (klientów), ponoszących opłaty
na rzecz koncesjonariusza.
O ile zapisy w ustawie o koncesji na roboty budowlane zawarte przez polskiego ustawodawcę jasno
stwierdzają po czyjej stronie leży ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją, jednak
w niewystarczający sposób definiują kwestię wkładu finansowego koncesjodawcy. Zdaniem
kancelarii wątpliwości budzi szczególnie przepis mówiący, że „Płatność koncesjodawcy na rzecz
koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji
nakładów poniesionych przez koncesjonariusza”. Można domyślać się, że chodziło o płatności równe
poniesionym nakładom, ale można to także interpretować, że wykluczone są nawet niewielkie
płatności ze strony podmiotu publicznego, o ile prowadzą one do odzyskania przez koncesjonariusza
poniesionych nakładów.
Rys. Schemat transakcji – umowa koncesji
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Źródło: Zarząd Zamówień Publicznych Partnerstwo publiczno – prywatne, praca zbiorowa s. 72.

W ramach koncesji na świecie realizowane są pakiety zakładające różny stopień zaangażowania
podmiotu prywatnego i jego wkład w inwestycje publiczne:
Model ROT (ang. Refubrish – Operate – Transfer) – zakłada, iż podmiot prywatny nie buduje
nowych elementów majątku, ale modernizuje istniejące, eksploatuje je i po określonym czasie
przekazuje podmiotowi publicznemu.
Model BOT (ang. Build-Operate-Transfer) – zakłada zasadniczo, iż podmiot prywatny
finansuje i realizuje inwestycję, a następnie zajmuje się jej eksploatacją i utrzymaniem, po czym
po określonym czasie przekazuje infrastrukturę podmiotowi publicznemu na własność.
Model BOO (and. Buid – Own – Operate) – zakłada brak obowiązku przekazywania własności
podmiotowi publicznemu.
Obecna procedura udzielania koncesji przedstawia się następująco:
•
wszczęcie przez koncesjodawcę postępowania przez publikację ogłoszenia o koncesji
(w Biuletynie Zamówień Publicznych – usługi i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – roboty
budowlane),
•
składanie przez kandydatów wniosków o udzielenie koncesji i oświadczeń o spełnianiu
warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o koncesji,
•
zaproszenie przez koncesjodawcę kandydatów, którzy złożyli zgodne z ustawą wnioski do
udziału w negocjacjach co do istotnych aspektów koncesji (takich jak warunki finansowe i prawne,
sposób wykonania przedmiotu koncesji, okres koncesji, dopuszczalność podwykonawstwa, zakres
finansowania koncesji przez koncesjonariusza, itp.),
•
zaproszenie przez koncesjodawcę do złożenia ofert wszystkich kandydatów, z którymi
prowadził negocjacje,
•
wybór przez koncesjodawcę najkorzystniejszej z ofert na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w ogłoszeniu o koncesji oraz opisie warunków udzielanej koncesji, przy czym kryteria
oceny ofert mogą dotyczyć również właściwości zainteresowanego podmiotu.
W miejsce dotychczasowej procedury odwoławczej typowej dla zamówień publicznych
przedsiębiorcy będą mogli wnosić skargi na czynności dotyczące wyboru oferenta (w zakresie umów
koncesji znacznej wartości) do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym przypadku
wg prawników wątpliwości budzi jednak oderwanie procedury odwoławczej od organów, które
rozstrzygać będą w podobnych sprawach (zamówienia publiczne), posiadających w tej kwestii
dotychczas zdobytą wiedzę i doświadczenie. Spowodować to może dodatkowe rozbieżności
w stosowaniu prawa i prowadzić do nierównego traktowania podmiotów postawionych w bardzo
zbliżonej sytuacji faktycznej.
Z uwagi na długoletnią formę kontraktu (zwykle 15-30 lat), obie strony muszą uświadomić sobie
szanse i zagrożenia związane z realizacją tego typu współpracy. Z jednej strony mamy do czynienia
ze stabilnym, długoterminowym stosunkiem prawnym, nawiązanym w oparciu o żmudny proces
wyboru inwestora prywatnego, z drugiej zaś – z wahaniami rynku, zmianami politycznymi, zmianami
koniunktury i szeregiem innych czynników, które trudno przewidzieć w perspektywie kilkunastu czy
kilkudziesięciu lat. Opłacalność projektu PPP można rozpatrywać na kilku płaszczyznach.
Podstawową z nich, jest naturalnie płaszczyzna finansowa. Nie ma się co oszukiwać, że nawet dla
podmiotu publicznego, który realizuje misję społeczną, kwestia ta jest decydująca w zakresie
podjęcia i prowadzenia długoletniej współpracy z przedsiębiorcą, zwłaszcza jeżeli muszą w niej
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partycypować finansowo. Kolejna sfera, to sprawy społeczno-ekonomiczne. Infrastruktura i usługi,
będąc przedmiotem PPP, realizowane są przecież dla mieszkańców danego obszaru geograficznego
lub administracyjnego. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z oczyszczalnią ścieków,
kompleksem boisk sportowych, czy atrakcją turystyczną, odbiorcą usług są zawsze ludzie – lokalna
lub regionalna społeczność. Pozostałe płaszczyzny opierają się o zdiagnozowane potrzeby, ambicje
polityczne, chęć konkurowania z innymi regionami, czy miastami, inicjatywy społeczne lub
przejawiane ze strony prywatnego biznesu. Kolokwialnie można zatem stwierdzić, że PPP opłaca się
wówczas, gdy – przy racjonalnie poniesionych nakładach – ludzie są zadowoleni. A przecież o to
chodzi nie tylko społeczności, ale również włodarzom miast i gmin. Droga do uzyskania zadowolenia
poprzez PPP jest jednak długa. W pierwszej kolejności należy bowiem określić – jaką formę
partnerstwa najlepiej zastosować w danym przypadku. Wydaje się, że w Polsce, w dzisiejszych
warunkach, od samego PPP bardziej atrakcyjna może okazać się koncesja.
Rys. Elementy ryzyka związanego z realizacją umowy koncesji

Źródło: Zarząd Zamówień Publicznych Partnerstwo publiczno – prywatne, praca zbiorowa s. 54.
226

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

7.

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Emisja obligacji może być przeprowadzona przez:
ofertę publiczną, której warunki są określone w ustawie o ofercie publicznej;
ofertę niepubliczną.
Ofertą prywatną jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do najwyżej 99
imiennie wskazanych inwestorów.
W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, ani memorandum
informacyjnego. Emitent sporządza Warunki Emisji opracowane zgodnie z ustawą o obligacjach
i udostępnia je osobom, do których kieruje ofertę.
Przyjęcie oferty następuje, gdy osoba nabywająca obligacje złoży odpowiednie oświadczenie woli
oraz dokona wpłaty na wskazany rachunek subskrypcyjny. Jeżeli obligacje wydawane są w formie
dokumentu – emitent wydaje obligatoriuszowi dokument obligacji, jeżeli w formie
zdematerializowanej – winny być one zarejestrowane na rachunku prowadzonym przez uprawniony
podmiot, którym może być firma inwestycyjna, np. dom maklerski, bank lub Krajowy Depozyt.
Podmiot prowadzący rejestr posiadaczy obligacji zapewnia również obsługę wypłaty świadczeń
związanych z obligacjami – odsetek i ich wykupu.
Oferta niepubliczna może być prowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, aczkolwiek
współpraca z taką instytucją lub bankiem pomoże przygotować profesjonalnie ofertę oraz
skutecznie przeprowadzić sprzedaż.
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Rozdział XVI
MODELE FINANSOWE DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU DĄBROWSKIEGO
przygotowywanych do realizacji w latach 2014 -2020
w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP)

16.1

KARTY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

KARTA ZADANIOWA Nr 1
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Powiatu Dąbrowskiego
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

2.

Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Weekendowa turystyka „Szczucinką”
– rozwój turystyki kolejowej na terenie powiatu
dąbrowskiego i tarnowskiego.
Odtworzenie linii kolejowej tzw. „Szczucinki”
i stworzenie szlaku, kompleksu infrastrukturalnego
związanego z dziedzictwem historycznym i kulturowym
Subregionu Tarnowskiego.
Zakres:
- doprowadzenie do użyteczności szyn kolejowych
i terenu przylegającego bezpośrednio do linii,
- odbudowa stacji kolejowych i dostosowanie ich do
obecnych standardów,
- zakup autobusów szynowych,
- utworzenie miejsc hotelowo-gastronomicznych,
- utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych.
Główne stacje:
Szczucin – odnowa stacji kolejowej oraz utworzenie
ścieżki pieszo-rowerowej do Muzeum Drogownictwa;
Mędrzechów – utworzenie stacji kolejowej z zapleczem
gastronomicznym;
Olesno – odtworzenie stacji kolejowej w Oleśnie
i utworzenie wypożyczalni rowerów. Przejazd lub
przemarsz ścieżką pieszo - rowerową do Zespołu
Dworsko-Parkowego w Brniu oraz Malowanej Wsi
w Zalipiu. Utworzenie części hotelowo-gastronomicznej
w Dworku w Brniu;
Dąbrowa Tarnowska – odtworzenie stacji kolejowej
i utworzenie szlaku pieszego do zwiedzania Dąbrowy
Tarnowskiej (m.in. Synagoga Żydowska działająca
obecnie jako Ośrodek Spotkania Kultur.)

3.

Szacunkowy kosztorys

40 000 000 PLN /BRUTTO/
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do zakresu rzeczowego:
4.

5.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
projektu:

Termin
rozpoczęcia:

2015

Termin
zakończenia:

2020

Uzasadnienie wyboru tego zadania
do realizacji w ramach Strategii
Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego
na lata 2014-2020:

Celem projektu jest zwiększenie oferty turystycznej dla
mieszkańców i turystów poprzez odtworzenie linii
kolejowej tzw. „Szczucinki” i stworzenie szlaku,
kompleksu infrastrukturalnego związanego
z dziedzictwem historycznym i kulturowym Subregionu
Tarnowskiego.
Utworzenie szlaku przyczyni się do poprawienia
atrakcyjności i poprawienia oferty turystycznej
subregionu gdzie będzie można odpocząć a jednocześnie
zapoznać się z historią i kulturą tego regionu.
Projekt przyczyni się do ochrony zniszczonej
infrastruktury kolejowej, przez co będzie można
zwiększyć ofertę turystyczną subregionu tarnowskiego.
Inwestycja pozwoli realizować projekty edukacyjne
poprzez wystawy, konferencje, pikniki w plenerze.
Efektem projektu będzie: zwiększenie liczby turystów,
zwiększenie zysków z turystyki, zachowanie
i pogłębianie świadomości społeczności na temat
zabytków i kultury terenu, integracja społeczności,
stworzenie nowych miejsc pracy.

KARTA ZADANIOWA Nr 2
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Powiatu Dąbrowskiego
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

2.

Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Brniu.
Rewitalizacja obiektów w Brniu obejmować będzie:
- rewitalizację zabytkowego spichlerza w Brniu wraz
z otoczeniem i przekształcenie go w stanicę konną i salę
„Country”.
- utworzenie części gastronomiczno – hotelowej
w Dworku w Brniu.

3.

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

4.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
projektu:

5.

10 000 000 PLN /BRUTTO/

Termin
rozpoczęcia:

2015

Termin
zakończenia:

2020

Uzasadnienie wyboru tego zadania
do realizacji w ramach Strategii
Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego

Celem realizacji zadania jest podniesienie atrakcyjności
turystycznej powiatu dla mieszkańców i turystów.
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na lata 2014-2020:

Inwestycja przyczyni się do:
- rewitalizacji obiektów zabytkowych,
- odbudowy zniszczonej infrastruktury turystycznej,
- zwiększenia liczby turystów,
- zwiększenia zysków z turystyki,
- zachowania i pogłębienia świadomości społeczności na
temat zabytków i kultury terenu,
- integracji społecznej,
- stworzenia nowych miejsc pracy.
Realizacja inwestycji wpisuje się w projekt
„Konno przez Ziemię Tarnowską”opracowany przez
Powiat Tarnowski.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności
turystycznej powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i
brzeskiego poprzez wykreowanie produktu turystycznego
– szlaku konnego wraz z infrastrukturą. W Subregionie
Tarnowskim występują odpowiednie tereny do
uprawiania turystyki konnej oraz liczne ośrodki
jeździeckie. W oparciu o ten potencjał zostaną
zbudowane bazy jeździeckie, ścieżki huculskie,
ujeżdżalnie, wiaty turystyczne, stanice, baza noclegowa
przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
miejsca parkingowe.
W projekcie założono zachowanie lokalnej kultury
i tradycji jeździeckich poprzez realizację następujących
zadań i inwestycji:
1) powiat tarnowski: odtworzenie na bazie oryginalnych
zabudowań „ Zagrody Pogórzańskiej” w Jastrzębi;
odtworzenie w posiadłości I. J. Paderewskiego w Kąśnej
Dolnej stajni cugowych i rozbudowa bazy noclegowogastronomicznej; zbudowanie pokazowej „Stajni
Kawaleryjskiej” 5 PSK w Woli Radłowskiej.
2) powiat dąbrowski: rozbudowa bazy hoteloworekreacyjno-gastronomicznej w gm. Radgoszcz;
rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Brniu wraz
z otoczeniem i przekształcenie go w stanicę konną i salę
„Country”, utworzenie części gastronomiczno-hotelowej
w Dworku (Breń).
3) powiat brzeski: budowa przy Szkole Kadetów w Łysej
Górze stadniny z ujeżdżalnią i hipodromem
wykorzystywanej do celów edukacyjnych; wytyczenie
ścieżki huculskiej; budowa bazy noclegowej.
Projekt zakłada rozwój ośrodków hipoterapii w
subregionie oraz budowę i modernizację ścieżek
rowerowych, stanowiących alternatywny sposób dojazdu
do baz jeździeckich. Projekt jest spójną dla Subregionu
Tarnowskiego ofertą turystyczną skierowaną do
szerokiego grona turystów, zaspakajającym potrzeby
aktywnego wypoczynku wraz z ofertą edukacją,
kulturalną i zdrowotną.
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KARTA ZADANIOWA Nr 3
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Powiatu Dąbrowskiego
1.

Tytuł przedsięwzięcia
inwestycyjnego:

2.

Zakres rzeczowy wraz z opisem
projektu:

3.

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego:

4.

Przewidywany
harmonogram
realizacji
projektu:

5.

Rozwój usług telekomunikacyjnych
na terenie powiatu.

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu
we wszystkich gminach na terenie Powiatu Dąbrowskiego
we wybranych, najważniejszych miejscach publicznych.

5 000 000 PLN /BRUTTO/

Termin
rozpoczęcia:

2015

Termin
zakończenia:

2020

Uzasadnienie wyboru tego zadania
do realizacji w ramach Strategii
Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego
na lata 2014-2020:

Podniesienie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
oraz powszechne wykorzystanie komputerów
i ogólnoświatowej sieci komputerowej Internet
w różnych dziedzinach życia.
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16.2

MODELE FINANSOWE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Przedmiot inwestycji:
MODEL
FINANSOWY I

Weekendowa turystyka „Szczucinką”
– rozwój turystyki kolejowej na terenie powiatu
dąbrowskiego i tarnowskiego.

Termin realizacji:

2015 – 2020

Budżet inwestycji:

40 000 000 PLN /BRUTTO/
FINANSOWANIE PROJEKTU

WARIANT I
Partnerstwo Publiczno -Prywatne (PPP):
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestorów Prywatnych
100 %
Wybór dwóch Partnerów Prywatnych do realizacji przedsięwzięcia:
Partner I

Zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje i udostępni Partnerowi II

Partner II /
Operator

Operator usług turystycznych , kulturalnych, pamiątkarskich i innych
będzie utrzymywał i eksploatował, a z wypracowanych zysków spłacał
Partnera I, który zainwestował kapitał.

OKRES SPŁATY:

W zależności od wartości wygenerowanego produktu turystycznego
na szlakach kulturowych i innych atrakcjach i usługach turystycznych,
kulturalnych i gospodarczych okres spłaty wynosić może:
20 – 30 – 40 lat

WARIANT II
Projekt hybrydowy:
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

Dotacja:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA 11.
REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
Cel tematyczny:
Wspieranie włączenia społecznego walka
z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9.2
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
OŚ PRIORYTETOWA 6.
DZIEDZICTWO REGIONALNE
Cel tematyczny
6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami
Priorytet inwestycyjny:

232

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na
celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację
i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie
działań służących zmniejszeniu hałasu

50%

50%

20 000 000 PLN /BRUTTO/

20 000 000 PLN /BRUTTO/

Partner I:

Zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje i udostępni Partnerowi II

Partner II /
Operator:

Operator usług turystycznych , kulturalnych, pamiątkarskich i innych
będzie utrzymywał i eksploatował, a z wypracowanych zysków spłacał
Partnera I, który zainwestował kapitał.

OKRES SPŁATY:

Będzie krótszy niż w Wariancie I, bo wielkość kapitału do spłaty
zainwestowanego przez Partnera I będzie pomniejszony o wysokość
uzyskanej dotacji z funduszy UE. W zależności od wartości uzyskanych
zysków, okres spłaty okres spłaty może wynosić: 15 – 20 lat.

Przedmiot inwestycji:
MODEL
FINANSOWY II

Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Brniu.

Termin realizacji:

2015 – 2020

Budżet inwestycji:

10 000 000 PLN /BRUTTO/
FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt hybrydowy:
WARIANT I
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

Dotacja:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020
VII. Działanie: 6.7: Podstawowe usługi
i odnowa miejscowości na obszarach
wiejskich
6.8.1 Poddziałanie: Badania i inwestycje
związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych
oraz środków w zakresie świadomości
środowiskowej.
6.8.2 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie,
ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji
i kultury oraz powiązanej infrastruktury.

30%

70%

3 000 000 PLN /BRUTTO/

7 000 000 PLN /BRUTTO/

Projekt hybrydowy:
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WARIANT II
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

Dotacja:
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA VI:
OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego.

30%

70%

3 000 000 PLN /BRUTTO/

7 000 000 PLN /BRUTTO/

Projekt hybrydowy:
WARIANT III
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

Dotacja:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA 11.
REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
Cel tematyczny:
Wspieranie włączenia społecznego walka
z ubóstwem
Priorytet inwestycyjny 9.2
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
OŚ PRIORYTETOWA 6.
DZIEDZICTWO REGIONALNE
Cel tematyczny
6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami.
Priorytet inwestycyjny:
6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na
celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację
i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie
działań służących zmniejszeniu hałasu.

30%

70%

3 000 000 PLN /BRUTTO/

7 000 000 PLN /BRUTTO/

OPERATOR:
OKRES SPŁATY:

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Operator -Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Brniu, spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki
z uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności:
- kulturalnej, impresariatu artystycznego, organizacji kongresów,
zjazdów, wystaw plenerów;
- szkoleniowej;
- hotelowo – gastronomicznej.
Okres spłat w zależności od przygotowanej oferty i prowadzonej
działalności 15 – 20 lat.
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Przedmiot inwestycji:
MODEL
FINANSOWY III

Rozwój usług telekomunikacyjnych na terenie powiatu.

Termin realizacji:

2015 – 2020

Budżet inwestycji:

5 000 000 PLN /BRUTTO/
FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt hybrydowy:
WARIANT I
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I.
POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
2.1 Poszerzenie dostępu do sieci
szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej
przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych
technologii i sieci w gospodarce cyfrowej.
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach.
OŚ PRIORYTETOWA II.
E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD
2.3 „Wzmacnianie zastosowania technologii
komunikacyjno-informacyjnych dla
e-administracji, e-learningu, e-integracji, ekultury i e-zdrowia”.
Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności
i jakości e-usług publicznych.
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej
efektywności urzędów.
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności
i wykorzystania informacji sektora publicznego.
OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWA AKTYWIZACJA
SPOŁECZEŃSTWA
Cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja
na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości
korzystania z Internetu.
Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału
uzdolnionych programistów dla zwiększenia
zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce
i administracji.

30%

70%

1500 000 PLN /BRUTTO/

3500 000 PLN /BRUTTO/

Projekt hybrydowy:
WARIANT II
Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP
zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj,
operatorowi DBFOT

235

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA 2.CYFROWA MAŁOPOLSKA
Cel tematyczny:

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
– (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)
–realizowane przez Inwestora Prywatnego

2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Priorytet inwestycyjny:
2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

30%

70%

1500 000 PLN /BRUTTO/

3500 000 PLN /BRUTTO/

OPERATOR:

Spółka komunalna powołana przez Powiat Dąbrowski.

OKRES SPŁATY:

Operator –Spółka celowa prowadząca działalność usługową
z zakresu informatyki i komunikacji w różnych dziedzinach
i dla różnych grup odbiorców, udostępniania infrastruktury
telekominikacyjnej.
Okres spłat w zależności od przygotowanej oferty i prowadzonej
działalności 10 – 15 lat.

16.3

OKREŚLENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI w ramach Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego (PPP)

Przy realizacji zadań inwestycyjnych może być wykorzystywane Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP).
Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP) polega na współpracy jednostek administracji
publicznej i samorządowej z podmiotami prywatnymi w zakresie usług publicznych.
Inwestycje realizowane na zasadach PPP oparte są na umowie długoterminowej, umożliwiającej
wspólne działania sektora publicznego i prywatnego w celu realizacji ich zobowiązań. W pierwszym
przypadku należy do nich świadczenie usług publicznych, w drugim – prowadzenie działalności
gospodarczej i osiąganie zysków.
W przypadku PPP nie można mówić o prywatyzacji sektora publicznego, bowiem za dostępność
i jakość usług nadal odpowiedzialna jest władza publiczna. PPP jest relacją wzajemnych działań tej
władzy i prywatnego kapitału, które do tej pory pozostawały w gestii władzy publicznej.
Współpraca władz publicznych z sektorem prywatnym jest reakcją na narastający niedobór środków
finansowych sektora publicznego. Wynika też z chęci osiągnięcia wyższej efektywności
w zarządzaniu zgromadzonymi już zasobami (na wzór przedsiębiorstw prywatnych). W sytuacji
państw członkowskich zachętą do wdrażania PPP powinny być sukcesy, jakie ta forma współpracy
przyniosła innych państwom, a głównie możliwość uzyskania dostępu do funduszy sektora
prywatnego oraz przerzucenia na partnera części ryzyka związanego ze wspólnym przedsięwzięciem
realizowanym w interesie i pod kierownictwem (politycznym) administracji publicznej. W przypadku
państw naszego regionu rozwój PPP może być stymulowany ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi
związanymi z ochroną środowiska i transportem, odpowiednio do standardów przyjętych w związku
ze wstąpieniem do UE. Co więcej, PPP dzięki aktywizacji funduszy prywatnych może pomóc
w realizacji kapitałochłonnych inwestycji w taki sposób, który nie zagrażałby równowadze
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budżetowej, obciążonych transformacją państw i to przy współzaangażowaniu inwestycyjnym
międzynarodowych instytucji finansowych. Jako główną przyczynę rozwoju PPP wskazuje się
również potrzebę komercyjnego wykorzystania zasobów publicznych. Dość często potężne nakłady
finansowe czynione przez państwo służą pozyskaniu technologii wykorzystywanych jedynie w wąskim
zakresie, nieproporcjonalnym do poczynionych nakładów. Współpraca z sektorem prywatnym może
pomóc wykorzystać je w wydajniejszy ekonomicznie sposób.
Kierunek współpracy publiczno-prywatnej wytycza nowa ustawa o partnerstwie publiczno
prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r., która weszła w życie wraz z ustawą o koncesji na roboty
budowlane lub usługi. Ustawa o PPP ma charakter ramowy i stanowi wytyczne odnośnie sposobu
nawiązania i wykonywania partnerstwa, wpisując się w narzędzia już funkcjonujące w polskim
systemie prawnym i stanowiąc spójną całość z innymi ustawami. Jakkolwiek praktyka pokaże,
w jakim zakresie przyczyni się do rozwoju partnerstwa w Polsce, niewątpliwie, wraz z już
funkcjonującym instrumentarium, umożliwia nawiązywanie różnych form współpracy podmiotów
publicznych z partnerami prywatnymi.
Rys. 16.1. Formy współpracy publiczno-prywatnej

Źródło: Public PrivatePartnership in Poland, Investment Support, Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.
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Rys. 16.2. Schemat przedstawiający prawno-systemowe ujęcie PPP

Źródło: www.uzp.gov.pl

Rys.16.3. Schemat transakcji PPP

Źródło: Zarząd Zamówień Publicznych Partnerstwo publiczno – prywatne, praca zbiorowa s. 67
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Najczęstsze modele PPP
W „Wytycznych dotyczących udanego Partnerstwa Publiczno - Prywatnego”, opracowanych przez
Komisję Europejską, wskazano na następujące rodzaje Partnerstwa Publiczno - Prywatnego:
BOT (Build – Operate - Transfer), w tym przypadku udział inwestora prywatnego jest
ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. drogi) przez określony czas, a następnie
przekazania jej (wraz z prawami do eksploatacji) władzom publicznym.
DBFO (ang. Design – Build – Finance - Operate), w tym przypadku w trakcie realizacji
przedsięwzięcia inwestor prywatny zapewnia środki finansowe do jej wykonania, natomiast koszt
bieżącej eksploatacji może być pokrywany z państwowej subwencji. Po określonym czasie, tak jak
w BOT prawo własności przechodzi na władze publiczne.
BOO (ang. Build – Own - Operate), najistotniejszą cechą tego modelu PPP jest konieczność
pobierania opłat od użytkowników inwestycji, przez partnera prywatnego (w innych modelach PPP
pobieranie opłat może, lecz nie musi mieć miejsca). W systemie BOO konieczność poboru opłat
wynika z faktu, iż od początku kontraktu to partner prywatny jest właścicielem inwestycji. Aby ją
utrzymać musi więc czerpać przychody od użytkowników. Umowa między podmiotem publicznym
a prywatnym nie przewiduje ponadto przeniesienia własności obiektów wzniesionych
i eksploatowanych przez partnera prywatnego na podmiot publiczny w żadnym momencie umowy,
ani po jej zakończeniu.
Zastosowanie PPP
Niezależnie od przyjętej definicji, Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP polega współpracy
podmiotów z tych dwóch sektorów, przy realizacji zadań publicznych. Za zadanie publiczne należy
przy tym uznać każde zadanie ustawowo przypisane podmiotowi publicznemu. Brak wskazania,
że zadanie publiczne należy do konkretnego podmiotu pozwala na domniemanie, iż jest ono
zadaniem samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy (art. 163 Konstytucji oraz art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). Mając, więc zdefiniowany krąg podmiotów
publicznych (w ustawie o PPP, jeśli będziemy rozważać partnerstwo w jej rozumieniu, albo innych
ustawach – np. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jeśli partnerstwo
rozumiane potocznie zostanie zdefiniowane szerzej niż jego legalna definicja) oraz ich zadania
w ustawach szczególnych można ustalić, czy konkretne przedsięwzięcie spełni podstawowy wymóg
dla uznania go za realizowane w systemie PPP.
Chodzi, więc o zadania publiczne w najszerszym rozumieniu, czyli takie, które zaspokajają potrzeby
zbiorowe, a wydawane są na nie środki publiczne.
Taktyka postępowania w Partnerstwie Publiczno – Prywatnym
Etap I. Rozpoznanie projektu
1.

Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektu.

2.

Analiza kosztów i korzyści.

3.

Określenie czynników oddziaływania społeczno-ekonomicznego projektu.

4.

Wstępna analiza źródeł finansowania.

5.

Wstępna analiza uwarunkowań prawnych.

6.

Zdefiniowanie podstawowych założeń projektu.

Etap II. Przegląd i przygotowanie projektu
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1.

Ocena atrakcyjności projektu w aspekcie PPP.

2.

Wstępna analiza strumieni pieniężnych projektu.

3.

Wybór określonego modelu PPP.

4.

Porównanie efektywności projektu tradycyjnego i PPP przy pomocy wybranych narzędzi
analitycznych.

Etap III. Studium wykonalności projektu
1.

Opracowanie 3-4 wariantów alternatywnych dla projektu w wersji skróconej.

2.

Ocena wykonalności wariantów alternatywnych.

3.

Przeprowadzenie badań rynkowych popytu potencjalnego na produkty/usługi SPV.

4.

Opracowanie studium wykonalności dla wybranego wariantu docelowego.

5.

Opracowanie analizy ryzyka dla umowy PPP.

Etap IV. Zawarcie umowy PPP
1.

Stworzenie formalnej struktury partnerstwa.

2.

Realizacja procedury zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o PPP.

3.

Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym PPP.

4.

Doradztwo prawne we wszystkich stadiach przygotowania, negocjacji i zawierania umowy,
przygotowanie wymaganych dokumentów prawnych.

Etap V. Realizacja umowy
1.

Ustalenie przepływów finansowych w transakcji PPP.

2.

Zarządzenie inwestycji przez inwestora prywatnego lub założenie przez partnera
prywatnego spółki celowej (SPV – spółki celowej).

3.

Budowa modelu zarządzania kontraktem PPP w okresie trwania umowy.

4.

Budowa systemu monitorowania i oceny projektu dla partnera publicznego.

Wybór Partnera Prywatnego
Z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji istotne jest dokonanie wyboru inwestora
prywatnego w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Ustawa o PPP odsyła w tym zakresie do znanych
już procedur Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Ustawy o koncesjach na roboty budowlane
lub usługi. Wybór jednej z dwóch ustaw uzależniony jest od planowanego sposobu wynagradzania
Partnera Prywatnego.
Prawo zamówień publicznych przewiduje kilka możliwych procedur wyboru Partnera Prywatnego,
takich jak:
przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.
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Ten ostatni tryb wydaje się być interesujący przy rozważaniu tych projektów PPP, które są
szczególnie złożone i kapitałochłonne (np. we wskazanym wyżej modelu DBFT). Umożliwia on,
bowiem zamawiającemu (partnerowi publicznemu) „rozpoznanie” różnych wariantów technicznych
i organizacyjnych realizacji projektu i dopiero po zamknięciu tej fazy, sformułowanie istotnych
warunków zamówienia i przejście do przetargu właściwego.
W dialogu konkurencyjnym to potencjalni wykonawcy proponują rozwiązania technologiczne
i finansowe, a podmiot publiczny, porównując konkurencyjne oferty, wybiera rozwiązanie
najbardziej optymalne dla danego przedsięwzięcia. Dzięki temu podmiot publiczny może uniknąć
konieczności ponoszenia znacznych kosztów związanych z zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów
do opracowania szczegółowych rozwiązań techniczno - konstrukcyjnych. Może również przewidzieć
nagrody dla wykonawców, których rozwiązania przedstawione w dialogu były podstawą składania
ofert.
Podstawą współpracy jest umowa
Partnerstwo z założenia polega na współpracy długoterminowej, dlatego ważne jest takie
uregulowanie zasad współpracy, aby uniknąć potencjalnych konfliktów oraz wprowadzić
mechanizmy zapewniające sprawne zarządzanie projektem. I tu kluczem jest umowa
o partnerstwie. Jest to o tyle istotne, że co do zasady niemożliwe jest dokonywanie zmian już
zawartej umowy w stosunku do treści oferty (wyjątkiem jest wystąpienie okoliczności niedających
się z góry przewidzieć). Sama Ustawa o PPP wprowadza jedynie rozwiązania o charakterze
ramowym, dlatego warto prześledzić standardowe postanowienia, jakie umowa powinna zawierać.

16.3.1 SCHEMATY ZARZĄDZANIA KONTRAKTEM
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dla przedsięwzięć inwestycyjnych
Powiatu Dąbrowskiego

Do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) Powiat Dąbrowski wybrał
3 przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. „Weekendowa turystyka „Szczucinką” – rozwój turystyki kolejowej na terenie powiatu
dąbrowskiego i tarnowskiego”.
2. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Brniu”.
3. „Rozwój usług telekomunikacyjnych na terenie powiatu”.

Modele finansowe wypracowane dla tych przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być zarządzane
według 3 schematów:
SCHEMAT I:
ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO WEDŁUG MODELU: ZAPROJEKTUJ, BUDUJ,
FINANSUJ, UDOSTĘPNIAJ, EKSPLOATUJ
W tym schemacie Powiat Dąbrowski jakoPartnerPubliczny przygotowuje inwestycję do realizacji,
a następnie nadzoruje realizację inwestycji – Etap I, oraz monitoruje w całym okresie
obowiązywania umowy realizację przez Partnera Prywatnego celu publicznego, jakości
świadczonych usług,dokonuje okresowej ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
Partnera Prywatnego. Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie ulega pogorszeniu.
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Następnie po zakończeniu obowiązywania umowy o PPP odbiera inwestycję w stanie niepogorszonym
od Partnera Prywatnego, który przekazuje przedsięwzięcie inwestycyjne w stanie niepogorszonym
Partnerowi Publicznemu.
Partner Prywatny projektuje, buduje, finansuje, udostępnia i eksploatuje przedmiot inwestycji
w całym okresie obowiązywania umowy o PPP. Ten typ kontraktu Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego ma formułę koncesji.
Schemat ten może być również realizowany w formie projektu hybrydowego, w tym przypadku
Partner Publiczny pozyskuje dotację z funduszy strukturalnych UE lub innych dostępnych środków
publicznych wskazanych w modelach finansowych, a Partner Prywatny angażuje kapitał prywatny na
pokrycie brakującej części budżetu np. od 30 do 50 % budżetu.
W przypadku realizacji kontraktu w formie projektu hybrydowego następuje znaczne skrócenie
okresu zwrotu zainwestowanego kapitału przez Partnera Prywatnego, a co za tym idzie również
obowiązującej umowy o PPP.

SCHEMAT II
ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE DWÓCH
PARTNERÓW PRYWATNYCH
W tym schemacie podobnie, jak w SCHEMACIE I Partner Publiczny przygotowuje inwestycję do
realizacji, a następnie nadzoruje realizację inwestycji – Etap I oraz monitoruje w całym okresie
obowiązywania umowy realizację przez Partnera Prywatnego I celu publicznego, jakości
świadczonych usług, dokonuje okresowej ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
Partnera Prywatnego II. Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie ulega pogorszeniu.
Następnie po zakończeniu obowiązywania umowy o PPP odbiera inwestycję w stanie niepogorszonym
od Partnera Prywatnego I.
Natomiast podział obowiązków pomiędzy dwoma Partnerami Prywatnymi jest następujący:
Partner Prywatny I projektuje, buduje, finansuje przedmiot inwestycji – Etap I, a następnie
udostępnia przedmiot inwestycji Partnerowi Prywatnemu II (Etap II), który pełni funkcję operatora
usług. Na etapie udostępniania Partner Prywatny I ponosi nakłady odtworzeniowe i utrzymuje
infrastrukturę w stanie niepogorszonym przez cały okres trwania umowy o PPP, a po jej zakończeniu
Partner Prywatny I przekazuje przedmiot inwestycji Partnerowi Publicznemu w stanie
niepogorszonym.
Partner Prywatny II pełni funkcję operatora usług - prowadzi działalność.
Partner Prywatny II na Etapie realizacji inwestycji - Etap I, współpracuje z Partnerem Publicznym i
Partnerem Prywatnym I w zakresie spełnienia wszystkich wymogów przypisanych przedmiotowi
inwestycji w zakresie np. funkcjonalności czy wyposażenia, które są niezbędne, aby realizując po
zakończeniu inwestycji cel publiczny Partner Prywatny II, jako operator usług mógł w założonym
okresie wypracować założony przez siebie poziom zysku spłacając zainwestowany kapitał przez
Partnera Prywatnego I i osiągnąć własne cele biznesowe.
Na Etapie II po odbiorze przedmiotu inwestycji prowadzi działalność jako operator usług pobierając
z tego tytułu 100% pożytków, z których spłaca zainwestowany kapitał i wypracowuje ustalony zysk.
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Podobnie jak w SCHEMACIE I projekt może być również realizowany w formie projektu hybrydowego.
W tym przypadku Partner Publiczny pozyskuje dotację z funduszy strukturalnych UE lub innych
dostępnych środków publicznych wskazanych w modelach finansowych, a Partner Prywatny I
angażuje kapitał prywatny na pokrycie brakującej części budżetu np. od 30 do 50 % budżetu.
W przypadku realizacji kontraktu w formie projektu hybrydowego następuje znaczne skrócenie
okresu zwrotu zainwestowanego kapitału przez Partnera Prywatnego I, a co za tym idzie również
obowiązującej umowy o PPP.
Po zakończeniu umowy Partner Prywatny I przekazuje przedsięwzięcie inwestycyjne w stanie
niepogorszonym Partnerowi Publicznemu.

SCHEMAT III

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE PARTNERA
PRYWATNEGO I WŁASNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ POWOŁANEJ PRZEZ POWIAT DĄBROWSKI DO
PEŁNIENIA FUNKCJI OPERATORA USŁUG W PRZYPADKU MODELU FINANSOWEGO III LUB PRZEZ JST
W MODELU FINANSOWYM II.
W schemacie tym podobnie jak w SCHEMATACH I i II Partner Publiczny przygotowuje inwestycję do
realizacji, a następnie nadzoruje realizację inwestycji – Etap I oraz monitoruje w całym okresie
obowiązywania umowy realizację przez Partnera Prywatnego I celu publicznego, jakości
świadczonych usług, dokonuje okresowej ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
powołaną spółę komunalną lub JST. Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie ulega
pogorszeniu.
W schemacie tym w odróżnieniu od SCHEMATU II Powiat Dąbrowski nie wyłania Partnera Prywatnego
II, ale do pełnienia funkcji operatora usług powołuje własną spółkę komunalną w modelu
finansowym III lub powierza funkcję operatora JST, czyli Centrum Polonii – Ośrodek Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Podział obowiązków pomiędzy Partnerem Prywatny I i powołaną spółką lub JST jest następujący:
Partner Prywatny I projektuje, buduje, finansuje przedmiot inwestycji – Etap I, a następnie
udostępnia przedmiot inwestycji powołanej przez Partnera Publicznego spółce lub JST, które
pełniąfunkcję operatora usług.
Na etapie udostępniania Partner Prywatny I ponosi nakłady odtworzeniowe i utrzymuje
infrastrukturę w stanie niepogorszonym przez cały okres trwania umowy o PPP, a po jej zakończeniu
Partner Prywatny I przekazuje przedmiot inwestycji Partnerowi Publicznemu w stanie
niepogorszonym.
Powołana przez Partnera Publicznego spółka komunalna w modelu finansowym IIIlub JST w modelu
finansowym II, czyli Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu - pełni funkcję
operatora usług - prowadzi działalność.
Na etapie realizacji inwestycji - Etap I, współpracuje z Partnerem Publicznym i Partnerem
Prywatnym I w zakresie spełnienia wszystkich wymogów przypisanych przedmiotowi inwestycji
w zakresie np. funkcjonalności czy wyposażenia, które są niezbędne, aby realizując po zakończeniu
inwestycji cel publicznypowołana spółka lub JST- jako operator usług mogły w założonym okresie
wypracować założony poziom zysku i spłacając zainwestowany kapitał przez Partnera Prywatnego I
osiągnąć własne cele określone przez Partnera Publicznego.
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Spółka komunalna lub JST, na Etapie II po odbiorze przedmiotu inwestycji prowadzi działalność jako
operator usług, pobierając z tego tytułu 100% pożytków, z których spłaca zainwestowany kapitał i
wypracowuje ustalony zysk.
Podobnie jak w SCHEMATACH Ii II projekt może być również realizowany w formie projektu
hybrydowego. W tym przypadku Partner Publiczny pozyskuje dotację z funduszy strukturalnych UE
lub innych dostępnych środków publicznych wskazanych w modelach finansowych, a Partner
Prywatny I angażuje kapitał prywatny na pokrycie brakującej części budżetu np. od 30 do 50 %
budżetu.
W przypadku realizacji kontraktu w formie projektu hybrydowego następuje znaczne skrócenie
okresu zwrotu zainwestowanego kapitału przez Partnera Prywatnego I, a co za tym idzie również
obowiązującej umowy o PPP.
Po zakończeniu umowy Partner Prywatny I przekazuje przedsięwzięcie inwestycyjne w stanie nie
pogorszonym Partnerowi Publicznemu, który po zakończeniu obowiązywania umowy o PPP odbiera
inwestycję w stanie niepogorszonym.

244

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

SCHEMAT Nr 1 - ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO
WEDŁUG MODELU:ZAPROJEKTUJ, BUDUJ, FINANSUJ, UDOSTĘPNIAJ, EKSPLOATUJ
ETAP I - REALIZACJA

ETAP II – UDOSTĘPNIANIE I EKSPLOATACJA

ETAP III – ROZWIĄZANIE
I ROZLICZENIE UMOWY

MONITORING I EWALUACJA

1

PODMIOT
PUBLICZNY

MONITORUJE:w okresie obowiązywania umowy
realizację przez Partnera Prywatnego celu publicznego,
jakości świadczonych usług oraz dokonuje okresowej
ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
Partnera Prywatnego.
Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie
ulega pogorszeniu.

NADZORUJE

STAROSTA POWIATU
DĄBROWSKIEGO
SKARBNIK
DORADCA PRAWNY

Inżynier /menadżer
projektu
(nadzór inwestycyjny)

ODBIERA

Doradca ds. organizacyjnych,
programowych
i finansowych

UDOSTĘPNIA / EKSPLOATUJE

2

PARTNER
PRYWATNY

PROJEKTUJE

BUDUJE

FINANSUJE

UDOSTĘPNIA: Ponosi nakłady odtworzeniowe, utrzymuje
infrastrukturę w stanie niepogorszonym przez cały okres
trwania umowy.

EKSPLOATUJE:Ponosi koszty eksploatacyjne obiektów (bez
utrzymania technicznego w stanie niepogorszonym), spłaca
Partnera Prywatnego.

Okres trwania umowy PPP po zakończeniu realizacji i udostępnieniu jej do eksploatacji
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SCHEMAT Nr 2- ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO
REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE DWÓCH PARTNERÓW PRYWATNYCH
ETAP I - REALIZACJA

ETAP II – UDOSTĘPNIANIE I EKSPLOATACJA

ETAP III – ROZWIĄZANIE
I ROZLICZENIE UMOWY

MONITORING I EWALUACJA

1

PODMIOT
PUBLICZNY

NADZORUJE

MONITORUJE:w okresie obowiązywania umowy
realizację przez Partnera Prywatnego celu publicznego,
jakości świadczonych usług oraz dokonuje okresowej
ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
Partnera Prywatnego.
Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie
ulega pogorszeniu.

STAROSTA POWIATU
DĄBROWSKIEGO
SKARBNIK
DORADCA PRAWNY

Inżynier /menadżer
projektu
(nadzór inwestycyjny)

ODBIERA

Doradca ds. organizacyjnych,
programowych
i finansowych

UDOSTĘPNIA / EKSPLOATUJE

2

PARTNER
PRYWATNY 1

3

PARTNER
PRYWATNY 2

PROJEKTUJE

BUDUJE

FINANSUJE

Ponosi nakłady odtworzeniowe,
utrzymuje infrastrukturę w stanie niepogorszonym
przez cały okres trwania umowy.

Prowadzi działalność, jako operator usług pobierając
z tego tytułu 100 % pożytków, z których spłaca
zainwestowany kapitał i wypracowuje ustalony
w umowie z Partnerem Prywatnym zysk.

Okres trwania umowy PPP po zakończeniu realizacji i udostępnieniu jej do eksploatacji
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SCHEMAT Nr 3- ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PPP WRAZ Z MONITORINGIEM I EWALUACJĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO
REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO I WŁASNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ W PRZYPADKU MODELU FINANSOWEGO III LUB PRZEZ JST
W MODELU FINANSOWYM II,
ETAP I - REALIZACJA

ETAP II – UDOSTĘPNIANIE I EKSPLOATACJA

ETAP III – ROZWIĄZANIE
I ROZLICZENIE UMOWY

MONITORING I EWALUACJA

1

PODMIOT
PUBLICZNY

NADZORUJE

MONITORUJE:w okresie obowiązywania umowy
realizację przez Partnera Prywatnego celu publicznego,
jakości świadczonych usług oraz dokonuje okresowej
ewaluacji osiąganych wskaźników finansowych przez
Partnera Prywatnego.
Sprawdza także, czy stan infrastruktury technicznej nie
ulega pogorszeniu.

STAROSTA POWIATU
DĄBROWSKIEGO
SKARBNIK
DORADCA PRAWNY

Inżynier /menadżer
projektu
(nadzór inwestycyjny)

ODBIERA

Doradca ds. organizacyjnych,
programowych
i finansowych

UDOSTĘPNIA / EKSPLOATUJE

2

PARTNER
PRYWATNY 1

3A

SPÓŁKA KOMUNALNA

A

3B

JST: CENTRUM POLONII –
OŚRODEK KULTURY,
TURYSTYKI I REKREACJI

PROJEKTUJE

BUDUJE

FINANSUJE

Ponosi nakłady odtworzeniowe,
utrzymuje infrastrukturę w stanie niepogorszonym
przez cały okres trwania umowy.

Prowadzi działalność, jako operator usług pobierając
z tego tytułu 100 % pożytków, z których spłaca
zainwestowany kapitał i wypracowuje ustalony
w umowie z Partnerem Prywatnym zysk.

Okres trwania umowy PPP po zakończeniu realizacji i udostępnieniu jej do eksploatacji
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16.4

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między
partnerów jest trzonem współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).
Cele właściwej alokacji ryzyka są następujące:


zmniejszenie kosztów projektu w długim okresie poprzez przeniesienie ryzyka na
stronę, która w najlepszy sposób sobie z nim poradzi,



dostarczenie zachęt dla wykonawcy, aby dostarczył projekty na czas, zgodnie
z wymaganymi normami i w ramach budżetu,



poprawa jakości usług oraz zwiększenie dochodu poprzez bardziej efektywne
działanie,



zapewnienie bardziej spójnego i przewidywalnego profilu wydatków.

ANALIZA RYZYKA DLA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO X W FORMULE PPP OBEJMUJE:
wstępną identyfikację rodzajów ryzyk związanych z inwestycją,
wstępną ocenę i prognozę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk w rekomendowanym
wariancie realizacji inwestycji,
wstępną analizę rozkładu ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i prywatny w zależności od
przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, w tym ustalenie właściwego rozdziału pomiędzy
strony umowy.
Chociaż ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) nie pozwala na ustalenie rodzajów ryzyk
w przedsięwzięciach typu PPP, jak również nie zawiera żadnych dyrektyw ich podziału, podmioty
publiczne w praktyce często uwzględniać będą odpowiednie postanowienia Wytycznych Komisji
Europejskiej z 2003, które wymieniają różne kategorie ryzyka, a także wskazują dyrektywy jego
prawidłowej alokacji. Istotne znaczenie będzie miała również Decyzja EUROSTATU dotycząca
wpływu kontraktów PPP na deficyt i dług publiczny, 18/2004 z 11 lutego 2004 r. Decyzja dotyczy
sposobu oceny przez EUROSTAT wpływu kontraktów PPP na wielkość deficytu i długu publicznego
państw członkowskich. Jednocześnie, decyzja zawiera pewne dyrektywy, odnośnie optymalnego
rozkładu kluczowych ryzyk w kontekście wpływu na poziom długu publicznego.
Na podstawie ww. dokumentów dla wybranego III modelu inwestycyjnego typu DBFAT – SPV (Design
- Build-Finance - makeAvailable - Transfer) – zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj
operatorowi, przekaż, zidentyfikowane zostały następujące kategorie ryzyk:

1. RYZYKA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ:
opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych,
niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót,
wzrost kosztów podnoszący wartość budżetu projektu finansowego w 100 % przez Partnera
Prywatnego,
wystąpienia nieścisłości, w specyfikacji wyboru Partnera Prywatnego,
ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych,
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wystąpienia nieadekwatnych
projektowej,

do

celu

przedsięwzięcia

rozwiązań

w

dokumentacji

ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii,
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność
składnika majątkowego.

2. RYZYKA ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ:
niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości usług,
niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości,
brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
wzrost kosztów,
sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczania usług,
nieodpowiednia kwalifikacja pracowników,
wystąpienie zmian technologicznych.

3. RYZYKA ZWIĄZANE Z POPYTEM:
pojawienie się konkurencji,
cykliczność popytu,
zmiany cen,
zastosowanie przestarzałych technologii,
pojawienie się nowych trendów rynkowych.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA:
dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia,
wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru Partnera Prywatnego,
sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór Partnera Prywatnego,
rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

5. RYZYKA ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ NAKŁADÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:
niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości,
niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie,
zmiana cen,
pojawienie się konkurencji,
logistyka,
rynek pracy.
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6. RYZYKO POLITYCZNE:
ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem
przedsięwzięć realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

7. RYZYKO LEGISLACYJNE:
ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację
przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

8. RYZYKA MAKROEKONOMICZNE:
inflacja,
zmiana wysokości stóp procentowych,
ryzyko kursowe,
zmiany demograficzne,
związane z tempem wzrostu gospodarczego.

9. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM SIŁY WYŻSZEJ:
wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków, np. braku możliwości
realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą
do odpowiedzialności,
przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie Kodeksu Cywilnego,
siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulpacyjnych – czyli wyłączających odpowiedzialność
za powstałą szkodę,
art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności
cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody, jaką doznała osoba trzecia,
jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi wskutek siły wyższej.

10. RYZYKA ZWIĄZANE Z ROZSTRZYGANIEM SPORÓW:
ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu
powstałego na tle realizacji umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym,
dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja,
stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko rozumianych klauzul.

11. RYZYKA ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH:
stan składników majątkowych przed ich przekazaniem,
przepływ informacji
przedsięwzięcie,

dotyczących

składników

majątkowych

zaangażowanych

wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania,
wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem majątkowym,
konieczność transferu siły roboczej.
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16.5

ALOKACJA RYZYKA

Przewodnią zasadą rozmieszczenia ryzyka jest to, że ryzyko powinno być przeniesione na stronę,
która najlepiej sobie z nim poradzi. Jednakże mogą wystąpić przypadki, w których cena wymagana
przez partnera prywatnego przekroczy wartość przeniesienia ryzyka ze strony publicznej.
Efektywne pod względem kosztów rozmieszczenie ryzyka między podmiotem publicznym
a partnerem prywatnym będzie skutkowało niższymi kosztami przedsięwzięcia i zapewni dodatkowe
korzyści w stosunku do zaangażowanych środków w porównaniu do tradycyjnego zamówienia
publicznego. Jednakże jeżeli ryzyko jest przenoszone niewłaściwie na wybranego partnera
prywatnego, korzyści w stosunku do zaangażowanych środków zmniejszają się, jako że premia,
której żąda partner prywatny za zarządzanie ryzykiem przewyższy korzyści instytucji podmiotu
publicznego.
W fazie prowadzenia analiz ryzyk cena wymagana przez partnera prywatnego za przejęcie ryzyka
nie będzie znana. Wobec czego ocena ryzyka koncentrować się będzie na określeniu, czy podmiot
publiczny, czy partner prywatny jest najwłaściwszy do poniesienia ryzyka, lub czy ryzyko powinno
być podzielone.
W rozważeniu najwłaściwszego rozmieszczenia ryzyka rozważone zostaną następujące kwestie:
a) zdolność poniesienia przez zamawiającego ryzyka i możliwość jego kontrolowania,
b) zdolność potencjalnych partnerów prywatnych poniesienia ryzyka i możliwość jego
kontrolowania, oraz
c) preferowane rozmieszczenie ryzyka, uwzględniające kwestie interesu publicznego – wstępne
rozmieszczenie ryzyka odzwierciedli szczególne cechy przedsięwzięcia oraz mocne strony
i zdolność każdej ze stron.
Tabela 16.5.1 – KATEGORIE RYZYKA I ZPOSÓB ICH ALOKACJI
Lp.

KATEGORIA RYZYK

ELEMENTY RYZYKA

PRZYKŁADOWA
ALOKACJA

opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych,
1.

Ryzyka związane
z budową

niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych
standardów wykonania robót,

Partner Prywatny

wzrost kosztów podnoszący wartość budżetu projektu
finansowanego w 100 % przez Partnera Prywatnego,
wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru Partnera
Prywatnego,
ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych,
wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia
rozwiązań w dokumentacji projektowej,
ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do
realizacji przedsięwzięcia nowych technologii,
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających
wartość lub użyteczność składnika majątkowego.
niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości usług,
2.

Ryzyka związane

niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości,
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Lp.

KATEGORIA RYZYK
z dostępnością

ELEMENTY RYZYKA

PRZYKŁADOWA
ALOKACJA

brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi
normami branżowymi,
wzrost kosztów,
sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczania
usług,
nieodpowiednia kwalifikacja pracowników,
wystąpienie zmian technologicznych.
pojawienie się konkurencji,

3.

Ryzyka związane

cykliczność popytu,

z popytem

zmiany cen,

Podmiot
Publiczny

zastosowanie przestarzałych technologii,
pojawienie się nowych trendów rynkowych.

4.

Ryzyka związane
z przygotowaniem
przedsięwzięcia

dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji
przedsięwzięcia,
wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru Partnera
Prywatnego,

Podmiot
Publiczny

sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór Partnera
Prywatnego,
rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości,
5.

Ryzyka rynkowe
związane
z dostępnością
nakładów na realizację
przedsięwzięcia

niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości,

Partner Prywatny

niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie,
zmiana cen,
pojawienie się konkurencji,
logistyka,
rynek pracy.

6.

7.

Ryzyko polityczne

ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki
związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych
w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Ryzyko legislacyjne

ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających
wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa
Publiczno - Prywatnego.

Podmiot
Publiczny

Podmiot
Publiczny

inflacja,
8.

Ryzyko
makroekonomiczne

zmiana wysokości stóp procentowych,

Partner Prywatny

ryzyko kursowe,
zmiany demograficzne,
związane z tempem wzrostu gospodarczego.

9.

Ryzyko związane
z wystąpieniem siły
wyższej

wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków,
np. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach
PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą do
odpowiedzialności,
przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na
gruncie KC,
siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulpacyjnych – czyli
wyłączających odpowiedzialność za powstałą szkodę,
art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo”, przewiduje
wyłączenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego
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Lp.

KATEGORIA RYZYK

ELEMENTY RYZYKA

PRZYKŁADOWA
ALOKACJA

przedsiębiorstwo na wypadek szkody, jaką doznała osoba
trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi w skutek siły
wyższej.

10.

Ryzyka związane
z rozstrzyganiem sporów

ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność
rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy
o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym PPP,

Wspólnie

dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III tryby: proces
sądowy, arbitraż i mediacja,
stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko
rozumianych klauzul.
stan składników majątkowych przed ich przekazaniem,

11.

Ryzyka związane
z przekazaniem
składników
majątkowych

przepływ informacji dotyczących składników majątkowych
zaangażowanych w przedsięwzięcie,

Partner Prywatny

wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych
z dokonaniem przekazania,
wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem
majątkowym,
konieczność transferu siły roboczej.

16.6

OCENA RYZYKA

Przedmiotem badań są ryzyka najbardziej prawdopodobne w przypadku przedsięwzięcia X. Nawet
przy bardzo wnikliwym rozpoznaniu przyszłych ryzyk, uzyskane wyniki nie mogą być pewne. Dlatego
Komisja Europejska zaleca wstępną jakościową ocenę ryzyk. Powinna ona zostać przeprowadzona na
dwóch etapach:
 - oszacowania potencjalnego wpływu ryzyka na projekt,
 - oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (a właściwie niekorzystnych jego
następstw).
Omawiana metoda pozwala na ocenę jakościową i wskazanie najważniejszego ryzyka, które może
wymagać kwantyfikacji. Kwantyfikacja ryzyka będzie wyrażała potencjalny wpływ ryzyka w zakresie
finansowym i pozwoli na określenie efektywnego pod względem kosztów rozmieszczenia ryzyka i
strategii zarządzania. Jest to również wymagane w celu umożliwienia funkcjonowania analizy
porównawczej podczas procesu dokonywania oceny.
Czas i wysiłek przeznaczony na kwantyfikację ryzyka winien odzwierciedlać:
a) wielkość przedsięwzięcia i jego złożoność,
b) ilość znacznych ryzyk w odniesieniu do przedsięwzięcia,
c) potrzebę finansowego mechanizmu porównawczego,
d) rodzaj trybu wyboru partnera.
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W celu oceny ryzyka projektu należy zdefiniować kryteria oceny skutków oraz prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka. Zarówno skutki, jak i prawdopodobieństwo można ocenić za pomocą
pięciostopniowej skali.
Kryterium oceny skutków ryzyka jest silnie powiązane z realizacją celów projektu. Dla celów
projektu można jako minimum zdefiniować skutki w wymiarze finansowym oraz czasowym. Ponadto
ze względu na analizę ryzyka projektu, zarówno w fazie planowania, przygotowania i budowy oraz
eksploatacji, wymiary skali opóźnień czasowych należy zdefiniować oddzielnie dla każdego
z etapów.
Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach skutki zdarzeń mogą zostać poddane ocenie na przykład
ze względu na wpływ na utratę reputacji, reprezentowanej poprzez czas i zasięg występowania
niekorzystnej informacji dotyczącej danego zdarzenia w mediach.
Tabela 16.6.1 – SKALA OCENY WYSTĄPIENIA RYZYKA – SKUTKI FINANSOWE
SKALA

DEFINICJA

OPIS

1

NIEZNACZĄCE

Wzrost kosztów /utrata przychodów: < 10 %

2

NIEWIELKIE

Wzrost kosztów /utrata przychodów: 10 % - 25 %

3

ISTOTNE

Wzrost kosztów /utrata przychodów: 25 % - 50 %

4

DUŻE

Wzrost kosztów /utrata przychodów: 50 % - 75 %

5

BARDZO DUŻE

Wzrost kosztów /utrata przychodów: > 75 %

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.

Tabela 16.6.2 – SKALA OCENY WYSTĄPIENIA RYZYKA – SKUTKI CZASOWE

SKALA

DEFINICJA

1

NIEZNACZĄCE

2

NIEWIELKIE

3

ISTOTNE

4

DUŻE

5

BARDZO DUŻE

OPIS
ETAP PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA I
BUDOWY
Maksymalne jednomiesięczne opóźnienie
w realizacji względem ustalonego
harmonogramu
1 – 3 miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
3 – 6 miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
6 – 12 miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu
Ponad 12 miesięczne opóźnienie w realizacji
względem ustalonego harmonogramu

ETAP EKSPLOATACJI PROJEKTU
Kilkudniowe zakłócenia
działalności
Maksymalnie dwu- tygodniowy
przestój działalności
Maksymalnie miesięczny przestój
działalności
1-6 miesięczny przestój
działalności
Ponad 6 miesięczny przestój
działalności

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.
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Tabela 16.6.3 – SKALA OCENY WYSTĄPIENIA RYZYKA – SKUTKI REFUTACYJNE
(niekorzystne relacje w mediach)
Skala

Definicja

Opis

1

Nieznaczące

Krótkoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym –tydzień.

2

Niewielkie

Istotny wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – do trzech
miesięcy.

3

Istotne

Długoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – powyżej
trzech miesięcy. Krótkoterminowy wpływ krajowy – poniżej tygodnia.

4

Duże

Istotny wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – do trzech
miesięcy.

5

Bardzo duże

Długoterminowy wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym –
powyżej trzech miesięcy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.

Kolejnym kryterium oceny każdego z ryzyk jest średnie roczne prawdopodobieństwo jego
wystąpienia. Ogólnie ryzyka projektu ze względu na ich wycenę można podzielić na występujące w
fazie przygotowania i budowy,w fazie eksploatacji i utrzymania.

Tabela 16.6.4 – ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA RYZYKA
SKALA

DEFINICJA

OPIS

1

RZADKIE

Poniżej 10% szansy wystąpienia

2

MAŁO PRAWDOPODOBNE

Poniżej 25% szansy wystąpienia

3

MOŻLIWE

Poniżej 50% szansy wystąpienia

4

PRAWDOPODOBNE

Poniżej 75% szansy wystąpienia

5

PRAWIE PEWNE

Powyżej 75% szansy wystąpienia

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.

255

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

Tabela 16.6.5 – MAPA RYZYKA

5 - Bardzo duże

Wysokie

Wysokie

Skrajne

Skrajne

Skrajne

4 - Duże

Średnie

Wysokie

Wysokie

Skrajne

Skrajne

3 - Istotne

Niskie

Średnie

Średnie

Wysokie

Wysokie

2 - Niewielkie

Niskie

Niskie

Niskie

Średnie

Średnie

1 - Nieznaczące

Niskie

Niskie

Niskie

Niskie

Niskie

Skutki
Prawdopodobieństwo

1Rzadkie

2Mało
prawdopodobne

3Możliwe

4Prawdopodobne

5Prawie pewne

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.

Tabela 16.6.6 – INTERPRETACJA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW RYZYKA
POZIOM RYZYKA

SKRAJNE

WYSOKIE

ŚREDNIE

NISKIE

DEFINICJA
Ryzyko niedopuszczalne. Powinno być podstawą natychmiastowych działań w celu
jego redukcji podejmowanych przez gminę w fazie przygotowania przedsięwzięcia oraz
jednostkę zarządzającą w fazie realizacji. Ryzyko powinno być poddane ciągłemu
monitorowaniu. Akceptacja ryzyka nie jest możliwa.

Ryzyko winno być redukowane. Musza zostać zastosowane środki kontroli ryzyka.
Ryzyko winno być przedmiotem działań gminy w fazie przygotowania przedsięwzięcia
oraz jednostki zarządzającej w fazie realizacji w celu redukcji jego poziomu i powinno
być stale monitorowane. Akceptacja możliwa przy dobrej ocenie efektywności
wdrożonych środków kontroli ryzyka. Wskazane wykorzystanie ubezpieczeń.

Ryzyko tolerowane. Może być monitorowane przez kierownictwo średniego szczebla,
pod kątem uzyskania pewności, ze ryzyko pozostanie na tym poziomie. Ryzyko
akceptowalne. Możliwe zastosowanie ubezpieczeń.

Ryzyko dopuszczalne. Może być monitorowane przez kierownictwo niższego szczebla,
pod kątem uzyskania pewności, ze ryzyko pozostanie na tym poziomie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla
projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa 2010.
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TABELA 16.6.7 – REJESTR RYZYKA DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
Lp.

KATEGORIA RYZYK

ELEMENTY RYZYKA

ALOKACJA

SKUTKI

PRAWD.

POZIOM
RYZYKA

- opóźnienie w zakończeniu robót
budowlanych,
- niezgodność z warunkami dotyczącymi
ustalonych standardów wykonania robót,
- wzrost kosztów podnoszący wartość
budżetu projektu finansowanego
w 100 % przez Partnera Prywatnego,

1.

Ryzyka związane
z budową

- wystąpienia nieścisłości
w specyfikacji wyboru Partnera
Prywatnego,
- ryzyka związane z wpływem czynników
zewnętrznych,

Partner
Prywatny

3 - Istotne

3 - Możliwe

Średnie

4 - Duże

1 - Rzadkie

Średnie

Podmiot
Publiczny

4 - Duże

1 - Rzadkie

Średnie

Podmiot
Publiczny

3 - Istotne

3 - Możliwe

Średnie

Partner

3 - Istotne

2 – Mało

Średnie

- wystąpienia nieadekwatnych do celu
przedsięwzięcia rozwiązań
w dokumentacji projektowej,
- ryzyka związane z pojawieniem się lub
zastosowaniem do realizacji
przedsięwzięcia nowych technologii,
- wystąpienia wad fizycznych lub
prawnych zmniejszających wartość lub
użyteczność składnika majątkowego.
- niemożliwość dostarczania
zakontraktowanej ilości usług,
- niemożliwość dostarczania usług
o określonej ilości,

2.

Ryzyka związane
z dostępnością

- brak zgodności z normami
bezpieczeństwa lub innymi normami
branżowymi,
- wzrost kosztów,

Partner
Prywatny

- sposób i jakość prac wykonywanych
w celu dostarczania usług,
- nieodpowiednie kwalifikacje
pracowników,
- wystąpienie zmian technologicznych.
- pojawienie się konkurencji,
- cykliczność popytu,
3.

Ryzyka związane

- zmiany cen,

z popytem

- zastosowanie przestarzałych technologii,
- pojawienie się nowych trendów
rynkowych.
- dostępność informacji dotyczących
planowanej realizacji przedsięwzięcia,

4.

Ryzyka związane
z przygotowaniem
przedsięwzięcia

- wprowadzenie zmian w specyfikacji
wyboru Partnera Prywatnego,
- sposób i jakość prowadzenia
postępowania o wybór Partnera
Prywatnego,
- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

5.

Ryzyka rynkowe

- niemożliwość pozyskania nakładów
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Lp.

KATEGORIA RYZYK
związane
z dostępnością
nakładów
na realizację
przedsięwzięcia

ELEMENTY RYZYKA

ALOKACJA

określonej jakości,

SKUTKI

Prywatny

PRAWD.

POZIOM
RYZYKA

prawdopodobne

- niemożliwość pozyskania nakładów
określonej ilości,
- niemożliwość pozyskania nakładów
w określonym terminie,
- zmiana cen,
- pojawienie się konkurencji,
- logistyka,
- rynek pracy.

6.

7.

Ryzyko polityczne

- ryzyko wystąpienia zmian w sferze
polityki, której kierunki związane są
z rozwojem przedsięwzięć realizowanych
w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego.

Podmiot
Publiczny

Ryzyko legislacyjne

- ryzyko wystąpienia zmian
w przepisach prawnych, mających wpływ
na realizację przedsięwzięcia
w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego.

Podmiot
Publiczny

3 - Istotne

Partner
Prywatny

3 - Istotne

4–
Prawdopodobne

Wysokie

Wspólnie

3 - Istotne

1 - Rzadkie

Niskie

Wspólne

3 - Istotne

3 - Możliwe

Średnie

Partner

3 - Istotne

1 - Rzadkie

Niskie

1–
Nieznaczące

3 - Możliwe

Niskie

2 – Mało
prawdopodobne

Średnie

- inflacja,
- zmiana wysokości stóp procentowych,
8.

Ryzyka
makroekonomiczne

- ryzyko kursowe,
- zmiany demograficzne,
- związane z tempem wzrostu
gospodarczego.
- wystąpienie tego czynnika może
prowadzić do wielu skutków, np. braku
możliwości realizacji przedsięwzięcia w
ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach
może być podstawą do
odpowiedzialności,

9.

Ryzyko związane
z wystąpieniem siły
wyższej

- przydatna jest tu znajomość regulacji
zjawiska siły wyższej na gruncie KC,
- siła wyższa jest jedną z przesłanek
ekskulpacyjnych – czyli wyłączających
odpowiedzialność za powstałą szkodę,
- art. 435 KC „Prowadzący
przedsiębiorstwo”, przewiduje wyłączenie
odpowiedzialności cywilnej
prowadzącego przedsiębiorstwo na
wypadek szkody jaką doznała osoba
trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między
innymi w skutek siły wyższej.

10.

Ryzyka związane
z rozstrzyganiem
sporów

- ryzyka, których wystąpienie wpływa na
sposób i efektywność rozstrzygnięcia
sporu powstałego na tle realizacji umowy
o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym PPP,
- dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III
tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja,
- stronom przyznane jest prawo
stosowania szeroko rozumianych klauzul.

11.

Ryzyka związane
z przekazaniem
składników

- stan składników majątkowych przed ich
przekazaniem,
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KATEGORIA RYZYK
majątkowych

ELEMENTY RYZYKA

ALOKACJA

- przepływ informacji dotyczących
składników majątkowych
zaangażowanych w przedsięwzięcie,

SKUTKI

PRAWD.

Prywatny

- wykonanie obowiązków i egzekucja
praw związanych z dokonaniem
przekazania,
- wierzytelności lub inne prawa związane
z danym składnikiem majątkowym,
- konieczność transferu siły roboczej.

Z przeprowadzonej analizy ryzyk z 11 kategorii ryzyk po stronie Partnera Publicznego występują 4
ryzyka tj.:
1) ryzyko związane z popytem,
2) ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia,
3) ryzyko polityczne,
4) ryzyko legislacyjne.
Natomiast po stronie Partnera Prywatnego 5 ryzyk, tj.:
1) ryzyko związane z budową,
2) ryzyko związane z dostępnością,
3) ryzyko rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia,
4) ryzyko makroekonomiczne,
5) ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych.
Wspólne ryzyko ponoszone przez Partnera Publicznego i Prywatnego dotyczy 2 ryzyk, tj.:
1) ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej,
2) ryzyko związane z rozstrzyganiem sporów.

Istotnym czynnikiem w analizie ryzyka oprócz alokacji jest także prawdopodobieństwo jego
zaistnienia i poziom ryzyka. Wysoki poziom ryzyka i prawie pewne prawdopodobieństwo jego
zaistnienia występuje tylko w jednym przypadku: ryzyka makroekonomicznego dotyczącego:
inflacji,
zmiany wysokości stóp procentowych,
ryzyka kursowego,
zmian demograficznych,
tempa wzrostu gospodarczego.

Kryzys gospodarczy, wysoki poziom zadłużenia sektora publicznego, a także wiele trudnych do
przewidzenia wydarzeń w kraju, Europie i świecie mogą powodować różnego rodzaju niekorzystne
zjawiska np. wzrost inflacji czy obniżenie tempa wzrostu PKB, które będą miały bezpośredni lub
pośredni wpływ na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy do 2020 roku.
Alokacja tego ryzyka jest jednak po stronie Partnera Prywatnego i mimo, że jest wysokie, to jednak
objęte jest tzw. ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej.
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16.7

WYTYCZNE DO UMOWY WIELOLETNIEJ w ramach PPP

Podstawą współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) jest zawsze umowa.
Partnerstwo z założenia polega na współpracy długoterminowej, dlatego ważne jest takie
uregulowanie zasad współpracy, aby uniknąć potencjalnych konfliktów oraz wprowadzić
mechanizmy zapewniające sprawne zarządzanie projektem. I tu kluczem jest umowa
o partnerstwie. Jest to o tyle istotne, że co do zasady niemożliwe jest dokonywanie zmian już
zawartej umowy w stosunku do treści oferty (wyjątkiem jest wystąpienie okoliczności niedających
się z góry przewidzieć).
Umowa o PPP musi być mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (w zależności od rodzaju
wnoszonych składników majątkowych – przedsiębiorstwa lub nieruchomości – konieczna będzie
bardziej pewna forma, z podpisem notarialnie poświadczonym lub aktu notarialnego włącznie), musi
mieć charakter jawny, co do zasady określony ma być w niej czas, na który może zostać zawarta,
a także zabezpieczenie jej wykonania.
Ponadto, od umowy o PPP zawartej w trybie art. 4 ust. 2 Ustawy i Partnerstwie Publiczno –
prywatnym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Umowa o PPP zawarta w trybie prawo zamówień
publicznych podlega unieważnieniu na zasadach określonych w art. 146 Prawo Zamówień
Publicznych.
Każda umowa o PPP, niezależnie od podstawy prawnej jej zawarcia, w świetle wymogów stawianych
w ustawie o Partnerstwie Publiczno – prywatnym musi zawierać postanowienia dotyczące:
 zasady wnoszenia i rozliczania wkładów własnych. Wniesienie wkładu własnego
w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży,
użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Umowa powinna rozstrzygać o sposobie
wykorzystania wniesionych składników majątkowych. Zasady zwrotu i rozliczania wkładów
powinny być określone w kontrakcie zgodnie z art. 9 i 11 ustawy o Partnerstwie Publiczno –
prywatnym.
 możliwość powołania spółki celowej o kapitale mieszanym do wykonania
przedsięwzięcia, będącego przedmiotem PPP. Umowa powinna określać także cel
i przedmiot działalności takiej spółki (art. 14 ust. 1 ustawy o Partnerstwie Publiczno –
prywatnym).
 termin i zasady wykonania przez partnera prywatnego prawa pierwokupu
nieruchomości, będącej wkładem własnym podmiotu publicznego w realizację
przedsięwzięcia (zob. art.12 ustawy o Partnerstwie Publiczno – prywatnym).
Wyżej opisane postanowienia umowy o PPP, bez względu na tryb zawarcia umowy, będą mogły
zawierać cały szereg innych postanowień, w zależności od woli stron i specyfiki danego
przedsięwzięcia. Wśród takich dodatkowych postanowień wymienić można np. gwarancjerealizacji
przedsięwzięcia, tj. zapewnienia określonego poziomu usług, zachowania dostępności oraz podaży
usług. Przedmiotem gwarancji mogą być również inne elementy partnerstwa publiczno-prywatnego.
W tym zakresie zastosowanie będą miały przepisy KC dotyczące gwarancji jakości (art. 577–581).
Niezwykle ważne jest, aby wszystkie istotne aspekty przyszłej współpracy rozpoznać na etapie
konstruowania umowy i włączyć je do treści kontraktu. Należy zawrzeć w jego treści wszystkie
istotne zagadnienia, wchodzące w zakres przeprowadzonych negocjacji i będącychprzedmiotem
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wybranej oferty. Inaczej, w wyniku źle ułożonych relacji kontraktowychstron, szybko konieczna
będzie zmiana umowy. Zakres zmian nie będzie jednak dowolny. Ustawa o Partnerstwie Publiczno –
Prywatnym zakazuje istotnych modyfikacji kontraktu w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru partnera prywatnego (chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy). Naruszenie
ograniczeń dotyczących zmian umów o PPP skutkować będzie nieważnością kontraktu.
Sama Ustawa o PPP wprowadza jedynie rozwiązania o charakterze ramowym, dlatego warto
prześledzić standardowe postanowienia, jakie umowa powinna zawierać:
1. Strony oraz przedmiot umowy. Umowa powinna dokładnie określać na czym ma polegać
wspólne przedsięwzięcie oraz jakie podmioty uczestniczą w jego realizacji. Istotne może być
również wskazanie poszczególnych etapów realizacji projektu wraz z terminami ich
zakończenia.
2. Oświadczenia i zapewnienia stron (representations and warranties). Klauzule zawierające
oświadczenia i zapewnienia stron będą w głównej mierze dotyczyły partnera prywatnego –
jego statusu prawnego, kondycji finansowej, personelu (w tym kadry wysoko
wykwalifikowanej), środków technicznych i organizacyjnych, a zatem wszelkich kwestii
niezbędnych do powodzenia przedsięwzięcia. Mogą również obejmować zapewnienia
o uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i decyzji (pozwolenie na budowę, zezwolenia na
prowadzenie określonego rodzaju działalności, zezwolenie Prezesa UOKiK) lub zapewnienia
finansowania przez instytucje finansowe (najczęściej bank). Postanowienia te mogą mieć
również formę warunku zawieszającego (np. umowa o PPP będzie ważna, o ile partner
prywatny w określonym czasie przedłoży zawartą z bankiem umowę kredytową).
3. Podział obowiązków i ryzyk. Umowa powinna określać wszelkie obowiązki stron związane z
realizacją projektu. Do podstawowych kwestii w tym zakresie należeć będą zasady
wniesienia wkładu własnego przez obie strony umowy, poniesienie wydatków na realizację
przedsięwzięcia, zasady zwrotu składnika majątkowego po zakończeniu czasu trwania umowy
(np. wymiana podstawowych urządzeń w obiekcie w okresie 3 lat przed zakończeniem
umowy), zasady przekazania składnika majątkowego podmiotowi publicznemu w przypadku
używania tego składnika w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz inne
obowiązki
wynikające
z
przepisów
szczególnych
mających
zastosowanie
w danej sytuacji (np. wykonanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Przy
określaniu obowiązków stron należy mieć na uwadze fakt, że zasadniczy ciężar realizacji
przedsięwzięcia spoczywać będzie na partnerze prywatnym, podczas gdy podmiot publiczny
zobowiązany jest „jedynie” do współdziałania w jego realizacji. Taki rozkład obowiązków
będzie z kolei oddziaływał na podział ryzyk między partnerami. Ustawa nie wprowadza
wymogów co do proporcji ryzyka, jednakże w praktyce najczęściej rozkład ryzyk będzie
budowany w oparciu o zasadę przeniesienia ryzyka na tę stronę, która będzie dany obszar
działalności kontrolować. I tak z jednej strony ryzyko komercyjnego powodzenia projektu
będzie najczęściej spoczywało na partnerze prywatnym. Z kolei podmiot publiczny może
zostać obarczony ryzykiem niedającej się przewidzieć istotnej negatywnej zmiany
okoliczności (MaterialAdverseChange), w tym w szczególności zmiany prawa. Jest to o tyle
istotne, że w przypadku – przykładowo – zmian stawek podatkowych, koszty realizacji całej
inwestycji mogą wzrosnąć w znacznym stopniu. Oczywiście trudno uznać, że samorządy czy
spółki komunalne mają wpływ na uchwalane przez parlament prawo, jednak przypisanie
podmiotowi publicznemu ryzyka legislacyjnego pozwoli na zabezpieczenie słusznego interesu
partnera prywatnego. Klauzula MAC będzie najczęściej pokrywać nie tylko zmianę prawa
sensu stricto, ale także wydanie decyzji administracyjnych przez uprawnione organy
(rządowe lub samorządowe), które utrudniają lub uniemożliwiają realizację projektu na
uzgodnionych wcześniej zasadach.
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4. Zasady wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi kluczową kwestię z punktu widzenia oceny
rentowności całej inwestycji. Cechą charakterystyczną formuły PPP jest uzależnienie
wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego od wyników jego pracy, co odróżnia PPP od
tradycyjnego modelu stosowanego w zamówieniach publicznych. System wynagradzania
partnera prywatnego może być oparty o następujące czynniki:
 rzeczywiste wykorzystanie: wynagrodzeniem partnera prywatnego są opłaty wnoszone
przez użytkowników końcowych, np. autostrady, parku wodnego czy parkingu. Cechą
charakterystyczną tego modelu jest dodatkowe zmobilizowanie podmiotu prywatnego do
zapewnienia jak największej liczby użytkowników danego obiektu, co pozwoli na
zmaksymalizowanie wynagrodzenia. Umowa może określać maksymalną i minimalną
wysokość pobieranych od użytkowników opłat.
 opłata za dostępność (availabilitypayment): jeżeli użytkownicy nie wnoszą opłat lub
opłaty te są niedochodowe ze względu na konieczność zapewnienia powszechności
oferowanych usług, wynagrodzenie partnera prywatnego może być uzależnione od zakresu
dostępności usług lub ich standardu. Przykładami mogą być więzienia, szpitale czy szkoły.
 myto ukryte (shadowtooling): Wynagrodzenie uzależnione jest od liczby użytkowników,
ale wypłacane przez podmiot publiczny w całości bądź w formie dopłat. System ten może
znaleźć zastosowanie w przypadku usług publicznego transportu pasażerskiego , kiedy
wnoszone opłaty za bilety wpływają na konto gminy a następnie gmina wypłaca
odpowiednie wynagrodzenie partnerowi prywatnemu w zależności od ilości osób, które
skorzystały z tych usług w danym okresie .
5. Uprawnienia kontrolne podmiotu publicznego. Zgodnie z Ustawą o PPP podmiot publiczny
uprawniony jest do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia. Prawo do kontroli obejmuje
zatem wszystkie etapy realizacji projektu, zarówno w fazie budowy, jak i w trakcie eksploatacji.
Nie ma przeciwwskazań, aby kontrola była dokonywana bezpośrednio przez podmiot publiczny lub
przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (na podstawie pełnomocnictwa). Co więcej,
kontrola może polegać na obowiązku składania miesięcznych raportów, przedstawiania
dokumentów, prawie wstępu na teren obiektu itp. Wachlarz rozwiązań jest bardzo szeroki,
dlatego istotne jest szczegółowe określenie zasad kontroli w umowie tak, aby w trakcie jej
wykonywania nie dochodziło do zbędnych sporów między partnerami.
6. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jedną z form zabezpieczenia interesu
publicznego jest konieczność umownego określenia skutków niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez partnera prywatnego. Podstawowym sposobem dyscyplinowania
podmiotu prywatnego są kary umowne oraz obniżenie wynagrodzenia. Przy skomplikowanych
przedsięwzięciach mechanizmy te będą polegały na ustaleniu tabeli przewinień oraz sankcji
finansowych przyporządkowanych takim przewinieniom z ewentualnym określeniem ich
maksymalnej wysokości. W przypadku powtarzających się naruszeń możliwe będzie wskazanie
postępowania w tzw. okresie naprawczym, który bardzo często będzie zawierał postanowienia
dotyczące informowania (czasem również ingerencji) nie tylko podmiotu publicznego, ale także
instytucji finansujących dany projekt, które są szczególnie zainteresowane jego powodzeniem.
Załączniki. Ze względu na złożony charakter przedsięwzięcia może być ono regulowane nie tylko
podstawową umową o PPP, ale także szeregiem innych dokumentów składających się na cały pakiet
umów dotyczących realizacji przedsięwzięcia. Mogą to być umowy kredytowe, umowy
o zarządzanie, umowy o roboty budowlane, umowy operatorskie, analizy duedilligence składników
majątkowych lub protokoły zdawczo-odbiorcze. Ważne jest, aby każdy z takich dodatkowych
dokumentów był wskazany bezpośrednio w umowie głównej, co pozwoli na zachowanie
kompleksowości i przejrzystości zasad współpracy i odpowiedzialności partnerów.
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16.8

SCENARIUSZ UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM (PPP)

Umowa PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM (PPP) musi określać:
1)

cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz jego harmonogram;

2)

łączną wartość środków przewidzianych na całe przedsięwzięcie, będące przedmiotem
umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia;

3)

zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo w części nakładów na
przedsięwzięcie lub zapewnienie poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie;

4)

zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu
własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem;

5)

normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy prowadzeniu przedsięwzięcia;

6)

uprawnienia podmiotu publicznego dotyczące bieżącej kontroli przedsięwzięcia przez
partnera prywatnego lub spółkę (...) oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony
wspólnej oceny przedsięwzięcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi;

7)

czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub skrócenia okresu
obowiązywania umowy, a także warunki i sposób jej rozwiązania przed upływem terminu, na
jaki została zawarta, oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim wypadku;

8)

warunki i procedurę zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, jeżeli taka
możliwość była przewidziana w specyfikacji wyboru partnera prywatnego;

9)

formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego;

10)

podział ryzyka związanego z prowadzeniem przedsięwzięcia;

11)

zasady i zakres ubezpieczeń przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz
zobowiązania stron w tym przedmiocie;

12)

tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy;

13)

postanowienia dotyczące zawiązania spółki (...) - gdy strony postanowią zawiązać tę spółkę.

KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA
WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ

Część A – Postanowienia ogólne
1. Komparycja – Strony umowy
2. Komparycja – Preambuła
3. Definicje i interpretacja
4. Przedmiot umowy
5. Wejście w życie i czas trwania umowy
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6. Warunki zawieszające
7. Pomoc ze strony podmiotu publicznego
8. Zapewnienia i oświadczenia
9. Dodatkowe gwarancje
10. Dokumenty projektu oraz kolizja postanowień
11. Podział odpowiedzialności
Część B – Składniki majątkowe
1. Opis składników majątkowych
2. Tytuł prawny
3. Nabycie/przekazanie składników
4. Rekompensata za nieadekwatność
5. Miejsce inwestycji
6. Stan terenu
7. Uporządkowanie terenu
Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór
1. Program budowy/harmonogram
2. Przygotowanie projektu
3. Kryteria techniczne inwestycji
4. Dokumentacja inwestycyjna
5. Wybór przedstawicieli stron
6. Kryteria oceny projektu/Wymiana informacji w fazie projektowej
7. Zapewnienie bezpieczeństwa
8. Emisje w trakcie inwestycji
9. Roboty budowlane
10. Regulacje branżowe i normy
11. Pozwolenia
12. Tryb wyboru i zatwierdzenia wykonawców i podwykonawców
13. Warunki weryfikacji i zatwierdzenia projektu/robót
14. Dostawy urządzeń i materiałów
15. Normy jakości
16. Kontrola
17. Dokumenty podlegające kontroli
18. Zmiany w harmonogramie
19. Znaleziska
20. Drogi dostępu, transportu, regulacja ruchu
21. Zarządzanie kryzysowe
22. Media
23. Transfer technologii
24. Zakończenie robót
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25. Przekazanie do użytkowania
26. Opóźnienia w zakończeniu inwestycji
27. Wady
Część D: Eksploatacja i utrzymanie
1. Warunki świadczenia usług
2. Eksploatacja obiektu
3. Konserwacje i remonty
4. Monitoring i kontrola świadczonych usług
5. Audyt procedur eksploatacji i konserwacji
6. Wymuszone zmiany eksploatacyjne
7. Odstępstwa od standardu
8. Relacje z użytkownikami
9. Inne postanowienia dotyczące eksploatacji
Część E: Zobowiązania stron
1. Przestrzeganie standardów
2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań
3. Przejęcie pracowników
4. Amortyzacja
5. Informacja i reklama
6. Zmiany w przedsięwzięciu
7. Kluczowe decyzje
8. Optymalizacja wydatków publicznych
9. Odpowiedzialność wobec osób trzecich
10. Umowy z osobami trzecimi oraz zmiany wykonawców
11. Wstąpienie w prawa i obowiązki partnera prywatnego
12. Ubezpieczenie
13. Ryzyko nieubezpieczalne i nieubezpieczone
Część F: Finanse
1. Finansowanie przedsięwzięcia
2. Wydatki partnerów
3. Wynagrodzenie partnera prywatnego
4. Regulacja opłat końcowych
5. Sposób pobierania opłat i rachunki bankowe
6. Zysk partnera prywatnego
7. Dywidenda
8. Struktura wynagrodzenia
9. Sprawozdanie finansowe
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Część G: Kary finansowe
1. Naliczanie kar i ich potrącanie
2. Zapobieganie powtarzającym się naruszeniom oraz powstaniu szkody
3. Przerwy w dostawie usług
Część H: Zmiany
1. Zmiany zakresu przedsięwzięcia
2. Zmiany w prawie
3. Zmiany w treści umowy
4. Refinansowanie
5. Zmiany podmiotowe
Część I: Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy
1. Wygaśnięcie umowy
2. Rozwiązanie umowy
3. Szczególne przypadki rozwiązania umowy
4. Współpraca z następcą
5. Przedłużenie okresu wykonywania niektórych postanowień umowy
Część J: Przekazanie składnika majątkowego podmiotowi publicznemu
1. Tryb przekazania
2. Zakres przekazania
3. Zwolnienie zabezpieczeń
4. Przejęcie pracowników
Część K: Pozostałe postanowienia
1. Dostosowanie modelu finansowego
2. Podwykonawstwo
3. Własność intelektualna
4. Informacje poufne
5. Zakaz nieuzgodnionych wypowiedzi publicznych
6. Odsetki
7. Dane osobowe
8. Ograniczenie odpowiedzialności
9. Zbieg roszczeń
10. Całość umowy
11. Język i egzemplarze
12. Zawiadomienia
13. Częściowa nieważność
14. Rozwiązywanie sporów, prawo właściwe i jurysdykcja
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Rozdział XVII
ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ

17.1

System komunikacji i udział mieszkańców w realizacji strategii

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom
swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. Zamierzenia poddawane
konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego,
przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych
działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o samo zakomunikowanie obywatelom zamiarów władzy (każdego
szczebla: od lokalnego do centralnego), ale także o wysłuchanie opinii obywateli na ten temat,
a następnie o uwzględnienie tych opinii w dalszym działaniu. Zasadniczym celem konsultacji jest
podjęcie decyzji, która nie będzie antagonizować społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwoli na
rozwiązanie ważnej kwestii.
Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą
samorządową. Występowanie komunikacji zwrotnej pozwala na uniknięcie wielu konfliktów
i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże znaczenie może
mieć wiedza mieszkańców o występujących problemach, a także o wcześniejszych sposobach ich
rozwiązania1.

Etapy procesu konsultacji społecznych:


informowanie o zamierzeniach/planach,



prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,



wymiana opinii,



znajdowanie rozwiązań,



informowanie o finalnej decyzji.

Proces konsultacji społecznych oraz metody i techniki ich prowadzenia:

dialog - wyrażenie aprobaty lub zgłaszanie zastrzeżenia,
większa wiedza społeczeństwa o sposobie działania instytucji planujących i realizujących
przedsięwzięcie,
otwarta polityka informacyjna – dostęp do informacji „z pierwszej ręki” planach
i inwestycjach,

1

http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/AD4F41AB6CB94E78993C199743E0FB84/Podr%C4%99cznik%20przeprowa
dzania%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20w%20samorz%C4%85dzie.pdf
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umożliwienie społeczeństwu wyrażenia swoich opinii oraz uzyskanie informacji zwrotnej,
nadanie wiarygodności przedsięwzięciu, budowanie przyjaznego klimatu społecznego,
wspieranie procedur demokratycznych, aktywizowanie społeczeństwa oraz zwiększenie
jakości podejmowanych decyzji 2.

Zadania konsultacji społecznych

PRACOWNICY STAROSTWA
POWIATOWEGO
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

MIESZKAŃCY

GRUPY
KONSULTACYJNE

STOWARZYSZENIE
MEDIA POLANIE







Udostępnianie informacji
i wiedzy z zakresu
planowanych prac.
Aktywne wspieranie akcji
informacyjnej
i promocyjnej dotyczącej
opracowywanej Strategii.
Kierowanie komunikacją
społeczną.
Przedstawianie opinii,
wniosków oraz nowych
propozycji do
przedstawianych wyników
prac Zespołu
Projektowego.





Wnoszenie propozycji,
uwag, opinii przez
przedstawicieli
lokalnego środowiska.
Bieżące konsultowanie
w najbliższym
środowisku spraw
będących przedmiotem
planowania Strategii.

Źródło: Opracowanie własne

Społeczeństwo Powiatu Dąbrowskiego zostało poinformowane o opracowywaniu „Strategii Rozwoju
Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 -2020” i zaproszone do współpracy przy jej tworzeniu w myśl
zasady NIC O NAS BEZ NAS.

Do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej „Strategii Rozwoju Powiatu
Dąbrowskiego na lata 2014 -2020” zostali zaproszeni:






2

pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
Radni Powiatu,
pracownicy jednostek powiatowych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
nauczyciele,
liderzy opinii publicznej,

http://www.dialog-spoleczny.pl/?page_id=4
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przedsiębiorcy,
młodzież,
mieszkańcy.

Wraz z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020”
zostały powołane Zespoły Projektowe ds. opracowania Strategii Rozwoju:
1. Z ramienia Starosty Powiatu Dąbrowskiego,
2. Stowarzyszenia Media Polanie.
Starosta Dąbrowski powołał zespół roboczy ds. opracowania strategii ZARZĄDZENIEM NR 36/2013
Starosty Dąbrowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds.
opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020.
Zespoły Projektowe spotykały się cyklicznie, by wypracować dokument, który przedstawi aktualną
diagnozę stanu społeczno – gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego, misję, wizję, obszary rozwojowe,
cele strategiczne oraz określi zadania inwestycyjne do realizacji w perspektywie finansowej
2014 – 2020.
Spotkania miały na celu określić czynniki, które przyczynią się do pogłębienia rozwoju
gospodarczego, społecznego i przestrzennego Powiatu Dąbrowskiego, który będzie się wyróżniał
powiat na tle województwa małopolskiego.
Wyniki prac Zespołów Projektowych zostały zaprezentowane w trakcie otwartych spotkań
konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 19 i 21.02.2014 r.
Spotkania konsultacyjne realizowane
z zaplanowanym harmonogramem:

były

przez

Stowarzyszenie

MEDIA

POLANIE

zgodnie

PIERWSZE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

TERMIN:

19 luty 2014 r.

MIEJSCE:

sala europejska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Piłsudskiego 44

UCZESTNICY SPOTKANIA:
pracownicy Starostwa Powiatowego, naczelnicy wydziałów,
kierownicy jednostek powiatowych, Radni Powiatu, Przewodniczący Komisji: Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, Komisji Edukacji
i Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Dąbrowskiego,
Przewodniczący Rady Gmin Powiatu Dąbrowskiego, Przewodniczący Komisji Rady Gminy Powiatu
Dąbrowskiego, Sołtysi Gmin Powiatu Dąbrowskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, animatorzy kultury, działacze sportowi, nauczyciele, mieszkańcy Powiatu
Dąbrowskiego.
TEMATYKA:
1.
Metodyka budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020”,
w aspekcie nowego okresu programowania w Polsce i Unii Europejskiej 2014-2020.
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2.
Prezentacja założeń organizacyjno-programowych
strategicznych i obszarów rozwojowych.

strategii:

wizji,

misji,

celów

3.
Pozycjonowanie dostępnych instrumentów finansowych krajowych i zagranicznych, w tym
UE i EOG na lata 2014 -2020 oraz innych dostępnych instrumentów finansowych takich jak: projekty
hybrydowe, Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP), koncesje, fundusze inwestycyjne, emisje
obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Dąbrowskiego w latach 2014
-2020.
4.
Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne mające wymiar ponadgminny do
wspólnej realizacji przez gminy Powiatu Dąbrowskiego w latach 2014 – 2020.
5.
Pozycjonowanie strategicznych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych poszczególnych
gmin Powiatu Dąbrowskiego, które wpływać będą na jego potencjał rozwojowy i dodatnią wartość
PKB w perspektywie lat 2014 -2020.
6.
Ocena sytuacji
Dąbrowskiego.
7.

społeczno

-

gospodarczej

i

poziomu

życia

mieszkańców

Powiatu

Ocena możliwości rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

8.
Szanse rozwojowe organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych na
terenie gmin Powiatu Dąbrowskiego i celów strategicznych w dziedzinie kultury, sportu, turystyki,
rekreacji, opieki społecznej, zdrowia etc.
9.
Indywidualne oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców i animatorów życia społeczno –
kulturalnego, dla których strategia winna stworzyć możliwości realizacji na poziomie
organizacyjnym, programowym i finansowym.

W trakcie spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w dniu 19.02.2014 r. zaprezentowano
materiały wypracowane przez Zespoły Projektowe ds. opracowania Strategii. Zespół powołany przez
Starostę Powiatu Dąbrowskiego oraz Zespół Stowarzyszenia MEDIA POLANIE.
Przedstawiono szczegółową analizę obecnej sytuacji społeczno - ekonomicznej powiatu,
obejmującą: mocne i słabe strony powiatu, a także ukazując szanse i zagrożenia, jakie mogą
wystąpić w trakcie przygotowywania i wdrażania długoletniej strategii rozwoju.
Zaproponowano wizję, misję, cele i kierunki interwencji; obszary rozwojowe, cele strategiczne
i operacyjne do realizacji w ramach opracowywanej „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na
lata 2014 – 2020”.
Przedstawione zostały również zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Powiat
Dąbrowski w perspektywie 2014 – 2020 oraz możliwości ich finansowania z dostępnych środków
krajowych i zagranicznych UE i EOG.
Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości, którzy licznie
przybyli i aktywnie uczestniczyli w dyskusji zgłaszając swoje pomysły, uwagi i spostrzeżenia.
Mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego w swoich wypowiedziach szczególną uwagę zwracali na problemy
związane z gospodarką wodno – ściekową, słabą ochroną przeciwpowodziową, regulacją rzek: Breń,
Wisła i Dunajec, budową mostu na rzece Breń, niefunkcjonującym transportem kolejowym, ale
także i wodnym.
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Równie ważnym zagadnieniem okazał się nienajlepszy stan infrastruktury drogowej na terenie
Powiatu Dąbrowskiego. Pytano o budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, która poprawiłaby
bezpieczeństwo mieszkańców i odciążyła ruch drogowy w godzinach szczytu.
Poruszono kwestię budowy obiektów dla osób starszych przy niskich kosztach utrzymania
pensjonariuszy. Problem jest o tyle ważny, gdyż na terenie powiatu obserwuje się starzenie
społeczeństwa i występuje brak wystarczającej ilości miejsc z wykwalifikowaną opieką.
Opinie i potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego potwierdziły wypełnione w trakcie konsultacji
ankiety w ramach przeprowadzonych badań ankietowych, których celem było bliższe poznanie
problemów występujących w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzenno - technicznej, a także
upatrywanych szansach rozwoju powiatu oraz zagrożeń utrudniających jego dalszy rozwój.
Podsumowując badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego,
należy skupić się na wyżej wymienionych sferach, których problemy należy rozwiązać
w perspektywie 2014 – 2020.
Analiza badań ankietowych – patrz rozdział VI.
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Fot. Stowarzyszenie MEDIA POLANIE

DRUGIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

TERMIN:

21 luty 2014 r.

MIEJSCE:

sala europejska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 44

UCZESTNICY SPOTKANIA:

młodzież ponadgimnazjalna.

TEMATYKA: Konsultacje dla młodzieży mające wymiar edukacji obywatelskiej nt. Metodyki
budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020” oraz założeń
organizacyjno – programowych strategii: wizji, misji, celów strategicznych i obszarów rozwojowych.

Spotkania konsultacyjne, które odbyły się w dniu 21.02.2014 r. w sali europejskiej Zespołu Szkół
Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z młodzieżą ponadgimnazjalną Powiatu
Dąbrowskiego, dotyczyły edukacji obywatelskiej młodzieży związanej z budowaniem Strategii dla
Powiatu Dąbrowskiego. Zaprezentowana została metodologia konstruowania strategii rozwoju i jej
funkcji w planowaniu rozwoju małej ojczyzny, jaką jest Powiat Dąbrowski, na terenie którego
młodzi ludzie mieszkają, uczą się, a w przyszłości będą chcieli zamieszkać, znaleźć pracę i założyć
rodzinę. Przedstawiono również podstawowe zapisy, które znalazły się w strategii dot. bilansu
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silnych i słabych stron, szans i zagrożeń, czyli inaczej tzw. analizę SWOT. Pokazana została wizja,
misja a także cele strategiczne, których osiągnięcie w perspektywie do roku 2020 będzie
decydowało o poziomie rozwoju powiatu, bezpieczeństwie, jakości i komforcie życia jego
mieszkańców.
Podczas dyskusji, uczniowie stwierdzili, że są zadowoleni z faktu, iż mieszkają i uczą się na terenie
Powiatu Dąbrowskiego, ale są również obszary, w których widzieliby wprowadzenie istotnych zmian.
W trakcie dyskusji młodzież w sposób bardzo interesujący i ciekawy, wypowiadała się w różnych
sprawach bezpośrednio ich dotyczących, podkreślając z jednej strony pozytywne zmiany, jakie
w zakresie infrastruktury i dostępności do różnych usług dzieją się w ostatnich latach w różnych
miejscowościach Powiatu Dąbrowskiego. Z drugiej zaś, wskazywała na różnie niedogodności
i zagrożenia, z którymi spotyka się na co dzień.
Jednogłośnie, młodzież stwierdziła ze jest zbyt mało miejsc i przedsięwzięć pozwalających na
wypełnienie czasu wolnego. Proponowano organizację więcej ciekawych imprez, zajęć
pozalekcyjnych, kółek zainteresowań rozwijających umiejętności artystyczne, a także stworzenie
miejsca spotkań towarzyskich poza szkołą: powstanie obiektu wielofunkcyjnego w formie np.
medioteki.
Dużą wagę młodzież przywiązuje do obiektów, które pozwalają na rozwój sportowy w okresie
letnim, jak i zimowym, zaproponowano utworzenie lodowiska, skateparku. Młodzi ludzie docenili
fakt posiadania przez miasto Dąbrowa Tarnowska ogólnodostępnej krytej pływalni przy ul.
Sportowej 4, a także dużego kompleksu sportowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dużym utrudnieniem w poruszaniu się po powiecie jest niesprzyjający układ komunikacji. Brak
transportu publicznego, a także rzadkość kursów prywatnych busów, co zmusza do poruszania się
pieszo bądź bardzo długiego oczekiwania na transport.
Jako ważny problem do rozwiązania młodzież wskazała na fatalny stan drogi krajowej,
przebiegającej przez środek powiatu oraz brak chodników na niektórych dość niebezpiecznych
odcinakach drogi, czy braku oświetlenia ulicznego.
Wielu młodych ludzi mocno zastanawia się nad przyszłością i perspektywach pobytu na terenie
Powiatu Dąbrowskiego po ukończeniu szkoły średniej. Największym ich zmartwieniem okazuje się
brak miejsc pracy, który zdecydowanie wpłynie na ich decyzję o ułożeniu sobie dorosłego życia na
terenie Powiatu Dąbrowskiego po zakończeniu edukacji.
W trakcie spotkań przeprowadzone zostały badania ankietowe, z których wynika, iż młodzież
Powiatu Dąbrowskiego marzy by w przyszłości było więcej miejsc pracy (33,69%). Kolejno, jako
problemy do rozwiązania młodzież wskazuje: poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu
(13,05%), więcej zorganizowanych imprez kulturalnych (13,05%), budowę ścieżek rowerowych
(7,60%), większą ilość miejsc do spędzania wolnego czasu (6,52%), więcej atrakcji w poszczególnych
miejscowościach (5,43%), budowę skateparku (4,34%), lepszą ochronę środowiska i dbanie
o krajobraz (4,34%), poprawę opieki zdrowotnej (4,34%), budowę lodowiska (2,18%), odnowienie
starszych budynków (2,18%), bezpieczeństwo (2,18%) oraz rozwój agroturystyki (1,08%).
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17.2

Zasady współpracy gmin powiatu dąbrowskiego przy realizacji zadań
objętych strategią

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego przystąpił do prac związanych z opracowaniem nowej Strategii
Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020, która stanowić będzie kontynuację strategii
realizowanej w latach 2007 – 2013. Strategia będzie ściśle powiązana z dokumentami
strategicznymi, określającymi perspektywy rozwojowe na poziomie kraju i małopolski w latach
2014 – 2020.
Ważnym aspektem opracowanej strategii jest jej powiązanie z równolegle przygotowanymi
strategiami rozwoju dla pozostałych gmin Powiatu Dąbrowskiego.
W tym samym okresie czasu, prace nad strategiami rozwoju podjęły również gminy Powiatu
Dąbrowskiego:
Gmina Bolesław,
Gmina Dąbrowa Tarnowska,
Gmina Gręboszów,
Gmina Olesno,
Gmina Radgoszcz,
Gmina Szczucin.
Natomiast w 2012 roku dla gminy Mędrzechów przygotowano aktualizację sformułowań zawartych
w poprzednio opracowanej strategii. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Mędrzechów obejmuje
horyzont czasowy lat 2012 – 2025.
Współpraca zespołów projektowych powołanych przez Starostę Dąbrowskiego i Stowarzyszenia
„Media Polanie” z gminami Powiatu Dąbrowskiego odbywała się na trzech poziomach:
Poziom I - konsultacje społeczne odbywające się we wszystkich gminach Powiatu Dąbrowskiego w
trakcie których zbierano opinie i oceny o zakresie, jakości i skuteczności realizacji zadań Powiatu
Dąbrowskiego w wymiarze poszczególnych gmin. W trakcie dyskusji wymieniano poglądy na temat
hierarchii ważności problemów w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej, które winny być
rozwiązywane wspólnie przez poszczególne gminy z Powiatu Dąbrowskiego. Wśród tych problemów
szczególną uwagę miały podnoszone problemy dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej, rozwoju i
promocji przedsiębiorczości, edukacji, odnawialnych źródeł energii, rozwoju technologii
informatycznych, kultury i sportu. Zbierane były także konkretne propozycje przedsięwzięć
inwestycyjnych i społecznych, które winny być realizowane z udziałem kilku gmin na terenie
Powiatu Dąbrowskiego a także takie, które mając charakter ponadlokalny powinny być wdrażane na
terenie subregionu tarnowskiego. Uczestnicy spotkań podkreślali, że wspólne działanie w wymiarze
Powiatu Dąbrowskiego i subregionu tarnowskiego mogą przyczynić się do pozyskania znaczących
środków finansowych UE i EOG w alokacji 2014 – 2020 na realizację ważnych projektów związanych
z polityką transportową, gospodarką turystyczną, przedsiębiorczością, czy wdrażaniem nowych
technologii informatycznych.

Poziom II – dotyczył badań ankietowych, które prowadzone były zarówno wśród uczestników spotkań
konsultacyjnych w gminach, jak również mogli je wypełnić wszyscy zainteresowani mieszkańcy
i liderzy opinii w poszczególnych gminach. Wyniki badań ankietowych – patrz rozdział VI.
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Poziom III – udział przedstawicieli gmin Powiatu Dąbrowskiego w spotkaniu konsultacyjnym, które
odbyły się w dniu 19.02.2014 w trakcie którego prezentowane były szczegółowe zapisy dotyczące
„Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020”, czyli wizja, misja, obszary
rozwojowe, cele strategiczne, cele operacyjne i konkretne projekty zadań inwestycyjnych do
realizacji przez Powiat Dąbrowski, a także propozycje zadań do realizacji w wymiarze subregionu
tarnowskiego.

Suma informacji, opinii i szczegółowych propozycji rozwiązań, a także konkretnych przedsięwzięć
inwestycyjnych stanowi znaczącą wartość dodaną dla Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego i jest
ważnym środowiskowym spoiwem, budującym wspólne wartości prorozwojowe, zarówno dla Powiatu
Dąbrowskiego, jak i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład.
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Rozdział XVIII
HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII

Samo opracowanie i posiadanie Strategii Rozwoju nie gwarantuje odniesienia sukcesu. Aby
strategia mogła przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest konsekwentne czuwanie nad jej
realizacją. Wdrażanie postanowień strategii wymaga, zatem starannego określenia uwarunkowań
organizacyjnych oraz wprowadzenia odpowiednich systemów monitorowania procesu jej realizacji.
Niezbędne jest zatem zaplanowanie, mechanizmu wdrażania i monitorowania Strategii
Rozwoju, która przyczyni się do sprawnego i zgodnego z założeniami wielokierunkowego rozwoju
powiatu.
Wdrażanie strategii polega w głównej mierze na systematycznym planowaniu i przeprowadzaniu
zadań, których cele są zbieżne z celami dokumentu strategicznego, a tym samym będą przyczyniać
się do realizacji misji oraz do osiągania wypracowanej wizji i celów strategicznych.

System wdrażania Strategii powinien zawierać:
przygotowanie propozycji przedsięwzięć wynikających z zadań zwartych w strategii;
przedstawienie przedsięwzięć Radzie Powiatu;
przedyskutowanie przez Radę Powiatu zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć
i poddanie ich ocenie według przyjętych kryteriów;
uwzględnienie przewidzianych na kolejny rok zadań / inwestycji i ujęcie ich w planowanym
budżecie;
sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć zawartych w strategii, przedkładane Radzie Powiatu
nie rzadziej niż raz na dwa lata;
aktualizację strategii, jeżeli zajdą okoliczności wymagające dostosowania dokumentu do
nowych okoliczności.

REALIZACJA STRATEGII
POWINNA BYĆ PROWADZONA ZGODNIE Z POSZCZEGÓLNYMI ETAPAMI:

ETAP I
Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu o przyjęciu do realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu
Dąbrowskiego na lata 2014 -2020”, której integralną częścią jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na
lata 2013-2025 oraz wskazanie zespołu odpowiedzialnego za jej koordynację i realizację.
W skład zespołu wchodzić powinni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz lokalni liderzy opinii.

Termin realizacji:

I kwartał 2014 r. - II kwartał 2014 r.
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ETAP II
Koordynacja przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych objętych strategią, określonych dla
celów strategicznych:
( CS I.1)
Cel strategiczny:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej powiatu.

( CS I.2)
Cel strategiczny:
Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.

( CS I.3)
Cel strategiczny:
Rozwój przemysłu czasu wolnego.

( CS II.1)
Cel strategiczny:
Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych zwiększających
dostępność powiatu.

( CS II.2)
Cel strategiczny:
Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.

( CS II.3)
Cel strategiczny:
Poprawa dostępności sieciowej.

( CS III.1)
Cel strategiczny:
Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.

( CS III.2)
Cel strategiczny:
Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.

( CS III.3)
Cel strategiczny:
Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej.

( CS III.4)
Cel strategiczny:
Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.
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( CS IV.1)
Cel strategiczny:
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

( CS IV.2)
Cel strategiczny:
Podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieranie działań w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

( CS IV.3)
Cel strategiczny:
Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

( CS IV.4)
Cel strategiczny:
Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego.

( CS V.1)
Cel strategiczny:
Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym
i organizacjami pozarządowymi.

( CS V.2)
Cel strategiczny:
Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach współpracy
z partnerami zagranicznymi.

( CS V.3)
Cel strategiczny:
Doskonalenie zarządzania powiatem.

Termin realizacji:

III kwartał 2014 r. – IV kwartał 2020 r.

ETAP III
Monitoring realizacji strategii, zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji
i rozliczenia celów strategicznych i operacyjnych.

Termin realizacji:

na koniec każdego roku.

ETAP IV
Ewaluacja i pomiar efektywności realizacji strategii, zgodnie z harmonogramami opracowywania,
składania, realizacji i rozliczenia celów strategicznych i operacyjnych.

281

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020
Termin realizacji:

IV kwartał 2015 r., IV kwartał 2017 r.,
IV kwartał 2019 r. oraz na koniec 2020 roku.

ETAP V
Uzupełnienia i rozszerzanie strategii o nowe cele zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy
działające na obszarze objętym strategią będzie odbywało się co dwa lata.

Termin realizacji:

co dwa lata - IV kwartał 2014 r., IV kwartał 2016 r., IV kwartał 2018 r.,
oraz na koniec 2020 roku.

ETAP VI
Public relations strategii w całym okresie jego realizacji.

Termin realizacji:

III kwartał 2014 r. – IV kwartał 2020 r.

ETAP VII
Podsumowanie i ocena strategii.

Termin realizacji:

ETAP II

ETAP I

Harmonogram realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata
2014 -2020”

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

2020
IV kwartał

III kwartał

I kwartał

II kwartał

2019
IV kwartał

III kwartał

I kwartał

II kwartał

2018
IV kwartał

III kwartał

I kwartał

II kwartał

2017
IV kwartał

III kwartał

I kwartał

II kwartał

2016
IV kwartał

III kwartał

I kwartał

II kwartał

2015
IV kwartał

II kwartał

III kwartał

2014
I kwartał

OKRES
REALIZACJI

Tabela 18.1.

IV kwartał 2020 r.

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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ETAP III

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

ETAP VI

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAP VII

ETAP V

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAP IV

2014 - 2020

X

Opracowanie własne.

Efektywna realizacja zakładanych celów strategii wymaga pracy zespołu osób, które sprawnie będą
realizować szereg różnorodnych działań koncepcyjnych, organizacyjnych, kontrolnych
i informacyjnych prowadzących do osiągnięcia zakładanych efektów.
Zespół taki powinien zostać powołany zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego niezwłocznie po
przyjęciu strategii przez Radę Powiatu. Najlepiej dla realizacji zadań ujętych w strategii, aby
Zespół ds. strategii składał się pracowników z różnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w
Starostwie Powiatowym (w zakresie, których znajdą się zagadnienia związane z procesem wdrażania
strategii) oraz partnerów społecznych, czy też ekspertów zewnętrznych.
Skład zespołu to przede wszystkim Starosta Dąbrowski (jako przewodniczący Zespołu),
Przewodniczący Rady, Skarbnik, kierownicy i inspektorzy wybranych wydziałów Starostwa
Powiatowego, kierownicy wybranych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz
partnerzy społeczni, czy też eksperci zewnętrzni. Ostateczny skład Zespołu powinien być
przedmiotem decyzji Starosty Dąbrowskiego. Skład Zespołu może być również zmienny. W takim
przypadku Starosta Dąbrowski może powoływać na stałe lub czasowo do prac w Zespole osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań strategicznych według własnego uznania.
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Rys. 18.1. Przykładowa struktura zespołu koordynującego realizację strategii

Starosta
Powiatu Dąbrowskiego

powołuje

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY

STAROSTA DĄBROWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

SKARBNIK POWIATU

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI
WSPIERAJĄCYCH

Źródło: Opracowanie własne

EKSPERCI ZEWNĘTRZNI

AUTORYTETY LOKALNE
/ PRZEDSIĘBIORCY

Źródło: opracowanie własne
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Rozdział XIX
MONITORING I EWALUACJA

Monitorowanie można zdefiniować, jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie
i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.
Monitorowanie strategii stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest
dostarczenie informacji, na podstawie, których osoby odpowiadające za realizację „Strategii
Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020” oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2025 mogą wskazać na problemy związane z ich wdrażaniem oraz je rozwiązać, jak również
ocenić postęp w stosunku do początkowych założeń.
System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. Muszą tu zostać konkretnie
określone rodzaje potrzebnych raportów i ich częstotliwości (np. w systemie rocznych lub
dwuletnich sprawozdań), w zależności od analizowanej problematyki). Istotą monitorowania jest
wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie
dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem
monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich
wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
Korzyści płynące z systematycznego monitoringu:
pozyskiwanie danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji Strategii i jej
wpływu na rozwój powiatu;
efektywna realizacja zadań zapisanych w Strategii;
osiąganie założonych rezultatów;
identyfikacja ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań;
podejmowanie działań naprawczych;
wnioski z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu strategicznego
mogą być podstawą do aktualizacji obowiązującej Strategii;
wnioski z prowadzonego monitoringu mogą być również podstawą do przyjęcia założeń
rozwoju strategicznego w następnym okresie.
Monitorowanie, by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii, powinno
charakteryzować się następującymi zasadami:

wiarygodność -

informacja musi być bardzo wiarygodna i powinna opierać się na
niepodważalnych danych; niedokładne dane systemu monitorowania mogą
spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących;

aktualność –

informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły,
który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych
korekt w momencie aktualizacji strategii.
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Wskaźniki realizacji Strategii
Obszar I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ
Cel strategiczny I.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej powiatu.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

I.1.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej
i infrastruktury sprzyjającej inwestowaniu.

Powierzchnia stref aktywności gospodarczej (ha)
Liczba podmiotów funkcjonujących w strefach

Dane własne
i urzędów gmin, GUS

I.1.2. Promocja powiązań kooperacyjnych
wzmacniających konkurencyjność mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw

Liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy w celu promocji
gospodarczej i współpracy przedsiębiorstw
Liczba podmiotów zrzeszona w grupach kooperacyjnych i producenckich

Dane własne
i urzędów gmin

I.1.3. Wspólny system promocji gospodarczej
i inwestycyjnej w tym organizacja targów
gospodarczych

Liczba zorganizowanych targów gospodarczych

Dane własne

I.1.4. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości
w tym prowadzenie doradztwa inwestycyjno biznesowego

Wskaźnik przedsiębiorczości
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Liczba podmiotów prowadzących doradztwo inwestycyjno-biznesowe

GUS, PUP Statystyki
regionalne
GUS, Dane własne i
urzędów gmin

I.1.5. Wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy, poprzez aktywizację zawodową osób
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo;
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzez
zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Stopa bezrobocia
Liczba osób bezrobotnych, które zostały objęte wsparciem w ramach
realizowanych programów, w tym osób do 30 roku życia oraz osób powyżej
50 roku życia
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony liczbą osób, które po
zakończonym udziale w programie kontynuują zatrudnienie.

Statystyki PUP, WUP,
GUS

I.1.6. Stwarzanie warunków do rozwoju
e-gospodarki.

Liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy w celu promocji
e-gospodarki
Liczba podmiotów prowadzących e-gospodarkę

Dane własne
i urzędów gmin
GUS

I.1.7. Wykorzystanie możliwości rozwoju ekonomii
społecznej w tym rozwój przedsiębiorczości
społecznej

Liczba podmiotów ekonomii społecznej

Dane własne
i urzędów gmin
GUS
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Cel strategiczny I.2. Podniesienie ekonomicznej opłacalności rolnictwa.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

I.2.1. Promocja tworzenia grup producenckich,
wspieranie partnerstwa szczególnie w zakresie
producentów rolnych

Liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy i inne instytucje
w celu promocji tworzenia grup producenckich
Liczba funkcjonujących grup producenckich

Dane własne
i urzędów gmin,
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Statystki
Wojewody.

I.2.2. Promocja rolnictwa i przetwórstwa
ekologicznego.

Liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy i inne instytucje
w celu promocji rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego
Liczba podmiotów prowadzących rolnictwo lub przetwórstwo ekologiczne

Dane własne
i urzędów gmin,
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, GUS

I.2.3. Tworzenie warunków dla rozwoju
pozarolniczej działalności gospodarczej.

Liczba przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy i inne instytucje
w celu promocji pozarolniczej działalności gospodarczej
Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich

Dane własne
i urzędów gmin,
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, GUS,
ARiMR

I.2.3. Skuteczniejsze wykorzystanie doradztwa
rolniczego.

Liczba wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć informacyjnych
i promocyjnych

Dane własne i MODR

I.2.4. Poprawa struktury agrarnej.

Liczba zatrudnionych w rolnictwie
Zmiana struktury agrarnej gospodarstw

GUS

Cel strategiczny I.3. Rozwój przemysłu czasu wolnego.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

I.3.1. Zintegrowanie oferty turystycznej,
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej na terenie
powiatu

Liczba osób korzystających z oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej
i kulturalnej
Liczba wspólnie promowanych wydarzeń
Lokalna organizacja turystyczna

Dane własne
i urzędów gmin, GUS

I.3.2. Wzbogacenie oferty turystycznej,
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej placówek
powiatowych w tym Centrum Polonii – Ośrodka
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Biblioteki

Liczba osób korzystających z oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej
i kulturalnej placówek powiatowych

Dane własne, GUS
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Powiatowej, szkół ponadgimnazjalnych.
I.3.3. Wykorzystanie programu subregionalnego,
szczególnie w obszarze rozwoju przemysłu czasu
wolnego
I.3.3. Rozwój „srebrnej gospodarki” przy udziale
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie powiatu

Lista przedsięwzięć realizowanych w ramach programu subregionalnego,
szczególnie w obszarze rozwoju przemysłu czasu wolnego

Dane własne

Lista przedsięwzięć realizowanych w obszarze „srebrnej gospodarki”
Liczba uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dane własne

Obszar II INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ
Cel strategiczny II.1. Rozbudowa i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność powiatu.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

II.1.1. Lobbowanie na rzecz modernizacji drogi
krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów oraz
budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Termin realizacji zadań
Liczba podejmowanych działań w celu realizacji zadań

Dane własne
i urzędów gmin

II.1.2. Wspieranie działań zmierzających do
budowy mostu na rzece Wisła w miejscowości
Borusowa.

Termin realizacji zadania
Liczba podejmowanych działań w celu realizacji zadania

Dane własne
i urzędów gmin

II.1.3. Wspieranie działań na rzecz modernizacji
dróg wojewódzkich przebiegających przez teren
powiatu

Zakres realizowanych zadań

Dane Urzędu
Marszałkowskiego
Woj. Małopolskiego

II.1.4. Wspieranie działań zawartych w Krajowym
Planie Zagospodarowania Kraju 2030 w zakresie
planowanej „Rewitalizacji linii kolejowej Tarnów
- Szczucin, wraz z przedłużeniem trasy do Kielc

Postępy w przygotowaniach do realizacji zadania

Dane Urzędu
Marszałkowskiego
Woj. Małopolskiego,
Sprawozdanie
z realizacji KPZK

Cel strategiczny II.2. Rozwój powiatowego i lokalnego układu drogowego.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

II.2.1. Modernizacja i poprawa jakości dróg
powiatowych

Liczba kilometrów remontowanych i odbudowanych dróg
Analiza jakości dróg powiatowych

Dane własne, Zarząd
Drogowy

II.2.2. Rozbudowa ciągów pieszych i pieszorowerowych towarzysząca remontom dróg

Liczba kilometrów wybudowanych i remontowanych ciągów pieszych
i pieszo-rowerowych

Dane własne, Zarząd
Drogowy
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II.2.3. Doskonalenie dostępności i jakości
komunikacji zbiorowej powiatu.

Ocena dostępności i jakości komunikacji zbiorowej

Dane własne

Cel strategiczny II.3. Poprawa dostępności sieciowej.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

II.3.1. Podejmowanie działań zmierzających do
rozbudowy sieci szerokopasmowego dostępu do
internetu.

Analiza dostępności informatycznej administracji publicznej
Liczba przedsięwzięć realizowanych na terenie powiatu w zakresie
rozbudowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu

Dane własne
i urzędów gmin, GUS,
UKE

II.3.2. Wykorzystanie działań krajowych
i regionalnych z obszaru informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz rozwoju cyfrowego.

Liczba zrealizowanych projektów z obszaru informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozwoju cyfrowego.

Dane własne
i urzędów gmin

Obszar III USŁUGI PUBLICZNE
Cel strategiczny III.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

III.1.1. Zwiększenie jakości i dostępności usług
medycznych w szczególności w zakresie leczenia
szpitalnego i specjalistycznej opieki
ambulatoryjnej.

Analiza dostępności i jakości usług medycznych

Dane własne
i urzędów gmin, GUS,
NFZ, Statystyki
regionalne

III.1.2. Zapewnienie odpowiednich usług
rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Analiza dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych
i opiekuńczych

Dane własne
i urzędów gmin, GUS,
NFZ, Statystyki
regionalne

Cel strategiczny III.2. Doskonalenie jakości usług edukacyjnych.
Cele cząstkowe
III.2.1. Dalsze podnoszenie poziomu kształcenia
ponadgimnazjalnego poprzez unowocześnianie
bazy dydaktycznej szkół oaz doskonalenie
umiejętności nauczycieli.

Wskaźniki realizacji
Analiza poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego
Wielkość nakładów na oświatę w tym wydatków na unowocześnienie bazy
dydaktycznej i doskonalenie nauczycieli
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III.2.2. Ciągłe dostosowywanie profili kształcenia
do zapotrzebowania rynku pracy, zacieśnienie
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami
a placówkami edukacyjnymi.

Analiza zmian profili kształcenia
Badania oceniające jakość współpracy, ankieta

Dane własne, Badania
regionalne

III.2.3. Promocja szkolnictwa zawodowego, rozwój
poradnictwa, doradztwa szkolnego i zawodowego

Liczba działań promujących szkolnictwo zawodowe
Liczba porad udzielonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
Dostęp uczniów do doradztwa edukacyjno-zawodowego

Dane własne, Badania
regionalne

III.2.4. Rozwój postaw uczenia się przez całe
życie, poszerzenie oferty kształcenia dorosłych
w tym utworzonego Centrum Edukacji i
Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Analizy uczestnictwa mieszkańców powiatu w różnych formach
dokształcania i doskonalenia
Analiza ofert kształcenia dorosłych w Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie.

Dane własne, PUP,
WUP, Badania
regionalne

III.2.5.Rozwijanie wiedzy i świadomości
ekologicznej mieszkańców, intensyfikacja
doradztwa rolniczego

Analizy uczestnictwa mieszkańców powiatu w różnych przedsięwzięciach
promujących wiedzę ekologiczną
Informacja MODR o zrealizowanych działaniach

Dane własne, MODR,
Badania regionalne

Cel strategiczny III.3. Dbałość o spójność, atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

III.3.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa
kulturowego.

Liczba obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego
Wielkość nakładów samorządowych na ochronę zabytków i dziedzictwa
kulturowego.

Dane własne, GUS,
Statystyki regionalne

III.3.2. Realizacja zintegrowanej oferty
kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie
powiatu.

Liczba uczestników (mieszkańców i gości) korzystających z oferty
kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie powiatu
Powstanie lokalnej organizacji turystycznej

Dane własne, GUS,
Statystyki regionalne

III.3.3. Wykorzystanie potencjału powiatu w tym
jego walorów środowiskowych w obszarze rozwoju
przemysłu czasu wolnego.

Liczba projektów zrealizowanych w obszarze rozwoju przemysłu czasu
wolnego
Liczba gości korzystających z miejsc noclegowych

Dane własne, GUS,
Statystyki regionalne
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Cel strategiczny III.4. Zapewnienie sprawności w realizacji zadań publicznych.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

III.4.1. Dalsze podnoszenie jakości wykonywanych
zadań publicznych przez jednostki samorządu
powiatowego przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi informatycznych z uwzględnieniem
oczekiwań mieszkańców.

Liczba projektów zrealizowanych przez jednostki samorządu powiatowego
w obszarze informatyzacji wykonywanych zadań publicznych
Ilość jednostek z wdrożonym EPUAP, EZD itp.

Dane własne, GUS,
Statystyki regionalne

III.4.2. Podnoszenie efektywności i skuteczności
realizowanych zadań publicznych przy
wykorzystaniu zasad nowoczesnego zarządzania
powiatowymi jednostkami samorządowymi

Liczba budżetów partycypacyjnych opracowanych przez jednostki
samorządu na terenie powiatu
Liczba jednostek samorządu z budżetem zadaniowym dla zadań własnych
Liczba jednostek samorządu (jednostek organizacyjnych) z Wdrożonym
Systemem Zarządzania Jakością

Dane własne
i urzędów gmin

Obszar IV BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny IV.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

IV.1.1. Zmniejszenie poziomu zagrożenia
przestępczością.

Wskaźniki zagrożenia przestępczością

Dane własne,
Sprawozdania KP
Policji, GUS

IV.1.2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Liczba wypadków i kolizji na drogach, liczba osób poszkodowanych

Dane własne,
Sprawozdania KP
Policji, GUS

IV.1.3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
pożarowego.

Liczba pożarów i zdarzeń z obszaru działania KP PSP

Dane własne,
Sprawozdania KP PSP,
GUS

IV.1.4. Rozwijanie systemów zarządzania
kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej
teren powiatu przed skutkami powodzi i innych
klęsk żywiołowych.

Liczba zdarzeń kryzysowych
Skala strat wywołanych zdarzeniami kryzysowymi
Nakłady i zakres zadań realizowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniu
powodziowemu powiatu

Dane własne na
podstawie sprawozdań
KP Policji, KP PSP,
MZMiUW, RZGW
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Cel strategiczny IV.2. Podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

IV.2.1. Dążenie do rozwoju infrastruktury
kanalizacyjnej na terenie powiatu poprzez dalszą
rozbudowę sieci oraz lokalnych przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Liczba gospodarstw korzystających z sieci kanalizacyjnej

GUS, Statystyki
regionalne

IV.2.2. Prowadzenie gospodarki odpadami
w układzie ponadlokalnym zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Statystyki regionalne
GUS

IV.2.3. Wspieranie działań związanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest

Sprawozdania z realizacji programów usuwania azbestu

Statystyki regionalne,
dane urzędów gmin

IV.2.4. Promowanie wykorzystania źródeł energii
odnawialnej oraz współpraca pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a
prywatnymi przedsiębiorcami w tym zakresie,
między innymi: baterii słonecznych, wód
geotermalnych, biomasy itp.

Liczba przedsięwzięć realizowanych w obszarze OZE, liczba zgłoszeń i
wydanych pozwoleń
Liczba akcji promujących wykorzystanie źródeł energii odnawialnej
realizowanych przy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami

Dane własne
i urzędów gmin, GUS

IV.2.5. Racjonalne gospodarowanie zasobami wód
i złożami kopalin.

Liczba wydanych koncesji, pozwoleń
Analiza zasobów

Dane własne
i urzędów gmin, GUS

IV.2.6. Wspieranie działań zmierzających do
rekultywacji terenów zdegradowanych i gruntów
nieprzydatnych rolniczo oraz zwiększających
lesistość terenów.

Liczba opracowanych programów rekultywacji
Dane dotyczące powierzchni terenów zalesionych i ich zmiany

Dane własne
i urzędów gmin, GUS

IV.2.7. Prowadzenie i wspieranie kampanii
informacyjnych i innych form działań w zakresie
edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

Liczba prowadzonych kampanii informacyjnych w zakresie edukacji
ekologicznej

Dane własne, urzędów
gmin, organizacji
ekologicznych, szkół
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Cel strategiczny IV.3. Wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

IV.3.1. Realizacja programów profilaktycznych
i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy styl
życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Liczba realizowanych programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej
Nakłady samorządów na realizację programów profilaktycznych i edukacji
zdrowotnej, liczba uczestników

Dane własne, urzędów
gmin, organizacji
pozarządowych, szkół

IV.3.2. Wykorzystanie promocji i bazy
diagnostycznej dla realizacji programów mających
na celu wykrywanie chorób cywilizacyjnych i ich
wczesne leczenie.

Liczba realizowanych programów mających na celu wykrywanie chorób
cywilizacyjnych i ich wczesne leczenie

Dane własne, urzędów
gmin, ZOZ, GUS

IV.3.3. Podnoszenie jakości i dostępności opieki
nad osobami starszymi.

Analiza jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi.

Dane własne, urzędów
gmin, ZOZ, GUS

IV.3.4. Wspieranie działań edukacyjnoinformacyjnych promujących zasady zachowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz
działania z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Liczba działań edukacyjno-informacyjnych promujących zasady zachowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz działania z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej

Dane własne, urzędów
gmin, KPP, KP PSP,
ZOZ, GUS

Cel strategiczny IV.4. Prowadzenie działań zmierzających do włączenia i bezpieczeństwa społecznego
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

IV.4.1. Doskonalenie systemu opieki nad rodziną
i dzieckiem.

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych

Sprawozdanie PCPR
Internetowy
Obserwator Statystyk
Społecznych

IV.4.2. Wzrost efektywności działań pomocy
społecznej.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, częstość korzystania

GUS, statystyki
regionalne, IOSS

IV.4.3. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liczba realizowanych projektów z obszaru aktywizacji społeczno –
zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sprawozdanie PCPR
Obserwatorium
Polityki Społecznej

IV.4.4. Integracja działań na rzecz wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dąbrowskim

Sprawozdanie PCPR
PUP, IOSS
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Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych
IV.4.5. Wsparcie działań wzmacniających rozwój
przedsiębiorczości społecznej.

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, liczba spółdzielni socjalnych

Sprawozdanie PCPR
Obserwatorium
Polityki Społecznej

Obszar V ZARZĄDZANIE ROZWOJEM POWIATU
Cel strategiczny V.1. Rozwój współpracy z samorządami, środowiskiem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

V.1.1. Efektywne wykorzystanie współpracy
w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego..

Liczba zrealizowanych programów i projektów w ramach Stowarzyszenia
Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Dane własne

V.1.2. Rozwijanie współpracy z partnerami
gospodarczymi i społecznymi.

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych przy współpracy z partnerami
gospodarczymi i społecznymi

Dane własne

V.1.3. Wzmacnianie i rozwijanie kapitału
społecznego w celu efektywnego zarządzania
powiatem

Liczba stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na terenie powiatu
Frekwencja wyborcza

GUS, dane własne

Cel strategiczny V.2. Wymiana i wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w ramach współpracy z partnerami
zagranicznymi.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

V.2.1. Wspólna realizacja projektów
międzynarodowych w ramach programów
europejskich

Liczba zrealizowanych programów i projektów w ramach współpracy
międzynarodowej
Liczba umów i porozumień o współpracy międzynarodowej

Dane własne

V.2.2. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć
partnerów zagranicznych oraz promocja
gospodarcza i kulturalna powiatu za granicą.

Liczba spotkań i grup roboczych w ramach umów o współpracy
Udział przedstawicieli partnerów zagranicznych w przedsięwzięciach na
terenie powiatu oraz przedsięwzięć promocyjnych za granicą

Dane własne
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Cel strategiczny V.3. Doskonalenie zarządzania powiatem.
Cele cząstkowe

Wskaźniki realizacji

Źródło danych

V.3.1. Większe wykorzystanie partycypacji
społecznej w zarządzaniu.

Liczba przeprowadzonych badań oczekiwań klientów urzędu
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych

Dane własne

V.3.2. Efektywne i skuteczne zarządzanie
jednostką samorządową.

Liczba skarg mieszkańców
Liczba zadań objętych systemem zarządzania jakością
Wyniki badania opinii mieszkańców
Wyniki badania jakości życia mieszkańców

Dane własne, GUS,
Badania regionalne
i krajowe
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Ewaluacja to zbiór działań badawczych mających na celu ocenę skuteczności interwencji
publicznej. Ewaluacja dotyczy głównie sektora publicznego, gdyż działania podejmowane przez
administrację publiczną nie mogą być oceniane zasadniczo z perspektywy osiągniętego zysku.
Kryteria oceny wartości programów publicznych są zróżnicowane i zależne od wielu czynników,
w tym od dominujących przekonań czy aktualnych potrzeb społeczności. Muszą uwzględniać efekty
i rezultaty działań, ale także o wiele szerszy kontekst społecznego oddziaływania interwencji
publicznej. Ewaluacja to procedura, system, badanie umożliwiające dostarczenie kryteriów, metod
i środków do oceny racjonalności działań publicznych.
Ewaluacji z jednej strony wymagają programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, z drugiej
strony dokumenty strategiczne realizowane przez samorządy terytorialne.
Rozumienie pojęcia „ewaluacja" nie jest jednolite. Wraz z rozwojem programów strukturalnych
w krajach Unii Europejskiej zaczęły się upowszechniać nowoczesne metody projektowania
i zarządzania programami, projektami, politykami i ich ewaluacji. W literaturze przedmiotu można
znaleźć wiele definicji tego pojęcia. Najszerzej ujmując, ewaluacja to systematyczne badanie
społeczno - ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów publicznych. Rosnąca popularność
samego pojęcia ewaluacji związana jest z wdrażaniem standardów UE i funduszy strukturalnych
w Polsce. Według Komisji Europejskiej ewaluacja to „ocena interwencji publicznej pod kątem jej
rezultatów, oddziaływania oraz potrzeb, które ma spełniać/miała zaspokoić". Natomiast najpełniej
ewaluację określa definicja przyjęta przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. „Ewaluacja jest
to systematyczna obiektywna ocena trwającego lub zakończonego projektu, programu lub
polityki - zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji jest określenie
adekwatności i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.
Ewaluacja powinna dostarczyć wiarygodnych i przydatnych informacji pozwalając na
wykorzystanie zdobytych w ten sposób wniosków w procesie podejmowani decyzji - zarówno
przez odbiorców, jak i dawców interwencji" (Turowski, Zawicki, 2007).

Metodyka ewaluacji
W ramach ewaluacji przeprowadzone są następujące prace:
1.

Identyfikacja realizatorów działań strategicznych.

2.

Określenie. źródeł finansowania działań oraz wielkości i struktury nakładów na określone
cele strategiczne

3.

Zebranie danych wskaźnikowych.

4.

Zebranie informacji pod kątem kryteriów ewaluacyjnych.

5.

Ocena realizacji strategii wg dziedzin.

6.

Końcowa ocena realizacji strategii.

7.

Rekomendacje dla działań samorządu Powiatu Dąbrowskiego.
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Podmiotem ewaluacji są w pierwszym rzędzie zadania priorytetowe oraz poszczególne kierunki
interwencji zapisane w Strategii. Charakterystyka zadań pozwala na syntetyczną ocenę realizacji
całej strategii. Każde zadanie priorytetowe powinno być oceniane według Karty Oceny Zadania,
która składa się z następujących elementów:
1.

Numer i nazwa działania.

2.

Cel i zakres działania,

3.

Podmioty realizujące działanie.

4.

Opis i przebieg realizacji działania.

5.

Źródła i nakłady finansowe (źródła finansowania własne i zewnętrzne, faktyczne nakłady na

działania).
6.

Efekty/ produkty realizacji działania w oparciu o wyniki, wskaźniki.

7.
Ocena działania wg kryteriów REEUS: trafność (relevance), skuteczność (effectiveness),
wydajność (efficiency), użyteczność (utility), trwałość (sustainability),

W ramach zarządzania „Strategią Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020” całościowa
ewaluacja i pomiar efektywności działań prowadzona będzie w układzie standardowym i składa się
z trzech faz:

ewaluacja ex ante,

na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się na
ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium
trafności i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności
i zgodności programowej;

ewaluacja mid-term,

w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie
kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu,
koncentrująca się na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest
faktycznie realizowana oraz jakie są jej efekty krótko i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań, a także
efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami
i założeniami ustalonymi w dokumencie strategii.

ewaluacja ex post,

po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do
ewaluacji

mid-term,

poszerzonym

o

ocenę

(przewidywanych)

efektów długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej
wizji, misji oraz celów strategicznych.
Ponadto prowadzone mogą być dodatkowe ewaluacje cząstkowe, odnoszące się do szczegółowych
zagadnień, takich, jak na przykład poszczególne zasady realizacji strategii, grupy docelowe, zasady
horyzontalne funduszy strukturalnych itp.
Ewaluacja realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020” obejmować
będzie okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej
i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd
osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń
płynących z realizacji strategii w przyszłości.
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Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów.
Komisja Europejska stosuje następujące kryteria:

1.

Odpowiedniość –

odpowiedniość celów strategii w stosunku do problemów, jakie strategia
miała rozwiązać.

2.

Przygotowanie strategii – logika i kompletność procesu planowania strategii oraz wewnętrzna
logika i spójność dokumentu.

3.

Efektywność –

koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których
wkład i działania zostały przekształcone w wyniki.

4.

Skuteczność –

ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów
strategii, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia strategii.

5.

Wpływ – skutek - jaki wywiera strategia w szerszym środowisku, oraz jej wkład w rozwój
i podniesienie konkurencyjności.

6.

Trwałość –

prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających ze strategii będzie
„płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach strategii
i

osiąganie

wyników,

rozwojowych wsparcia
i

finansowych,

ze

szczególnym

ze strony

aspektów

instytucjonalnych.
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Rozdział XX
PROCEDURY UAKTUALNIANIA

Jednym z elementów wdrażania kierunków strategicznych jest aktualizacja strategii do
zmieniających się realiów życia społeczno-gospodarczego Powiatu Dąbrowskiego.
W praktyce sprowadza się ona do:
 realizacji założonych celów strategii,
 rejestracji nowych celów strategicznych i operacyjnych oraz rezygnacji z celów uprzednio
ustalonych lecz w danym okresie już nierealnych,
 hierarchizacji realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Hierarchizacji tej dokonuje się
z reguły dwubiegunowo tzn. określając najpilniejsze cele oraz te cele, których realizacja nie jest
(w danym momencie) istotna dla funkcjonowania powiatu,
 monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadań określonych w WPF lub
określenia nowych terminów realizacji.

Rysunek 20.1. System aktualizacji Strategii

Hierarchizacja

Monitoring
realizacji
celów

realizacji

Realizacja
założonych
celów

Rejestracja
nowych celów
oraz
rezygnacja
z celów
nierealnych

celów

Źródło: opracowanie własne
Aktualność każdej strategii jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w aspekcie długoterminowości
opracowania niniejszej strategii.
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Proponuje się przyjąć, aby uzupełnienia i rozszerzenia strategii o nowe zadania było dokonywane
raz na 2 lata, na sesji przyjmującej budżet Powiatu dąbrowskiego na dany rok.
Wnioski dotyczące uaktualnienia strategii zgłaszane będą przez zespół wdrażający strategię
powołany przez Starostę Dąbrowskiego w oparciu o wyniki monitoringu i ewaluacji zadań objętych
dokumentem, po uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym i społecznym
Powiatu. Konieczne jest także uzupełnianie diagnozy powiatu o dane z roku poprzedniego. Pozwoli
to na stałe monitorowanie realizacji Strategii oraz ewaluację osiąganych postępów w realizacji
celów strategicznych i operacyjnych, przy wykorzystaniu opcji i priorytetów Strategii oraz w celu
osiągnięcia założonej wizji i misji strategii.
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Rozdział XXI
PROMOCJA STRATEGII

„Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020” z Wieloletnią Prognozą Finansową
posiada bardzo duże znaczenie zarówno dla władz, jak i społeczności lokalnej. Proces jej wdrażania
powinien być procesem upublicznionym i to nie tylko na szczeblu powiatu, ale również w jego
bliższym i dalszym otoczeniu. Szeroka akcja informacyjna nt. strategii jest jednym z podstawowych
gwarantów jej skutecznego wdrożenia. W ten sposób społeczność lokalna będzie kontrolować
terminowość osiągnięcia poszczególnych celów i realizacji poszczególnych zadań. Poza tym,
strategia, jako element promocji Powiatu Dąbrowskiego, sprzyjać będzie doskonaleniu jego
wizerunku zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, ale również potencjalnych
mieszkańców i partnerów współpracy strategicznej.
Strategia promocji powinna być integralną częścią strategii Powiatu Dąbrowskiego
i odnosić się do wszystkich jego elementów, które wymagają działań promocyjnych. Jednym
z takich elementów może być promocja w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego.
Różne są definicje rozwoju lokalnego, ale wszystkie podkreślają zgodnie, że jest to „proces
zróżnicowania i wzbogacania działalności ekonomicznych i społecznych na określonym terytorium,
polegający na mobilizacji i koordynacji własnych zasobów i energii”. Zarządzanie lokalnymi
zasobami w sposób umożliwiający maksymalizację osiąganych korzyści, z których najcenniejszymi
staje

się

zwykle

stymulowanie

miejscowej

działalności

gospodarczej

oraz

utrzymanie

zadowalającego poziomu zatrudnienia - to dwa najważniejsze cele gospodarcze polityki lokalnej.
Wskazuje na dwie fazy w schemacie konstruowania Strategii Powiatu Dąbrowskiego: fazę
diagnostyczną (charakterystyka terenu, identyfikacja jego podstawowych cech, określenie listy
czynników strategicznych - siły, słabości, szans i zagrożeń oraz wynikających z tego wizji rozwoju
i odpowiadających im celów) i projektową (tworzenie, wdrażanie, modyfikowanie i kontrolowanie
propozycji działań realizujących cele strategiczne i przyjętych przez wszystkich aktorów lokalnych).
Konstruowanie

strategii

rozwoju

Powiatu

Dąbrowskiego

składa

się

z

analizy

czynników

strategicznych, określenia celów, wyznaczenia wariantów, dokonania wyboru, konstruowania
programów, ich wdrażania, monitoringu oraz ewoluowania.
Wyraz „promocja” pochodzi od łacińskiego słowa „promovere” - pobudzać, lansować. Źródłem
powstania działalności promocyjnej są potrzeby informacji, występujące po obu stronach wymiany
rynkowej - podaży i popytu. Klient potrzebuje informacji, aby zdawać sobie sprawę z istnienia
różnych produktów, alternatywnych wobec siebie. Informacja taka pozwala mu na dokonanie
wyboru.
Do celów promocji Powiatu Dąbrowskiego można zaliczyć głównie informowanie o powiecie (o jego
lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, dostępnych zasobach i atrakcjach):
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przekonywanie o zaletach oferty powiatu (wskazywanie unikalnych korzyści związanych
z nabyciem oferty oraz przez porównanie z innymi ofertami lokalnymi);
pozycjonowanie - kształtowanie i utrwalanie wizerunku Powiatu Dąbrowskiego, tworzenie
sprzyjającego klimatu dla działań lokalnych liderów, podmiotów promocji.

„OFERTA PROMOCYJNA” POWIATU DĄBROWSKIEGO
Czyste środowisko, atrakcyjne tereny rekreacyjne, lasy, regionalna kuchnia i spokojne,
wiejskie życie to największe atuty Powiśla Dąbrowskiego. Powiśle Dąbrowskie jest doskonałym
miejscem wypoczynku dla całej rodziny, terenem przyjaznym dla potencjalnych inwestorów,
otwartym dla ludzi szukających możliwości zrealizowania swoich pomysłów.
Największym atutem Powiatu Dąbrowskiego jest położenie i brak ciężkiego przemysłu, który
wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Dlatego coraz powszechniejsza staje się
agroturystyka. Całe rodziny uciekając od zatłoczonych metropolii, mogą liczyć na gościnność,
wspaniałą regionalną kuchnię i wiejskie, spokojne życie. Funkcjonuje tu kilka gospodarstw, które
oferują wypoczynek z dala od miasta i szereg dodatkowych atrakcji - naukę jazdy konnej,
przejażdżki w terenie, hipoterapię dla dzieci, potrawy regionalne. Spośród innych regionów
małopolski wyróżnia się dużymi plantacjami truskawek i ogórków.
Atutem regionu jest również zalew wodny w miejscowości Radgoszcz-Narożniki w Gminie
Radgoszcz, z którego korzystają amatorzy kąpieli, plażowicze oraz wędkarze. W zlokalizowanym
obok zalewu amfiteatrze odbywają się koncerty i imprezy plenerowe.
W naszym znaleźć można wiele unikalnych miejsc i zabytków. Do najcenniejszych należy
jedyne w Polsce Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, które gromadzi wszelkie pamiątki związane
z budownictwem drogowym jak np. maszyny i urządzenia do budowy dróg i mostów czy dokumenty
historyczne.
Kolejna ciekawa atrakcja turystyczna to "Malowana Wieś" - Zalipie, gdzie zagrody, domy i ich
wnętrza maluje się w oryginalne motywy kwiatkowe. Do zabytków tych należy również zespół
dworsko - parkowy w Brniu z XVIII wieku, gdzie obecnie funkcjonuje powiatowa instytucja kultury
„Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz Powiatowa Biblioteka
Publiczna zachęcająca czytelników ciekawą literaturą, którą można poczytać między innymi
w pobliskim parku przy szumie drzew i śpiewie ptaków.
Do zabytków architektonicznych należy zabytkowa Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, która
obecnie działa, jako Ośrodek Spotkania Kultur będący miejscem dialogu międzykulturowego ze stałą
ekspozycją muzealiów żydowskich i dóbr materialnych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego.
Wiele zabytków w regionie umieszczono również na Szlaku Architektury Drewnianej
Województwa Małopolskiego.
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Warto bliżej poznać również historię regionu. Pierwsze wzmianki o najstarszych osadach
w powiecie dąbrowskim pochodzą z początków XIII wieku. Z przeszłością Powiatu Dąbrowskiego
związane są znane postacie historyczne jak np. Henryk Sucharski, Jakub Bojko, Józef Załuski,
a także znana poetka Maria Kozaczkowa. Znajduje się tu również wiele miejsc pamięci narodowej
z okresu I i II wojny światowej.
Do inwestowania zachęca Specjalna Strefa Ekonomiczna w Dąbrowie Tarnowskiej działająca,
jako Podstrefa Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Powiat Dąbrowski posiada również bogatą ofertę kulturalną. Organizowane są ciekawe
imprezy o charakterze kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym. Corocznie w kolejnej gminie powiatu
odbywa się Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Jest to impreza,
podczas której czcimy tradycję dożynek oraz promujemy lokalne przedsiębiorstwa. Do innych
imprez kulturalnych organizowanych na terenie naszego powiatu należą między innymi: konkurs
Malowana Chata w Zalipiu, Wianki nad Wisłą w Szczucinie, Święto Truskawki, Powiatowy Konkurs
Palm i Plastyki Obrzędowej w Gręboszowie 1.

Fot.1. Budynek Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

1

Diagnoza i sytuacja społeczno – ekonomiczna powiatu dąbrowskiego – Urząd Statystyczny w Krakowie grudzień,
2013, s. 17-18.
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Fot.2. Ośrodek Spotkania Kultur – Dąbrowa Tarnowska

Fot.3. Malowana Wieś - Zalipie
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Fot.4. Muzeum drogownictwa - Szczucin

Fot. 5. Rzeka Wisła.
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Fot.6. Zespół Dworsko – Parkowy w Brniu

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
Produktem Powiatu Dąbrowskiego są rezultaty każdej działalności, jaka odbywa się na jego
obszarze, podejmowanej z myślą o zaspokojeniu czyichś potrzeb, dostarczaniu komuś korzyści.
Specyficzny produkt, jakim jest oferta Powiatu Dąbrowskiego, charakteryzuje się indywidualnością
cech, co zwykle utrudnia zastosowanie znanych i sprawdzonych technik marketingowych. Ich
wykorzystanie pozostaje w ścisłym związku z celami rozwoju Powiatu Dąbrowskiego, wśród których
za najważniejszy przyjmuje się stałe zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę
warunków życia w powiecie.
Szczegółowe cele marketingowe, to przede wszystkim:
znalezienie nabywców oferty powiatu,
nadanie istniejącym produktom Powiatu Dąbrowskiego cech pożądanych na rynku
docelowym,
poznanie potrzeb i preferencji mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego,
poznanie potrzeb, preferencji potencjalnych zewnętrznych nabywców oferty Powiatu
Dąbrowskiego, w tym identyfikacja czynników wpływających na decyzje inwestorów,
turystów, potencjalnych mieszkańców powiatu,
przewidywanie zmian postaw i zachowań segmentów nabywców,
podnoszenie użyteczności oferty Powiatu Dąbrowskiego,
poprawa warunków życia mieszkańców poprzez tworzenie zysku rozumianego, jako
kategoria społeczna, tj. warunków i środków do rozwoju Powiatu Dąbrowski.
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Rozdział XXII
WIZERUNEK POWIATU DĄBROWSKIEGO

Wizerunek jest kluczem do rozwoju powiatu. Każdy powiat, chce przyciągać turystów,
inwestorów i nowych mieszkańców, bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę oraz ożywiają
miejscowy rynek pracy.
Wizerunek w ogólnym rozumieniu to zespół cech kojarzonych przez konsumentów
z produktem, nadających mu w ich świadomości i podświadomości unikalną wartość. Wizerunek
postrzegany jest, jako kompozycja korzyści, których nie oferują inni wytwórcy lub pośrednicy
działający na rzecz danego segmentu rynku. Jest on również podstawą formowania lojalności wobec
produktu. W wielu opracowaniach wizerunek zamiennie stosowany jest z pojęciem image. Jest to
pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ image, to pozytywny wizerunek produktu,
przedsiębiorstwa, sektora, określonej organizacji non - profit lub osoby tworzony w świadomości
odbiorcy w wyniku takich działań marketingowych jak: wyposażenie czy wyróżnienie produktu (…),
promocja, reklama czy public relations. Wizerunek może odbiegać od obrazu rzeczywistego
i dlatego bywa korygowany za pomocą odpowiednich instrumentów i działań perswazyjno –
nakłaniających stosowanych wobec jego odbiorców.
Zatem można wysunąć wniosek, że wizerunek jest pojęciem szerszym, natomiast image jest
jego szczególnym przypadkiem. Mimo to, w literaturze z dziedziny marketingu terytorialnego
pojęcia wizerunek i image stosowane są zamiennie, prawdopodobnie ze względu na fakt, iż jednym
z najważniejszych celów marketingu terytorialnego jest kreowanie pozytywnego wizerunku
jednostki osadniczej, a zatem jej image’u. Aby wykreować pożądany wizerunek potrzebne jest
znalezienie i wypromowanie unikalnej cechy, która wyróżnia powiat na tle innych2.
Bezpośredni przedmiot promocji jest zawsze elementem składającym się na szeroko pojęty
wizerunek powiatu. Pojęcie „wizerunku Powiatu Dąbrowskiego” jest kategorią subiektywną.
Podstawą jego określenia są cechy obszaru, identyfikowane i składane według zamierzonych
proporcji w obraz Powiatu Dąbrowskiego, zgodnie z subiektywnymi odczuciami użytkownika
przestrzeni powiatu i jego zagospodarowania.
Określenie cech Powiatu Dąbrowskiego, mające na celu rozpoznanie jego silnych i słabych
stron, a tym samym atrakcyjności dla klientów, obejmować powinno informacje dotyczące:
wprowadzane przez władze powiatu zachęty dla potencjalnych inwestorów,
mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego i sytuacji demograficznej, sławnych osobistości
żyjących lub wywodzących się z terenu powiatu,
kultury i tradycji lokalnej społeczności, zachowanych do dziś zwyczajów i obrzędów,
opisu szczególnych atrakcji Powiatu Dąbrowskiego, jego zabytków, walorów przyrodniczych
min.:


muzeum i skansenu historii i techniki budowy dróg w Muzeum Drogownictwa
w Szczucinie,



zabytkowa Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej,
Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej,

2

http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Wizerunek-jednostek-samorz%C4%85duterytorialnego.pdf

307

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020


Brama wjazdowa z 1697 r. z Herbem Lubomirskich "Śreniawą",



Dwór w Bolesławiu z końca XVIII w.,



Dom Malarek w Zalipiu,



Dworek Konopków wraz z zespołem dworsko – parkowym w Brniu,
Centrum Polonii w Brniu,



Budynki bramne w Szczucinie z I poł. XIX w. połączone bramą.

Wykreowanie wirtualnego wizerunku Powiatu Dąbrowskiego jest zadaniem strony
internetowej. W chwili obecnej jest to źródło informacji najszybciej i najszerzej docierające do
wybranego odbiorcy.
Przyszły wizerunek Powiatu Dąbrowskiego określony został przez wizję, która uwzględnia jego
charakter.
Rysunek 22.1. Elementy tożsamości Powiatu Dąbrowskiego

Elementy stałe

Elementy zmienne
TOŻSAMOŚĆ POWIATU
DĄBROWSKIEGO

- Położenie powiatu

- Cele powiatu

- Warunki naturalne

*City desing (środki identyfikacji wizualnej

- Rodowód historyczny
- Dziedzictwo
kulturowe

- Sytuacja rynkowa

*City communikcation (wewnętrzna
i wewnętrzna promocja powiatu)

- Kultura
organizacyjna

City behaviour (zachowania poszczególnych grup
otoczenie wewnętrznego Powiatu Dąbrowskiego głównie
władz lokalnych)

- Potencjał
intelektualny
- Zlokalizowany
kapitał

WIZERUNEK
POWIATU DĄBROWSKIEGO

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek Gminy. Od koncepcji do
wdrożenia, Walters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2009, s. 37, na podstawie: A. Łuczak, „Istota tożsamości Gminy ”,
„Samorząd Terytorialny”, 2001, nr 1-2, s. 50.
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Rozdział XXIII
UCZESTNICY PROMOCJI

Postrzegany obraz kreuje pozytywny lub negatywny odbiór cech miejsko -wiejskich, tym
samym podnosi lub obniża wiarygodność oferty Powiatu Dąbrowskiego. „Publicity” powiatu, czyli
całość opinii o nim, tworzona jest głównie przez jego mieszkańców. Tak, więc mieszkańcy powinni
być traktowani, jako zbiór jednostek oddziałujących na realizację funkcji promocyjnych Powiatu
Dąbrowskiego.
Społeczeństwo wiejskie i miejskie jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem działań
promocyjnych. Przedmiotowy charakter mieszkańców powiatu sprowadza się do stanowienia przez
nich jednego z elementów „klimatu” Powiatu Dąbrowskiego, rozumianego, jako „zbiór warunków
charakterystycznych dla danej społeczności, wynikających z wieloletniego procesu jego tworzenia,
związanych z kulturą, poziomem i profilem wykształcenia itp. będących produktami Powiatu
Dąbrowskiego oraz przyczyniających się jednocześnie do powstania i ukształtowania innych
produktów”. W tym znaczeniu mieszkańcy stanowią składnik oferty promocyjnej. Jednocześnie są
jednym z podmiotów promocji powiatu. Świadomie podejmują działania przyczyniające się do
tworzenia public relations na jego obszarze oraz jego „publicity”. Tworząc mniej lub bardziej
sformalizowane grupy, czy działając indywidualnie, informują o powiecie, przedstawiają jego
atrakcje, przekonują do zalet lokalizacji na jego obszarze, tworzą jego pozytywny wizerunek.
Samoidentyfikacja lokalnej społeczności z zamierzeniami podmiotów promocji jest już
produktem Powiatu Dąbrowskiego, gdyż niesie ze sobą autentyczne wartości, będące częścią
poszukiwanych cech zasobów ludzkich. Rodzaj przekazu promocyjnego, jaki tworzą mieszkańcy jest
wynikiem

ich

niezamierzone

percepcji
i

przestrzeni

nieuświadomione.

wiejskiej.
Mieszkańcy

Ich

działania

budują

promocyjne

wizerunek

są

Powiatu

najczęściej

Dąbrowskiego

w świadomości odbiorców poprzez zwykłe kontakty międzyludzkie. Dzięki temu powiat zdobywa
nowych obywateli, pozyskuje kapitał, jest odwiedzany przez turystów.
Niebagatelne

znaczenie

w

promocji

Powiatu

Dąbrowskiego

może

mieć

działalność

„miejscowego bohatera”, „lokalnej osobistości”, „autorytetu lokalnego”, „dąbrowskiej polonii”,
„Żydzi dąbrowscy”. Osoby takie niejednokrotnie prowadzą działalność promocyjną, jako hobby,
wynikające z lokalnego patriotyzmu. Również inicjowanie i organizacja różnorodnych form życia
kulturalnego, propagowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu; realizowanie plenerów
malarskich, wystaw pocztówek i zdjęć w Polsce i za granicą oraz poprzez szereg prelekcji wpływa
na wizerunek Powiatu Dąbrowskiego w regionie.

Promocja Powiatu Dąbrowskiego jest niezapisanym w ustawie (Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

- tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595) zadaniem własnym władz
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lokalnych. Jest to indywidualny cel samorządu lokalnego, nie stanowi jednego z zadań zleconych
przekazanych przez administrację centralną. Przyjęta została zasada „kompetencji generalnej w
zakresie spraw lokalnych”. Indywidualne, publiczne wystąpienia przedstawicieli władz Powiatu
Dąbrowskiego czy innych liderów procesu promocji pomagają wpłynąć na opinię lokalnej
społeczności. W trakcie takich prezentacji powstaje możliwość dyskusji i konfrontacji poglądów
dotyczących poszczególnych działań promocyjnych, zamierzeń strategicznych władz, ogólnie
rozważanej przyszłości Powiatu Dąbrowskiego itp.
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Rozdział XXIV
PUBLIC RELATIONS

Realizacja zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020”,
wymaga do swej realizacji akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również
skuteczność działań zapisanych w tym dokumencie zależy w dużym stopniu od reakcji społeczności
lokalnej na proponowane działania.
W związku z tym public relations strategii powinno w przystępny sposób prezentować:
przyczyny podjęcia działań,
spodziewane wskaźniki osiągnięć: produkty i rezultaty,
zalety wybranych wariantów działania.
Należy zaznaczyć, że public relations to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami.
W grę wchodzą również sposób wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których strategia
dotyczy, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych działań.
W rezultacie powinno zostać utrzymane zainteresowanie realizacją działań objętych strategią
(kontrola społeczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia
między beneficjentami strategii, a odbiorcami poszczególnych projektów oraz polepszenie
społecznego stosunku do działań i ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla realizacji
strategii.
Komunikowanie, szczególnie w public relations strategii ma na celu 3:
przekazywanie odbiorcy informacji, które mogą być dla niego użyteczne;
spowodowanie reakcji odbiorcy informacji (sprzężenia zwrotnego) – aby zmienił
deklarowane wcześniej postawy (efekt perswazyjny) lub chociażby potwierdził otrzymanie
wiadomości;
tworzenie warunków sprzyjających dalszej korzystnej komunikacji (pielęgnujemy nawiązane
relacje komunikacyjne) tj. budujemy sieć kontaktów z odbiorcami w długofalowym procesie
podtrzymywania procesu wymiany informacji.
Istotnym elementem składowym public relations jest publicity (inaczej „rozgłos"), czyli
działalność mająca na celu uzyskanie przychylnych opinii i bezpłatny dostęp do niereklamowych
informacji o organizacji w mediach. Różnica między public relations a publicity polega na tym, iż PR
to zaplanowany i systematyczny proces, w którym dana organizacja buduje swój wizerunek oraz
relacje z bliższym i dalszym otoczeniem. Z kolei publicity to zbiór informacji o danej jednostce
3

Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
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terytorialnej oraz proces wywołania rozgłosu, wykonywany nieodpłatnie, którego głównym środkiem
przekazu są media.
W odniesieniu do samorządu terytorialnego działania public relations polegają na stworzeniu
oraz utrzymaniu dwukierunkowej komunikacji z otoczeniem oraz poinformowaniu o działaniach
władz, walorach turystycznych, kulturalnych, gospodarczych gminy, miasta bądź powiatu. Ten
przepływ informacji i bodźców odbywa się zarówno wewnątrz administracji samorządowej (adresat:
pracownicy i kadra kierownicza urzędu), jak i w jej środowisku (adresat: mieszkańcy powiatu, różne
struktury organizacyjne w powiecie).
Działalność w zakresie PR jednostek samorządowych powinna polegać przede wszystkim na
utrzymywaniu kontaktów z mediami, nadawaniu rozgłosu działalności samorządu, utrzymywaniu
dobrych kontaktów z inwestorami, sąsiednimi powiatami, gminami, uczelniami wyższymi i innymi
organizacjami oraz kształtowaniu pozytywnych relacji z mieszkańcami powiatu. Dlatego, zgodnie
z powyższymi założeniami można uznać, iż główne cele wszystkich działań w tym zakresie to przede
wszystkim:
• budowanie pozytywnych relacji JST z otoczeniem,
• kreowanie jak najlepszego wizerunku JST w opinii jej interesariuszy,
• umiejętne rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem (tzw. sytuacjami dynamicznie
rozwijającymi się)4.
Public relations to także ważny instrument informacji o sukcesach realizacji strategii i jej
wpływie na podniesienie standardów zamieszkania dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego oraz
jego rozwoju.
Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych ze strategią,
należą również do wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii, m.in. jednostki
organizacyjne.
Grupami docelowymi w stronę, których mają być kierowane działania informacyjno promocyjne, są:
społeczność lokalna,
beneficjenci,
organizacje pozarządowe,
partnerzy społeczno - gospodarczy,
media.
W procesie komunikacji z grupami docelowymi strategii będzie można skorzystać z kanałów
komunikacji:
bezpośredniej: kontakty i spotkania z mieszkańcami powiatu,
pośredniej:
4

Public Relations w działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego, A. Niedzielska, s. 43.
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prasa,



radio,



telewizja,



strona internetowa (wraz z forum dla użytkowników),



wydawnictwa, biuletyny,



ogłoszenia, ulotki, plakaty, billboardy.
Rysunek 24.1. Schemat procesu komunikacji

Nadawca

Kodowanie

Dekodowani

Przekaz

Odbiorca

Media
Zakłócenia

Informacja
zwrotna

Reakcja

Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa
2002, s. 828

313

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO
2014 - 2020

Rozdział XXV
NAWIĄZANIE DO MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Marketing terytorialny jest celową i systematyczną działalnością administracji samorządowej
zmierzającą poprzez procesy wymiany i oddziaływania do rozpoznania, kształtowania i zaspokojenia
potrzeb oraz pragnień społeczności lokalnej Powiatu Dąbrowskiego.
Głównym celem marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby
zachowywania się „zewnętrznych” (adresaci poza granicami powiatu) i „wewnętrznych” (adresaci
w granicach powiatu) grup zainteresowanych klientów przez kształtowanie właściwego zestawu
środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych. Inaczej mówiąc podmioty
marketingu terytorialnego – organy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa komunalne, firmy
prywatne (działające na zlecenie władz samorządowych) oraz specjalnie powołane instytucje
i mieszkańcy powinni zabezpieczać byt mieszkańców oraz zaspokoić ich potrzeby. Podmioty te także
zwane „grupą planistyczną” są pierwszym poziomem w marketingu terytorialnym, a także są
odpowiedzialnie za efekty programów marketingowych. Można to wyrazić także w postaci trzech
celów kierunkowych:
rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których
korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego oraz jego podmiotów
gospodarczych,
kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Dąbrowskiego,
podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji Powiatu Dąbrowskiego.
Kolejnym drugim poziomem marketingu terytorialnego Powiatu Dąbrowskiego są „czynniki –
narzędzia marketingowe” – instrumenty, przez które podmioty mogą oddziaływać na konkretny
segment rynku. Do podstawowych należą:
infrastruktura powiatu,
image,
jakość życia,
ludzie,
atrakcje.

Na pytanie „komu?” lub „dla kogo?” odpowiada poziom drugi, w którym to przedstawione
rynki są docelowe marketingu terytorialnego (turyści, eksporterzy, inwestorzy, przedsiębiorcy itp.).
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To właśnie pomioty marketingu terytorialnego zabiegają o ich korzystne opinie, postawy oraz
sposoby zachowywania się, które zapewniają lepsze warunku rozwoju.
Największy wpływ na marketing terytorialny miały i mają nadal procesy przeobrażeń społeczno –
ekonomicznych, wśród nich można zaliczyć m.in. wzrost konkurencji i współzawodnictwa między
różnymi regionami, wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej społeczeństwa. Dzięki temu
rozwija się on coraz bardziej dynamicznie i niedługo będzie jednym z ważniejszych zagadnień
przyszłych specjalistów.
W celu zaprojektowania i zbudowania nowoczesnej bazy dla jednostek samorządu terytorialnego
Powiatu Dąbrowskiego, wykorzystując przy tym marketing terytorialny, należy najpierw poddać
analizie system informacji marketingowej.
System informacji marketingowej Powiatu Dąbrowskiego(SIM) jest zbiorem procedur i metod
ciągłego planowania, zbierania, przechowywania i analizy danych oraz otrzymywania informacji
przydatnych do podejmowania decyzji marketingowej. Jest on częścią składową systemu
informatycznego zarządzania, która dostarcza informacji potrzebnych do podjęcia odpowiednich
decyzji

finansowych,

organizacyjnych,

a

przede

wszystkim

strategicznych

dla

Powiatu

Dąbrowskiego.
Po poddaniu analizie struktury organizacyjnej Starostwa i Powiatu Dąbrowskiego, koncepcji
marketingu terytorialnego i systemu informacji marketingowej, można przystąpi ć do budowy
interaktywnej bazy danych Powiatu Dąbrowskiego.
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