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Słownik użytych pojęć i skrótów:

Powiat powiat świecki

JST jednostka samorządu terytorialnego

Cel strategiczny cel, jaki powiat chce osiągnąć w perspektywie czasowej niniejszego dokumentu;

MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NFOŚIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polityka branżowa opis działań kierunkowych i zasad postępowania w określonej dziedzinie, które
posłużą do realizacji celów

Priorytet określenie wagi konkretnego celu operacyjnego powodującego potrzebę jego
realizacji przed innymi

Program zbiór zadań (ew. projektów) wskazujący przedmiot podejmowanych działań,
jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ich wykonanie i nadzór oraz wskaźniki
oceny stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów

Ustawa o finansach
publicznych

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o
dochodach

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami)

WFOŚIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wizja powiatu wyobrażenie przyszłego, pożądanego stanu JST

WPI wieloletni plan inwestycyjny – analiza możliwości inwestycyjnych od strony rzeczowej
i finansowej

WPR wieloletni plan rozwoju – analiza potrzeb inwestycyjnych od strony rzeczowej

Wskaźnik narzędzie pomiaru osiągnięcia celu lub realizacji programów, projektów i zadań

Zadanie podstawowa jednostka realizacyjna służąca osiąganiu wyznaczonych celów,
wskazująca przedmiot zadania, osobę odpowiedzialną za wykonanie i nadzór,
harmonogram realizacji, koszt realizacji i źródła finansowania

Zasady wartości i przesłanki określające politykę branżową, będące podstawą do
wyznaczania kierunków podejmowanych w ramach jej działań

Zrównoważony
rozwój

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań
ekonomicznych, społecznych oraz przyrodniczych w celu utrzymania trwałości jego
rezultatów oraz możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności
współczesnego i przyszłych pokoleń



1. WSTĘP
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1.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII POWIATU ŚWIECKIEGO

Planowanie jest  rzeczą trudną,  ponieważ dotyczy przyszłości.  Niemniej  trudno dotrzeć do celu

bez wcześniejszego uświadomienia sobie, w jaki sposób wyznaczony cel osiągnąć. Na co zatem

winno się zwracać uwagę, aby wysiłek w dążeniu do celu nie okazał się próżny?

Przede wszystkim trzeba jasno i wyraźnie sprecyzować cele, a następnie określić dostępne dla

nas sposoby dotarcia do nich. Tworzenie strategii, wspartej wieloletnim planowaniem,

jest właśnie takim narzędziem umożliwiającym realizację zamierzeń.

Należy zdawać sobie sprawę, że każdy obszar kraju posiada swoją specyfikę, zatem każda

jednostka samorządowa powinna określić swe cele samodzielnie; strategia uniwersalna,

zawierająca wszystkie możliwe aspekty rozwoju, z pewnością nie będzie tu narzędziem

skutecznym.

W związku z powyższym dobra strategia powinna posiadać następujące cechy:

· unikalność - musi być specyficzna dla danego środowiska,

· rzetelność -  musi  być oparta  o  opinię społeczną,  aby  miała  realne  wsparcie;

jednocześnie powinna być też „wbudowana” w otoczenie (krajowe i unijne),

· użyteczność - musi przetwarzać dalekosiężne cele w konkretne zadania wykonywane

w ramach kolejnych budżetów,

· aktualność - musi być okresowo weryfikowana.

Istotnym  pytaniem,  na  które  trzeba  sobie  odpowiedzieć tworząc  strategie  jest  zawsze,  jaki

przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej strategii postanowiono posiłkować się okresami

programowania przyjętymi w Unii Europejskiej i przyjęto perspektywę do roku 2013.

ZASADNICZYM CELEM STRATEGII POWIATU ŚWIECKIEGO JEST ODPOWIEDŻ NA

PYTANIE:

„W JAKIM MIEJSCU BĘDZIEMY ZA 6 LAT”
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Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju?

Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju powiatu,

uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. Strategia winna być realizowana poprzez

przygotowanie nowych i modyfikowanie już prowadzonych działań na terenie powiatu. Działania

te porządkuje się w programy odpowiadające celom strategicznym.

1.2 METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ

Podczas budowania strategii postanowiono nawiązać do idei ”zrównoważonego rozwoju

powiatu”  przyjętej  w  formie  „Agendy  21”,  w  której  działaniami  objęto  3  podstawowe  obszary

aktywności: gospodarkę, środowisko (zarówno przyrodnicze jak i przestrzenne) oraz

społeczeństwo. Strategia zrównoważona winna być nakierowana na przyszłe pokolenia

i  koordynować zróżnicowane  potrzeby  powiatu  poprzez  pryzmat  szanowania  potrzeb  we

wszystkich trzech zasadniczych obszarach.

Określając zamierzenia strategii kierowano się następującymi przesłankami:

§ władze lokalne chcą pełnić rolę aktywnego inspiratora i koordynatora działań

w powiecie,

§ współpraca różnych środowisk lokalnych może przynieść wiele dodatkowych korzyści

niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie,

§ Powiat  chce  być otwarty  na  kontakty  zewnętrzne  widząc  w  nich  źródło  rozwoju

i innowacji,

§ poprawa jakości życia mieszkańców całego powiatu związana jest z poprawą sytuacji

gospodarczej.

Prace nad strategią składały się z następujących elementów:

1. Określenie stanu aktualnego:

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-

gospodarczej powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących

zagadnień:

· sytuacji demograficznej i społecznej,

· stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury,

gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej,
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· stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty

i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu

i rekreacji,

· sytuacji gospodarczej,

2. Bilans strategiczny Powiatu Świeckiego, uwzględniający osiągnięcia przyjętych

wcześniej celów strategicznych.

3. Określenie potencjału rozwojowego.

4. Zagregowana analiza możliwości rozwoju Powiatu Świeckiego.

5. Wizja Rozwoju.

6. Określenie Programów Strategii Rozwoju Powiatu.

7. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi.

8. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii.

9. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu projektu Strategii.

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju powiatu.

Przygotowana Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego obejmuje perspektywę do roku 2013. Na

poziomie szczegółowym zadanie to przejęte jest przez dokumenty operacyjne.

PODSTAWĄ METODYKI PRAC JEST ICH USPOŁECZNIENIE

Przy pracach kierowano się zasadą wykorzystania dotychczasowych prac i propozycji

zgłaszanych w powiecie. Strategia jest naturalną kontynuacją już realizowanych zamierzeń

opartą o dynamiczne zmiany otoczenia:

Źródłami informacji były też dokumenty strategiczne jednostek nadrzędnych:

1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU,

2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO,

Ponadto korzystano ze stron internetowych podmiotów mieszczących się na terenie powiatu i

danych statystycznych.

Podczas spotkań związanych z pracą nad Strategią zbierano informacje od przedstawicieli

różnych środowisk powiatu, które następnie wykorzystano podczas przygotowywania

niniejszego opracowania.
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Harmonijny rozwój –
Agenda 21

Strategia Rozwoju
Województwa

Kujawsko-
Pomorskiego

Strategia
Rozwoju Kraju

Narodowy
Plan

Rozwoju

Strategia Rozwoju
Powiatu Świeckiego

Wieloletni Plan
Inwestycyjny

Budżet

1.3 MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

POWIATU

Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów

dotyczących rozwoju jest następujące:

Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym

dla różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany,

uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu

bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów jako uzupełnień strategii.

Ogólnie dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego powiatu podzielić można na dwa

obszary.

Dokumenty kierunkowe:

STRATEGIA - dokument nadrzędny względem innych aktów prawa miejscowego,

POLITYKI  BRANŻOWE  -  opisy  działań kierunkowych  i  zasad  postępowania,  szczegółowe  dla

poszczególnych branż (np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego).
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Dokumenty realizacyjne:

PLANY/ PROGRAMY -  zespoły projektów i  zadań w określonej  branży;  mogą zawierać montaż

finansowy;

PROJEKTY - zespoły powiązanych zadań realizowanych na podstawie harmonogramów, ze

wskazanymi źródłami finansowania i wskaźnikami osiągania celów;

ZADANIA - podstawowe jednostki realizacyjne, wskazujące: przedmiot zadania, osoby

odpowiedzialne za wykonanie i osoby nadzorujące, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji

zadania, sposoby realizacji, kwoty środków finansowych przeznaczonych na zadanie, sposób

odbioru poprawności wykonania zadania, wskaźniki oceny osiągania celów.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentów wewnętrznych – stworzonych

w wewnątrz jednostki samorządowej (lub dla niej obligatoryjnych, mimo innego pochodzenia) -

istnieć mogą inne, zewnętrzne dokumenty dotyczące strategii, które JST chce akceptować,

mimo iż nie są obowiązujące od strony formalnej.

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO MA CHARAKTER OTWARTY



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O

POWIECIE
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2.1 WSTĘP

2.1.1 Ogólna charakterystyka powiatu

Powiat  świecki  geograficznie  jest  położony  na  Pojezierzu  Południowopomorskim  i  w  Dolinie

Dolnej Wisły. Przez teren Powiatu przepływa rzeka Wda. Administracyjnie ziemie te stanowią

północną część województwa kujawsko-pomorskiego. 1 473 km2 powierzchni czynią z powiatu

świeckiego największy (8,2% powierzchni) w województwie. Na terenie powiatu znajduje się

bardzo  ważny  węzeł komunikacyjny  w  skali  kraju.  To  tutaj  zbiegają się drogi  krajowe  nr  1

(E-75)  i  5  (E-261),  które  łączą północ  z  południem  Polski.  Przez  teren  powiatu  będzie

przebiegać transeuropejska autostrada A1.

Powiat dzieli się na 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie,

Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Świecie oraz Nowe to gminy miejsko-wiejskie.

Pozostałe  gminy  mają charakter  wiejski.  W  powiecie  znajdują się 132  sołectwa  i  253

miejscowości, które zamieszkuje około 98 tys. mieszkańców.

Siedziba powiatu – Świecie jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Pomorza.

Potwierdza to duże zaangażowanie na terenie powiatu kapitału zagranicznego. Działające w

powiecie i okolicy firmy inwestują kapitał austriacki, południowo-afrykański, holenderski,

niemiecki, angielski, amerykański, francuski oraz fiński. Niewątpliwy wpływ na rozwój

gospodarczy miasta ma jedno z największych w kraju przedsiębiorstwo przemysłu papierniczego

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. i inne współpracujące z nim firmy.

Powiat  Świecki  przyciąga  nie  tylko  biznesmenów.  Dobrze  zachowane  zabytki  oraz  unikalne  w

skali kraju obiekty przyrody wabią turystów z kraju i z zagranicy.
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Mapa 1. Powiat świecki

2.1.2 Hydrografia

Powiat  Świecki  położony  jest  w  dorzeczu  Wisły.  Zarówno  Wisła,  jak  i  jej  dopływy,

charakteryzują się śnieżno – deszczowym ustrojem zasilania, stąd typowe są dwa maksima

wysokich stanów wód: wiosenne i letnio – jesienne. Wiosenne wezbrania wód są groźniejsze i

częściej  powodują wystąpienie  stanów  powodziowych.  Najdłuższymi  dopływami  Wisły  w

regionie  są rzeki  Wda  i  Mątawa.  Rzeka  Wda  zachowuje  swoje  naturalne  koryto  przez  co  jest

bardzo atrakcyjna dla amatorów spływów kajakowych.

Jeziora na terenie powiatu mają zazwyczaj charakter rynnowy. Ich polodowcowy charakter

wyraża się w znacznej głębokości. W powiecie występuje około 90 jezior i zbiorników wodnych,

z  których  największe  to  jeziora:  Radodzierz,  Stelchno,  Branickie,  Laskowickie,  Łąkosz,

Błądzimskie, Ostrowite, Zalew Żur i Zalew Gródek. Jeziora posiadają wody w II i III klasie

czystości.  Łączna  powierzchnia  jezior  to  1  660  ha.  Na  terenie  powiatu  występują także  dwa

duże zbiorniki wodne powstałe ze spiętrzenia rzeki Wdy: Żur i Gródek.

W powiecie dominują podziemne wody czwartorzędowe. Są one bardziej podatne na

zanieczyszczenia niż wody trzeciorzędowe z powodu braku naturalnej izolacji. Jakość wód
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podziemnych  jest  zróżnicowana  przy  czym  wody  najniższej  (III  klasa)  jakości  stwierdzono  w

miejscowościach Nowe n. Wisłą, Górna Grupa, Morsk.

Największe ujęcia wody w powiecie wraz z ilością wydobywanej wody:

· Świecie – Morsk – 500 m3/h,

· Nowe – 165 m3/h,

· Bochlin – 69 m3/h,

· Warlubie – 100 m3/h,

· Bąkowo – 110 m3/h,

· Osie – 57 m3/h,

· Lniano – 75 m3/h,

· Drzycim – 50 m3/h,

· Jeżewo – 60 m3/h,

· Bukowiec – 35 m3/h,

· Górna Grupa – 75 m3/h,

· Bratwin – 60 m3/h,

· Świekatowo – 60 m3/h,

· Pruszcz – 120 m3/h.

2.1.3 Gleby

Na terenie Powiatu Świeckiego występują głównie cztery rodzaje gleb:

· Mady rzeczne,

· Brunatne,

· Płowe,

· Bielicowe.

Na równinach wyższych teras rzecznych i w rozszerzeniach wytworzone zostały gleby bielicowe,

na  piaskach  wydmowych.  Gleby  murszowe  i  torfowe,  powstałe  pod  wpływem  roślinności

bagiennej w warunkach stałego i nadmiernego uwilgotnienia, występują w okolicach Sartowic

Dolnych.  Pozostały  obszar  dna  doliny  Wisły  to  mady  lekkie,  średnie  i  ciężkie.  Mady  lekkie  są

dość przesuszone i nie zawierają zbyt dużo składników pokarmowych, dlatego sklasyfikowane

są jako V klasa bonitacyjna gleby. Mady średnie to bardzo żyzne gleby – I i II klasa bonitacyjna

gleby.  Mady  ciężkie  są również żyzne,  ale  znacznie  mniej  niż średnie,  są bowiem  mało

przepuszczalne  dla  wody.  Mady  ciężkie  użytkowane  są jako  łąki  i  pastwiska  oraz  jako  grunty

orne. Okolice Wiąga, Jeżewa, Warlubia, Nowego, Bukowca zajmują gleby brunatne

ukształtowane  pod  wpływem  cech  klimatu  umiarkowanego  oraz  roślin  lasów  liściastych  i



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

16

mieszanych na glinach moreny dennej. Uwolnione podczas wietrzenia tlenki żelaza nie

przemieszczają się, łączą ze związkami organicznymi nadając glebie brunatne zabarwienie.

Należą one  do  II  i  III  klasy  żyzności.  Gleby  płowe  zajmują okolice  Polskich  Łąk,  Pruszcza,

Przysierska, Górnej Grupy. Zachodzące procesy brunatnienia i bielicowania na podłożu gliny

zwałowej powodują pogorszenie stosunków powietrzno – wodnych i w efekcie zaliczanie ich do

III i IV klasy żyzności. Na terenie Borów Tucholskich, na piaszczystych utworach

przepuszczalnych, o kwaśnym odczynie dominują gleby bielicowe. Naturalnym zbiorowiskiem

roślin jest bór z przewaga sosny zwyczajnej. Średnia klasa bonitacyjna określająca jakość

użytków rolnych pod względem przydatności do produkcji rolniczej dla powiatu świeckiego

wynosi:

- klasa gruntów ornych – IVa,

- klasa użytków zielonych – IV.

2.1.4 Flora i fauna

Lasy  zajmują ponad  jedną trzecią powierzchni  powiatu.  Wśród  wielu  występujących  typów

lasów dominują bory. Na terenie powiatu znajduje się również ponad 500 torfowisk oraz

niezwykle rzadkie w tej części Europy zbiorowiska roślin kserotermicznych. Ziemie powiatu

obfitują w liczne gatunki roślin charakterystycznych dla obszarów nizinnych. Można tu spotkać

liczne gatunki storczyków, widłaki, wszystkie gatunki rosiczek oraz bardzo rzadką ostnicę Jana,

czy len austriacki.

Na  uwagę zasługuje  fauna  powiatu.  Znajdziemy  tu  m.  in.  wydry,  bobry,  borsuki  oraz  7  z  21

żyjących  w  Polsce  gatunków  nietoperzy.  Poza  wymienionymi  ssakami  teren  powiatu  jest

schronieniem dla wszystkich niżowych gatunków płazów, gadów i ryb, tysięcy gatunków

owadów oraz ptaków - z rybołowem, bielikiem, derkaczem, rybitwami i bocianem czarnym na

czele.

Ochrona środowiska naturalnego stała się przyczyną do utworzenia na terenie powiatu dwóch

parków krajobrazowych, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły o powierzchni 60 tys. ha oraz

liczący  23,8  tys.  ha  Wdecki  Park  Krajobrazowy,  oraz  13  rezerwatów  przyrody.  Z  licznych

pomników przyrody na uwagę zasługują: znajdujący się koło Leosi (gm. Drzycim) największy na

Pomorzu głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem" oraz dąb szypułkowy "Kazimierz

Wielki"  o  obwodzie  pnia  980  cm  i  wieku  ponad  650  lat,  rosnący  w  Bąkowie  (gm.  Warlubie).
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2.2 ANALIZA STANU OBECNEGO

2.2.1 Sytuacja demograficzna i społeczna Powiatu

Powierzchnia Powiatu wynosi 1 473 km2, zamieszkuje ją 97 733 mieszkańców (stan na dzień 31

grudnia 2006 r.) w tym 49 931 mężczyzn i 47 802 kobiety.

W  roku  2006  średnia  gęstość zaludnienia  powiatu  wynosiła  około  66  osób  na  1  km2. Liczba

ludności  w  powiecie  od  1999  roku  utrzymuje  się na  tym  samym  poziomie.  Jest  to  wynikiem

utrzymującego się przez ostatnie lata ujemnego salda migracji równoważonego poprzez dodatni

przyrost naturalny. Poniższe tabele obrazuję kolejno: rozwój liczby ludności w powiecie, ruch

naturalny ludności oraz migracje ludności wewnętrzne i zewnętrzne w latach 1999-2006.

Charakterystycznym  zjawiskiem  jest  zmiana  w  obszarze  migracji.  Od  2006  roku  zaczęły

dominować migracje  zagraniczne.  Zjawisko  to  jest  związane  z  członkostwem  Polski  w  Unii

Europejskiej oraz otwarciem zagranicznych rynków pracy.

Tabela 1. Rozwój ludności powiatu latach 1999 – 2006

ludność j. m. 1999 2004 2005 2006
          ogółem osoba 97 734 97 856 97 760 97 733
          mężczyźni osoba 47 836 47 879 47 848 47 802
          kobiety osoba 49 898 49 977 49 912 49 931

Źródło: Bank Danych Regionalnych

Tabela 2. Ruch naturalny ludności wg płci w latach 1999-2006

Wyszczególnienie j. m. 1999 2004 2005 2006
    Urodzenia żywe
      Ogółem osoba 1 141 1 033 1 093 1 034
      Mężczyźni osoba 584 531 558 512
      Kobiety osoba 557 502 535 522
    Zgony ogółem
      Ogółem osoba 955 879 876 911
      Mężczyźni osoba 493 452 465 471
      Kobiety osoba 462 427 411 440
    Przyrost naturalny
      Ogółem osoba 186 154 217 123
      Mężczyźni osoba 91 79 93 41
      Kobiety osoba 95 75 124 82

Źródło: Bank Danych Regionalnych
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Tabela 3. Migracje w ruchu wewnętrznym i zagranicznym wg płci
w latach 1999-2006

saldo migracji j. m. 1999 2004 2005 2006
W ruchu wewnętrznym

        Ogółem osoba -138 -199 -275 -39

        Mężczyźni osoba -91 -91 -103 -28

        Kobiety osoba -47 -108 -172 -11

      Zagranica

        Ogółem osoba -28 -10 -38 -111

        Mężczyźni osoba -15 -4 -21 -59

        Kobiety osoba -13 -6 -17 -52
Źródło: Bank Danych Regionalnych

Strukturę wiekową ludności Powiatu w 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności powiatu świeckiego w roku 2006

Wyszczególnienie j. m. 2006
Ludność w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat
      Ogółem osoba 17 266
      Mężczyźni osoba 8 693
      Kobiety osoba 8 573
Ludność w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety,
15-64 lat mężczyźni
      Ogółem osoba 67 098
      Mężczyźni osoba 34 620
      Kobiety osoba 32 478
Ludność w wieku poprodukcyjnym
      Ogółem osoba 12 676
      Mężczyźni osoba 4 179
      Kobiety osoba 8 497

Źródło: Bank Danych Regionalnych

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat) stanowiła w 2006 roku 17,8% ogółu

ludności, w wieku produkcyjnym 69,1% ogółu ludności i w wieku poprodukcyjnym 13,1% ogółu

ludności. Dynamika rozwoju liczby ludności wskazuje, że przy ogólnym utrzymywaniu się liczby

mieszkańców na jednakowym poziomie zmniejsza się względny udział ludności w wieku

przedprodukcyjnym ( z 22,2% ogółu w 1999 roku do 17,8% w 2006 roku). Przy jednoczesnym

wzroście  liczby  mieszkańców  w  wieku  produkcyjnym  i  poprodukcyjnym  możemy  mówić o

procesie starzenia się społeczności powiatu świeckiego. Zjawisko to jest charakterystyczne dla

terenu całego kraju.
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2.2.2 Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na koniec 2006 roku w powiecie zarejestrowanych

jako bezrobotni było 7 491 osób w tym 4 790 kobiet, co daje wskaźnik bezrobocia w wysokości

19,9%. Wartość tę możemy porównać z  danymi  powiatu i  województwa,  co zawiera poniższa

tabela.

Tabela 5. Wskaźnik bezrobocia w regionie w stosunku do województwa i kraju

Nazwa regionu Stopa bezrobocia na 31.12.2006

Polska 14,9%

województwo kujawsko - pomorskie 19,3%

powiat świecki 19,9%

Źródło: PUP Świecie

Jak widać, wskaźnik ten jest w powiecie dużo wyższy do wyników w kraju oraz niewiele wyższy

niż w  całym  województwie.  Już na  wstępie  można  zatem  sformułować tezę,  iż bezrobocie  w

powiecie wpływa na życie społeczno-gospodarcze i będąc dużo wyższe od średniej krajowej jest

zjawiskiem bardzo niepokojącym. Walka z bezrobociem należy zatem do najważniejszych zadań

powiatu.

Analizując strukturę bezrobotnych wg miejsca zamieszkania można powiedzieć, że zdecydowana

większość bezrobotnych (69,2%) była zameldowana na koniec 2006 roku na wsi. Znaczny

wpływ  na  pozycję na  rynku  pracy  w  powiecie  ma  wykształcenie,  przy  czym  proporcje  są

charakterystyczne dla terenu całego kraju. Największy problem ze znalezieniem pracy mają

osoby  z  niskimi  kwalifikacjami  (wykształcenie  zawodowe  oraz  niższe).  Grupa  ta  stanowi

74,4%ogółu bezrobotnych. Najniższy wskaźnik bezrobocia występuje wśród osób z wyższym

wykształceniem (2,3% w 2006 roku). Struktura wiekowa bezrobotnych kształtuje się

następująco: młodzież (ludność poniżej 25 roku życia) – 22% ogółu bezrobotnych, ludność

powyżej 50 roku życia – 15,6% ogółu bezrobotnych. Pozostała liczba 62,4% to osoby pomiędzy

25 a 50 rokiem życia.

Powiat  podejmuje  aktywne  działania  na  rzecz  aktywizacji  osób  bezrobotnych.  W  ciągu  2006

roku  PUP  jako  pośrednik  dysponował 2  001  ofertami  pracy.  PUP  w  Świeciu  współpracuje

również z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Poza ofertami pracy aktywizacja osób

bezrobotnych odbywa się także przy pomocy poradnictwa zawodowego oraz informacji

zawodowej.  Powiat  korzysta ze wszystkich dostępnych instrumentów rynku pracy.  Są to  m.in.

kierowanie do zadań przy robotach publicznych, prace interwencyjne, prace społecznie

użyteczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programy staży i przygotowań
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zawodowych, szkolenia. Programy rynku pracy są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Od

2005 r. na terenie Powiatu realizowane są także kolejne edycje projektów współfinansowanych

przez Europejski Fundusz Społeczny. Pierwszy z nich to „Klucze do rynku pracy” – skierowany

do osób do 25 roku życia i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; ma na celu wprowadzenie

młodzieży na rynek pracy. Drugi to „Nowy start” – skierowany do osób powyżej 25 roku życia,

bezrobotnych  przez  okres  do  12  miesięcy  (z  wyjątkiem  absolwentów)  oraz  długotrwale

bezrobotnych od 12 do 24 miesięcy.

2.2.3 Oświata i edukacja

Wśród priorytetów o znaczeniu strategicznym na wiodącym miejscu znajduje się nowoczesny

i racjonalny system edukacji, dostosowany do zachodzących przemian społecznych

i demograficznych. Ważnym elementem reformy edukacyjnej było ustalenie nowych

kompetencji dla samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego placówki oświatowe. Po

1999 roku ustrój szkoły kreują sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz szkoły

ponadgimnazjalne. Realizacja podstaw strategii oświatowej wymaga od powiatu przebudowy

organizacyjno-strukturalnej placówek oświatowych oraz oparcia dotychczasowego systemu

edukacji i wychowania na kształceniu szerokoprofilowym. Całość działań w sferze polityki

edukacyjnej musi zmierzać do wyrównywania dysproporcji między poziomem edukacji

osiąganym przez młodzież z miast w stosunku do młodzieży ze środowisk wiejskich, rozbudzać

aspiracje edukacyjne młodzieży, sprzyjać poprawie jakości kształcenia. Przyjęcie takiego

kierunku działań wynika z faktu, że szkoła musi zapewnić młodemu człowiekowi wszechstronne

wykształcenie,  aby  mógł znaleźć się w  dorosłym,  samodzielnym  życiu.  W  gospodarce

wolnorynkowej absolwenci szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, muszą być kształceni

szerokoprofilowo, przygotowani do samokształcenia, samozatrudnienia, zdolni do poruszania się

na rynku pracy.

Edukacja jest wyznacznikiem poziomu rozwoju społeczności lokalnej. Dobrze wykształcone

społeczeństwo  ma  większe  możliwości  w  poruszaniu  się na  rynku  pracy,  lepiej  przygotowane

jest do modyfikowania swojej kariery zawodowej, nastawione na edukację ustawiczną. Dla

osiągnięcia tych celów na terenie powiatu zorganizowano racjonalną sieć szkół. Do kompetencji

powiatu świeckiego należy organizacja edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz szkół

specjalnych.
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W ramach jednostek organizacyjnych Powiatu działają szkoły:

· Szkoły Ponadgimnazjalne:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nowe, ul. Nowa 2,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nowe, ul. Myśliwska 1,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących

Świecie, ul. Gimnazjalna 3,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

Świecie, ul. Wojska Polskiego 85,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Świecie, ul. Kościuszki 6,

· Szkoły Specjalne:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Świecie, ul. Paderewskiego,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu,

· Placówki realizujące zadania pozaszkolne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocy

związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Świecie, ul. Gimnazjalna 2.

Obsługę ekonomiczno  –  administracyjną szkól  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Powiat Świecki, realizuje specjalnie do tego celu powołana jednostka

organizacyjna Powiatu p.n. Powiatowy Zespól Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świeciu z

siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 2.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty Powiat Świecki jest organem dotującym dla

szkół niepublicznych, którym nadane zostały uprawnienia szkół publicznych.

· Aktualnie funkcjonujące szkoły niepubliczne na terenie Powiatu, to:

- Niepubliczne Centrum Kształcenia w Świeciu, ul. Chmielniki 2;

- Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów w Laskowicach, ul. Długa 44;

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu, ul. Sądowa 20;

- Zespół Szkół dla Dorosłych „Oskar” w Świeciu, ul. Żwirki i Wigury 6;

- Zespół Szkól Menedżerskich „Menedżer” w Świeciu, ul. Żwirki i Wigury 6.
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Bliskość Bydgoszczy  i  Torunia  pozwala  na  zaspokojenie  potrzeb  edukacyjnych  młodzieży  na

poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i akademickiego.

2.2.4 Kultura i sport

Związki sportowe i instytucje kulturalne współdziałają w większości przypadków z samorządami

na  poziomie  poszczególnych  gmin  (wspieranie  tego  typu  działań należy  do  ich  zadań

ustawowych).

Gmina Świecie

Na terenie Gminy działają następujące kluby sportowe:

· LZS "Strażak" Przechowo,

· Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno,

· Ludowy Zespól Sportowy "Tęcza" Wiąg,

· Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Terespol,

· Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Świecie,

· SKS "SHORIN-RYU",

· Klub Szachowy "Gambit" Świecie,

· Klub Brydżowy "Blotka" Świecie,

· Międzyszkolny Harcerski Klub Żeglarski "Posejdon",

· Klub Sportowy "WDA" Świecie,

· Międzyuczniowski Klub Sportowy “Joker”,

· Klub Sportowy "Polpak" Świecie,

· Yacht Club "Columbus" Świecie.

Dumą Powiatu  jest  Klub  Sportowy  „Polpak”  Świecie,  którego  drużyna  koszykówki  męskiej

uczestniczy  w  rozgrywkach  Dominet  Bank  Ekstraklasy.  Od  dwóch  tj.  od  chwili  awansu  do

najlepszej polskiej ligi koszykówki „Polpak” należy do czołówki krajowych drużyn.

W Świeciu zostały powołane do życia dwie instytucje ds. kultury. Są to Ośrodek Kultury Sportu i

Rekreacji  oraz  Ośrodek  Kultury  "Stokrotka".  W  ośrodkach  tych  działają liczne  koła

zainteresowań i zespoły, w których mieszkańcy Świecia i okolic rozwijają swoje zainteresowania

wokalne, taneczne, muzyczne, plastyczne i aktorskie. W salach widowiskowych obu ośrodków, a

także  w  amfiteatrze  i  zamku  co  roku  odbywają się liczne  imprezy  i  występy  ściągające
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miłośników  muzyki  i  tańca  zarówno  z  naszej  gminy,  jak  i  z  całej  Polski.  Największym

zainteresowaniem cieszą się cykliczne imprezy odbywające się w Świeciu od wielu lat. Są to

przede wszystkim:

· Dni Świecia,

· Jarmark Kociewski,

· Noc Świętojańska,

· Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,

· Dni Kultury Średniowiecznej,

· Nocne Śpiewanie.

Gmina Bukowiec

Na terenie Gminy działają następujące kluby sportowe:

·  Stowarzyszenie Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego "Gwiazda" w Bukowcu,

· Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Przysiersk,

· Stowarzyszenie Klub Sportowy "Polpak" Świecie z siedzibą w Polednie.

Gmina Dragacz

Organizacją życia kulturalnego i sportowego na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek

Kultury, Sportu i Rekreacji Górna Grupa oraz Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

Gminy Dragacz.

Sport w Gminie propaguje pięć sekcji:

· Sekcja piłki nożnej LZS "Strażak-Casino" Górna Grupa,

· Sekcja piłki nożnej LZS "Zryw" Wielki Lubień,

· Sekcja siatkówki LZS "Zryw" Wielki Lubień,

· Sekcja tenisa stołowego LZS Grupa,

· Sekcja szachowo-warcabowa LZS.

GOKSiR umożliwia rozwój zdolności artystycznych w jednej z pięciu sekcji:

· Teatralna,

· Estradowa,

· Taneczna,

· Plastyczna,

· Instrumentów klawiszowych.
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Poza prowadzeniem sekcji artystycznych GOKSiR zajmuje się również organizacją imprez, z

których  najważniejsze  to  „Dni  Dragacza”  i  „Dożynki”,  konkursów,  festynów  sportowo-

rekreacyjnych, plenerów artystycznych, wycieczek, rajdów rowerowych oraz innych form

aktywnego wypoczynku.

Gmina Drzycim

Na terenie Gminy w 2007 zorganizowane zostały następujące imprezy:

· "Światowy dzień książki i praw autorskich"

· "15 Kross Gródecki"

· "Tydzień bibliotek

· "Dzień dziecka” w Świetlicy Drzycim

· Festyn z okazji „Dni morza”

· Zawody wędkarskie – Puchar Wójta

· Festyn w Drzycimiu

Gmina Jeżewo

Na terenie Gminy prowadzone są rozgrywki Ligi Halowej Piłki Nożnej.

Działalnością kulturalną zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Laskowicach.

Gmina Lniano

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej odbywa się poprzez realizację zajęć kultury

fizycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie.

Ponadto na terenie gminy działają następujące kluby sportowe:

· Klub  Sportowy  LZS  „Czarni”  Lniano  prowadzący  sekcje:  piłki  nożnej  uczestniczącej  w

rozgrywkach Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w klasie „C” senior, sekcję

tenisa stołowego  kobiet i mężczyzn, sekcję piłki siatkowej mężczyzn;

· Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Lnianie, który prowadzi sekcje

piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

W gminie organizuje sie cyklicznie imprezy sportowe i rekreacyjne. Najważniejsze z nich to:

· Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lniano -rozgrywany

corocznie w maju  w miejscowości Lniano;

· Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lniano na terenie kąpiliska Ostrowite

– organizowany w lipcu każdego roku z udziałem drużyn z terenu powiatu świeckiego;

· Festyn rekreacyjny w Lnianie dla mieszkańców gminy – organizowany w sierpniu.
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Zadania w zakresie kultury realizuje w Gminie Lniano Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, w

której funkcjonuje Gminne Centrum Informacji, czytelnia internetowa „Ikonka”. Biblioteka

organizuje  szereg imprez kulturalnych, projektów z udziałem środków pozyskanych z fundacji w

ramach konkursów, grantów. Do najważniejszych działań można zaliczyć: wystawy prac

lokalnych twórców nieprofesjonalnych (haft, koronka, rzeźba), organizacje szkoleń, prelekcje,

spotkania z twórcami. Biblioteka aktywnie uczestniczy w realizacji projektów sołectw.

Gmina Nowe

Realizacją zadań z zakresu kultury zajmuje się w Gminie Centrum Kultury „Zamek”

W Centrum działają następujące zespoły i koła zainteresowań:

· Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”,

· Fistulatores et Cantores Novienses, zespół muzyki dawnej,

· Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej,

· Zespół „Vermouth”,

· Społeczne Ognisko Artystyczne,

· Koło kulturoznawcze,

· Zespół Pieśni i Tańca „Rychławiaki”.

Poza wymienioną działalnością Centrum zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych.

Do najważniejszych należą:

· Dni Nowego,

· Spotkania Rycerskie,

· Biesiady Lalkarskie,

· Dzień Kociewski.

Gmina Osie

Organizacją życia kulturalnego na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.

Ośrodek zajmuje się organizacją imprez kulturalnych i sportowych, z których najważniejsze to:

„Dożynki Gminne”, „Festyn w Tleniu” oraz „Dni Osia”, „Festyn integracyjno-promocyjny Gminy

Osie”, „Noc Świętojańska”, „Biegi Oskie”, „Turniej Piłki Halowej”, „Gminny Turniej Strzelecki”.

Na terenie Gminy działa Klub Strzelecki „Gzella”.
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Gmina Pruszcz

Działalność kulturalną w gminie prowadzi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą

w Pruszczu.

Najważniejszymi imprezami sportowymi organizowanymi przez GOKSiR na terenie Gminy są:

· turniej rekreacyjno - sportowy mieszkańców wsi Gminy Pruszcz,

· turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy,

· turniej piłki siatkowej i koszykowej.

W Gminie działają ludowe kluby sportowe. Prowadzą one zajęcia w sekcjach piłkarskich.

GOKSiR poza wskazaną wyżej działalnością organizuje również imprezy kulturalne. Do

najważniejszych należą:

· Noc Świętojańska,

· Turniej Wsi Gminy Pruszcz,

· Dożynki Gminne,

· Powitanie Nowego Roku.

2.2.5 Rozwój turystyczny powiatu

Powiat  Świecki  ma  doskonałe  warunki  do  rozwoju  turystyki.  Największym  bogactwem  tych

terenów są lasy zajmujące jedną trzecią powierzchni Powiatu oraz około 90 czystych jezior. W

Powiecie powstały dwa parki krajobrazowe: Wdecki i Nadwiślański oraz trzynaście rezerwatów

przyrody. Dane statystyczne musi uzupełnić liczba dwustu dwudziestu dwóch pomników

przyrody. Jedną z większych atrakcji turystycznych jest rzeka Wda zwana też Czarną Wodą,

która swoim naturalnym biegiem przyciąga amatorów kajakarstwa. Na terenie Powiatu nie

brakuje zabytków i atrakcji turystycznych. Chcących odpocząć od miejskiego zgiełku przyciągają

liczne gospodarstwa agroturystyczne. Poniżej zamieszczono opis oferty turystycznej

poszczególnych gmin.

Gmina Dragacz

Na  terenie  gminy  turyści  mają możliwość przeniesienia  się w  czasy  holenderskich  osadników.

Dla szlaki turystyczne „Śladem osadników holenderskich I i II” pozwalają na zwiedzenie

najważniejszych zabytków gminy wśród, których są m. in. drewniane holenderskie chaty, Biała

Karczma objęta opieką Konserwatora Zabytków, Kościół pod wezwaniem św. Jakuba z 1650

roku,  Pałac  w  Sartowicach,  XIX-wieczny  Dworzec  Kolejowy  i  wiele  innych.  Poza  szlakami
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turystycznymi w gminie wytyczono również dwie trasy rowerowe. Pierwsza ukazuje miejsca

pamięci a druga pomniki przyrody znajdujące się w gminie.

Gmina Drzycim

Gmina jest położona niedaleko „Borów Tucholskich”. Gmina przyciąga turystów wytyczonymi

szlakami pieszymi (wiodą przez atrakcyjne tereny leśne; przedstawiają pomniki przyrody,

starorzecze Wdy), ścieżkami rowerowymi, trasami konnymi (pokazują starorzecze Wdy i pomniki

przyrody).

Gmina Jeżewo

Tereny gminy kuszą turystów pięknem widoków w Borach Tucholskich. Dużym walorem

turystycznym gminy są jeziora: Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz pięknie położona miejscowość

Pięćmorgi, która pretenduje do miana miejscowości letniskowej.

Gmina Lniano

Ze względu na typowo rolniczy charakter i położenie w sąsiedztwie rezerwatu Cisy Staropolskie

im.  L.  Wyczółkowskiego  Gmina  posiada  dobre  walory  turystyczne.  Teren  Gminy  w  ok.  27  %

stanowią lasy. Dodatkowym atutem są jeziora, położone w miejscowościach Błądzim i

Ostrowite,  które przyciągają turystów zarówno z kraju jak i zagranicy.

Gmina Osie

Tereny gminy są bogato obdarzone pomnikami przyrody. Liczne rezerwaty przyrody pozwalają

na obserwacje środowiska nienaruszonego ręką człowieka. Gmina może również pochwalić się

zabytkami. Najważniejsze z nich to: Figurka Matki Boskiej „Gwiazda Morza”, neogotycki kościół z

1901 roku, zabytkowy cmentarz, drewniane domy.

Gmina Pruszcz

Do najważniejszych walorów turystycznych gminy należy jej położenie pomiędzy Nadwiślańskim

Parkiem Krajobrazowym i Borami Tucholskimi. Dolina Wisły została uznana przez "Ogólnopolską

strategię ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" za jeden z dziesięciu

najważniejszych obiektów. Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki przyrody a w przyszłości

powstanie rezerwat przyrody.

Gmina Świecie

Gmina przyciąga przede wszystkim amatorów zwiedzania. Do najważniejszych zabytków należą:



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

28

· Ruiny  Zamku  Krzyżackiego  -  Zamek  Krzyżacki  w  Świeciu  ulokowany  w  widłach  rzeki

Wdy i Wisły należy do nielicznych wodnych fortec średniowiecznej Europy, wzniesionych

w stylu  włoskim  z  wieżami  owalnymi  zamiast  czworobocznych-  typowych  dla  budowli

krzyżackich. Wysoka (34,5m) wieża odchylona od pionu o prawie 1m (jedna z trzech w

Polsce) to wspaniały punkt widokowy na miasto i okolicę.

· Kościół Starofarny  Św.  Stanisława  Biskupa,  do  którego  wezwania  dołączono  w  1990

roku tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej, budowany od połowy XIV wieku przez około

300 lat. Zdewastowany po II wojnie światowej aż do lat 80. XX w.

· Zespół klasztorny Bernardynów – barokowa budowla powstała w latach 1692-1720.

Pięcioboczny, nieregularny dziedziniec przed kościołem od zachodu, wydłużony ku

północy  otoczony  jest  z  czterech  stron  arkadowym krużgankiem,  w  którym od  frontu

stoi wieża bramna. We wnęce wieży bramnej znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej

z Dzieciątkiem z poł. XV wieku. Wnętrze kościoła urządzone zostało w epoce Stanisława

Augusta,  ołtarz  główny  wykonany  jest  w  stylu  rokoko,  a  ołtarze  boczne  w  stylu

klasycystycznym.

· Rynek w Świeciu z neogotyckim Ratuszem - typowa neogotycka świątynia wybudowana

w  latach  1892-1894,  której  zwieńczona  podwójnym  hełmem  wieża  dominuje  w

panoramie miasta. Najwartościowszym elementem wyposażenia jest uratowany z

wojennego pożaru i przeniesiony z kościoła staro-farnego obraz “Sąd Ostateczny”, który

powstał na przełomie XVI i XVII wieku.

· Poza wymienionymi w Świeciu znajduje się wiele innych zabytków z przełomu XIX i XX

wieku.

Poza  zabytkami  gmina  przyciąga  amatorów  pieszych  i  rowerowych  szlaków  turystycznych.

Głównym walorem gminy jest Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Na terenie gminy znajduje się wiele pomników przyrody wraz z chroniącymi je rezerwatami.

Wędrówki pieszymi szlakami dostarczają niezapomnianych wrażeń. Można tutaj spotkać bardzo

rzadkie gatunki zwierząt i roślin.

Gmina Świekatowo

Na terenie gminy położonych jest 9 jezior, w obrębie których występuje bór wilgotny, bagienny

oraz olsy. Dzięki temu gmina stanowi doskonały rejon dla uprawiania wędkarstwa.
Największe jeziora na terenie gminy:

· Branickie I – 70 ha,
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· Zaleskie – 65 ha,

· Świekatowskie – 51 ha,

· Piaseczno – 28,5 ha,

· Duże Łąkie – 18,5 ha.

Gmina Świekatowo posiada bardzo stare tradycje osiedleńcze, o których świadczy ponad 60

stanowisk archeologicznych.

Zabytki uznane za obiekty dziedzictwa kulturowego:

· kościół pod wezwaniem Św. Marcina w Świekatowie,

· zespoły folwarczne w Stążkach i Lipienicy,

· chałupy drewniane w Zalesiu Królewskim,

· liczne cmentarze ewangelickie.

2.2.6 Opieka zdrowotna

Na  terenie  powiatu  świeckiego  działa  stworzony  w  2005  roku  przez  firmę „Know-how”  NZOZ

„Nowy  szpital”  w  Świeciu,  który  zastąpił działający  wcześnie  SPZOZ  (zamknięty  z  powodu

zadłużenia). „Nowy szpital” realizuje kontrakt z NFZ dzięki czemu zapewnia bezpłatne leczenia

na wszystkich oddziałach. Szpital cały czas rozwija się i zwiększa zakres udostępnianych usług.

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają wystawione certyfikaty i zaświadczenia jakości.

W celu jak najlepszego wykonywania zadań szpital jest nieustannie wyposażany w nowoczesną

aparaturę.

Na terenie szpitala pracują następujące oddziały:

· Chorób Wewnętrznych

· Chirurgii Ogólnej,

· Ginekologiczno-Położniczy,

· Neonatologiczny,

· Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

· Pediatrii,

· Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

· Obserwacyjno-Zakaźny,

· Rehabilitacji,

· Neurologii,

· Chorób Płuc,

· Medycyny Paliatywnej,
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· Szpitalny Oddział Ratunkowy,

· Pogotowie Ratunkowe.

Poza oddziałami szpitalnymi swoje usługi udostępniają również poradnie specjalistyczne:

· Alergologiczna,

· Reumatologiczna,

· Chirurgiczna Ogólna,

· Gruźlicy i Chorób Płuc,

· Diabetologiczna,

· Rehabilitacyjna,

oraz pracownie diagnostyczne:

· Laboratorium Analityczne z Serologią,

· Pracownia Mikrobiologii,

· Pracownia Diagnostyki Obrazowej,

· Pracownia USG,

· Pracownia Tomografii Komputerowej,

· Rehabilitacja,

· Pracownia Endoskopowa,

· Pracownia EKG i EKG wysiłkowe,

· Pracownia Echokardiografii.

Na  terenie  Powiatu  działają także  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.

Dra Józefa Bednarza.

Poza wskazanymi jednostkami świadczącymi usługi o charakterze klinicznym na terenie powiatu

istnieje sieć placówek świadcząca usługi z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców:

· Gminy Bukowiec

o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminna Przychodnia,

· Gminy Dragacz

o Przychodnia w Dolnej Grupie,

· Gminy Drzycim

o Gminna Przychodnia,

· Gminy Jeżewo

o Gminna Przychodnia,

· Gmina Lniano
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o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego,

o Indywidualna Praktyka Dentystyczna „DENTIKA”,

· Gmina Nowe

o Gminna Przychodnia,

· Gmina Osie

o SP ZOZ „Gminna Przychodnia Zdrowia”,

· Gmina Pruszcz

o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Łągu – oddziały w Pruszczu

i Serocku,

o Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu,

o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Rehabilitacji

w Pruszczu,

o Świetlica Socjoterapeutyczna w Zawadzie,

· Gmina Świecie

o Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu,

o NZOZ „Florencja” w Świeciu,

· Gmina Świekatowo

o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caldent w Grudziądzu – Oddział w

Świekatowie,

· Gmina Warlubie

o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia.

2.2.7 Pomoc społeczna

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,

zasoby  i  możliwości.  Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  również zapobieganie  tym  sytuacjom,

poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz

ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

· przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

· pracy socjalnej;

· prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

· analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;
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· realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

· rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania pomocy społecznej o zasięgu powiatowym wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie.

Centrum udostępnia swoje usługi poprzez następujące stanowiska:

·  ds. rodzin zastępczych,

·  ds. pomocy instytucjonalnej,

·  ds. rehabilitacji społecznej,

·  ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej,

·  interwencja kryzysowa: psycholog, pedagog, prawnik.

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Ośrodek

Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem PZOON jest orzecznictwo powiatowe realizowane poprzez wydawanie:

· orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

· orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

· legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

· orzeczeń o  wskazaniach  do  ulg  i  uprawnień osób  posiadających  orzeczenie  o

inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

W 2006 roku Powiat Świecki dysponował 257 (od miesiąca grudnia - 247) miejscami w trzech

domach pomocy społecznej:

· Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach – prowadzony przez Powiat Świecki,

· Dom Pomocy Społecznej w Świeciu – prowadzony przez organizację kościelną; zawarto

umowę na prowadzenie,

· Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – prowadzony przez Związek Gmin;

zawarto umowę na udostępnienie miejsc pobytowych.

Poniższa tabela przedstawia koszt utrzymania w domach pomocy społecznej.
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Tabela 6. Koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Świeckim w
2006 roku.

Nazwa placówki Średni miesięczny koszt utrzymania w
domu pomocy społecznej w roku 2006

Dom Pomocy Społecznej  dla  osób psychicznie
chorych w Gołuszycach 1 773 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób somatycznie
chorych w Świeciu 1 452 zł

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy dla osób
w podeszłym wieku w Pruszczu 1 809 zł

Źródło: Sprawozdanie z działalności PCPR Świecie.

Powiat Świecki posiada również dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o łącznej liczbie 62

miejsc:

· Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna „Dom Dziecka w Bąkowie” –

prowadzona przez Powiat Świecki,

·  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dziewcząt w Topolnie typu socjalizacyjnego –

prowadzona na zlecenie Powiatu przez organizację pozarządową.

Tabela 7. Koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie
Świeckim w 2006 roku.

Nazwa placówki
Średni miesięczny koszt utrzymania

dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w roku 2006

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Wielofunkcyjna „Dom Dziecka w Bąkowie” 1 971 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla
dziewcząt w Topolnie 1 750 zł

Źródło: Sprawozdanie z działalności PCPR Świecie.

Poza wymienionymi działaniami PCPR zajmuje się również:

· organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych,

· pomocą repatriantom i kombatantom,

· pomocą ofiarom przemocy w rodzinie,

· pomocą osobom stosującym przemoc w rodzinie w ramach Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego,

· realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób

niepełnosprawnych,

· współpracą z podmiotami niepublicznymi w ramach zlecania zadań pomocy społecznej,

organizacji imprez integracyjnych i opiniowania programów,

· organizacją szkoleń, spotkań, konferencji pracowników PCPR,
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· koordynacją realizacji strategicznych programów pomocy społecznej w Powiecie

Świeckim,

· realizacją innych zadań z zakresu polityki społecznej.

2.2.8 Bezpieczeństwo publiczne

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

reguluje ustawa o samorządzie powiatowym, która  traktuje powyższe jako zadania własne

powiatu.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu

bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji swoich

zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadania związane z ochroną policyjną na terenie Powiatu Świeckiego organizuje Komenda

Powiatowa Policji w Świeciu. Terenowymi jednostkami wspierającymi Komendę Powiatową są

Posterunki Policji. W Powiecie znajduje się osiem takich posterunków w miejscowościach:

· Nowe,

· Osie,

· Warlubie,

· Jeżewo,

· Dragacz,

· Drzycim (Lniano),

· Bukowiec (Świekatowo),

· Pruszcz.

Przykładowe akcje:

· Bezpieczne wakacje i ferie – w ramach akcji przeprowadza się spotkania z dyrektorami

szkół, placówek handlowych, ośrodków wypoczynkowych na temat zabezpieczenia

przed  kradzieżą.  Poza  tym  Policja  prowadzi  pogadanki  z  dziećmi,  młodzieżą i

nauczycielami na temat bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku.

· Akcja Nieletni – działania mające na celu ograniczenie spożywania alkoholu, stosowania

środków odurzających oraz popełniania czynów karalnych przez młodzież.
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· Bezpieczna droga do szkoły – przekazywanie dzieciom najmłodszych klas odblasków,

organizowanie  rozmów  z  policjantami  na  temat  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym,

pokazy sprzętu policyjnego, współorganizowanie konkursu plastycznego „Moje

bezpieczne dzieciństwo”

· Żyj kolorowo i bajecznie, ale zdrowo i bezpiecznie – szereg spotkań policjantów z

przedszkolakami Powiatu Świeckiego na temat zasad bezpiecznego postępowania

Przykładowe programy realizowane przez policję w Powiecie Świeckim:

· STOP 24 – oznaczanie naklejkami i rejestrowanie w systemie pojazdów. Kierujący

zostanie zatrzymany jeżeli patrol policji  zauważy go między godzinami 23:00 a 5:00 w

celu sprawdzenia właściciela w systemie.

· Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego – uzupełnienie programy „Mój

dzielnicowy”. Dzielnicowi właśnie oznakowują rowery mieszkańców.

· Bezpieczny ogród – działania mające na celu zapobieżenia przestępczości na ogrodach

działkowych.

· Taksówka i PKS – szeregi rozmów z pracownikami PKS i taksówkarzami mające na celu

zwiększenie liczby współpracowników, przejazdy funkcjonariuszy autobusami w celu

zapobiegania wybrykom chuligańskim, agresywnym zachowaniom pasażerów

komunikacji liniowej i miejskiej, patrolowanie postojów taksówek.

Przykładowe działania:

· Bezpieczeństwo na kolei – działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa

podróży koleją

· Pomoc ofiarom przestępstw i przemocy w rodzinie – współpraca z Powiatowym Centrum

Pomocy  Rodzinie  w  Świeciu,  stworzenie  specjalnego  pokoju  do  przyjmowania  ofiar

przestępstw.

· Działania profilaktyczne policji – działania mające służyć ograniczeniu liczby

przestępstw. Zadania policji zmierzające do realizacji postawionych sobie celów:

o rozpoznawanie zagrożeń,

o dostarczanie informacji o ich skali, geografii i uwarunkowaniach,

o współdziałanie w opracowywaniu strategii zapobiegawczych,

o aktywizowanie i koordynowanie działań podmiotów pozapolicyjnych,

o koordynowanie działań wyznaczonych do realizacji w strukturach Policji.

Najważniejsze zagrożenia na terenie Powiatu Świeckiego to:

o przestępczość przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu,

o przestępczość gospodarcza,
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o przestępczość i demoralizację nieletnich,

o alkoholizm i narkomania,

o przemoc w rodzinie,

o zdarzenia w ruchu drogowym.

Cele strategii profilaktycznych mających na celu zmniejszenie tych zagrożeń:

o wzrost świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa,

o zmniejszenie obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa,

o wzrost poczucia bezpieczeństwa umożliwiającego właściwe – bezpieczne

funkcjonowanie w strukturach społecznych,

o ograniczenie przestępczości,

o stworzenie bezpiecznego miast, (gmin, osiedli, rejonów), do prowadzenia

działalności gospodarczej i życia społecznego,

o aktywna forma działalności Policji, organów państwowych i samorządowych

oraz innych organizacji i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

o partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami,

o zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w realizacji

zaplanowanych działań.

Na terenie Powiatu Świeckiego organizacją działań przeciwpożarowych oraz innych zadań

pomocniczymi zajmuje się Komenda Powiatowa PSP w Świeciu.

Komenda Powiatowa składa się z następujących komórek organizacyjnych:

o Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy,

o Sekcja finansów,

o Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna,

o Samodzielne  stanowisko  pracy  do  spraw  organizacyjno  –  kadrowych,  w  tym

stanowisko do spraw BHP i ochrony informacji niejawnych,

o Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,

o Powiatowe Stanowisko Kierowania.

Działania ratownicze, w których brały udział jednostki PSP i OSP w latach 2005-2006

przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 8. Działania ratownicze na terenie Powiatu w latach 2005-2006.

Lp. Rodzaj zdarzenia 2005 2006
1 Pożary 544 486

2
Miejscowe zagrożenia (w tym większość
związanych z ratownictwem na drogach) 1 032 1 318

3 Alarmy fałszywe 37 38
Razem: 1 613 1 842

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Poza Komendą Powiatową PSP na terenie Powiatu działa 13 jednostek OSP, które są włączone

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Są to jednostki:

· OSP Brzeźno,

· OSP Bukowiec,

· OSP Drzycim,

· OSP Górna Grupa,

· OSP Gruczno,

· OSP Jeżewo,

· OSP Lniano,

· OSP Nowe,

· OSP Osie,

· OSP Przechowo,

· OSP Przysiersk,

· OSP Świekatowo,

· OSP Warlubie.

Jednostki OSP stanowią podstawową strukturę reagującą na zagrożenia na terenie Powiatu.

Zarządzanie kryzysowe na terenie Powiatu zorganizowane zostało w dwa elementy:

· Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące w KP PSP na PSK

na podstawie porozumienia między Starostą Świeckim a Komendantem

Powiatowym PSP w Świeciu.

· Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Świeciu – powołany

zarządzeniem Starosty funkcjonuje od 2003 roku.
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Jednym z zagrożeń na terenie Powiatu Świeckiego jest możliwość wystąpienia powodzi. W tym

właśnie celu na terenie Powiatu działa Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych - Biuro Terenowe w Świeciu. Instytucja ta administruje następującymi obiektami

zlokalizowanymi  na  terenie  Powiatu  Świeckiego:  rzeki  i  kanały  –  287,12  km,  wały

przeciwpowodziowe – 63,738 km, stacje pomp – 5 sztuk i rurociągi o średnicy 60 cm i więcej –

8,49 km, jeziora – 32.

2.2.9 Rozwój gospodarczy

Przemysł jest jednym z głównych źródeł zatrudnienia mieszkańców Powiatu Świeckiego, w

związku  z  czym  bardzo  ważny  jest  rozwój  podmiotów  gospodarczych.  W  roku  1999  było  w

Powiecie zarejestrowanych 5 435 podmiotów gospodarczych, a z kolei w 2006 r. swoją

działalność prowadziło już 7 025 firm. W sektorze publicznym działa 277 podmiotów, w sektorze

prywatnym 6 748 podmiotów gospodarczych, w tym: 3 fundacje, 41 spółdzielni, 38 spółek z

udziałem kapitału zagranicznego, 162 stowarzyszenia i organizacje społeczne, 223 spółki prawa

handlowego oraz 5 560 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba

podmiotów gospodarczych na terenie powiatu zwiększa się z roku na rok. Należy przypuszczać,

że tendencja ta utrzymywana będzie nadal, ze względu na rozwój powiatu. Głównym ośrodkiem

gospodarczym Powiatu Świeckiego jest miasto Świecie.

Struktura gospodarki Powiatu Świeckiego przedstawia się następująco. Dominującą rolę

odgrywają firmy handlowe. Kolejnymi co do wielkości branżami są: przetwórstwo przemysłowe,

obsługa nieruchomości, budownictwo i transport. Na rynku przeważają małe i średnie

przedsiębiorstwa przetwórcze i usługowe.

Poniższa  tabele  przedstawiają rozwój  liczby  firm  w  latach  2003-2006  oraz  zestawianie  firm

zarejestrowanych w systemie REGON wg sekcji PKD.

Tabela 9. Liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON w latach 2003-2006

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006
      Ogółem 6 829 6 761 6 917 7 025
      Sektor publiczny 223 231 271 277
      Sektor prywatny 6 606 6 530 6 646 6 748

Źródło: Bank Danych Regionalnych
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Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w powiecie świeckim w
rejestrze REGON wg sekcji PKD w latach 2003-2006

Nazwa sekcji
Symbol
sekcji 2003 2004 2005 2006

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo A 350 285 303 314
Rybactwo B 1 1 3 4
Górnictwo C 4 4 5 6
Przetwórstwo przemysłowe D 791 774 794 800
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
elektryczną, gaz, wodę E 11 10 12 12
Budownictwo F 637 635 669 706

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i
domowego G 2 338 2 321 2 312 2 299
Hotele i restauracje H 231 230 235 237
Transport, gospodarka magazynowa i
łączność I 633 604 599 583
Pośrednictwo finansowe J 227 229 227 229
Obsługa nieruchomości, wynajem i
usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej K 665 690 747 781
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne ubezpieczenia
zdrowotne L 104 104 104 105
Edukacja M 154 162 163 164
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna N 312 322 346 349
Działalność usługowa komunalna,
społeczna i indywidualna, pozostała O 371 390 398 436
Ogółem 6 829 6 761 6 917 7 025

Źródło: Bank Danych Regionalnych

2.2.10 Infrastruktura drogowa i kolejowa

Drogi  w  Powiecie  Świeckim  mają łączną długość 1  633  km.  Powiat  wykonuje  określone

ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych. Zgodnie

z  danymi  statystycznymi  wybranymi  z  projektu  „Strategii  rozwoju  transportu  do  roku  2015  w

województwie kujawsko-pomorskim” sieć dróg na terenie Powiatu Świeckiego obejmuje:

· drogi krajowe – 75 km (tj. 4,6% ogółu dróg),

· drogi wojewódzkie – 145 km (8,9%),

· drogi powiatowe – 560 km (34,3%),

· drogi gminne – 853 km (52,2%).



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

40

Zgodnie  z  danymi  NIK  kontrola  w  latach  1999-2005  wykazała  niedostosowanie  sieci  dróg  do

obecnej liczby pojazdów i natężenia ruchu. Powoduje to wiele utrudnień zarówno w ruchu

drogowych  jak  i  innych  dziedzinach  życia  (m.  in.  niska  mobilność społeczeństwa  zmniejsza

szanse przeciwdziałania bezrobociu).

Powiatowy Zarząd Dróg ma swoje siedziby w miejscowościach Świecie i Drzycim. Administruje

on  drogami  o  łącznej  długości  560  km  (w  tym  525  km  o  nawierzchni  twardej  i  35  km  o

nawierzchni  gruntowej),  25  obiektami  mostowymi  o  łącznej  długości  566  m  oraz  343

przepustami  drogowymi  o  łącznej  długości  3  880  m.  Poniższa  tabela  zawiera  dane  ta  temat

długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach.

Tabela 11. Zestawienie długości dróg z podziałem na gminy.

Lp. Gmina Długość dróg
[km]

1 Świecie 75,1
2 Pruszcz 71,6
3 Osie 66,5
4 Bukowiec 65,1
5 Jeżewo 54,2
6 Drzycim 52,6
7 Warlubie 49,5
8 Świekatowo 35,5
9 Drgacz 32,0

10 Nowe 29,4
11 Lniano 28,5
Razem: 560,0

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Na terenie powiatu bardzo dobrze rozwinięty jest system kolejowy. Główną trasą kolejową jest

trasa relacji Katowice-Bydgoszcz-Gdańsk-Gdynia. Przez powiat świecki przebiega również trasa

kolejowa Laskowice-Grudziądz, Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia oraz Laskowice–Tuchola i

Laskowice-Starogard Gdański. W przyszłości nie jest przewidywana rozbudowa sieci kolejowej.

Jak wiadomo ruch kolejowy jest alternatywą dla drogowego. Rozwój przewozów kolejowych

pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.



3. ANALIZA STRATEGICZNA POWIATU

ŚWIECKIEGO
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3.1 BILANS STRATEGICZNY POWIATU ŚWIECKIEGO

W celu sformułowania Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego dokonano bilansu strategicznego

powiatu. Bilans strategiczny polega na systematycznej, wielokryterialnej analizie podmiotu. Podstawą

prac były dwa dokumenty:

I. Ustawa o samorządzie powiatowym określająca zadania własne powiatu,

II. Agenda 21 określająca zasady zrównoważonego rozwoju.

W  oparciu  o  te  dwa  źródła  określono  listę czynników  sukcesu  podzielonych  na  trzy  grupy.

Następnie w ramach każdej grupy określono wagi poszczególnych czynników (sumujące się do 100%)

i oceniono każdy z czynników w skali 1-3 (1 – czynnik na słabym stopniu rozwoju, 2 – średnim i 3 –

dobrze rozwinięty). Wartość wynikająca z przemnożenia wagi i oceny dała wynik dla poszczególnych

cech.

3.1.1 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej.

W tabeli przedstawiono bilans w obszarze „rozwoju społeczności lokalnej”.

Tabela 12. Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej

Rozwój społeczności lokalnej wartość
edukacja 0,60
budżet 0,50
opieka społeczna 0,30
promocja i ochrona zdrowia 0,20
bezpieczeństwo mieszkańców 0,15
współpraca z otoczeniem 0,10
kultura, sport i rekreacja 0,10
ludność 0,07
bezrobocie 0,05

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Omówienie cech analizowanych w bilansie:

I/1 ludność – w sposób zagregowany określono sytuację ludnościową. Sytuacja demograficzna

w  Powiecie  Świeckim  (zwłaszcza  kształt  piramidy  wieku  -  większa  ilość osób  w  wieku

przedprodukcyjnym niż poprodukcyjnym) jest umiarkowana na tle kraju, jednak ujemne saldo migracji

wskazuje na niewłaściwy trend.

I/2 miejsca pracy - oceniono stan bezrobocia.

I/3  edukacja  –  oceniano  stan  i  dostosowanie  systemu  edukacji  w  Powiecie  Świeckim  do  potrzeb

aktualnych i przyszłych.

I/4 promocja i ochrona zdrowia – oceniono stan otwartej opieki zdrowotnej.
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I/5 budżet – w sposób zagregowany oceniono zarówno wielkość budżetu jak i jego możliwości. Budżet

powiatu świeckiego ze względu na wysokość jest niezbyt wielki, jednak dzięki rozsądnej gospodarce

jest stabilny i umożliwia myślenie o wsparciu potrzeb możliwościami pozyskiwania środków

komercyjnych z zewnątrz. Szczegóły zaprezentowane zostaną w dokumencie operacyjnym „Wieloletni

Plan Inwestycyjny”.

I/6 współpraca z otoczeniem – oceniono zarówno współpracę wewnętrzną – z sąsiednimi Powiatami,

w ramach powiatu jak i województwa, a także zewnętrzną – w ramach Unii Europejskiej.

I/7 kultura sport i rekreacja – łączy ocenę zarówno istniejącego zaplecza sportowo - rekreacyjnego jak

i kulturalnego. W powiecie ziemskim, jakim jest Powiat Świecki funkcje te często są łączone (oprócz

GOK są sale gimnastyczne, remizy, świetlice wiejskie).

I/8 opieka społeczna – będąca ustawowym zadaniem powiatu.

I/9 bezpieczeństwo mieszkańców, we wszelkim zakresie – uznano bezpieczeństwo pożarowe,

publiczne a także zagrożenia katastrofami.

Dla określenia pozycji strategicznej Powiatu Świeckiego w obszarze rozwoju społeczności lokalnej

zestawiono cechy wg malejącej wartości i przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Powyższy wykres pokazuje, że największymi atutami Powiatu Świeckiego są edukacja oraz budżet.
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3.1.2 Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska.

Tabelaryczne zestawienie cech, ich wag, oceny i wartości w tym obszarze prezentuje poniższa tabela.

Tabela 13. Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska

Stan środowiska wartość
położenie Powiatu 0,60
lasy/ tereny zielone 0,60
zasoby wodne 0,30
gleby/ (bonitacja) 0,30
kruszywa/ kopaliny 0,20
atmosfera 0,20
obszary zagrożone 0,15
infrastruktura turystyczna 0,08
zagospodarowanie przestrzenne 0,05

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Omówienie pozycji:

II/1 położenie, lokalizacja powiatu ma istotne znaczenie dla możliwości rozwojowych.

II/2 lasy/ tereny zielone – Powiat Świecki ma wysoki wskaźnik zalesienia.

II/3 kruszywa/ kopaliny – w Powiecie Świeckim występują złoża kruszyw.

II/4 zasoby wodne powiatu oceniono w sposób zagregowany.

II/5 infrastruktura turystyczna – ten obszar wskazuje na dostosowanie infrastruktury do naturalnych

możliwości rozwoju turystyki.

II/6 zagospodarowanie przestrzenne, oceniono stan formalny (uchwalone plany itp.).

II/7 gleby (bonitacja).

II/8 atmosfera –źródła zanieczyszczeń oraz stan atmosfery.

II/9 obszary zagrożone – położenie Powiatu jest pod tym względem dobre.

Podobnie  jak  w  poprzednim  obszarze  dokonano  sortowania  cech  i  zaprezentowano  je  w  postaci

wykresu.
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Wykres 2. Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Wykres ilustruje,  iż Powiat  Świecki  ma doskonały potencjał w obszarze położenia  oraz  zalesienia  co

sprzyja rozwojowi gospodarki.

3.1.3 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego.

Zestawienie cech bilansu zgodnie z przyjętą metodyką zawiera poniższa tabela.

Tabela 14. Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego

Rozwój gospodarczy wartość
rolnictwo i leśnictwo (z przetwórstwem) 0,60
drogi (połączenia zewnętrzne) 0,45
handel, transport i magazynowanie 0,30
wodociągi i kanalizacja 0,15
media energetyczne 0,14
telekomunikacja 0,10
usługi i przetwórstwo 0,10
budownictwo 0,10
komunikacja lokalna (w tym piesza/ rowerowa) 0,08
infrastruktura gazowa 0,05
komunikacja publiczna 0,05

Źródło: analiza Inwest Consulting SA
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Omówienie opisanych cech:

III/1 stan zwodociągowania i kanalizacji w powiecie – stan wskazanej infrastruktury dobry w gminach

miejskich i niepełny w wiejskich.

III/2 infrastruktura gazowa – stan infrastruktury gazowej jest niepełny.

III/3 drogi (połączenia zewnętrzne) – nie będące zadaniem powiatu. Dzięki położeniu Powiat Świecki

ma bardzo dobrą komunikację.

III/4 komunikacja lokalna (w tym piesza i rowerowa) – w ramach zadań powiatu stan jest dobry, choć

niedostosowany do obciążenia ruchem pojazdów.

III/6 telekomunikacja – mimo, iż leży poza bezpośrednimi możliwościami powiatu ma duży wpływ na

jej rozwój. W Powiecie Świeckim stan telekomunikacji (sieć internetowa, dostęp) jest na nienajlepszym

poziomie.

III/7 media energetyczne.

III/8 usługi i przetwórstwo – poziom rozwoju jest dobry.

III/9 budownictwo

III/10 handel, transport, magazynowanie – cecha w sposób zagregowany, rozwój handlu detalicznego

należy ocenić na zadowalający, magazynowanie i transport traktowane jako zaplecze dla rozwoju

gospodarczego jest dobrze rozwinięte.

III/11 rolnictwo i leśnictwo (z przetwórstwem).

Cechy dla obszaru rozwoju gospodarczego i ich wartości zostały zaprezentowane na wykresie 3.
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Wykres 3. Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Wyniki analizy zobrazowane na wykresie wskazują bardzo duże możliwości w dziedzinie rozwoju

rolnictwa i leśnictwa wraz z przemysłem przetwórczym. Rozwojowi gospodarczemu sprzyja również

rozbudowana sieć dróg zewnętrznych. Poza przemysłem związanym z leśnictwem i rolnictwem Powiat

Świecki posiada duże możliwości do rozwoju handlu, transportu i magazynowania.

3.2 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Dokonując bilansu strategicznego oceniono stan aktualny powiatu świeckiego. W celu określenia

możliwości rozwojowych dokonano analizy potencjału rozwojowego dla poszczególnych cech w sposób

następujący:

Do  każdej  cechy  dołączono  kolumnę z  opisaną „możliwością zmiany”  danej  cechy  w  skali:  0  –  brak

możliwości zmiany, 1 – niewielka możliwość zmiany, 2 – duża możliwość zmiany. Niektóre cechy, dla

których  nie  ma  możliwości  zmiany  lub  samorząd  nie  posiada  instrumentów  wpływu  (wartość 0)

pominięto w analizie.

Ponadto wprowadzono 2 zmienną, którą jest możliwość finansowania rozwoju spoza budżetu powiatu.

W przypadku tej zmiennej wartość 1 - oznacza niewielkie możliwości, 2 – pewne możliwości i 3 – duże

możliwości zewnętrznego finansowania niekomercyjnego. Brane były pod uwagę takie formy
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pozyskania  środków  jak:  środki  UE,  partnerstwo  publiczno  –  prywatne  i  możliwość pozyskania

inwestorów. Wskaźnik potencjału rozwojowego dla poszczególnych cech określa wzór,

Wpr = Wc x Mz x Mf

gdzie:

Wpr – Wskaźnik potencjału rozwojowego,

Wc - Waga cechy (z bilansu strategicznego, tabele 7-9),

Mz - możliwości zmian (1 - 2),

Mf - możliwości finansowania (1-3).

3.2.1 Potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności lokalnej.

Tabelaryczne zestawienie cech dla omawianego obszaru prezentuje tabela poniżej.

Tabela 15. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności
lokalnej

I Rozwój społeczności lokalnej wartość
I/2 bezrobocie 0,20
I/3 edukacja (dostosowanie do potrzeb aktualnych i przyszłych) 2,40
I/4 promocja i ochrona zdrowia 0,40
I/5 budżet 1,00
I/6 współpraca z otoczeniem 0,60
I/7 kultura, sport i rekreacja 0,40
I/8 opieka społeczna 0,60
I/9 bezpieczeństwo mieszkańców 0,60

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Aby pokazać największe możliwości zaprezentowano potencjał w postaci wykresu 4.
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Wykres 4. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności
lokalnej
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Wykres prezentuje wyraźnie, że największy potencjał rozwojowy Powiatu Świeckiego zawarty jest

w możliwości oparcia się o:

· dostosowaną edukację,

· stabilny budżet,

· współpracę z otoczeniem,

· bezpieczeństwo publiczne,

· rozwój opieki społecznej.

3.2.2 Potencjał rozwojowy w obszarze stanu środowiska

Ze względu na niewielką zależność od aktywnych działań w tym obszarze oceniono tylko kilka cech.

Przedstawiono tę analizę w poniższej tabeli.

Tabela 16. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze stanu środowiska

II Stan środowiska wartość
II/2     lasy/ tereny zielone 1,20
II/5 infrastruktura turystyczna 0,90
II/6   zagospodarowanie przestrzenne 0,10
II/8   atmosfera 0,20

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Podobnie zaprezentowano potencjał obszaru na wykresie 5.
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Wykres 5. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze stanu środowiska
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Największy potencjał rozwojowy Powiatu Świeckiego w obszarze środowiskowym tkwi

w możliwościach wykorzystania lasów i terenów zielonych oraz w rozwoju infrastruktury turystycznej.

3.2.3 Potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego

Rozwój gospodarczy jest najważniejszym dla wzrostu dobrobytu mieszkańców. Zarówno bezpośredni

skutek (spadek bezrobocia) jak i pośredni (wzrost wpływów z podatków) powoduje, że rozwój tego

obszaru ma zwielokrotniony wpływ na rozwój powiatu. Prezentacje potencjału rozwojowego zawarto

w poniższej tabeli.

Tabela 17. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego

III Rozwój gospodarczy Wartość
III/3     drogi (połączenia zewnętrzne) 1,35
III/4     komunikacja lokalna (w tym piesza/ rowerowa) 0,48
III/6     telekomunikacja 0,60
III/7     media energetyczne 0,42
III/8     usługi i przetwórstwo 0,30
III/9     budownictwo 0,30
III/10     handel, transport i magazynowanie 0,60
III/11     rolnictwo i leśnictwo (z przetwórstwem) 1,80

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Graficzna prezentacja potencjału rozwojowego zaprezentowana została na wykresie 6.
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Wykres 6. Bilans strategiczny - potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego
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Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Wykres pokazuje, że największy potencjał rozwojowy Powiatu Świeckiego w obszarze gospodarczym

to rozwój rolnictwa i leśnictwa (z przetwórstwem) oraz dróg i połączeń zewnętrznych. Dodatkowo

źródłem  możliwości  są poszukiwania  w  obszarze  rozwoju  handlu,  transportu  i  magazynowania  oraz

telekomunikacji.



4. WYBÓR STRATEGII POWIATU ŚWIECKIEGO
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4.1 ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO

Zrównoważony  rozwój  ma  służyć mieszkańcom.  Oznacza  to,  że  władze  powiatu  nie  mogą dążyć do

realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które zgodne są z celami strategicznymi.

Należy pamiętać o średnioterminowej równowadze pomiędzy oboma kierunkami oddziaływania.

Oznacza  to,  że  w  perspektywie  kilku  lat  na  budowę silnej  pozycji  powiatu  w  porównaniu  z  innymi

powiatami powinny być ponoszone nakłady w porównywalnej lub, krótkoterminowo w większej,

wysokości jak na niwelowanie słabości (realizację celów cząstkowych).

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków budżetowych,

w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć się do równoważenia

celów: społecznych, gospodarczych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego.

W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy więc

wyodrębnić działania  pod  kątem głównych  kierunków strategicznych,  tj.:  niwelowania  słabych  stron

(aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje wnoszące nową

jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo jednostki samorządowej

– wzmacniający akcent gospodarczy).

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego powiatu:

1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu

z  polityką koncentracji  na  wybranych  dziedzinach  rozwoju  to  taki  dobór

inwestycji,  które  dają efekt  mnożnikowy:  nie  tylko  dochodowy,  ale  także

zatrudnienia i demograficzny.

2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów –

przewidywanie kierunków rozwoju gospodarki i wkalkulowanie ich w strategię

rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki.

3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania

silnych stron powiatu – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia

interesów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.

4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia

mieszkańców.

5. Zasada uspołecznienia procesów podejmowania decyzji – poprzez

prowadzenie szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących

obecnego i przyszłego funkcjonowania powiatu.

6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do

informacji.
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7. Zasada koncentracji środków.

8. Zasada subsydiarności – oddawania zadań do wykonania podmiotom

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny.

9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej

zrozumiałej dla społeczności lokalnej.

Powyższe  zasady  zostały  wykorzystane  przy  budowie  niniejszej  Strategii,  aby  działania

ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie mocnej pozycji konkurencyjnej powiatu

w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty.

4.2 ANALIZA SWOT/TOWS POWIATU ŚWIECKIEGO

Ze względu na charakter powiatu a zwłaszcza jego gospodarki powinno się wyodrębnić obszary dające

największy efekt rozwojowy. Taka analiza pociąga ze sobą poważne wyzwania w obszarze

metodycznym, zwłaszcza przy analityce o charakterze ilościowym. W pierwszym kroku tej  analizy  w

oparciu o wcześniej dokonany bilans strategiczny zestawiono analizę SWOT Powiatu Świeckiego.

Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru rozwój społeczny.

Silne strony Słabe strony

1. Racjonalna sieć publicznego szkolnictwa

ponadgimnazjalnego i specjalnego oraz bogata

oferta szkolnictwa niepublicznego.

1. Niewystarczające zasoby kadrowe do

nauczania języków obcych oraz przedmiotów

zawodowych i nauki zawodu.

2. Szerokie możliwości organizowania

praktycznej nauki zawodu i praktyk

zawodowych u pracodawców

2. Słaba znajomość zasad funkcjonowania i

kompetencji organów administracji rządowej i

samorządowej.

3. Dobry poziom kształcenia w szkołach

(mierzony wynikami egzaminów zewnętrznych

oraz liczbą finalistów olimpiad, konkursów i

osób kontynuujących naukę w uczelniach

państwowych w systemie dziennym).

3. Brak perspektyw dla młodzieży upośledzonej

umysłowo, kończącej realizację obowiązku

nauki.

4. Odpowiednio przygotowana kadra do

realizacji procesu kształcenia.

4. Bariery architektoniczne w obiektach

użyteczności dla osób niepełnosprawnych

ruchowo.

5. Ambicje i uzdolnienia uczniów. 5. Osłabienie roli rodziny w procesie

wychowawczym dzieci i młodzieży

6. Świadomość wartości przygotowania

zawodowego koniecznego do podejmowania

6. Niewystarczająca oferta spędzania czasu

wolnego w formach zorganizowanych dla
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pracy. uczniów

7. Dobry stan bazy dydaktycznej. 7. Słaby rozwój młodzieżowego ruchu

wolontariackiego

8. Szeroka oferta edukacyjna kształcenia

ogólnego i zawodowego dla dzieci i młodzieży

8. Niedostateczna sieć instytucji szkoleniowych

oferujących kształcenie zawodowe w formach

kursowych.

9. System doradztwa zawodowego realizowany

poprzez działalność szkolnych ośrodków kariery

w szkołach ponadgimnazjalnych.

9. Niedostosowanie obowiązujących

programów kształcenia zawodowego do

potrzeb rynku pracy.

10. Współpraca szkół z pracodawcami

prowadzącymi kształcenie zawodowe.

10. Brak systemu wspierania edukacji uczniów

zdolnych

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami

wspomagającymi pracę szkoły.

11. Brak spójnej oferty programowej imprez

masowych organizowanych na terenie Powiatu.

12. Dobra współpraca szkół z organem

prowadzącym oraz organem sprawującym

nadzór pedagogiczny.

12. Brak systemu doradztwa zawodowego w

gimnazjach.

13. Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły,

Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Borów

Tucholskich, jako naturalne źródło do

zdobywania wiedzy o przyrodzie i jej ochronie

oraz do poprawy kondycji psycho – fizycznej

człowieka.

13.Słaba znajomość przez pracodawców

procedur oraz wymagań egzaminacyjnych do

przeprowadzania egzaminów potwierdzających

kwalifikacje zawodowe

14. Bliskie położenie wobec ośrodków

uniwersyteckich.

14. Obciążanie przez pracodawców uczniów

klas zawodowych dodatkowymi obowiązkami w

czasie przeznaczonym na pobieranie nauki w

szkole (absencja uczniów na zajęciach

teoretycznych)

15. Dobrze zorganizowana sieć służb

ratowniczych, porządkowych i organów

ścigania.

15. Brak odpowiedniego zaplecza sportowego

w niektórych szkołach – konieczność

korzystania z obiektów innych podmiotów.

16. Wysokie wskaźniki wykrywalności

przestępstw.

16.Słaba znajomość zasad pozyskiwania

pomocy bezzwrotnej na realizację inwestycji

oraz rozwój zasobów ludzkich.

17. Dobra współpraca służb, instytucji i 17. Bariery w dostępie do specjalistycznych
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organów jednostek samorządu terytorialnego

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa

publicznego.

usług zdrowotnych (odległości, długie terminy

oczekiwania).

18. Dobrze funkcjonujący system pomocy

społecznej oraz odpowiednio przygotowana

kadra.

18. Zbyt mała liczba wielodzietnych

zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin

zastępczych mogących spełniać rolę pogotowia

opiekuńczego dla dzieci.

19. Zidentyfikowane problemy osób

niepełnosprawnych.

19 Brak działalności Centrum Integracji

Społecznej

20. Działalność dwóch Warsztatów Terapii

Zajęciowej – w Świeciu i w Nowem,

Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji

Społecznej oraz innych instytucji działających

na rzecz osób niepełnosprawnych.

20.Niski poziom wykształcenia rolników.

21. Dobre zaplecze kadrowe szpitala

powiatowego oraz konkurencyjna oferta

lecznictwa.

21. Brak dostępu do Internetu na obszarach

wiejskich.

22. Wzrastający poziom wrażliwości na sprawy

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

22. Niedostosowanie gospodarstw rolnych do

standardów Unii Europejskiej, jako bariera w

pozyskiwaniu dotacji na rozwój gospodarstw

rolnych.

23. Baza do prowadzenia zorganizowanych

form edukacji w zakresie ochrony zdrowia i

profilaktyki.

23. Niedostateczna systemowa opieka nad

ludźmi starymi,  niepełnosprawnymi oraz z

zaburzeniami psychicznymi.

24. Dostępność i funkcjonalność szpitala. 24. Brak możliwości kontynuowania rehabilitacji

społeczno – zawodowej osób

niepełnosprawnych po opuszczeniu

warsztatów terapii, celem przeciwdziałania

regresowi.

25. Dobre perspektywy rozwoju dla branży

medycznej.

25. Brak ofert pracy dla osób

niepełnosprawnych.

26. Wczesne wykrywanie zagrożeń dla zdrowia,

życia i bezpieczeństwa ludzi, dzięki ich

bieżącemu monitorowani

26. Mała aktywność organizacji pozarządowych

w obszarze pomocy społecznej oraz profilaktyki

uzależnień.
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27. Płynny przepływ informacji  w zakresie

występujących zagrożeń i zdarzeń na linii

Województwo – Powiat – Gmina i ościenne

powiaty.

27. Brak stałego lokalu na hostel Ośrodka

Interwencji Kryzysowej.

28. Lokalizacja  oraz dobrze zorganizowane

Powiatowe Centrum Dyspozytorskie w KP PSP

(wirtualne stanowisko działające w obrębie KP

PSP i Pogotowia Ratunkowego).

28. Brak możliwości załatwiania indywidualnych

spraw w urzędach administracji drogą

elektroniczną.

29. Dobra koordynacja działań wszystkich służb

ratowniczych i stałe analizowanie zdarzeń

kryzysowych na terenie Powiatu.

29. Duży obszar Powiatu jako bariera  w

szybkim i efektywnym niesieniu pomocy

poszkodowanym oraz precyzyjnym określaniu

miejsca wystąpienia zdarzenia.

30.Wspomaganie pracy dyspozytora KP PSP

przez dyspozytora PCZK.

30. Dyżury w Powiatowym Centrum

Zarządzania Kryzysowego tylko w czasie pracy

Urzędu.

31.Dobra infrastruktura informatyczna i

łącznościowa w zakresie działań ratowniczych.

31. Niewystarczające zaplecze techniczno –

remontowe, niezbędne do doraźnych napraw

sprzętu i taboru i zawodność środków łączności

oraz brak środków finansowych na jego

modernizację.

32. Bogata i bieżąco aktualizowana baza

danych o siłach i środkach niezbędnych do

działań ratowniczych, będących w zasobach

Powiatu Świeckiego i sąsiednich powiatów

32. Brak możliwości lokalowych do

umieszczenia wszystkich służb ratowniczych w

jednym obiekcie.

33. Znajomość lokalnych zagrożeń. 33. Przestarzałe samochody pożarnicze  na

wyposażeniu OSP.

34. Dobrze zorganizowany Krajowy System

Ratowniczo – Gaśniczy oraz duża ilość prężnie

działających jednostek OSP.

34. Nastawienie się na występowanie zdarzeń

wcześniej analizowanych (rutyna) oraz

niesystematyczna i rzetelna aktualizacja danych

lub jej brak.

35. Duża liczba druhów przeszkolonych w

zakresie ratownictwa medycznego.

35. Mała ilość młodzieżowych drużyn

pożarniczych.

36. Duży obszar Powiatu rozumiany jako

możliwość kumulowania sił i środków

36. Brak niezależnego systemu łączności

bezpośredniej wszystkich służb biorących udział
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ratowniczych. w akcjach ratowniczych.

37. Działalność Klubów Integracji Społecznej. 37. Mała aktywność osób niepełnosprawnych w

poszukiwaniu pracy.

38. Funkcjonowanie trzech Domów Pomocy

Społecznej (różnych typów) oraz dwóch

placówek opiekuńczo - wychowawczych.

38. Brak domu dziennego pobytu dla osób

starszych.

39. Dobry poziom funkcjonowania zawodowych

rodzin zastępczych.

39. Słabo rozwinięta sieć instytucji wsparcia dla

osób  z zaburzeniami psychicznymi.

40. Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji

Kryzysowej i Mieszkania Chronionego.

40. Niedostateczne zrozumienie potrzeb i

kompetencji Policji w społeczeństwie

41. Systematyczna likwidacja barier

architektonicznych.

41. Wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych i

z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych.

42. Duży udział firm działających na rynku od

wielu lat (firmy z tradycjami).

42. Niska mobilność bezrobotnych.

43. Gotowość lokalnych firm do zatrudniania

mieszkańców powiatu.

43. Bierność bezrobotnych.

44. „Szara strefa” zatrudnienia.

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Współpraca z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego – możliwość wykorzystania

sprawdzonych praktyk

1. Trudności w adaptacji osób długotrwale

bezrobotnych.

2. Możliwość pozyskiwania bezzwrotnej pomocy

ze środków UE

2. Praktyczna nauka zawodu nie nadążająca za

potrzebami rynku pracy.

3. Rozwój gospodarczy – tworzenie nowych

miejsc pracy.

3. Rezygnowanie przez  wyspecjalizowaną

kadrę z nauczania przedmiotów zawodowych w

szkole, na rzecz pracy w sektorze

gospodarczym i usługowym, spowodowane

niewłaściwym systemem wynagradzania w

oświacie.

4. Dobra infrastruktura sportowa w miastach

Świecie, Nowe oraz gminach: Jeżewo, Osie,

Świekatowo, Dragacz.

4. Niekorzystne tendencje demograficzne.

5. Aspiracje osób kończących aktywność

zawodową do uczestnictwa w życiu

społecznym, rozwijania pasji i zainteresowań

5. Wzrost przestępczości, patologii i uzależnień

wśród dzieci i młodzieży. Częsty brak

właściwych wzorców wychowawczych w
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rodzinie.

6. Podejmowanie przez szkoły współpracy

międzynarodowej w sferze dydaktycznej,

opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno –

sportowej.

6. Wzrost liczby osób uzależnionych od

alkoholu i narkotyków.

7. Realizowanie w szkołach programów

edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia

i profilaktyki uzależnień.

7. Niedostateczny system terapii rodzin, terapii

sprawców przemocy w rodzinie, prowadzonej w

sposób stały i kompleksowy.

Brak przepisów prawnych do utworzenia

ośrodka odizolowania sprawcy przemocy od

rodziny.

8. Rozwój lokalnych środków przekazu, jako

narzędzie informacji oraz prowadzenia

działalności edukacyjnej i prewencyjnej.

8. Niewystarczające zasoby mieszkań

komunalnych, w tym socjalnych.

9.Systematyczne unowocześnianie bazy

technicznej policji i służb ratowniczych.

9. Zmieniające się przepisy prawa (niepewne

ustawodawstwo).

10 Aktywizacja społeczeństwa w ramach

programu „Razem bezpieczniej”.

10. Wysokie koszty finansowe osiągania

standardów w zakresie świadczenia usług

medycznych (doposażenia zaplecza

technicznego).

11. Znaczący spadek bezrobocia. 11. Niekompatybilne systemy łączności w

zakresie ratownictwa.

12. Programy celowe PFRON. 12. Zagrożenie powodziowe - jako skutek

działania sił natury oraz możliwość wystąpienia

awarii i ataku terrorystycznego na tamie we

Włocławku.

13. Poprawa bezpieczeństwa i szybka pomoc w

sytuacjach ratujących życie.

13. Korytarze powietrzne dla lotnictwa

pasażerskiego.

14. „Moda” na zdrowy styl życia. 14. Brak współpracy z podmiotami

współdziałającymi w reagowaniu na zdarzenia.

15. Zmniejszenie zagrożenia zachorowań

będących wynikiem złych nawyków

żywieniowych.

15. Zwiększone natężenie  ruchu kołowego w

okresie letnim.

16. Stałe podnoszenie standardów medycznych 16. Migracja zarobkowa (czasowa i stała).
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w szpitalu i poprawa bezpieczeństwa

pacjentów.

17. Dobra współpraca powiatowych jednostek

samorządu terytorialnego w zakresie

podnoszenia stanu bezpieczeństwa.

17. Utrwalanie wyuczonej bezradności.

18. Duże możliwości pozyskiwania sił i środków

do akcji ratowniczych z poza Powiatu.

18. Utrwalanie syndromu ubóstwa.

19. Możliwości pozyskiwania dotacji celowych

na realizację przedsięwzięć mających na celu

poprawę stanu bezpieczeństwa oraz ratowania

mienia i ludzi.

19. Pozostawanie poza rynkiem pracy grup w

szczególnej sytuacji na rynku pracy.

20. Wzrost gospodarczy.

21. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do

potrzeb rynku pracy.

22. Tworzenie alternatywnych sposobów

aktywizacji zawodowej (ekonomia społeczna).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Tabela 19. Analiza SWOT dla obszaru rozwój infrastruktury.

Silne strony Słabe strony

1.  Układ komunikacyjny (gęsta sieć dróg

twardych).

1.   Zła jakość i problemy z utrzymaniem dróg

lokalnych.

2.  Planowana przebudowa dróg powiatowych

jako czynnik rozwoju gospodarczego i

turystycznego.

 2.  Brak bezkolizyjnych zjazdów i skrzyżowań

z drogami krajowymi Nr 1 /E-75/ oraz Nr 5

/E-261/.

3.   Potencjał komunikacyjny kolei (duża

gęstość) – wypracowanie wspólnej strategii z

Urzędem Marszałkowskim dotyczącej

komunikacji regionalnej.

3.   Zła kategoryzacja wszystkich dróg

leżących na terenie powiatu. Niewystarczające

nakłady finansowe na bieżące utrzymanie

dróg powiatowych.

4.   Możliwość przejmowania przez samorządy

stacji kolejowych wraz z bocznicami.

4.   Mało lokalnych połączeń autobusowych.
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5.   Na obszarach miejskich powszechny

dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej

zapewniającej możliwość korzystania z sieci

internetowej.

5.   Mało lokalnych połączeń kolejowych.

6.  Duży potencjał techniczny /sprzęt

komputerowy./

6.   Brak pomysłu i zainteresowania ze strony

wytwórców na wykorzystanie sieci kolejowej.

7.  Oczyszczalnie ścieków. 7.   Brak korzystnej /zachęcającej do

współpracy wytwórców/oferty ze strony PKP,

np. poprzez podniesienie jakości usług i

obniżenie stawki przewozu towarów.

8. Wysypiska odpadów stałych /mogą

funkcjonować zgodnie z obowiązującymi

przepisami do końca 2009 r.

8.   Niszczejąca infrastruktura kolejowa

/stacje, bocznice /.

9. Elektrownie wodne (odnawialne źródła

energii)

9.   Brak bezkolizyjnych przejazdów przez linie

kolejowe, szczególnie na obszarach wiejskich.

10. Możliwość wykorzystania lokalnych

uwarunkowań do pozyskania energii z

odnawialnych źródeł – energia wiatrowa.

10. Mała  dostępność do szerokopasmowej

sieci internetowej w miejscowościach

szczególnie oddalonych od centrów miejskich.

11. Potencjał zagospodarowania rzeki Wisły i

Wdy

11. Niedostateczna sieć kanalizacyjna.

12. Budowa autostrady A1 /termin

zakończenia budowy do końca 2008r.

12. Brak pomysłu na zagospodarowanie

osadów pościekowych.

13. Duże walory turystyczne powiatu. 13. Mała ilość oczyszczalni przydomowych

oraz szczelnych szamb.

14. Niewystarczający poziom recyklingu i

segregacji odpadów.

15. Niewystarczające ograniczenie masy

odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji kierowanych do składowania.
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16. Okresowy brak akceptacji wszystkich

lokalnych samorządów do budowy

międzygminnego wysypiska odpadów stałych

/ na poziomie powiatu/.

17. Procedury i uzgodnienia muszą

uwzględniać wszystkie elementy, gdyż

zezwolenia takie rodzą masowe konflikty.

18. Marginalne wykorzystanie energii

odnawialnej np. energia wiatrowa.

19. Śladowe wykorzystanie biogazu jako

źródła energii.

20. Brak łatwego dostępu do

proekologicznych paliw / np. gaz ziemny/.

21. Nieuregulowana Wisła – brak programu

krajowego

22. Brak wpływu władz lokalnych na decyzje

inwestycyjne w programach krajowych  np.

zagospodarowania rzek.

23. Ograniczenie ilości zjazdów/ węzłów/ z

autostrady.

24. Niezbyt zaawansowana świadomość

ekologiczna społeczeństwa.

25. Brak gminnych i powiatowych funduszy

zabezpieczeń przed klęskami.

26. Mało przygotowanych terenów dla

inwestorów.

27. Brak miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

28. Brak mapy numerycznej pełnej treści na
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całość powiatu.

29. Brak wystarczającej ilości

wykwalifikowanych osób do realizacji zadań z

zakresu infrastruktury.

30. Niewystarczająca ilość środków własnych i

trudny dostęp do środków pozabudżetowych

niezbędnych do realizacji planowanych

inwestycji w powiecie.

SZANSE (z zewnątrz) ZAGROŻENIA (z zewnątrz)

1.   Stworzenie Międzygminnego Zakładu

Zagospodarowania Odpadów z pełnym

wyposażeniem /segregacja, recykling,

spalanie/.

1   Możliwość nie sprostania wymogom UE w

zakresie ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji

kierowanych do składowania, w stosunku do

masy tych odpadów.

 2.   Budowa autostrady A1 ze zjazdami i

węzłami z autostrady.

2.   Katastrofa ekologiczna.

 3.   Planowana budowa drogi ekspresowej

S - 5 /Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-

Poznań-Wrocław/  ze zjazdami i realizacją

bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami niższego

rzędu.

3.   Niewystarczające ilości materiałów do

budowy dróg.

 4.   Budowa mostu – Opalenie. 4.   Okresowe wyczerpanie mocy

przerobowych biur projektowych i firm

wykonawczych.

5.    Budowa gazociągu Świecie – Mrocza. 5.   Potencjalne protesty organizacji

ekologicznych przy budowie większych

inwestycji.

6.    Rozwój budownictwa w oparciu o lokalne

surowce.

6.   Czasochłonne procedury pozyskiwania

dokumentów / np. ustalenie warunków

zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę/.
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7.   Pojawienie się firm inwestujących w

rozbudowę ośrodków sanatoryjnych na

obszarze gminy Osie – Tleń.

7.   Przeniesienie środków finansowych do

dużych regionów obsługujących EURO 2012.

8.    Pojawienie się środków finansowych z UE

na realizację zadań z zakresu infrastruktury,

między innymi na budowę dróg oraz na

sporządzenie i prowadzenie mapy

numerycznej na całość powiatu.

8.   Skomplikowany tryb pozyskiwania i

niewystarczające dofinansowanie inwestycji ze

środków UE.

9.   Możliwość wejścia firm zagranicznych z

obszaru UE.

9.   Odpływ wykwalifikowanej kadry do krajów

UE, które otworzyły rynki pracy.

10. Pojawienie się inwestorów

zainteresowanych pozyskaniem energii

odnawialnej /budowa obiektów/.

10.  Dalsze postępujące niedoszacowanie –

przez organy dzielące środki unijne - potrzeb

gmin wiejskich w zakresie przydziału tych

środków.

11.  Szerokopasmowy dostęp do Internetu  z

każdego miejsca w powiecie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru rozwój turystyczny.

Silne strony Słabe strony

1. Położenie na terenach cennych

przyrodniczo:  Bory Tucholskie, Dolina Dolnej

Wisły; liczne istniejące formy ochrony

przyrody – 2 parki krajobrazowe o odmiennym

środowisku –Wdecki Park Krajobrazowy i

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego

i Nadwiślańskiego, unikatowe tereny bagienne

(torfowiska, łąki), 13 rezerwatów przyrody,

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 222

pomników przyrody.

2. Zwarte powierzchnie leśne jako baza dla

gospodarki leśnej oraz rozwoju funkcji

1. Niski poziom szeroko rozumianej promocji:

-  promocji gmin i powiatu ,

-  promocji walorów krajobrazowych,

-  promocji produktów regionalnych,

-  promocji obiektów cennych kulturowo.

2. Niewystarczająca i mało zróżnicowana

baza noclegowa i infrastruktura turystyczna.

3. Niedostatecznie powiązane ze sobą szlaki

turystyczne i ścieżki dydaktyczne.

4. Słaba informacja turystyczna lub jej brak,

mała ilość publikacji o charakterze

przewodników turystyczno-krajoznawczych,
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ekologicznej i krajobrazowej.

3. Bogate zasoby architektoniczne: obiekty

sakralne, chaty pomennonickie,

średniowieczny układ urbanistyczny Świecia i

Nowego, średniowieczne zamki w Świeciu i w

Nowem; atrakcyjne obiekty w pobliżu (np.

Chełmno, Odry, Fojutowo).

4. Teren położony w węźle dróg kołowych

krajowych nr 1 i nr 5 łączących północ i

południe Polski, budowa autostrady A1 i drogi

expressowej S5; oraz wzdłuż magistrali

węglowej Północ-Południe.

5. Bogata historia i tradycja okolicznych

terenów– Kociewie, region nadwislański,

bogate zasoby kulturowe, regionalne:

Kociewiacy, Borowiacy, Krzyżacy, Kaszubi,

Osadnictwo olęderskie- Mennonici.

6. Korzystne położenie geograficzno-

ekonomiczne (stosunkowo łatwy dojazd do

aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, gdańskiej,

oraz Warmii i Mazur, Wybrzeża Gdańskiego i

Wielkopolski).

7. Ośrodki rozwiniętego sadownictwa,

pszczelarstwa

8. Położenie pomiędzy dużymi ośrodkami

miejskimi Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz,

Trójmiasto) i na granicy dwu województw

map (z wyj. parków krajobrazowych), słabe

oznakowanie walorów krajoznawczych oraz

elementów zagospodarowania turystycznego

(brak tłumaczenia istniejących tablic na

j.angielski).

5. Brak punktów informacji turystycznej, brak

multimedialnych kiosków informacji

turystycznej, brak informacji o zabytkach.

6. Brak współpracy między gminami w

zakresie promocji.

7. Niska świadomość wartości przyrodniczej

powiatu wśród mieszkańców i niedocenianie

korzyści płynących z turystyki.

8. Niska świadomość możliwości prowadzenia

działalności pozarolniczej.

9. Mała liczba imprez charakteryzujących

powiat.

10. Brak kalendarza imprez.

11. Brak zagospodarowania rzek: Wisły i Wdy

dla turystyki wodnej.

12. Brak bazy danych nt. gospodarstw

agroturystycznych.

13. Brak lokalnych ścieżek rowerowych.

14. Niewykorzystanie zabytkowych obiektów

dla celów turystycznych ( młyny wodne,

wiatraki, wieże ciśnień).

Szanse Zagrożenia

1. Umiejętne wykorzystanie środków

zewnętrznych  na stworzenie bądź

unowocześnienie bazy turystycznej z

możliwością stworzenia nowych miejsc pracy

w sferze obsługi turystyki,

2. Rozwój turystyki może wyzwalać wzrost

1. Brak pracowników o odpowiednich

kwalifikacjach.

2. Brak koordynacji pomiędzy podmiotami

obsługującymi ruch turystyczny.

3. Odpływ ludzi do większych miast.

4. Zaniechanie działań w zakresie
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przedsiębiorczości (nie tylko w sferze

bezpośredniej obsługi turystyki) adresowanej

dla mieszkańców gminy i turystów

3. Kształtowanie świadomości turystycznej

społeczeństwa jest szansą na aktywność

gospodarczą w kierunku rozwoju turystyki,

4. Rozwój i kształtowanie aktywnych form

turystyki (konna, rowerowa, strzelectwo,

kajakowa)

5. Rozwój mieszkalnictwa letniskowego

6. Przebieganie ważnych tras

międzynarodowych (kołowych)  przez teren

powiatu, budowa autostrady A1 - szansą na

przyciągnięcie turystów,

7. Unikalne wartości środowiska

przyrodniczego i kulturowego.

8. Możliwość rozwoju różnych form turystyki

(wodna, rowerowa, konna, piesza, narciarstwo

nizinne, weekendowa, agroturystyka).

9. Wzrost zainteresowania Agroturystyką i

aktywnym wypoczynkiem, rozwój mody na

aktywny wypoczynek.

10. Tworzenie Lokalnej Grupy Działania

programu LEADER.

11. Bliskość innych terenów turystycznych:

miasta Grudziądz, Chełmno, Toruń,

Bydgoszcz, Chojnice oraz Pojezierze

Kaszubskie, Bory Tucholskie, Zalew

Koronowski.

12. Przedłużenie sezonu turystycznego

poprzez zwiększenie liczby posezonowych

imprez.

13. Rozwój małych i średnich

przedsiębiorstw.

zagospodarowania turystycznego.

5. Nieokreślona polityka państwa –

zmienność prawa.

6. Brak wsparcia merytorycznego i

finansowego dla potencjalnych inwestorów

(szkolenia, tanie i gwarantowane kredyty itp.).

7. Brak współpracy między gminami w

zakresie możliwości rozwoju turystyki. Brak

koordynacji działań - na szczeblu powiatu -

związanych z turystyką.

8. Słaba współpraca instytucji i

przedsiębiorstw związanych bezpośrednio lub

pośrednio z turystyką.

9. Większa aktywność władz z sąsiednich

powiatów.

10. Niechęć społeczeństwa do podejmowania

działań.

11. Konkurencja zagranicznej oferty

turystycznej.

12. Brak aktywizacji społecznej w kierunku

rozwoju turystyki.
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14. Zakrojona na szeroką skalę promocja

Powiatu w województwie, kraju itd.

15. Nawiązanie współpracy z dużymi

aglomeracjami Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz,

Chojnice, ale i z sąsiednimi powiatami.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Tabela 21. Analiza SWOT dla obszaru rozwój gospodarczy.

Silne strony Słabe strony

1. Korzystne położenie – ważny węzeł

komunikacyjny

1. Słabe kadry na każdym poziomie kształcenia

(wyższy, zawodowy w szczególności)

2. Dobra sieć szlaków komunikacyjnych (drogi

kołowe, kolejowe oraz śródlądowe)

2. Niepełne plany zagospodarowania

przestrzennego

3. Dostępność do kapitału 3. Zły stan dróg

4. Systematyczna poprawa jakości obsługi

klientów w urzędach jednostek samorządu

terytorialnego

4. Zły stan linii kolejowych

5. Wysoki poziom wykorzystania środków z

Unii Europejskiej przez powiat i gminy

5. Niedostateczna współpraca pomiędzy

samorządami

6. Wielkość powiatu – blisko 100 tys. zł 6. Zbyt skomplikowane i niezrozumiałe

procedury administracyjne

7. Walory przyrodniczo - turystyczne 7. Brak gospodarczego wykorzystania energii

ze źródeł odnawialnych

8. Silne zakłady przetwórstwa mięsnego 8. Brak instytucji wspierających innowacyjną

gospodarkę

9. Silne zakłady przemysłu drzewnego 9. Słaba współpraca pomiędzy administracją

publiczną, sektorem prywatnym a sektorem

naukowym

10. Czołowe  pozycje  w  kraju  w  produkcji

przemysłu celulozowo - papierniczego

10. Brak powiatowej bazy danych o ulgach

inwestycyjnych

11. Znacząca pozycja rynkowa i eksportowa

niektórych przedsiębiorstw

11. Słabo rozwinięty lobbing na rzecz powiatu –

brak posłów, senatorów, radnych sejmiku

wojewódzkiego
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12. Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju

rolnictwa ekologicznego

12. Niskie płace

13. Zbyt duży obszar szarej strefy

14. Słaba promocja walorów przyrodniczo –

kulturalnych w aspekcie rozwoju turystyki

15. Niedostateczne wykorzystanie zasobów i

walorów środowiska przyrodniczego i

kulturowego dla sektora gospodarki turystycznej

16. Brak zakładów przetwórstwa owocowo -

warzywnego

17. Brak grup producenckich u rolników

18. Mentalność rolników związana z chęcią

zrzeszania się

19. Niska świadomość pracodawców – niechęć

do zrzeszania się, brak wiary w korzyści płynące

z tworzenia związków

20. Niewystarczający dostęp do Internetu oraz

wysoki koszt dostępu

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Środki z Unii Europejskiej – nowe źródła  i

instrumenty wsparcia gospodarki

1. Odpływ kadry

2. Euro 2012 2. Ciągłe zmiany przepisów w obszarze

działalności gospodarczej

3. Pomorska specjalna strefa ekonomiczna 3. Kryzys  w tzw. gałęziach powiatowych np.

Przetwórstwo mięsne, branża papiernicza

4. Możliwość wykreowania subregionu

Świecko – Grudziądzkiego

4. Marginalizacja Powiatu Świeckiego (np.

Tuchola a nie Świecie ośrodkiem pretendującym

do miana subregionu)

5. Autostrada A1 5. Brak węzła autostradowego w miejscowości

Warlubie

6. Droga ekspresowa S5 6. EURO 2012  w  kontekście  odpływu  środków

z funduszy strukturalnych do regionów gdzie

będą organizowane mistrzostwa oraz

przesunięcia środków z inwestycji lokalnych do

regionalnych
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7. Korzystny wizerunek powiatu 7. Nadmierny fiskalizm

8. Umacnianie więzi gospodarczych z krajami

Europy Wschodniej

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Dla celów analizy przedstawionej powyżej zmodyfikowano klasyczny podział na obszary wewnątrz i na

zewnątrz  analizowanego  podmiotu  na  obszar  statyczny  -  silne  i  słabe  strony  –

i  dynamiczny  -  możliwości  i  zagrożenia).  Dodatkowo  w  oparciu  o  istniejące  dokumenty  strategiczne

wyższego rzędu (głównie Strategia Rozwoju Kraju) przyjęto, że nie nastąpią żadne gwałtowne zmiany

makrogospodarcze, istotne zmiany polityki rolnej bądź podatkowej, które miałyby fundamentalny

wpływ na sytuację Powiatu.

Analizy SWOT/TOWS – służą do badania relacji pomiędzy atutami i słabościami powiatu, a

szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania wyboru

najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości powiatu w kontekście

możliwości  i  zagrożeń -  jest  więc  spojrzeniem „od  sytuacji  dzisiejszej  w  przyszłą”,  za  to  TOWS jest

analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych stron powiatu. Analiza

SWOT/TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy czynników oraz ich ocenie opiera się następujących

zasadach:

I. badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami i zagrożeniami, przy

czym:

1. W analizie SWOT istnienie interakcji stwierdza się odpowiadając na następujące pytania:

a) czy zidentyfikowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które mogą się zdarzyć?

b) czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się możliwości?

c) czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie możliwych zagrożeń?

d) czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania potencjalnych zagrożeń?

2. W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania:

a) czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony?

b) czy możliwości spotęguje posiadane silne strony?

c) czy zagrożenia spotęgują występujące słabości?

d) czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe strony?

II. Dla każdego z wyspecyfikowanych powyżej pytań buduje się odpowiednią tablicę, za pomocą której

bada się relacje pomiędzy parami czynników, przypisując istniejącemu silnemu powiązaniu cyfrą „2”,

słabej „1”, nieistniejącej „0”;
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III. Otrzymane sumy powiązań (poziome i pionowe) podlegają przemnożeniu przez wartość

odpowiedniego czynnika, określonego w bilansie strategicznym, tworząc poziome i pionowe wartości

interakcji a ich suma łączną wartość interakcji;

IV. Zestawienie wartości interakcji dla poszczególnych par czynników stanowi wskazówkę do wyboru

najkorzystniejszego wariantu strategii. Różne warianty strategii różnią się metodyką ich wdrażania,

dostosowaną do ich charakteru, określoną dwoma podstawowymi czynnikami:

1. Wielkością potrzebnych środków na realizację strategii (i/lub poziomem ryzyka

finansowego budżetu);

2. Intensywnością zmian (zakres programów, harmonogram przedsięwzięć itp.).

Na  wykresie  7  przedstawiono  analizę SWOT  dla  powiatu  świeckiego  (pełne  macierze  zawarte  są w

rozdziale załączniki).

Wykres 7. SWOT powiatu świeckiego

Atuty
Słabości

Szanse

Zagrożenia

0,00

5,00

10,00

15,00
SWOT

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

W  tej  analizie  najsilniejsze  relacje  występują pomiędzy  silnymi  stronami  (atutami)  powiatu  a

możliwościami (szansami), co sugeruje przyjęcie strategii agresywnej – ukierunkowanej na

wykorzystanie pojawiających się możliwości przy pomocy posiadanych atutów.

Zgodnie z przyjętą metodyką dokonano analizy TOWS, przedstawionej na wykresie 8 (pełne macierze

zawarte są w rozdziale załączniki).
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Wykres 8. TOWS powiatu świeckiego

Szanse

Zagrożenia

Atuty

Słabości
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TOWS

Źródło: analiza Inwest Consulting SA

Wyniki  analizy  TOWS  są bardziej  zrównoważone  –  choć najniższy  wynik  liczbowy  dla  relacji

zagrożenia/słabe strony wskazuje, że możliwe zagrożenia nie powinny znacząco osłabić

zidentyfikowanych silnych stron powiatu.

Opracowano także zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik prezentuje wykres 9.

Wykres 9. SWOT/TOWS powiatu świeckiego

Atuty

Słabości

Szanse

Zagrożenia
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40
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SWOT+TOWS

Źródło: analiza Inwest Consulting SA
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Sumaryczne wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na najsilniejsze relacje pomiędzy silnymi

stronami,  a  szansami  rozwojowymi  Powiatu  Świeckiego,  czyli  najsilniejszą ważoną wartość ma

odpowiedź na pytanie:

„Czy zidentyfikowane silne strony pozwolą wykorzystać pojawiające się szanse?”

Sugeruje to przyjęcie strategii agresywnej, czyli maksymalne wykorzystanie szans sprzyjających

rozwojowi.

Drugą w  kolejności  dodatnią korelację wykazała  relacja  „słabe  strony/  szanse”,  czyli  odpowiedź na

pytanie:

„Czy zidentyfikowane słabe strony nie przeszkodzą w wykorzystaniu możliwości?”

To pozwalałoby sugerować strategię przygotowawczo-ofensywną, czyli w pierwszym rzędzie eliminacja

słabości powiatu, a następnie wykorzystanie pojawiających się możliwości.

Pozostałe korelacje różniły się znacząco co do osiągniętego wyniku.

Podsumowując:

Powiat Świecki winien kierować się strategią agresywną, oznaczającą wykorzystanie

synergii pomiędzy silnymi stronami a możliwościami, ale jednocześnie pamiętając o

strategii przygotowawczo-ofensywnej (mini-maksi) – czyli stopniowa eliminacja słabych

stron dla lepszego wykorzystania rysujących się możliwości.

4.3 WIZJA ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO

Po ustaleniu optymalnej strategii dla Powiatu Świeckiego określono wizję i pola rozwoju strategicznego

powiatu.

WIZJA ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO:
Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy  zaspokoją swoje

potrzeby oraz mogą rozwijać aspiracje zawodowe i intelektualne, uzdolnienia,

a także dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny.

Pole rozwojowe 1:

Budowa
i modernizacja
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

Pole rozwojowe 2:

Modernizacja
infrastruktury
społecznej
i administracyjnej

Pole rozwojowe 3:

Budowa
i modernizacja
infrastruktury
komunikacyjnej

Pole rozwojowe 4:

Promocja powiatu;
poszukiwanie
partnerów
i inwestorów
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Realizacja  wszystkich  celów  strategicznych  powinna  odbywać się w  oparciu  o  ekologię, właściwe

finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie nowych miejsc

pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno – ekonomiczny powiatu.



5. PROGRAMY STRATEGICZNE POWIATU

ŚWIECKIEGO
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Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania

publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, który

prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Na podstawie analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy

strategiczne. W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące

inwestycjami. W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w

Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Poniżej przedstawiono programy strategiczne Powiatu Świeckiego.
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5.1 PROGRAMY STRATEGICZNE

W poniższej tabeli zaprezentowano wszystkie programy należące do Strategii z zaprezentowanym graficznie planowanym okresem ich realizacji.

Obszary zacienione pokazują okres projektowanej aktywności w ramach poszczególnych programów.

Tabela 22. Zestawienie realizacji programów i działań Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego dla obszaru rozwój społeczny
(niezaznaczenie wiersza oznacza, że zadania zaplanowano na późniejszy okres).

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

S1. Poprawa funkcjonowania i wizerunku

administracji publicznej

Określenie celów urzędów.

Organizacja współpracy partnerskiej i przewodzenie zmianami w organizacji.

Pełna informatyzacja urzędów i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

jakością i powstanie informatycznego społeczeństwa obywatelskiego.

S2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Powiatu Świeckiego na tle zagrożeń

wynikających z działania sił natury i

działalności człowieka – podprogram PCD

Utrzymanie i modernizacja infrastruktury technicznej, teleinformatycznej

łącznościowej w ramach PCD

Doskonalenie współpracy z innymi służbami i instytucjami podczas organizacji

dużych i nietypowych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zwiększenie skuteczności przepływu informacji o zdarzeniach i zagrożeniach do

obywateli.

Współpraca z mediami w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców Powiatu na

temat lokalnych zagrożeń ich identyfikacji i sposobów zachowania w przypadku

wystąpienia.

S3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Całodobowa obsługa PCZK.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Powiatu Świeckiego na tle zagrożeń

wynikających z działania sił natury i

działalności człowieka – podprogram PCZK

Wyposażenie  PCZK w nowoczesny i wydajny serwer  .

Wyposażenie PCZK w namiot sztabowy wraz z wyposażeniem.

Wyposażenie PCZK w samochód operacyjny – terenowy.

S4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa

mieszkańców w zakresie działania

przeciwpowodziowego.

Doposażenie magazynów powodziowych w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych.

S5. Poprawa jakości współpracy pomiedzy

służbami i  instytucjami podczas

organizacji dużych i nietypowych akcji

ratowniczo-gaśniczych.

Organizacja bezpośredniej łączności między wszystkimi służbami i instytucjami

biorącymi udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Aktualizacja bazy danych  .

Określenie szczegółowych zasad współpracy.

Organizacja wspólnych szkoleń i ćwiczeń.

S6. Zwiększenie skuteczności przepływu

informacji o zdarzeniach i zagrożeniach

Modernizacja  komputerowej sieci LAN w stanowisku dyspozytorskim.

Rozszerzenie działania wirtualnego stanowiska dyspozytorskiego.

S7. Modernizacja i rozwój jednostek ochrony

ppoż. włączonych do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego i tych nie będących w

systemie.

Dokonanie analizy  wykonania planu rozwoju jednostek ochrony ppoż. i KSRG.

Patronat nad doposażeniem jednostek ochrony ppoż.

Organizacja szkoleń, turniejów i zawodów.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

S8. Bezpieczne miasta

Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.

Przeciwdziałanie przestępstwom narkotykowym.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo w szkole.

S9. Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój

przedsiębiorczości

Pomoc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Rozwój usług dla przedsiębiorców.

S10. Zwiększenie dostępu do usług i

instrumentów świadczonych na rzecz

bezrobotnych

Promocja zatrudnienia młodzieży.

Promowanie zatrudnienia osób bezrobotnych, zwłaszcza w szczególnej sytuacji na

rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

S11. Podniesienie jakości usług świadczonych

na rzecz bezrobotnych

Poprawa działania służb zatrudnienia.

Rozwój usług poradnictwa zawodowego.

Wzmocnienie pośrednictwa pracy/usługi EURES.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

S12. Wyrównywanie szans w szkole i na rynku

pracy

Współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i organem nadzoru

pedagogicznego w zakresie wprowadzania nowych kierunków i form kształcenia

zawodowego  oraz dostosowywania metod kształcenia do wymagań

egzaminacyjnych. Tworzenie warunków do rozwoju uczniów uzdolnionych.

Wsparcie edukacyjne uczniów oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich

uczniów.

S13. Przeciwdziałanie bezradności i bierności

społecznej oraz wspieranie wychowawczej

funkcji rodziny

Współpraca szkół z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami, policją,

szkołami wyższymi w zakresie uzupełniania wiedzy o współcześnie występujących

problemach dzieci i młodzieży oraz sposobach ich rozwiązywania

Realizacja programów profilaktyki zachowań oraz uzależnień (uzależnienia, agresja,

ochrona zdrowia, lekceważenie obowiązków szkolnych) adresowanych do uczniów i

rodziców.

Prowadzenie systemowej terapii rodzin.

Powołanie grup wsparcia kryzysowego w szkołach z udziałem nauczycieli

posiadających wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z  trudnościami.

S14. Perspektywy rozwoju edukacyjnego

dorosłych

1. Stworzenie bazy lokalnych instytucji kształcących w formach kursowych.

2. Wspieranie rozwoju sieci instytucji szkoleniowych, kształcących w formach

kursowych.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

1. Tworzenie oddziałów w szkołach dla dorosłych.

2. Otwieranie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach  dla

dorosłych.

3. Organizowanie konferencji, szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie

korzystania z funduszy pomocowych.

Stymulowanie współpracy organizacji zrzeszających emerytów i rencistów, klubów

seniora, instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami starszymi oraz

innych organizacji w zakresie organizowania wykładów ogólnych przez wybitnych

specjalistów z różnych dziedzin oraz zajęć w sekcjach zainteresowań.

S15. Poprawa dostępu do edukacji osób

niepełnosprawnych

1. Zapewnianie możliwości integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z grupą

   rówieśniczą.

2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej i poczucia wyobcowania oraz odrzucenia

  ze strony środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

3. Zapewniania udziału uczniów niepełnosprawnych  w zajęciach dostosowanych

   do indywidualnych możliwości rozwojowych.

4. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

1. Organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dla rodzin

   wychowujących dzieci niepełnosprawne.

2. Organizowanie  szkoleń,  warsztatów, imprez i kampanii  informacyjnych

   mających na celu szersze rozumienie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych.

3. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów

  wychowujących dzieci niepełnosprawne.

4. Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu

1. Doskonalenie praktycznej nauki umiejętności prospołecznych uczniów.

2. Pomoc w ukierunkowywaniu zainteresowań poprzez udział w dodatkowych

  zajęciach,  zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami.

3. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczniów

niepełnosprawnych.

S16. Ochrona dziedzictwa narodowego
Krzewienie kultury i patriotyzmu narodowego

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

S17. Rozwój życia społecznego

Patronat organizowanych imprez kulturalno – sportowych na terenie powiatu

świeckiego

Stworzenie jednolitego całorocznego planu kalendarza imprez kulturalno –

sportowych na rok bieżący.



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

 82

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Propagowanie i promowanie zdrowego trybu życia.

Modernizacja i unowocześnianie bazy dydaktycznej, sportowej oraz socjalno –

noclegowej szkół i placówek

1. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji organizacyjnych i

sprawozdań z przeprowadzonych imprez;

2. Umieszczanie sprawozdań organizacyjnych na stronach internetowych.

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Powiatu

Świeckiego

Organizacja imprez obejmujących swoim działaniem teren UE, promujący obszar

Powiatu Świeckiego.

Praca z młodzieżą o wybitnych uzdolnieniach sportowych.

Wykorzystanie Doliny Dolnej Wisły i Borów Tucholskich jako środków poznawczo

prozdrowotnych.

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie mające na celu zwiększenie świadomości

ludzkiej na wynikające zagrożenia cywilizacyjne związane z aparatem ruchu.

Tworzenie nowych kierunków kształcenia odpowiadających zapotrzebowaniu

pracodawców, wynikających z konieczności rozwijania talentów sportowych oraz

propagowania zdrowego stylu życia

Integracja społeczeństwa powiatu świeckiego a społeczeństwem krajów UE.

Pozyskiwanie środków finansowych z UE na inwestycje związane z rozwojem życia

społecznego mieszkańców powiatu świeckiego.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

S18. Poprawa jakości życia i zdrowia

mieszkańców

1. Ogłaszanie konkursów na realizację szkoleń w zakresie udzielania pierwszej

pomocy.

2. Ogłaszanie konkursów na realizację szkoleń w zakresie promocji zdrowego

odżywiania się.

3.  Realizacja programów profilaktycznych i szkoleń.

S19. Modernizacja bazy zakładów opieki

zdrowotnej

Termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego (wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, docieplenie stropów i ścian).

Wymiana dźwigów osobowych.

Przebudowa bloku operacyjnego i wymiana zdekapitalizowanego wyposażenia

sterylizacji szpitalnej.

Zakup nowoczesnego aparatu RTG w technice cyfrowej.

S20. Powiatowa Strategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych

Program Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji

Zawodowej, Społecznej oraz Przestrzegania

Praw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie

Świeckim

Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych poprzez

likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w

urzędach, instytutach  świadczących  pomoc  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych, placówkach ogólnodostępnej służby zdrowia oraz

placówkach oświaty i pomocy społecznej.

Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania skutkom

bezrobocia wśród niepełnosprawnych

Opracowanie bazy danych o osobach niepełnosprawnych, rozpowszechnianie

informacji o uprawnieniach  utworzenie centrum informacji
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka niepełnosprawnego w

integracyjnej grupie przedszkolnej i klasie szkolnej ( wczesna integracja)

Szerszy dostęp do rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych

Zorganizowanie systemu działań wspierających dla osób niepełnosprawnych i ich

rodzin oraz tworzenie możliwości aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w

życiu lokalnej społeczności

S21. Powiatowa Strategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych

Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego

rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej , uzyskanie stałej bazy lokalowej

na hotel.

Utworzenie centrum integracji społecznej - ograniczanie zjawiska wykluczenia

społecznego, przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i

zawodowym oraz osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy– reintegracja

zawodowa i społeczna

Rozwój klubów integracji społecznej w gminach powiatu –specjalistyczne

poradnictwo, samopomoc i roboty publiczne.

Wczesna profilaktyka rodzin, kompensacja potrzeb dzieci w szkole i środowisku,

tworzenie i rozwijanie różnych form terapii dzieci i młodzieży , inicjowanie

samopomocowych form wspierania rodziny.
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju  dzieciom  i młodzieży

pozbawionych opieki rodzin naturalnych (działania ukierunkowane na wszechstronną

opiekę nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej

oraz niedostosowanym społecznie; pomoc socjalna, psychologiczna w kierunku

szybkiego powrotu dziecka do rodziny naturalnej, wspieranie rodzin w funkcjach

wychowawczych poprzez poradnictwo rodzinne oraz systemową terapię rodzinną).

Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej – zawodowe rodziny wielodzietne ,

specjalistyczne , pogotowia rodzinne , promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i

utworzenie bazy danych kandydatów na rodziców zastępczych.

Standaryzacja Domów Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Edukacja publiczna – informowanie społeczeństwa o możliwościach szukania

pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów,

informatorów, zamieszczanie informacji w lokalnej prasie, radio, telewizji

Edukacja  kadr  pomocy  społecznej  w  celu  systematycznego  wzmacniania  jej

potencjału.

S22. Rozwój komunikacji lokalnej

Analiza potrzeb komunikacyjnych (we współpracy z urzędem marszałkowskim i

gminami)

Rozwój lokalnych połączeń kolejowych

Propagowanie wśród przedsiębiorców informacji o problemach komunikacyjnych
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Wspieranie rozwoju komunikacji autobusowej/mikrobusowej

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu

Tabela 23. Zestawienie realizacji programów i działań Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego dla obszaru rozwój infrastruktury.

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

I1. Stworzenie bazy o terenach

inwestycyjnych na obszarze powiatu

Sporządzenie diagnozy (zebranie aktualnych informacji) o terenach

inwestycyjnych  występujących na obszarze całego powiatu

Wprowadzenie zebranych informacji na stronę internetową starostwa oraz

bieżąca ich aktualizacja

I2. Sieć szerokopasmowa drogą do

społeczeństwa  informatycznego

Ustalenie zasad przez gminy z terenu powiatu w jaki sposób należałoby

rozprowadzić sieć szerokopasmową od siedzib gmin do mieszkańców.

Wyznaczenie miejsc ( siedziby remiz, świetlic wiejskich, szkół ,

przedszkoli)na umieszczenie dodatkowych anten, przekaźników  w celu

dotarcia do każdego mieszkańca.

Ustalenie  zasad  dotyczących  odpłatności  za  korzystanie  z  dostępu  do

szerokopasmowej sieci internetowej ( w rozbiciu na różne kategorie)
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

I3. Przebudowa  systemu  dróg

powiatowych  jako czynnik  rozwoju

gospodarczego  i turystycznego

powiatu

Złożenie wniosku w celu pozyskania środków unijnych na realizację

programu.

Przebudowa systemu dróg powiatowych

I4. Koordynacja w zakresie stworzenia

zbioru informacji na temat dróg

gminnych i powiatowych  położonych

na obszarze całego Powiatu

Zebranie danych o wszystkich drogach gminnych i powiatowych oraz

zdiagnozowanie ich potrzeb

Bieżąca aktualizacja potrzeb

Stworzenie wspólnych dla Powiatów i Gmin kryteriów ważności (kolejności)

inwestycji drogowych

I5. Powiatowy e-zasób geodezyjno-

kartograficzny

Wyselekcjonowanie materiałów zgromadzonych w PODGiK, EGBiL oraz GN,

przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz umieszczenie tych materiałów w

bazie danych, wyłączenie z zasobu materiałów zbędnych
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Wyczyszczenie powiatowej bazy danych z nagromadzonych błędów,

doprowadzenie do spójności części kartograficznej z częścią opisową,

uruchomienie niezbędnych procedur formalno-prawnych niezbędnych dla

poprawienia jakości danych, uzupełnienie danych osobowych pozyskanych z

baz gminnych.

Wykonanie w formie numerycznej mapy zasadniczej dla obu miast Powiatu

(Świecie i Nowe), oraz dla miejscowości gminnych w Powiecie.

Utworzenie „referatu mapy numerycznej” i związana (modernizacja zaplecza

sprzętowego jak wdrożenie systemu dla jego sprawnego działania).

Utworzenie  stanowisk  komputerowych dla interesantów, które będą

spełniać rolę informacyjno-użytkową jak również ułatwią wzajemne

korelacje na poziomie petent-urząd. Utworzenie wewnętrznego połączenia

sieciowego z wszystkimi wydziałami starostwa, które wspomagają się

danymi zgromadzonymi w Wydziale.

I6. Uporządkowanie gospodarki

odpadami poprzez usprawnienie

procesu ich odzysku i unieszkodliwiania

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów na bazie istniejących

składowisk w Sulnówku i Osnowie

Budowa instalacji do pozyskiwania energii z odpadów biodegradowalnych

na terenie ZEC W Świeciu.



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

 89

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

I7. Uporządkowanie gospodarki

ściekowej w zabudowie rozproszonej

Diagnoza potrzeb budowy instalacji spełniających wymogi prawa

budowlanego i standardy ochrony środowiska.

Pomoc finansowa oraz pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych

udzielana przez gminy powiatu świeckiego na budowę  instalacji

sanitarnych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu

Tabela 24. Zestawienie realizacji programów i działań Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego dla obszaru rozwój turystyczny.

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

T1. Stworzenie bazy informacji

turystycznej Powiatu

Świeckiego

Powstanie punktu informacji turystycznej

Zebranie (w jednym miejscu)  informacji turystycznej dotyczącej wszystkich atrakcji

turystycznych Powiatu Świeckiego (a także i  z  ościennych gmin,  powiatów) w postaci

drukowanej- foldery, ulotki, przewodniki i inne wydawnictwa

Odpowiednia obsada kadrowa na poziomie Powiatu Świeckiego dla sprawnego działania

w zakresie informacji turystycznej, zbioru i udostępniania danych etc

Stworzenie powiatowego kalendarza imprez – kulturalnych, sportowych etc w formie

elektronicznej i drukowanej
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Stworzenie bazy informacji o twórcach ludowych

T2. Promocja terenów

atrakcyjnych turystycznie

Opracowanie strategii promocyjnej – współpraca między gminami, przedsiębiorcami,

właścicielami gospodarstw agroturystycznych.

Promocja szlaku wodnego rzeki Wdy szansą na rozwój turystyki wodnej

Promocja terenów Dolnej Wisły jako lekcja historii (szlak mennonicki)

Szkolenia dla mieszkańców Powiatu w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej

– rozwój w zakresie turystyki

T3. Szlaki turystyczne szansą na

rozwój turystyki weekendowej

Zebranie informacji nt. szlaków turystycznych i ich zaewidencjonowanie

Oznakowanie i wytyczenie tras szlaków + odnowienie istniejących szlaków –

czytelniejsze oznakowanie, dodatkowe informacje o terenie + tłumaczenie na język

angielski, j. niemiecki

Stworzenia szlaku dla fotografów, wyznaczenie dla nich punktów na szlaku oraz

stworzenie mapy (np. mapa rezerwatów dla fotografów)

Stworzenie szlaków: elektrowni wodnych, młynów wodnych, gotyku ceglanego, wież

ciśnień, szlaku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu
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Tabela 25. Zestawienie realizacji programów i działań Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego dla obszaru rozwój gospodarczy.

program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

G1. Upraszczanie procedur dostępu

do procedur administracyjnych

Stworzenie e-urzędu

Wprowadzenie mierników wykonywania procedur w Starostwie

G2. Wzmocnienie współpracy

przedsiębiorców i samorządu

Ożywienie istniejącego porozumienia samorządu i przedsiębiorców

Stworzenie  forum łączącego  Powiat,  Gminy  i  przedsiębiorców  w  celu  wymiany

informacji wraz z mechanizmami aktywizującymi kolejnych przedsiębiorców

Lobbing na rzecz przedsiębiorczości na terenie Powiatu

Aktywizacja Powiatowej Rady Zatrudnienia celem podnoszenia poziomu systemu

planowania instrumentów rynku pracy

G3. Podnoszenie świadomości

nauczycieli w obszarze zrozumienia

znaczenia inwestycji

infrastrukturalnych (sieci) dla

rozwoju ekonomicznego

Stworzenie platformy przekazywania informacji (np. w ramach form opisanego
w działaniu 2 programu G2)

G4. Ciągłe doskonalenie

dopasowania systemu edukacji

zawodowej do potrzeb

przedsiębiorców

Stworzenie  forum łączącego  Powiat,  Gminy  i  przedsiębiorców  w  celu  wymiany

informacji o potrzebach edukacyjnych (wspólnie z opisanym w G2).

Prezentacja prawdziwych potrzeb zawodowych – systematyzacja prezentacji

przedsiębiorstw i ich potrzeb (wycieczki, informacje WWW, informator)
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program działanie
Czas realizacji w latach

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

Wspomagania powstawania programów autorskich

G5. Wspieranie rozwoju energetyki

ze źródeł odnawialnych

Stworzenie  wraz  z  Gminami  bazy  danych o możliwościach i potrzebach

energetycznych (np. ogrzewanie obiektów samorządowych).

Prezentacja danych w mediach, uczestnictwo w organizacjach zajmujących się

promocją rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych

Bezpośrednie działania inwestycyjne/modernizacyjne w zakresie energetyki ze

źródeł odnawialnych

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu



6. STRATEGIA POWIATU ŚWIECKIEGO A INNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE
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6.1 WSTĘP

W niniejszym rozdziale  dokonano  prezentacji  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Świeckiego  w

latach  2007  –  2013  na  tle  innych  dokumentów strategicznych  –  Strategii  Rozwoju  Kraju  oraz

Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Analiza wykazuje zbieżność strategii

powiatu z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla dotyczącymi powiatu.

6.2 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

Wszystkie realizowane projekty inwestycyjne w Powiecie powinny zawierać się

w ogólnych ramach strategicznych wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 –

2015, przyjętą przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku. Jest to dokument nadrzędny,

określający  główne  kierunki  rozwoju  gospodarczego  Polski  po  przystąpieniu  do  Unii

Europejskiej. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców

Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Priorytetami strategicznymi są:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.

5. Rozwój obszarów wiejskich.

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Wszystkie priorytety Strategii Rozwoju Kraju znajdują swoje odpowiedniki Strategii Rozwoju

Powiatu Świeckiego.

6.3 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Spójność dokumentów strategicznych powiatu wymaga połączenia celów Strategii z

dokumentem nadrzędnym jakim jest strategia wojewódzka. Spójność ta realizowana jest na

poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne

zadania inwestycyjne.

Obszary rozwoju: społeczny, infrastrukturalny, gospodarczy i turystyczny będące podstawowymi

dla Powiatu Świeckiego znajdują swoje odzwierciedlenie również w Strategii Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Gospodarczy obszar rozwoju można odnieść do

priorytetowego obszaru działań, występującego w Strategii Województwa pod nazwą „Rozwój

nowoczesnej  gospodarki”.  Jednym  z  działań wskazanego  obszaru  jest  „Promocja  rozwoju
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turystyki”, do którego idealnie wpasowuje się  obszar rozwoju turystyki Powiatu Świeckiego.

Rozwój infrastruktury znajduje swój odpowiednik w obszarze Strategii Województwa o nazwie

„Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu”. Ostatni z wyróżnionych

obszarów Strategii Powiatu Świeckiego czyli obszar społeczny można odnieść do priorytetowego

obszaru  Strategii  Województwa  jakim  jest  „Rozwój  zasobów  ludzkich”,  mówiący  o  walce  z

bezrobociem, budowie partnerstwa publiczno-społecznego, rozwoju edukacji i innych niezwykle

ważnych na tym polu działaniach.



7. WDRAŻANIE STRATEGII
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7.1 METODY WDRAŻANIA I MONITOROWANIA STRATEGII ROZWOJU

POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2007-2013

Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę do

precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, że

aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych winna

zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej

powiatu.

Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych powiatu. Określenie „cel”

określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego

opracowania.

W skali krótko- i średniookresowej aktualizację planów rozwojowych powiatu zapewnia

przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletni Plan Inwestycyjny. Monitoring i

ewaluacja WPI oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Planie polega na

wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój

społeczny i gospodarczy powiatu.

Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizację kolejnych budżetów; w

pozostałych  obszarach  cele  opisane  w  Strategii  winny  stać się podstawą projektów

realizowanych przez samorząd.

Sposób pracy nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym składa się z:

1. Zbierania wniosków inwestycyjnych od wszystkich zainteresowanych, w tym

bezpośrednio mieszkańców.

2. Poddawania wniosków ocenie, poprzez kryteria przyjęte przez Radę.

3. Aktualizacja zarówno części finansowej jak i rzeczowej WPI.

 Taki cykl pracy zapewnia bieżące monitorowanie wykonania założeń strategicznych powiatu.

Władze powiatu wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj

zadań i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań.

Budżety  powiatu  na  kolejne  lata  przygotowywane  będą w  oparciu  o  dokumenty

operacyjne (WPI). Taki system wdrażania zapewnia kontrolę wdrażania oraz zgodność z

obowiązującym prawem.
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Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych

projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące

podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami.

Sposób  prezentacji  osiągnięć w  realizacji  strategii  to  decyzja  władz  powiatu.

Monitorowanie i ocena zarówno Strategii polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do

założeń opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych

i finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

Starostwo Powiatowe jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialne za:

§ zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu

realizacji Strategii,

§ zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych.

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawową informację pokazującą

realizację Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.

Strategia rozwoju Powiatu Świeckiego została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie

przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy

stanem faktycznym i stanem pożądanym w powiecie.

Umiejscowienie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji strategii przedstawia poniższy schemat.



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

99

Schemat 1. Schematyczne umiejscowienie tworzenia, weryfikacji i monitorowania
strategii

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

Organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy

Przedsiębiorcy

Starostwo

Pozostali
partnerzy

Rada Powiatu

Zespół Roboczy
(zespoły ds. planów

wieloletnich)

Tworzenie i
weryfikacja WPI

(corocznie)

Tworzenie i
weryfikacja

Strategii
(okresowo)

Zatwierdzona
Strategia

Zatwierdzony
WPI

UCHWAŁA
BUDŻETOWA

Tworzenie i
weryfikacja planów
nieinwestycyjnych

Bieżące
monitorowanie Sprawozdanie

z wykonania
budżetu

Uchwalanie



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

100

7.2 SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY SEKTOREM

PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Do zadań powiatu należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji

pozarządowych działających na jego terenie. Sposób przygotowania i monitorowania strategii

i innych dokumentów związanych z rozwojem powiatu gwarantuje włączenie organizacji

pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo należy

wspomnieć, że skład Rady Powiatu będącej szeroką reprezentacją mieszkańców powiatu sprzyja

łączeniu różnych środowisk w aktywności  na rzecz  powiatu.  Bezpośrednio w zgłaszaniu i  przy

opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo

zarówno poprzez włącznie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie

Powiatu.

Powiat inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi

przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla

przedstawicieli tych jednostek.

7.3 PUBLIC RELATIONS STRATEGII POWIATU ŚWIECKIEGO

Istotną uwagę władze powiatu przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej i

wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii.

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów

związanych  pośród  przyszłych  beneficjentów  (w  tym  zwłaszcza  mieszkańców),  jednostek

podległych i innych podmiotów odbywa się poprzez trzy formy komunikacji:

· serwisy internetowe - będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji o

aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło informacji o

założeniach i osiągnięciach strategii,

· współpracę z mediami - działania wykorzystujące współprace z prasą, radiem, telewizją

o zasięgu lokalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Strategii

i dokumentów związanych,

· bezpośrednie działania informacyjno – promocyjne Starosty.

Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak

najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc do

mieszkańców powiatu, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie

społeczności lokalnej o realizacji Strategii Powiatu odbywać się będzie w sposób pośredni –

medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą w lokalnej
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prasie, na stronie internetowej powiatu, w materiałach i broszurach promocyjnych

i informacyjnych. Bezpośrednio Strategia prezentowana będzie podczas spotkań

z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk, organizacjami pozarządowymi.



8. ZAŁĄCZNIKI
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8.1 MACIERZ ANALIZY SWOT POWIATU ŚWIECKIEGO
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2,40 1,00 0,90 1,20 1,80 0,60 1,35 0,20 0,10 0,32 0,10
edukacja 0,60 0 0 0 0 1 0 0 0,60 1 0 0 0 0,60
budżet 0,50 1 0 1 0 0 1 0 1,50 1 2 2 0 2,50
położenie Powiatu 0,60 1 0 2 0 1 0 2 3,60 0 1 0 0 0,60
lasy/ tereny zielone 0,60 0 1 2 0 2 0 0 3,00 0 0 0 0 0,00
rolnictwo i leśnictwo (z przetwórstwem) 0,60 0 1 0 2 0 0 1 2,40 2 0 0 0 1,20
drogi (połączenia zewnętrzne) 0,45 1 0 2 0 1 0 0 1,80 2 0 1 0 1,35
handel, transport i magazynowanie 0,30 1 1 0 0 2 0 2 1,80 1 0 0 0 0,30

14,70 6,55
ludność 0,07 1 0 0 0 1 0 0 0,14 2 0 0 0 0,14
bezrobocie 0,05 1 2 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,00
infrastruktura turystyczna 0,08 0 1 2 2 0 0 1 0,48 2 0 1 0 0,24
zagospodarowanie przestrzenne 0,05 0 0 1 0 1 0 0 0,10 0 0 2 2 0,20
komunikacja lokalna (w tym piesza/ rowerowa) 0,08 0 0 2 0 2 0 2 0,48 0 0 0 0 0,00
infrastruktura gazowa 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 0,05
komunikacja publiczna 0,05 1 0 2 0 0 0 1 0,20 0 0 2 0 0,10

1,55 0,73

Źródło: analiza Inwest Consulting SA
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8.2 MACIERZ ANALIZY TOWS POWIATU ŚWIECKIEGO
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wartość 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,45 0,30 0,07 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,05
edukacja 2,40 0 0 0 0 0 1 0 2,40 0 2 0 0 0 0 0 4,80
budżet 1,00 2 0 0 0 0 0 0 2,00 0 0 1 1 1 0 0 3,00
turystyka i rekreacja 0,90 0 1 1 1 0 1 1 4,50 0 2 2 0 0 0 1 4,50
lasy i tereny zielone 1,20 0 1 0 0 1 1 0 3,60 0 0 1 0 0 0 0 1,20
rolnictwo i leśnictwo (z przetwórstwem) 1,80 0 1 0 2 0 1 2 10,80 1 2 0 0 0 0 0 5,40
telekomunikacja 0,60 1 0 0 0 0 0 1 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0,00
drogi i połączenia zewnętrzne 1,35 1 0 1 0 1 0 1 5,40 0 0 2 0 1 0 1 5,40
suma 29,90 24,30
bezrobocie 0,20 1 1 0 0 1 0 1 0,80 2 0 0 0 0 0 0 0,40
zagospodarowanie przestrzenne 0,10 0 0 2 0 0 1 1 0,40 1 0 1 0 0 2 0 0,40
drogi i połączenia lokalne 0,32 1 2 2 0 0 1 2 2,56 0 0 2 0 0 0 2 1,28
infrastruktura gazowa 0,10 0 0 0 0 0 0 1 0,10 0 0 1 0 0 0 0 0,10

3,86 2,18
 Źródło: analiza Inwest Consulting SA
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8.3 KARTY PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH

8.3.1 Rozwój społeczny

Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S1
Poprawa funkcjonowania i wizerunku administracji

publicznej.

Opis programu Przeorganizowanie urzędów przy pomocy jasno określonych

celów przypisanych do poziomu samorządu gminnego i

powiatowego. Działanie wspomagane będzie nowymi

technologiami wprowadzanymi do urzędów (informatyzacja,

internetyzacja - opisane w programie G1) oraz zintegrowanym

systemem zarządzania jakością.

Działanie 1 Określenie celów urzędów.

Miernik oceny działania 1 Identyfikacja przez obywateli zbieżności kierunków

funkcjonowania administracji z oczekiwaniami obywateli

(ankieta)

Termin realizacji działania 1 2008-2015

Koordynator działania 1 Starosta świecki

Działanie 2 Organizacja współpracy partnerskiej i przewodzenie zmianami w

organizacji.

Miernik oceny działania 2 Stopień zaangażowania partnerów w realizację zadania

(podany w %).

Termin realizacji działania 2 2008-2015

Koordynator działania 2 Starosta Świecki

Działanie 3 Pełna informatyzacja urzędów i wdrożenie zintegrowanego

systemu zarządzania jakością i powstanie informatycznego

społeczeństwa obywatelskiego.

Miernik oceny działania 3 Sprawne funkcjonowanie administracji w informatycznym

społeczeństwie obywatelskim (ocena obywateli podmiotów

gospodarczych i instytucji oraz partnerów samorządowych).

Termin realizacji działania 3 2020

Koordynator działania 3 Starosta Świecki
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Obszar Strategiczny Rozwój społeczny

Program S2

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

świeckiego na tle zagrożeń wynikających z działania sił

natury i działalności człowieka – podprogram PCD

Opis programu Realizacja programu ma za zadanie ograniczanie skutków klęsk

żywiołowych i zdarzeń  losowych, ich ograniczanie,

przewidywanie możliwości  ich wystąpienia, podniesienie

skuteczności działań ratowniczych na terenie powiatu. Działanie

to   będzie realizowane w ramach zintegrowanego ze wszystkimi

służbami  Powiatowego Centrum Dyspozytorskiego oraz

całodobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wprowadzenie monitoringu i analizy zagrożeń mających na celu

zwiększenie efektywności działania przejawiającej się w skróceniu

czasu dojazdu do zdarzeń ratowniczych co z kolei przyczyni się do

spadku liczby ofiar zdarzeń losowych. Wszystko to wpłynie na

wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Działanie 1 Utrzymanie i modernizacja infrastruktury technicznej,

teleinformatycznej i łącznościowej w ramach Powiatowego

Centrum Dyspozytorskiego.

Miernik działania 1 Wielkość nakładów na modernizację.

Termin realizacji działania 1 ciągły

Koordynator działania 1 Starosta Świecki

Działanie 2 Doskonalenie współpracy z innymi służbami i instytucjami

podczas organizacji dużych i nietypowych akcji ratowniczo-

gaśniczych.

Miernik działania 2 Ilość odbytych ćwiczeń.

Termin realizacji działania 2 ciągły

Koordynator działania 2 Starosta Świecki

Działanie 3 Zwiększenie skuteczności przepływu informacji o zdarzeniach i

zagrożeniach do obywateli.

Miernik działania 3 Ilość komunikatów/kanałów informacyjnych (np. radio, TV, e-

mail, SMS)

Termin realizacji działania 3 ciągły
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Obszar Strategiczny Rozwój społeczny

Program S2

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

świeckiego na tle zagrożeń wynikających z działania sił

natury i działalności człowieka – podprogram PCD

Koordynator działania 3 Starosta Świecki

Działanie 4 Współpraca z mediami w zakresie podnoszenia wiedzy

mieszkańców  powiatu  na  temat  lokalnych  zagrożeń,  ich

identyfikacji i sposobów zachowania w przypadku wystąpienia.

Miernik działania 4 Ilość akcji informacyjnych, ilość współpracujących mediów.

Termin realizacji działania 4 ciągły

Koordynator działania 4 Starosta Świecki
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Obszar Strategiczny Rozwój społeczny

Program S3

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

świeckiego na tle zagrożeń wynikających z działania sił

natury i działalności człowieka – podprogram PCZK

Opis programu Realizacja programu ma za zadanie ograniczanie skutków klęsk

żywiołowych i zdarzeń  losowych, ich ograniczanie,

przewidywanie możliwości  ich wystąpienia, podniesienie

skuteczności działań ratowniczych na terenie powiatu. Działanie

to   będzie realizowane w ramach zintegrowanego ze wszystkimi

służbami  Powiatowego Centrum Dyspozytorskiego oraz

całodobowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wprowadzenie monitoringu i analizy zagrożeń mających na celu

zwiększenie efektywności działania przejawiającej się w skróceniu

czasu dojazdu do zdarzeń ratowniczych co z kolei przyczyni się do

spadku liczby ofiar zdarzeń losowych. Wszystko to wpłynie na

wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Działanie 1 Całodobowa obsługa PCZK

Miernik oceny działania 1 · Ilość zgłoszeń po godzinach pracy urzędu
· ilość interwencji po godzinach pracy urzędu

Termin realizacji działania 1 Wrzesień 2008 roku

Koordynator działania 1 Starosta Świecki

Działanie 2 Wyposażenie  PCZK w nowoczesny i wydajny serwer

Miernik oceny działania 2 Ilość awarii skutkujących przerwaniem łączności

Termin realizacji działania 2 2008

Koordynator działania 2 Starosta Świecki

Działanie 3 Wyposażenie PCZK w namiot sztabowy wraz z wyposażeniem

Miernik oceny działania 3 Wyposażenie PCZK w namiot sztabowy wraz z wyposażeniem

Termin realizacji działania 3 2009

Koordynator działania 3 Starosta Świecki

Działanie 4 Wyposażenie PCZK w samochód operacyjny - terenowy

Miernik oceny działania 4 Wyposażenie PCZK w samochód operacyjny - terenowy

Termin realizacji działania 4 2009

Koordynator działania 4 Starosta Świecki
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Obszar Strategiczny Rozwój społeczny

Program S3

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

świeckiego na tle zagrożeń wynikających z działania sił

natury i działalności człowieka – podprogram PCZK

Działanie 5 Modernizacja sprzętu komputerowego PCZK

Miernik oceny działania 5 Ilość awarii

Termin realizacji działania 5 Na bieżąco

Koordynator działania 5 Starosta Świecki

Obszar strategiczny Obszar społeczny

Program S4
Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

w zakresie działania przeciwpowodziowego

Opis programu Przeciwpowodziowe zabezpieczenie powiatu

Działanie 1 Doposażenie magazynów powodziowych w niezbędny sprzęt i

wyposażenie

Miernik oceny działania 1 Ilość i  jakość wyposażenia współmiernego do charakterystyki

zagrożenia powodziowego.

Termin realizacji działania 1 Na bieżąco

Koordynator działania Kujawsko Pomorski  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń Wodnych Biuro

Terenowe w Świeciu

Działanie 2 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych

Miernik oceny działania 2 Jakość struktury i zagęszczenia wału.

Termin realizacji działania 2 Na bieżąco

Koordynator działania Kujawsko Pomorski  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń Wodnych Biuro

Terenowe w Świeciu

Działanie 3 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych.

Miernik oceny działania 3 Częstotliwość wykaszania wałów i napraw w wyniku zniszczeń

spowodowanych przez zwierzęta.

Termin realizacji działania 3 Na bieżąco

Koordynator Kujawsko Pomorski  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń Wodnych Biuro

Terenowe w Świeciu
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Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S5

Poprawa jakości współpracy pomiędzy służbami i

instytucjami podczas organizacji dużych i nietypowych

akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opis programu Utrzymanie i modernizacja infrastruktury technicznej,

teleinformatycznej i łącznościowej w ramach Powiatowego

Stanowiska Dyspozytorskiego.

Doskonalenie współpracy z innymi służbami i instytucjami podczas

organizacji dużych i nietypowych akcji ratowniczo-gaśniczych,

Działanie 1 Organizacja bezpośredniej łączności między wszystkimi służbami i

instytucjami biorącymi udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Miernik oceny działania 1 Ilość służb i instytucji posiadających jednakowe systemy łączności

bezprzewodowej,

Stopień realizacji polowego pulpitu umożliwiającego organizację

łączności ze wszystkimi służbami

Termin realizacji działania 1 2008

Koordynator działania Starosta Świecki

Działanie 2 Aktualizacja bazy danych

Miernik oceny działania 2 Aktualność posiadanych informacji

Termin realizacji działania 2 Na bieżąco

Koordynator działania Starosta Świecki

Działanie 3 Określenie szczegółowych zasad współpracy

Miernik oceny działania 3 Ilość umów i porozumień dotyczących współpracy

Możliwość i  czas  kontaktu  z  osobami  z  pionu  decyzyjnego  w

czasie wolnym od pracy.

Termin realizacji działania 3 2008

Koordynator działania Starosta Świecki

Działanie 4 Organizacja wspólnych szkoleń i ćwiczeń.

Miernik oceny działania 4 Ilość szkoleń teoretycznych, ćwiczeń aplikacyjnych i praktycznych,

narad oraz spotkań dotyczących zasad organizacji współpracy

Termin realizacji działania 4 Na bieżąco
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Koordynator działania Starosta Świecki

Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S6
Zwiększenie skuteczności przepływu informacji o zdarzeniach i

zagrożeniach

Opis programu Modernizacja  sieci  komputerowej  sieci  LAN  w  stanowisku

dyspozytorskim,

Rozszerzenie działania wirtualnego stanowiska dyspozytorskiego,

Działanie 1 Modernizacja  komputerowej sieci LAN w stanowisku

dyspozytorskim.

Miernik oceny działania 1 - możliwość profesjonalnego zarządzania siecią przez

administratora,

-  ilość sieciowych  systemów  operacyjnych  na  stanowiskach

roboczych,

- niezawodność sieci.

Termin realizacji działania 1 Grudzień 2007

Koordynator działania Komendant Powiatowy PSP

Działanie 2 Rozszerzenie działania wirtualnego stanowiska dyspozytorskiego,

Miernik oceny działania 2 - możliwość korzystania z Systemu Dowodzenia i Łączności oraz

mapy cyfrowej  przez służby i  instytucje  współdziałające podczas

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

- możliwość przekierowywania rozmów z telefonów alarmowych

do właściwych służb,

-  ilość służb  i  instytucji  włączonych  do  komputerowej  sieci  LAN

działającej w obrębie wirtualnego stanowiska dyspozytorskiego

Termin realizacji działania 2 2010

Koordynator działania Starosta Świecki
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Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S7

Modernizacja i rozwój jednostek ochrony ppoż.

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego i tych nie będących w systemie.

Opis programu - dokonanie analizy  wykonania planu rozwoju jednostek ochrony

ppoż. i KSRG

- patronat nad doposażeniem jednostek ochrony ppoż.

- organizacja szkoleń, turniejów i  zawodów,

Działanie 1 dokonanie analizy  wykonania planu rozwoju jednostek ochrony

ppoż. i KSRG

Miernik oceny działania 1 - stopień realizacji doposażenia jednostek ochrony ppoż.

- ilość jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo

Gaśniczego.

Termin realizacji działania 1 Grudzień 2007

Koordynator działania Komendant Powiatowy PSP

Działanie 2 patronat nad doposażeniem jednostek ochrony ppoż.

Miernik oceny działania 2 ilość  wniosków  do  jednostek  nadrzędnych  i  instytucji  o

dofinansowanie zakupów sprzętu,

- ilość opinii dotyczących doposażenia jednostek ochrony ppoż.

wydawanych przez Komendanta Powiatowego,

Termin realizacji działania 2 Na bieżąco

Koordynator działania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Działanie 3 organizacja szkoleń, turniejów i zawodów

Miernik oceny działania 3 - ilość przeszkolonych członków OSP z zakresu szkoleń dla

członków i funkcyjnych OSP oraz szkoleń specjalistycznych ze

szczególnym naciskiem na ratownictwo medyczne,,

- oceny z ćwiczeń i inspekcji jednostek OSP

- ilość drużyn młodzieżowych OSP,

-  wyniki  uzyskiwane  przez  członków  OSP  podczas  zawodów  i

turniejów pożarniczych, a w szczególności podczas imprez

dziecięcych

Termin realizacji działania 3 Na bieżąco

Koordynator działania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
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Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S8 Bezpieczne miasta

Opis programu Odczuwalny wzrost realnego bezpieczeństwa na poziomie

lokalnym, szczególnie na terenie małych i średnich miast.

Ograniczanie w szczególności przestępczości pospolitej oraz

zjawisk chuligaństwa i wandalizmu.

Wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej

liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań

nieakceptowanych społecznie.

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych szczególnie

takich jak: ulice, przystanki komunikacyjne, targowiska,

rejony lokali rozrywkowych, dyskotek.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją

samorządową, podmiotami pozapolicyjnymi działającymi na

rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną.

Poprawa wizerunku Policji

Działanie 1 Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i

miejscu zamieszkania

Miernik oceny działania 1 Zmniejszenie się liczby przypadków wybryków chuligańskich i

innych czynów społecznie nieakceptowanych popełnianych w

miejscach publicznych

Termin realizacji działania 1 ciągłe

Koordynator działania 1 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu

Działanie 2 Przeciwdziałanie przestępstwom narkotykowym

Miernik oceny działania 2 Wzrost wykrywalności przestępstw narkotykowych

Termin realizacji działania 2 ciągłe

Koordynator działania 2 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu

Działanie 3 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Miernik oceny działania 3 Spadek liczby zdarzeń drogowych

Zwiększenie ilości ujawnionych wykroczeń w ruchu drogowym

na terenie Świecia

Termin realizacji działania 3 ciągłe

Koordynator działania 3 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu
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Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S8 Bezpieczne miasta

Działanie 4 Bezpieczeństwo w szkole

Miernik oceny działania 4 Zmniejszenie liczby czynów dokonywanych na terenie szkół

Termin realizacji działania 4 ciągłe

Koordynator działania 4 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu

Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S9 Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój

przedsiębiorczości

Opis programu Promocja przedsiębiorczości będzie odbywała się poprzez

uczestnictwo w szkoleniach, pomoc informacyjno-doradczą

oraz przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków. W

ramach programu są również przewidywane działania na rzecz

podmiotów gospodarczych już działających na lokalnym rynku

pracy. Przewiduje się stworzenie sytemu usług

wspomagających rozwój i utrzymujących miejsca pracy.

Działanie 1 Pomoc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu własnej

działalności gospodarczej

Miernik oceny działania 1 Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej,

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności,

Zdobycie wiedzy przez osoby bezrobotne na temat własnej

działalności gospodarczej

Termin realizacji działania 1 2007-2013

Koordynator działania PUP

Działanie 2 Rozwój usług dla przedsiębiorców

Miernik oceny działania 2 liczba usług zrealizowanych na rzecz przedsiębiorców

(informacyjnych, doradczych, liczba szkoleń i konferencji)

utworzenie/utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.

Termin realizacji działania 2 2007-2013

Koordynator działania 2 Powiat
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Obszar strategiczny Rozwój społeczny

Program S10 Zwiększenie dostępu do usług i instrumentów

świadczonych na rzecz bezrobotnych

Opis programu Działania realizowane w ramach programu mają na celu

udzielanie osobom bezrobotnym pełnego wsparcia.

Przygotowane dla klientów działania aktywizujące będą

zmierzały do sytuacji,  w której  uczestnicy  programu nie  będą

pozostawali bezrobotnymi.

Działanie 1 Promocja zatrudnienia młodzieży

Miernik oceny działania 1 Spadek bezrobocia wśród młodzieży,  zdobycie doświadczenia

zawodowego przez młodzież, nabycie umiejętności poruszania

się po rynku pracy, staże, szkolenia, doradztwo/poradnictwo

zawodowe, pośrednictwo pracy.

Termin realizacji działania 1 2007-2013

Koordynator działania 3 PUP

Działanie 2 Promowanie zatrudnienia osób bezrobotnych, zwłaszcza w

szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Miernik oceny działania 2 Wzrost liczby osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie,,

liczba osób otrzymujących wsparcie, wielkość wypłaconych

środków, przygotowanie zawodowe, szkolenia,,

doradztwo/poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Termin realizacji działania 2 2007-2013

Koordynator działania 3 PUP

Działanie 3 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Miernik oceny działania 3 Ilość szkoleń, wielkość pożyczki dla zakładów pracy chronionej,

zwrot kosztów na szkolenie zatrudnionych niepełnosprawnych,

Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

Dofinansowanie tworzenia i działania zakładów aktywności

zawodowej,

Dostosowanie miejsc pracy dla osób niepełnoprawnych.

Termin realizacji działania 3 2007-2013

Koordynator działania 3 PCPR
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Program S11 Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz

bezrobotnych

Opis programu Procesy zachodzące na rynku pracy wymuszają nowe podejście

do problemów aktywizacji zawodowej. Celem programu ma

być przygotowanie służb zatrudnienia do zmieniających się

warunków gospodarczych i społecznych. Prowadzone działania

mają służyć poprawie świadczonych usług i tworzenie nowych

przedsięwzięć w tym zakresie.

Działanie 1 Poprawa działania służb zatrudnienia

Miernik oceny działania 1 Polepszenie jakości usług,

Podwyższenie jakości świadczonych usług,

Rozwój bazy informacyjnej dla klientów,

Rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami

zatrudnienia a pracodawcami.

Termin realizacji działania 1 2007-2013

Koordynator działania PUP

Działanie 2 Rozwój usług poradnictwa zawodowego

Miernik oceny działania 2 Liczba objętych usługami,

Rozwój kompetencji doradców zawodowych,

Dostosowanie metod i technik doradczych do potrzeb klientów.

Termin realizacji działania 2 2007-2013

Koordynator działania PUP

Działanie 3 Wzmocnienie pośrednictwa pracy/usługi EURES

Miernik oceny działania 3 Pozyskiwanie zwiększonej ilości wiarygodnych ofert pracy,

Sprawne realizowanie ofert pracy,

Poprawa dostępności do ofert pracy.

Termin realizacji działania 3 2007-2013

Koordynator działania 3 PUP
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Program S12 Wyrównywanie szans w szkole i na rynku pracy.

Opis programu 1. Wyposażanie młodzieży w umiejętności niezbędne do

swobodnego poruszania się w sferze życia

gospodarczego, społecznego i  publicznego.

2. Przygotowanie oferty edukacyjnej szkół do kształcenia

w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

3. Dbałość o najwyższy poziom kształcenia ogólnego i

zawodowego.

4. Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki

opartej na wiedzy.

5. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

6. Realizacja programów z zakresu edukacji ekologicznej.

7. Tworzenie warunków do rozwoju uczniów uzdolnionych.

8. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach,

zawodach i olimpiadach (przedmiotowych, sportowych,

innych specjalistycznych).

9. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.

10. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury

oświatowej, unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół.

12. Kontynuowanie działalności Szkolnych Ośrodków

Kariery.

13. Wdrożenie doradztwa zawodowego w gimnazjach.

14. Wspieranie i organizowanie edukacji uczniów z

deficytami oraz uczniów zdolnych i utalentowanych.

15. Wspieranie edukacji poza lekcyjnej i poza szkolnej

dzieci i młodzieży.

16. Współpraca ze szkołami wyższymi.

17. Pozyskiwanie kadry do nauczania języków obcych oraz

przedmiotów zawodowych.
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Program S12 Wyrównywanie szans w szkole i na rynku pracy.

Działanie 1 Współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i

organem nadzoru pedagogicznego w zakresie wprowadzania

nowych kierunków i form kształcenia zawodowego  oraz

dostosowywania metod kształcenia do wymagań

egzaminacyjnych. Tworzenie warunków do rozwoju uczniów

uzdolnionych.

Miernik oceny działania 1 Liczba nowych zawodów wprowadzanych do systemu

kształcenia;

Liczba nowych klas ukierunkowanych;

Liczba uczniów kształcących się w nowych zawodach;

Wskaźniki zdawalności egzaminów zewnętrznych;

Wielkość nakładów  na  inwestycje,  remonty  i  zakupy  pomocy

dydaktycznych.

Termin realizacji działania 1 bieżąco

Koordynator działania Dyrektor PZEAS

Działanie 2 Wsparcie edukacyjne uczniów oraz kształtowanie aktywnych

postaw obywatelskich uczniów.

Miernik oceny działania 2 1. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.

2. Liczba realizowanych programów.

3. Liczba uczniów objętych pomocą materialną.

Termin realizacji działania 2 bieżąco.

Koordynator działania Dyrektor PZEAS
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Program S13 Przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej
oraz wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.

Opis programu 1. Współpraca z rodzicami i opiekunami w zakresie
stymulowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Realizacja programów profilaktyki zachowań
niedostosowania społecznego                 i przeciwdziałania
przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieży.

3. Wdrożenie systemu udzielania wsparcia nauczycielom i
wychowawcom                    w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych i radzenia sobie
w sytuacjach trudnych.

4. Organizowanie praktycznej nauki umiejętności
prospołecznych.

5. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo i
wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów w
rodzinie.

6. Zapobieganie przerwaniu obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki                          i ukończeniu edukacji
na niższym poziomie kształcenia.

Działanie 1 Współpraca szkół z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
sądami, policją, szkołami wyższymi w zakresie uzupełniania
wiedzy o współcześnie występujących problemach dzieci i
młodzieży oraz sposobach ich rozwiązywania

Miernik oceny działania 1 1. Liczba szkoleń rad pedagogicznych.
2. Liczba spotkań tematycznych z rodzicami i opiekunami.

Termin realizacji działania 1 ciągły

Koordynator działania Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Działanie 2 Realizacja programów profilaktyki zachowań oraz uzależnień
(uzależnienia, agresja, ochrona zdrowia, lekceważenie
obowiązków szkolnych) adresowanych                       do
uczniów i rodziców.

Miernik oceny działania 2 1. Liczba zrealizowanych programów profilaktyczno -
wychowawczych.

2. Liczba osób uczestniczących w programach.
Termin realizacji działania 2 ciągły

Koordynator działania Dyrektorzy szkół

Działanie 3 Prowadzenie systemowej terapii rodzin.

Miernik oceny działania 3 Liczba rodzin objętych terapią.

Termin realizacji działania 3 ciągły

Koordynator działania Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Działanie 4 Powołanie grup wsparcia kryzysowego w szkołach z udziałem
nauczycieli posiadających wiedzę i umiejętności w radzeniu
sobie z  trudnościami.
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Program S13 Przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej
oraz wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.

Miernik oceny działania 4 1. Zmniejszenie liczby ujawnionych zagrożeń (przemoc
fizyczna i psychiczna, spożywanie alkoholu, zażywanie
narkotyków).

2. Zmniejszenie absencji uczniów na zajęciach.
Termin realizacji działania 4 ciągły

Koordynator działania Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
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Program S14 Perspektywy rozwoju edukacyjnego dorosłych.

Opis programu Stwarzanie możliwości do zdobywania dodatkowych kwalifikacji

przez osoby dorosłe w formach szkolnych i kursowych..

Stwarzanie możliwości osobom dorosłym do uzyskiwania

kwalifikacji zawodowych oraz średniego wykształcenia.

Otwieranie nowych kierunków kształcenia dla osób dorosłych.

Upowszechnianie idei organizowania i organizowanie

wykładów, zajęć w sekcjach zainteresowań, turystyki i zajęć

gimnastycznych dla osób, które zakończyły aktywność

zawodową

Działanie 1 Stworzenie bazy lokalnych instytucji kształcących w formach

kursowych.

Wspieranie rozwoju sieci instytucji szkoleniowych, kształcących

w formach kursowych.

Miernik oceny działania 1 Liczba nowych instytucji szkoleniowych.

Termin realizacji działania 1 bieżąco

Koordynator działania 1 Stowarzyszenia Powiatu Świeckiego

Działanie 2 Tworzenie oddziałów w szkołach dla dorosłych.

Otwieranie nowych kierunków kształcenia zawodowego w

szkołach dla dorosłych.

Organizowanie konferencji, szkoleń dla różnych grup

zawodowych w zakresie korzystania z funduszy pomocowych.

Miernik oceny działania 2 Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych.

Liczba nowych zawodów wprowadzanych do systemu

szkolnictwa.

Termin realizacji działania 2 bieżąco
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Program S14 Perspektywy rozwoju edukacyjnego dorosłych.

Koordynator działania 2 Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół

Działanie 3 Stymulowanie współpracy organizacji zrzeszających emerytów i

rencistów, klubów seniora, instytucji zajmujących się

sprawowaniem opieki nad osobami starszymi oraz innych

organizacji w zakresie organizowania:

· wykładów wygłaszanych przez wybitnych specjalistów z

różnych dziedzin;

· zajęć w sekcjach zainteresowań.

Miernik oceny działania 3 Liczba wykładów.

Liczba osób uczestniczących w wykładach.

Liczba sekcji zainteresowań

Termin realizacji działania 3 Na bieżąco.

Koordynator działania 3 Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół
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Program S15 Poprawa dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych

Opis programu Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do diagnozowania,

nauki i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych.

Motywowanie  nauczycieli  do  podwyższania  kompetencji  w

zakresie diagnozowania i prowadzenia procesu dydaktycznego

osób niepełnosprawnych.

Podejmowanie starań mających na celu stwarzanie możliwości

realizacji obowiązku szkolnego przez osoby niepełnosprawne.

Realizowanie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności

uczniów.

Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo i wskazywanie

sposobów rozwiązywania problemów w rodzinie

Organizowanie szkoleń, kampanii informacyjnych nt. rozumienia

potrzeb osób niepełnosprawnych

Organizowanie procesu kształcenia uczniom niepełnosprawnym,

dostosowanego do indywidualnych możliwości.

Tworzenie perspektyw dla osób upośledzonych umysłowo, po

zakończeniu obowiązku nauki.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozumienia

potrzeb osób niepełnosprawnych i przestrzegania ich praw.

Działanie 1 1. Zapewnianie możliwości integracji dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej z grupą

   rówieśniczą.

2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej i poczucia wyobcowania

oraz odrzucenia

  ze strony środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

3. Zapewniania udziału uczniów niepełnosprawnych  w

zajęciach dostosowanych

   do indywidualnych możliwości rozwojowych.

4. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach

oświatowych.
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Program S15 Poprawa dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych

Miernik oceny działania 1 1. Liczba realizowanych programów.

2. Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny

   w szkołach.

Termin realizacji działania 1 bieżąco

Koordynator działania 1 Dyrektorzy szkół specjalnych

Działanie 2 1. Organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu

wolnego dla rodzin

   wychowujących dzieci niepełnosprawne.

2. Organizowanie  szkoleń,  warsztatów, imprez i kampanii

informacyjnych

   mających na celu szersze rozumienie potrzeb i praw osób

niepełnosprawnych.

3.  Organizowanie  i  prowadzenie  grup  wsparcia  dla  rodziców  i

opiekunów

  wychowujących dzieci niepełnosprawne.

4. Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu

Miernik oceny działania 2 1. Liczba szkoleń, kampanii informacyjnych.

2. Liczba rodziców objętych zorganizowanymi formami

  wsparcia.

Termin realizacji działania 2 bieżąco

Koordynator działania 2 Dyrektorzy szkół specjalnych

Działanie 3 1. Doskonalenie praktycznej nauki umiejętności prospołecznych

uczniów.

2. Pomoc w ukierunkowywaniu zainteresowań poprzez udział w

dodatkowych

  zajęciach,  zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami.

3. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu

wolnego uczniów niepełnosprawnych.

Miernik oceny działania 3 Liczba realizowanych projektów.

Termin realizacji działania 3 bieżąco

Koordynator działania 3 Dyrektorzy szkół specjalnych
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Program S16 Ochrona dziedzictwa narodowego

Opis programu Wspieranie działalności lokalnych instytucji i placówek

kultury, propagowanie patriotyzmu.

Działanie 1 Krzewienie kultury i patriotyzmu lokalnego;

Miernik oceny działania 1 Liczba imprez o charakterze patriotycznym.

Termin realizacji działania 1 W sposób ciągły

Koordynator działania 1 Starosta Świecki

Działanie 2 Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Miernik oceny działania 2 Nakłady na ochronę dóbr kultury

Termin realizacji działania 2 W sposób ciągły

Koordynator działania 2 Starosta Świecki
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Program S17 Rozwój Życia Społecznego

Opis programu Wymiana integracyjna młodzieży pomiędzy powiatem

świeckim a krajami UE;

Pozyskiwanie środków finansowych z UE na inwestycje

związane z rozwojem życia społecznego mieszkańców

powiatu świeckiego.

Działanie 1 Patronat organizowanych imprez kulturalno – sportowych

na terenie powiatu świeckiego.

Miernik oceny działania 1 Liczba przyjętych imprez pod patronat Starosty.

Termin realizacji działania 1 W sposób ciągły

Koordynator działania 1 Starosta Świecki

Działanie 2 Stworzenie jednolitego całorocznego planu kalendarza

imprez kulturalno – sportowych na rok bieżący.

Miernik oceny działania 2 Liczba imprez kulturalno – sportowych.

Termin realizacji działania 2 W sposób ciągły

Koordynator działania 2 Starosta Świecki

Działanie 3 Propagowanie i promowanie zdrowego trybu życia.

Miernik oceny działania 3 Liczba osób objętych programem profilaktyki prorodzinnej i

prozdrowotnej.

Termin realizacji działania 3 W sposób ciągły

Koordynator działania 3 Stowarzyszenia Powiatu Świeckiego

Działanie 4 Modernizacja i unowocześnianie bazy dydaktycznej,

sportowej oraz socjalno-noclegowej szkół i placówek.

Miernik oceny działania 4 Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych.

Termin realizacji działania 4 W sposób ciągły

Koordynator działania 4 Starosta Świecki

Działanie 5 Współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji

organizacyjnych i sprawozdań z przeprowadzonych imprez.

Umieszczanie sprawozdań organizacyjnych na stronach

internetowych.

Miernik oceny działania 5 Liczba mediów regionalnych i krajowych.

Termin realizacji działania 5 W sposób ciągły
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Program S17 Rozwój Życia Społecznego

Koordynator działania 5 Starosta Świecki

Działanie 6 Organizacja  wypoczynku  zimowego  i  letniego  dla  dzieci  i

młodzieży powiatu świeckiego.

Miernik oceny działania 6 Ilość osób objętych wypoczynkiem zimowym i letnim.

Termin realizacji działania 6 W sposób ciągły

Koordynator działania 6 Stowarzyszenia Powiatu Świeckiego

Działanie 7 Organizacja imprez obejmujących swoim działaniem teren

UE, promujący obszar Powiatu Świeckiego.

Miernik oceny działania 7 Liczba imprez

Termin realizacji działania 7 W sposób ciągły

Koordynator działania 7 Stowarzyszenia Powiatu Świeckiego

Działanie 8 Praca z młodzieżą o wybitnych uzdolnieniach sportowych.

Miernik oceny działania 8 Liczba młodzieży reprezentująca barwy powiatu na arenie

krajowej i zagranicznej.

Termin realizacji działania 8 W sposób ciągły

Koordynator działania 8 Starosta Świecki

Działanie 9 Wykorzystanie Doliny Dolnej Wisły i Borów Tucholskich jako

środków poznawczo prozdrowotnych.

Miernik oceny działania 9 Liczba ścieżek dydaktycznych;

Liczba rezerwatów;

Liczba Parków Krajobrazowych.

Termin realizacji działania 9 W sposób ciągły

Koordynator działania 9 Starosta Świecki

Działanie 10 Prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie mające na celu

zwiększenie świadomości ludzkiej na wynikające zagrożenia

cywilizacyjne związane z aparatem ruchu.

Miernik oceny działania 10 Liczba  godzin  z  w-f , biologii i godzin pozalekcyjnych

prowadzonych na terenach Doliny Dolnej Wisły i Borów

Tucholskich.

Termin realizacji działania 10 W sposób ciągły

Koordynator działania 10 Dyrektorzy szkół

Działanie 11 Tworzenie nowych kierunków kształcenia odpowiadających
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Program S17 Rozwój Życia Społecznego

zapotrzebowaniu pracodawców, wynikających z

konieczności rozwijania talentów sportowych oraz

propagowania zdrowego stylu życia.

Miernik oceny działania 11 Liczba tworzonych nowych kierunków kształcenia w

zakresie zdrowotnym, prozdrowotnym oraz

sprawnościowym.

Termin realizacji działania 11 W sposób ciągły

Koordynator działania 11 Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół.

Działanie 12 Integracja społeczeństwa powiatu świeckiego a

społeczeństwem krajów UE.

Miernik oceny działania 12 Liczba osób objętych wymianą zagraniczną w zakresie

kulturalno – sportowej.

Termin realizacji działania 12 W sposób ciągły

Koordynator działania 12 Starosta Świecki

Działanie 13 Pozyskiwanie środków finansowych z UE na inwestycje

związane z rozwojem życia społecznego mieszkańców

powiatu świeckiego.

Miernik oceny działania 13 Suma pozyskanych środków finansowych.

Termin realizacji działania 13 W sposób ciągły

Koordynator działania 13 Starosta Świecki
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Program S18 Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców

Opis programu 1. Podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach udzielania

pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego

zagrożenia życia.

2. Propagowanie wiedzy o zdrowiu i wymogach

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

3. Podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach

prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego

stylu życia.

4. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej.

Działanie 1 1. Ogłaszanie konkursów na realizację szkoleń w zakresie

udzielania pierwszej pomocy.

2. Ogłaszanie konkursów na realizację szkoleń w zakresie

promocji zdrowego odżywiania się.

3. Realizacja programów profilaktycznych i szkoleń

Miernik oceny działania 1 1. Ilość przeprowadzonych szkoleń.

2. Liczba przeszkolonych osób.

Termin realizacji działania 1 2011

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe
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Program S19 Modernizacja bazy zakładów opieki zdrowotnej

Opis programu 1. Termomodernizacja obiektów szpitala.

2. Modernizacja obiektów szpitala oraz pozostałych zoz-ów.

3. Unowocześnienie wyposażenia technicznego szpitala

powiatowego i gminnych zoz-ów.

Działanie 1 Termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego (wymiana

stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i ścian).

Miernik oceny działania 1 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

2. Zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów.

3. Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

Termin realizacji działania 1 2011

Koordynator działania 1 Szpital Powiatowy

Działanie 2 Wymiana dźwigów osobowych.

Miernik oceny działania 2 Wymiana dźwigów osobowych

Termin realizacji działania 2 2010

Koordynator działania 2 Szpital Powiatowy

Działanie 3 Przebudowa bloku operacyjnego i wymiana zdekapitalizowanego

wyposażenia sterylizacji szpitalnej.

Miernik oceny działania 3 Przebudowa

Termin realizacji działania 3 2010

Koordynator działania 3 Szpital Powiatowy

Działanie 4 Zakup nowoczesnego aparatu RTG w technice cyfrowej

Miernik oceny działania 4 Zakup

Termin realizacji działania 4 2009

Koordynator działania 4 Szpital Powiatowy



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

131

OBSZAR STRATEGICZNY Rozwój społeczny

Program S20

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w

Zakresie Rehabilitacji Zawodowej , Społecznej oraz

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych

Opis programu Głównym celem programu jest umożliwienie osobom

niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w  życiu społecznym oraz

tworzenie warunków do niezależnego , samodzielnego i aktywnego

życia  oraz  do  korzystania  na  zasadzie  równości  z  praw

ustanowionych dla ogółu  poprzez:

1. Zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń;

2. Rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie

właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności;

3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie

pogłębiania się niepełnosprawności;

4. Wyrównanie poziomu usług socjalnych , medycznych i innych

form wsparcia.

Działanie 1 Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych poprzez

likwidację barier architektonicznych, technicznych i w

komunikowaniu się w urzędach, instytucjach świadczących pomoc

na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach ogólnodostępnej

służby zdrowia oraz placówkach oświaty i pomocy społecznej

Miernik oceny działania 1 - ilość osób fizycznych , którym zlikwidowano bariery w miejscu ich

zamieszkania,

- ilość instytucji , w których zlikwidowano bariery oraz liczba osób

niepełnosprawnych , korzystających z ich usług.

Termin realizacji działania 1 Lata 2007-2015

Koordynator działania 1 PCPR

Działanie 2 Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania

skutkom bezrobocia wśród  niepełnosprawnych



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

132

OBSZAR STRATEGICZNY Rozwój społeczny

Program S20

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w

Zakresie Rehabilitacji Zawodowej , Społecznej oraz

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych

Miernik oceny działania 2 - tworzenie nowych miejsc pracy,

-ilość zatrudnionych pracowników pomagających pracownikowi

niepełnosprawnemu w pracy,

-  dofinansowania  do dostosowania miejsc pracy,

- szkolenia , przekwalifikowania , staże, prace interwencyjne i

przygotowania zawodowe w miejscu pracy,

- warsztaty ukierunkowane na aktywizację zawodową,

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- dofinansowania do oprocentowania kredytów,

- tworzenie różnorodnych form przekazywania informacji,

- zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji działania 2 Lata 2007-2015

Koordynator działania 2 PCPR

Działanie 3 Opracowanie bazy danych o osobach niepełnosprawnych ,

rozpowszechnianie informacji o uprawnieniach  utworzenie

centrum informacji

Miernik oceny działania 3 - stworzenie zintegrowanego systemu informacji,

- możliwość ustalenia i wykorzystania do dalszych działań danych o

ilości osób niepełnosprawnych orzekanych w systemie

pozarentowym,

- ilość ulotek , informacje w mediach.

Termin realizacji działania 3 Lata 2007-2010

Koordynator działania 3 PCPR

Działanie 4 Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka

niepełnosprawnego w integracyjnej grupie przedszkolnej i klasie

szkolnej ( wczesna integracja).
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Program S20

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w

Zakresie Rehabilitacji Zawodowej , Społecznej oraz

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych

Miernik oceny działania 4 Ilość dzieci niepełnosprawnych uczących się w przedszkolach

integracyjnych i klasach integracyjnych.

Termin realizacji działania 4 Lata 2007-2015

Koordynator działania 4 PCPR

Działanie 5 Szerszy dostęp do rehabilitacji społecznej i leczniczej osób

niepełnosprawnych.

Miernik oceny działania 5 - ilość dzieci i dorosłych korzystających z rehabilitacji na turnusach,

- ilość osób korzystających z WTZ,

- ilość osób korzystających z usług POARS ( wypożyczalnia sprzętu

rehabilitacyjnego i Indywidualne Plany Rehabilitacji),

- zwiększenie ilości i asortymentu wypożyczanego sprzętu.

Termin realizacji działania 5 Lata 2007-2015

Koordynator działania 5 PCPR

Działanie 6 Zorganizowanie systemu działań wspierających dla osób

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenie możliwości

aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej

społeczności.

Miernik oceny działania 6 - system poradnictwa i korzystanie z niego,

- grupy wsparcia,

- uczestnictwo w sporcie , turystyce , kulturze , sztuce,

- uczestnictwo w organach władzy , organizacjach pozarządowych ,

wolontariat,

- uruchomienie dziennego domu pobytu dla osób w podeszłym

wieku i środowiskowego domu samopomocy dla osób z

zaburzeniami psychicznymi,

- uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- zorganizowany system opieki w domu.



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

134

OBSZAR STRATEGICZNY Rozwój społeczny

Program S20

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w

Zakresie Rehabilitacji Zawodowej , Społecznej oraz

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji działania 6 Lata 2007-2015

Koordynator działania 6 PCPR
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Program S21
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Opis programu Głównym celem programu  na  lata  2007 -2015 jest doskonalenie

systemu pomocy społecznej w celu stworzenia odpowiednich

warunków  życia  dla  rodziny   jej  powstania  ,  prawidłowego

funkcjonowania i spełniania przez nią ważnych społecznie ról, w

tym zwłaszcza:

- stworzenie właściwych warunków życia rodziny

- stworzenie warunków do właściwego wypełniania ról

- stworzenie systemu pomocy przy występującej dysfunkcyjności

- stworzenie systemu profilaktyki i wczesnej interwencji.

Działanie 1 Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa

specjalistycznego rodzinom dotkniętym skutkami patologii

społecznej , uzyskanie stałej bazy lokalowej na hotel.

Miernik oceny działania 1 - ilość porad poszczególnych specjalistów,

- ilość rodzin korzystających z hotelu,

- programy korekcyjne skierowane na sprawcę.

Termin realizacji działania 1 Lata 2007-2015

Koordynator działania 1 PCPR

Działanie 2 1. Utworzenie centrum integracji społecznej - ograniczanie

zjawiska wykluczenia społecznego, przygotowanie osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz

osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy–

reintegracja zawodowa i społeczna,

2. Rozwój  klubów  integracji  społecznej  w  gminach  powiatu  –

specjalistyczne poradnictwo, samopomoc i roboty publiczne.

Miernik oceny działania 2 Utworzenie KIS i CIS i efekty ich działalności.

Termin realizacji działania 2 Lata 2007-2015

Koordynator działania 2 PCPR

Działanie 3 Wczesna profilaktyka rodzin, kompensacja potrzeb dzieci w szkole
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Program S21
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

i środowisku, tworzenie i rozwijanie różnych form terapii dzieci i

młodzieży , inicjowanie samopomocowych form wspierania

rodziny.

Miernik oceny działania 3 - szybka reakcja i współpraca w indywidualnych przypadkach,

- wprowadzanie poszczególnych form terapii,

- powstawanie grup wsparcia.

Termin realizacji działania 3 Lata 2007-2015

Koordynator działania 3 PCPR

Działanie 4 Stworzenie odpowiednich  warunków  do  życia  i rozwoju dzieciom

i młodzieży pozbawionych opieki rodzin naturalnych (działania

ukierunkowane na wszechstronną opiekę nad dzieckiem

pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz

niedostosowanym społecznie; pomoc socjalna, psychologiczna w

kierunku szybkiego powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

wspieranie rodzin w funkcjach wychowawczych poprzez

poradnictwo rodzinne oraz systemową terapię rodzinną).

Miernik oceny działania 4 - działania skierowane na rodzinę niewydolną wychowawczo

(specjaliści , pracownik socjalny),

- działania skierowane na rodzinę zastępczą,

- liczba dzieci , które powróciły do rodzin naturalnych.

Termin realizacji działania 4 Lata 2007-2015

Koordynator działania 4 PCPR

Działanie 5 Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej – zawodowe rodziny

wielodzietne , specjalistyczne , pogotowia rodzinne , promowanie

idei rodzicielstwa zastępczego i utworzenie bazy danych

kandydatów na rodziców zastępczych.

Miernik oceny działania 5 - utworzenie nowych rodzin zawodowych,

- ilość kandydatów na rodziców zastępczych gotowych do przyjęcia

dziecka.

Termin realizacji działania 5 Lata 2007-2015



Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2007 – 2013

137

OBSZAR STRATEGICZNY Rozwój społeczny

Program S21
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych

Koordynator działania 5 PCPR

Działanie 6 Standaryzacja Domów Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych.

Miernik oceny działania 6 Uzyskanie standardu przez poszczególne jednostki.

Termin realizacji działania 6 2007-2010

Koordynator działania 6 PCPR

Działanie 7 Edukacja publiczna – informowanie społeczeństwa o

możliwościach szukania pomocy psychospołecznej i prawnej

poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów, informatorów,

zamieszczanie informacji w lokalnej prasie, radio, telewizji

Edukacja kadr pomocy społecznej w celu systematycznego

wzmacniania jej potencjału.

Miernik oceny działania 7 - ilość i rodzaje ( w jakiej sprawie) wydawnictw, audycji, informacji

prasowych , plakatów , ulotek,

-szkolenia , konferencje , doradztwo.

Termin realizacji działania 7 2007-2015

Koordynator działania 7 PCPR
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Program S22 Rozwój komunikacji lokalnej

Opis programu Wspieranie i koordynacja działań wspierających rozwój

komunikacji lokalnej.

Działanie 1 Analiza potrzeb komunikacyjnych (we współpracy z Urzędem

Marszałkowskim i Gminami).

Miernik oceny działania 1 Stworzenie mapy potrzeb i jej doroczna aktualizacja

Termin realizacji działania 1 Od 2008

Koordynator działania 1 Starosta Świecki

Działanie 2 Rozwój lokalnych połączeń kolejowych.

Miernik oceny działania 2 Ilość uruchomionych/ wznowionych połączeń lokalnych.

Termin realizacji działania 2 W sposób ciągły

Koordynator działania 2 Starosta Świecki

Działanie 3 Propagowanie wśród przedsiębiorców informacji o potrzebach

komunikacyjnych.

Miernik oceny działania 3 Umieszczenie informacji w mediach: prasa, www.

Termin realizacji działania 3 W sposób ciągły

Koordynator działania 3 Starosta Świecki

Działanie 4 Wspieranie rozwoju komunikacji autobusowej/ mikrobusowej,

Miernik oceny działania 4 Ilość nowych połączeń.

Termin realizacji działania 4 W sposób ciągły.

Koordynator działania 4 Starosta Świecki
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Obszar strategiczny Rozwój infrastruktury

Program I1 Stworzenie bazy o terenach inwestycyjnych na obszarze

powiatu

Opis programu Program wspierający potencjalnych przedsiębiorców zamierzających

zlokalizować firmy szczególnie na terenach wiejskich. Ma na celu

ułatwienie firmom wyszukiwanie terenów inwestycyjnych na terenie

całego powiatu. Na stronie będą zamieszczane aktualne informacje

o ulgach jakie poszczególne gminy proponują nowopowstającym

firmom jak również w jak inny sposób zachęcają potencjalnych

przedsiębiorców do zakupu terenów inwestycyjnych. Dzięki

programowi  zwiększy się poziom inwestycji na obszarach wiejskich,

a tym samym powstaną nowe miejsca pracy.

Działanie 1 Sporządzenie diagnozy (zebranie aktualnych informacji) o terenach

inwestycyjnych  występujących na obszarze całego powiatu.

Miernik oceny działania 1 11 gmin współpracujących z koordynatorem działania 1.

Termin realizacji działania

1

2008 rok

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe – Wydział Organizacyjny - Promocja

Działanie 2 Wprowadzenie zebranych informacji na stronę internetową

starostwa oraz bieżąca ich aktualizacja.

Miernik oceny działania 2 Częstość aktualizacji strony

Termin realizacji działania

2

2009 rok

Koordynator działania 2 Starostwo Powiatowe – Wydział Organizacyjny – Promocja
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Program I2 Sieć szerokopasmowa drogą do społeczeństwa

informatycznego

Opis programu Sieć zapewni powszechny dostęp wszystkim mieszkańcom powiatu do

usług teleinformatycznych. Dostarczy potencjalnym użytkownikom

wiele usług obejmujących szerokopasmowy dostęp do internetu , jak

i bardziej złożonych usług internetowych.

Działanie 1 Ustalenie  zasad  przez  gminy  z  terenu  powiatu  w  jaki  sposób

należałoby rozprowadzić sieć szerokopasmową od siedzib gmin do

mieszkańców. Wyznaczenie miejsc ( siedziby remiz, świetlic wiejskich,

szkół , przedszkoli)na umieszczenie dodatkowych anten,

przekaźników  w celu dotarcia do każdego mieszkańca.

Miernik oceny działania 1 Uczestnictwo 11 gmin z terenu powiatu, w tym 9 gmin wiejskich.

Termin realizacji działania 1 2008 rok

Koordynator działania 1 Związek gmin

Działanie 2 Ustalenie zasad dotyczących odpłatności za korzystanie z dostępu do

szerokopasmowej sieci internetowej ( w rozbiciu na różne kategorie).

Miernik oceny działania 2 Ustalenie zasad

Termin realizacji działania 2 2008 rok

Koordynator działania 2 Związek gmin
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Program I3 Przebudowa systemu dróg powiatowych jako czynnik

rozwoju gospodarczego i turystycznego powiatu

Opis programu Program uwzględnia przebudowę dróg powiatowych. Przed wyborem

dróg określono najważniejsze ośrodki gospodarcze powiatu, jak

również  wyznaczono tereny atrakcyjne turystycznie. Przeprowadzono

konsultacje  z  Burmistrzami  i  Wójtami  poszczególnych  gmin.  W

programie uwzględniono skomunikowanie siedzib gmin z siedzibą

powiatu.

Działanie 1 Złożenie wniosku w celu pozyskania środków unijnych na realizację

programu.

Miernik oceny działania 1 Ilość pozyskanych środków unijnych. Najkorzystniej  80 %  wartości

planowanej inwestycji.

Termin realizacji działania 1 2009-2013 rok

Koordynator działania 1 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Działanie 2 Przebudowa systemu dróg powiatowych (trzy etapy).

Miernik oceny działania 2 Ilość kilometrów dróg przebudowanych

Termin realizacji działania 2 2009-2013

Koordynator działania 2 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
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Program I4 Koordynacja w zakresie stworzenia zbioru informacji na

temat dróg gminnych i powiatowych położonych na obszarze

całego powiatu

Opis programu Program uwzględniałby sporządzenie wykazu wszystkich dróg

gminnych i  powiatowych.  W porozumieniu z  Burmistrzami  i  Wójtami

powiatu świeckiego ustalenie planów modernizacyjnych,

remontowych,  etc dróg (w rozbiciu na zadania oraz realizację w

latach).

Działanie 1 Zebranie danych o wszystkich drogach gminnych i powiatowych oraz

zdiagnozowanie ich potrzeb.

Miernik oceny działania 1 % dróg opisanych w bazie danych

Termin realizacji działania 1 2008 rok

Koordynator działania 1 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Działanie 2 Bieżąca aktualizacja potrzeb.

Miernik oceny działania 2 Coroczna aktualizacja

Termin realizacji działania 2 2009 – 2013

Koordynator działania 2 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Działanie 3 Stworzenie  wspólnych  dla  Powiatu  i  Gmin  kryteriów  ważność

(kolejności) inwestycji drogowych.

Miernik oceny działania 3 Zaistnienie i coroczna aktualizacja zadań.

Termin realizacji działania 3 2009 – 2013

Koordynator działania 3 Zarząd Powiatu
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Program I5 Powiatowy e-zasób geodezyjno-kartograficzny

Opis programu Stworzenie bazy danych dla istniejącego systemu informatycznego z

wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych i

geodezyjnych. Realizacja projektu nastąpi poprzez modernizację

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(PODGiK), Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) i

Gospodarki  Nieruchomościami  (GN)  do  postaci  w  pełni

zinformatyzowanych komórek Starostwa Powiatowego.

Działanie 1 Wyselekcjonowanie  materiałów  zgromadzonych  w  PODGiK,  EGBiL

oraz GN, przetworzenie ich do postaci cyfrowej, umieszczenie tych

materiałów w bazie danych, wyłączenie materiałów zbędnych.

Miernik oceny działania 1 Zakończenie selekcji.

Termin realizacji działania 1 Do roku 2013

Koordynator działania 1 Wicestarosta świecki

Działanie 2 Wyczyszczenie  powiatowej  bazy  danych  z  nagromadzonych  błędów,

doprowadzenie do spójności części kartograficznej z częścią opisową,

uruchomienie niezbędnych procedur formalno-prawnych niezbędnych

dla poprawienia jakości danych, uzupełnienie danych osobowych

pozyskanych z baz gminnych.

Miernik oceny działania 2 % wyczyszczenia danych.

Termin realizacji działania 2 Do roku 2013

Koordynator działania 2 Wicestarosta świecki

Działanie 3 Wykonanie  w formie numerycznej  mapy zasadniczej  dla  obu miast  i

miejscowości gminnych w powiecie.

Miernik oceny działania 3 Wykonanie mapy.

Termin realizacji działania 3 Do roku 2013

Koordynator działania 3 Wicestarosta świecki

Działanie 4 Utworzenie „referatu mapy numerycznej” (modernizacja zaplecza

sprzętowego jak wdrożenie systemu dla jego sprawnego działania).

Miernik oceny działania 4 Utworzenie referatu.

Termin realizacji działania 4 Do roku 2013

Koordynator działania 4 Wicestarosta świecki
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Program I5 Powiatowy e-zasób geodezyjno-kartograficzny

Działanie 5 Utworzenie stanowisk komputerowych dla interesantów, które będą

spełniać rolę informacyjno-użytkową jak również ułatwią wzajemne

korelacje na poziomie petent-urząd. Utworzenie wewnętrznego

połączenia sieciowego z wszystkimi wydziałami starostwa, które

wspomagają się danymi zgromadzonymi w Wydziale.

Miernik oceny działania 5 Utworzenie stanowisk.

Termin realizacji działania 5 Do roku 2013

Koordynator działania 5 Wicestarosta świecki
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Program I6
Uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez usprawnienie

procesu ich odzysku i unieszkodliwiania.

Opis programu W celu wypełnienia obowiązku uzyskania poziomu odzysku odpadów

biodegradowalnych powstanie jeden wspólny Zakład

Zagospodarowania Odpadów dla  gmin Powiatu Świeckiego          i

Powiatu Chełmińskiego oraz planuje się  wykonanie instalacji do

pozyskiwania energii z odpadów.

Działanie 1 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów na bazie istniejących

składowisk w Sulnówku i Osnowie.

Miernik oceny działania 1 Poziom odzysku odpadów biodegradowalnych.

Termin realizacji działania 1 2010 r.

Koordynator działania 1 Gmina Świecie

Działanie 2 Budowa instalacji do pozyskiwania energii z odpadów

biodegradowalnych na terenie ZEC W Świeciu.

Miernik oceny działania 2 Poziom wykorzystania odpadów do pozyskania energii cieplnej z

odpadów.

Termin realizacji działania 2 2013 r.

Koordynator działania 2 Gmina Świecie
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Program I7
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zabudowie

rozproszonej

Opis programu Doprowadzenie do wybudowania lub modernizacji szczelnych szamb

lub przydomowych oczyszczalni ścieków, poza zwartą zabudową gdzie

nieopłacalna jest budowa sanitarnej kanalizacji zbiorczej.

Działanie 1 Kontrola instalacji sanitarnych na terenach nieuzbrojonych

w kanalizację zbiorczą.

Miernik oceny działania 1 Diagnoza potrzeb budowy instalacji spełniających wymogi prawa

budowlanego i standardów ochrony środowiska.

Termin realizacji działania 1 2008

Koordynator działania 1 Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu świeckiego

Działanie 2 Pomoc finansowa oraz pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych

udzielana przez gminy powiatu świeckiego na budowę  instalacji

sanitarnych.

Miernik oceny działania 2 Ilość wybudowanych instalacji.

Termin realizacji działania 2 2020

Koordynator działania 2 Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu świeckiego
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Obszar strategiczny Rozwój turystyczny

Program T1 Stworzenie bazy informacji turystycznej Powiatu Świeckiego

Opis programu Zebranie w spójną, czytelną całość bazy danych nt. turystyki, która

obecnie jest rozproszona na poziomie samorządów terytorialnych i

innych instytucji i podmiotów działających w sferze turystyki. program

ma na celu stworzenie płynnego przepływu informacji.

Działanie 1 Powstanie punktu informacji turystycznej

Miernik oceny działania 1 - ilość samorządów gminnych oraz innych instytucji działających w

sferze turystyki,

- ilość osób korzystających z punktu.

Termin realizacji działania 1 2008

Koordynator działania 1 Powiat Świecki

Działanie 2 Zebranie (w jednym miejscu)  informacji turystycznej dotyczącej

wszystkich  atrakcji  turystycznych  Powiatu  Świeckiego  (  a  także  i  z

ościennych  gmin  ,  powiatów)  w  postaci  drukowanej-  foldery,  ulotki,

przewodniki i inne wydawnictwa oraz w formie elektronicznej –

stworzenie profesjonalnej strony internetowej

Miernik oceny działania 2 Stworzenie bazy danych

Termin realizacji działania 2 2009

Koordynator działania 2 Powiat Świecki

Działanie 3 Odpowiednia obsada kadrowa na poziomie Powiatu Świeckiego dla

sprawnego działania w zakresie informacji turystycznej, zbioru i

udostępniania danych etc.

Miernik oceny działania 3 Ilość zatrudnionych

Termin realizacji działania 3 2009

Koordynator działania 3 Powiat Świecki

Działanie 4 Stworzenie powiatowego kalendarza imprez – kulturalnych,

sportowych etc w formie elektronicznej i drukowanej.

Miernik oceny działania 4 Stworzenie i bieżąca aktualizacja kalendarza

Termin realizacji działania 4 2008
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Program T1 Stworzenie bazy informacji turystycznej Powiatu Świeckiego

Koordynator działania 4 Powiat Świecki

Działanie 5 Stworzenie bazy informacji o twórcach ludowych.

Miernik oceny działania 5 Liczba korzystających z informacji.

Termin realizacji działania 5 2008

Koordynator działania 5 Powiat Świecki
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Program T2 Promocja terenów atrakcyjnych turystycznie

Opis programu Efektywne promowanie Powiatu jako miejsca rozwoju różnych form

turystyki.

Działanie 1 Opracowanie strategii promocyjnej – współpraca między gminami,

przedsiębiorcami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych.

Miernik oceny działania 1 Powstanie kierunków rozwoju turystyki.

Termin realizacji działania 1 2008 i dalej

Koordynator działania Powiat Świecki

Działanie 2 Promocja  szlaku  wodnego  rzeki  Wdy  szansą na  rozwój  turystyki

wodnej.

Miernik oceny działania 2 - ilość spływów kajakowych,

-  budowa nowej infrastruktury technicznej dla potrzeb obsłużenia

zwiększonej ilości turystów.

Termin realizacji działania 2 2007-2013

Koordynator działania 2 Związek Miast i Gmin Zlewni Rzeki Wdy

Działanie 3 Promocja terenów Dolnej Wisły jako lekcja historii ( szlak mennonicki).

Miernik oceny działania 3 - ilość turystów odwiedzających szlak Wisły, szlak mennonicki,

zabytkowa chata pomennonicka w Chrystkowie.

Termin realizacji działania 3 W sposób ciągły

Koordynator działania 3 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego we

współpracy z miastem Grudziądzem.

Działanie 4 Szkolenia dla mieszkańców Powiatu w zakresie dywersyfikacji

działalności gospodarczej – rozwój w zakresie turystyki.

Miernik oceny działania 4 - rozwój bazy noclegowej,

- powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych,

- nowe lokalne produkty i ich promocja.

Termin realizacji działania 4 od 2008

Koordynator działania 4 stowarzyszenia na rzecz rozwoju działające na terenie Powiatu

Świeckiego.
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Program T3 Szlaki turystyczne szansą na rozwój turystyki weekendowej

Opis programu Efektywne promowanie istniejących szlaków na terenie Powiatu.

Działanie 1 Zebranie informacji nt. szlaków turystycznych i ich

zaewidencjonowanie.

Miernik oceny działania 1 Powstanie bazy szlaków.

Termin realizacji działania 1 2008

Koordynator działania 1 Powiat Świecki we współpracy z gminami i innymi podmiotami.

Działanie 2 Oznakowanie i wytyczenie tras szlaków + odnowienie istniejących

szlaków – czytelniejsze oznakowanie, dodatkowe informacje o terenie

+ tłumaczenie na język angielski., j. niemiecki

Miernik oceny działania 2 długość odnowionych szlaków

Termin realizacji działania 2 2007-2013

Koordynator działania 2 Powiat Świecki

Działanie 3 Stworzenia szlaku dla fotografów, wyznaczenie dla nich punktów na

szlaku oraz stworzenie mapy ( np. mapa rezerwatów dla fotografów).

Miernik oceny działania 3 Stworzenie szlaku i zamieszczenie informacji w używanych mediach.

Termin realizacji działania 3 2010

Koordynator działania 3 Powiat, parki krajobrazowe.

Działanie 4 Stworzenie szlaków: elektrowni wodnych, młynów wodnych, gotyku

ceglanego, wież ciśnień, szlaku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Miernik oceny działania 4 Ilość stworzonych szlaków.

Termin realizacji działania 4 Od 2008

Koordynator działania 4 Powiat we współpracy z gminami, stowarzyszeniami.
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Obszar strategiczny Rozwój gospodarczy

Program G1 Upraszczanie dostępu do procedur administracyjnych

Opis programu Stworzyć maksimum ułatwień dla interesantów zakładających/

prowadzących działalność gospodarczą.

Działanie 1 Stworzenie e-urzędu.

Miernik oceny działania 1 Ilość procedur realizowanych za pomocą Internetu.

Termin realizacji działania 1 W sposób ciągły.

Koordynator działania Starostwo Powiatowe

Działanie 2 Wprowadzenie mierników wykonywania procedur w Starostwie.

Miernik oceny działania 2 Ilość opisanych miernikami procedur.

Termin realizacji działania 2 W sposób ciągły.

Koordynator działania 2 Starostwo Powiatowe
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Program G2 Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców i samorządu

Opis programu Podjęcie wielotorowych działań dających ciągły przepych informacji

pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami w celu doskonalenia

dostosowania akcji podejmowanych przez samorząd do aktualnych

wyzwań biznesu.

Działanie 1 Ożywienie istniejącego porozumienia samorządu i przedsiębiorców.

Miernik oceny działania 1 Ilość spotkań i podjętych tematów w roku.

Termin realizacji działania 1 2008

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe

Działanie 2 Stworzenie forum łączącego Powiat, Gminy i przedsiębiorców w celu

wymiany informacji wraz z mechanizmami aktywizującymi kolejnych

przedsiębiorców.

Miernik oceny działania 2 Ilość podmiotów w % (samorządy, duże firmy, MSP) biorących udział

w forum.

Termin realizacji działania 2 2009

Koordynator działania 2 Starostwo Powiatowe

Działanie 3 Lobbing na rzecz przedsiębiorczości na terenie Powiatu

Miernik oceny działania 3 Liczba spotkań z decydentami w roku.

Termin realizacji działania 3 W sposób ciągły

Koordynator działania 3 Starostwo Powiatowe

Działanie 4 Aktywizacja Powiatowej Rady Zatrudnienia celem podnoszenia

poziomu systemu planowania instrumentów rynku pracy.

Miernik oceny działania 4 Ilość wniosków wdrożonych w życie

Termin realizacji działania 4 W sposób ciągły

Koordynator działania 4 Starostwo Powiatowe
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Program G3

Podnoszenie świadomości nauczycieli w obszarze

zrozumienia znaczenia inwestycji infrastrukturalnych (sieci)

dla rozwoju ekonomicznego

Opis programu Umiejętność przekazania uczniom informacji o skutkach np.

blokowania inwestycji dotyczących rozbudowy sieci energetycznej.

Działanie 1 Stworzenie platformy przekazywania informacji (np. w ramach forum

opisanego w działaniu drugim programu G2.

Miernik oceny działania 1 Zaistnienie platformy.

Termin realizacji działania 1 2009

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe
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Program G4
Ciągłe doskonalenie  dopasowania systemu edukacji

zawodowej do potrzeb przedsiębiorców

Opis programu Należy stworzyć bieżący transfer wiedzy o potrzebach i możliwościach

przedsiębiorców w zakresie kierunków kształcenia na aktualne

programy oferowane w szkolnictwie zawodowym.

Działanie 1 Stworzenie forum łączącego Powiat, Gminy i przedsiębiorców w celu

wymiany informacji o potrzebach edukacyjnych (wspólnie z opisanym

w G2).

Miernik oceny działania 1 Ilość zmian w systemie edukacji wprowadzonych dzięki forum.

Termin realizacji działania 1 2009

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe

Działanie 2 Prezentacja prawdziwych potrzeb zawodowych terenu Powiatu –

systematyzacja prezentacji przedsiębiorstw i ich potrzeb (wycieczki,

informacje WWW, informator).

Miernik oceny działania 2 Ilość prezentacji/ aktualizacji rocznie.

Termin realizacji działania 2 2009

Koordynator działania 2 Starostwo Powiatowe

Działanie 3 Wspomagania powstawania programów autorskich.

Miernik oceny działania 3 Ilość programów autorskich.

Termin realizacji działania 3 2009

Koordynator działania 3 Starostwo Powiatowe
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Program G5 Wspieranie rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych

Opis programu Należy stworzyć bazę danych o możliwościach energetyki ze źródeł

odnawialnych na terenie Powiatu.

Działanie 1 Stworzenie  wraz  z  Gminami  bazy  danych  o  możliwościach

energetycznych (elektrownie wodne, wiatrowe, biomasa) i potrzebach

(np. ogrzewanie obiektów samorządowych).

Miernik oceny działania 1 Stworzenie bazy danych

Termin realizacji działania 1 2009

Koordynator działania 1 Starostwo Powiatowe

Działanie 2 Prezentacja danych w mediach, uczestnictwo w organizacjach

zajmujących się promocją rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.

Miernik oceny działania 2 Ilość prezentacji, ilość nawiązanych kontaktów.

Termin realizacji działania 2 2009

Koordynator działania 2 Starostwo Powiatowe

Działanie 3 Bezpośrednie działania inwestycyjne/ modernizacyjne (inwestorów

prywatnych i samorządowych) w zakresie energetyki ze źródeł

odnawialnych.

Miernik oceny działania 3 Ilość programów autorskich.

Termin realizacji działania 3 W sposób ciągły

Koordynator działania 3 Starostwo Powiatowe
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