
STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU PUŁTUSKIEGO

Zeszyt III

Strategia Rozwoju Powiatu 
2007 - 2020

Pułtusk, czerwiec - grudzień 2007



Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

Spis treści

1.STRATEGIA ROZWOJU POWIATU.......................................................................... 3
1.1ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU............................................................... 3
1.2MISJA POWIATU.................................................................................................... 5
1.3GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH GMIN POWIATU................ 6
1.4CELE STRATEGICZNE POWIATU I STRATEGIE DZIAŁANIA      (SPOSOBY

DZIAŁANIA) ........................................................................................................ 8
1.4.1Cele strategiczne i strategie działania do roku 2013 w sferze społecznej..................... 9
1.4.2Cele strategiczne i strategie działania w zakresie potencjałów (zasobów) powiatu.....20
1.4.3Cele strategiczne i strategie działania w sferze gospodarczej.....................................27
1.5DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE WSPÓŁPRACY WIELU PARTNERÓW................. 31

2.ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI............................................. 32
2.1ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII POWIATU

PUŁTUSKIEGO Z CELAMI  „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020”................................................................... 34

2.2ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII POWIATU
PUŁTUSKIEGO Z CELAMI PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-
2013 ................................................................................................................. 46

2.3ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII ROZWOJU POWIATU
PUŁTUSKIEGO Z CELAMI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
(NSRO 2007-2013)........................................................................................... 53

2.4.PODSUMOWANIE................................................................................................. 58
3.PLAN OOPERACYJNY............................................................................................ 59

3.1.LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZACYJNYCH POPRAWIAJĄCYCH SYTUACJĘ 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE POWIATU......................................................... 59

3.2.PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTÓW........................................................................ 63
3.3.LISTA OCZEKIWANYCH WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU......................................73

4.SYSTEM PLANOWANIA, WDRAŻANIA, MONITOROWANIA 
I OCENY STRATEGII ORAZ  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA....................... 79

4.1.PODMIOTY REALIZACJI STRATEGII................................................................................... 79
4.2.PROCEDURA PRZYGOTOWANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO ............................................ 81
4.3.PROCEDURA PRZYJĘCIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO.................................... 81
4.4.SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO ........................ 82
1.Monitoring społeczny obejmuje zbieranie informacji poprzez:.......................................... 82
2.Wskaźniki monitorowania ................................................................................................. 82
Procedura monitorowania obejmuje:.................................................................................... 82
3.Proces monitorowania, oceny i wykorzystania  wyników ................................................. 83
4.5.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I INICJOWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM,

PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI............................................................... 83
5.UWAGI...................................................................................................................... 88

                                                                            Strategia  Rozwoju POWIATU  PUŁTUSKIEGO

Nu
mer
stro
ny



Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

1.STRATEGIA ROZWOJU POWIATU

1.1ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU

Założenia do strategii rozwoju stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego
jej sformułowania i zostały określone na początku opracowywania strategii.

Założenia dotyczące dokumentu strategii:
1. Okres planowania: lata 2007 - 2020.
2. Przy  opracowaniu  planu  realizacyjnego  strategii  zostaną  przyjęte

kolejne kadencje Rady Powiatu jako podokresy.
3. Decyzje  zawarte  w  strategii  będą  służyły  polepszeniu  warunków  i

jakości  życia  mieszkańców  powiatu  oraz  instytucjom  i  organizacjom
funkcjonującym na jego terenie.

4. Działania  operacyjne  będą  uwzględniały  możliwości  pozyskiwania
środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

5. Działania  operacyjne  będą  projektowane  i  realizowane  celem
osiągnięcia   wzrostu  konkurencyjności  z  uwzględnieniem  polityki
równych szans, innowacyjności w technologiach i w podejściu.

6. Przy  opracowywaniu  strategii  i  jej  realizacji  zostaną  uwzględnione
zasady zrównoważonego rozwoju.

7. Strategia  Rozwoju  Powiatu  będzie  zbieżna  ze  Strategią  Rozwoju
Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2006-2020  oraz  priorytetami
przyjętymi  w  oficjalnych  dokumentach  związanych  z  rozwojem
społeczno – gospodarczym kraju.

8. Strategia  będzie  narzędziem  integrowania  i  koordynowania  działań
rozwojowych podejmowanych przez gminy w powiecie.

9. Zadaniem  strategii  rozwoju  jest  ułatwienie  władzom  samorządowym
utrzymania głównych, długookresowych kierunków rozwoju Powiatu. 

10.O przyjęciu strategii rozwoju zadecyduje Rada Powiatu Pułtuskiego.
11.Realizacją strategii rozwoju będzie kierował Starosta Pułtuski. 

Założenia  dotyczące  procesu  pracy nad opracowaniem dokumentu
strategii:
1. Strategia  będzie  opracowywana  i  konsultowana  z  przedstawicielami

wszystkich gmin powiatu.
2. Projekt strategii rozwoju zostanie poddany konsultacji społecznej.
3. Strategia  będzie  uwzględniała  rozwiązania  przyjęte  w  zewnętrznych

dokumentach planistycznych.

Zrównoważony  rozwój, zgodnie  z  ustawą  Prawo  Ochrony  Środowiska,  to
rozwój, w którym następuje  integracja działań politycznych, gospodarczych
oraz  społecznych,  z  zachowaniem  równowagi  i  trwałości  podstawowych
procesów przyrodniczych.

Termin „zrównoważony rozwój” oznacza:
1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb.
2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność.
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3. Harmonizowanie  ekologicznych,  społecznych i  ekonomicznych celów
rozwoju.

4. Długookresowe  podejście  do  analizowania,  planowania  
i urzeczywistniania celów rozwoju.

Zgodnie  ze standardem opracowanych przez UNDP w Polsce „Zasady
zrównoważonego rozwoju” to:
1. Zasada  równego  dostępu  do  środowiska,  w  tym  sprawiedliwości

międzypokoleniowej.
2. Zasada  wydolności  środowiska,  czyli  nie  przekraczania  granic

odporności środowiska.
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1.2MISJA POWIATU
Misja to  opis  zamierzeń powiatu (najczęściej  jednozdaniowy)  zawierający

główne  pola  aktywności  w  przyszłości,  stanowiący  najogólniejszy  cel  powiatu.
Propozycja  misji  została  wybrana  w  konsultacji  spośród  jedenastu  wariantów
opracowanych podczas warsztatów diagnostyczno – projektowych i przyjęta przez
Radę Powiatu.

Misję powiatu określono w perspektywie do roku 2020.

Powiat pułtuski to obszar 
wysokiej jakości życia mieszkańców,
zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich - przedsiębiorczości, turystyki
oraz kultury i edukacji o zasięgu

ponadregionalnym.
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1.3GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH GMIN POWIATU

Poniższe kierunki działań strategicznych gmin powiatu zostały wypracowane, dla
sfery społecznej, potencjałów i gospodarczej na podstawie głównych problemów
zidentyfikowanych  przez  gminy  w  powiecie,  które  należy  rozwiązywać  we
wzajemnej  współpracy.  Kierunki  te zostały zaakceptowane przez przedstawicieli
gmin jako najważniejsze w strategii rozwoju Powiatu Pułtuskiego.

Sfera społeczna
Poprawa sytuacji na rynku pracy - zmniejszenie poziomu bezrobocia
Poprawa  stanu  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  ograniczenie  zachowań
patologicznych
Zwiększenie dostępności Internetu i e-usług publicznych
Zapewnienie opieki społecznej wszystkim potrzebującym
Dysponowanie lokalami socjalnymi i chronionymi
Rozszerzenie bazy lokalowej i oferty instytucji kultury.
Zapewnienie  dostępu  do  wysokiej  jakość  usług  medycznych,  w  tym
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

Sfera potencjałów
Uporządkowanie gospodarki przestrzennej 
Zwiększenie  dostępności  komunikacyjnej  gmin  w  powiecie  -  poprawa  stanu
technicznego dróg
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej
Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami stałymi
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Zwiększenie  udziału  organizacji  pozarządowych  w  kreowaniu  rozwoju  gmin  w
powiecie i powiatu jako całości
Poprawa  stanu  rozwoju  infrastruktury  sportowej,  sportowo-rekreacyjnej  i
turystycznej
Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych
Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu 
Dysponowanie uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi

Sfera gospodarcza
Rozszerzenie oferty turystycznej
Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych 
Zwiększenie dochodów gospodarstw z działalności pozarolniczych 
Rozwój produkcji ekologicznej 
Rozwój działalności grup producenckich 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej – rozwój oferty 
Rozwój sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
Rozwój rzemiosła i rękodzieła artystycznego

Na  podstawie  przeprowadzonej  konsultacji  w  powyższe  kierunki  działań
strategicznych zostały zhierarchizowane. Tłustym drukiem zaznaczone zostały te
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kierunki  działań,  które  powinny  mieć  najwyższy  priorytet  w  działaniach  władz
samorządowych gmin w powiecie i powiatu.

Hierarchia kierunków działań strategicznych gmin powiatu:
 Zwiększenie  dostępności  komunikacyjnej  gmin  w  powiecie  -  poprawa

stanu technicznego dróg
 Poprawa sytuacji na rynku pracy - zmniejszenie poziomu bezrobocia
 Poprawa stanu rozwoju infrastruktury sportowej, sportowo-rekreacyjnej i

turystycznej
 Zapewnienie  dostępu  do  wysokiej  jakość  usług  medycznych,  w  tym

specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji
 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczenie zachowań

patologicznych
 Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami stałymi
 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej – rozwój oferty 
 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej
 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej 
 Rozszerzenie oferty turystycznej
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 Rozwój sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
 Zapewnienie opieki społecznej wszystkim potrzebującym
 Rozszerzenie bazy lokalowej i oferty instytucji kultury.
 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych 
 Rozwój produkcji ekologicznej 
 Zwiększenie dostępności Internetu i e-usług publicznych
 Dysponowanie uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi
 Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
 Zwiększenie dochodów gospodarstw z działalności pozarolniczych 
 Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych
 Rozwój rzemiosła i rękodzieła artystycznego
 Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu 
 Dysponowanie lokalami socjalnymi i chronionymi
 Rozwój działalności grup producenckich 
 Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju gmin w

powiecie i powiatu jako całości
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1.4CELE STRATEGICZNE POWIATU I STRATEGIE DZIAŁANIA
(SPOSOBY  DZIAŁANIA) 

Cel   to  stan,  który  chcemy  osiągnąć  w  przyszłości  (określamy  jaki  stan  oraz
perspektywę w jakiej przyszłości ma zostać osiągnięty).

Cele  strategiczne określają  rezultaty  oraz  kierunkują  działania  na  rzeczy
właściwe.  Związane  są  z  określeniem  jakim  ma  być  Powiat Pułtuski,  co  się
powinno  robić  lub  czego  nie  powinno  się  robić  w  powiecie.  Cele  strategiczne
związane są z decyzjami dotyczącymi alokacji zasobów i potencjałów powiatu.

Strategie działania  to względnie trwałe sposoby realizacji celów strategicznych,
które  określane  są  na  podstawie  analizy  czynników  rozwojowych.  Są  one
związane  z  relacją,  jaka  występuje  pomiędzy  powiatem,  a  jego  specyficznym
otoczeniem.

Specyficzne otoczenie   -  jest  to  otoczenie,  z którym powiat  ma bezpośrednie
powiązania  (wzajemne  oddziaływania),  np.:  użytkownicy  oferty  gmin  Powiatu
Pułtuskiego,  dostawcy,  konkurenci.  W  tej  definicji  otoczenia  mieści  się  także
gospodarka, polityka, prawo. 

Szerokie otoczenie - jest to pozostałe otoczenie (cały świat), z którym powiat nie
ma aktualnie bezpośrednich powiązań lecz mogą się one pojawić w przyszłości. 
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1.4.1Cele strategiczne i strategie działania do roku 2013 w sferze
społecznej

Cele strategiczne w ramach wybranych dziedzin sfery społecznej zostały podczas
konsultacji  społecznych  (ankietyzacja)  poddane  hierarchizacji  poprzez
przyznawanie punktów, według zasady im więcej punktów tym wyższa pozycja w
hierarchii celów. 
Tłustym  drukiem  zaznaczone  zostały  te  cele,  które  powinny  mieć  najwyższy
priorytet w działaniach władz samorządowych powiatu.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, 
ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŻYCIA 

I ZDROWIA LUDZI
Cele:

Lp. Cele

1. Poprawa dostępności i jakości opieki specjalistycznej

2. Ograniczone zjawisko narkomanii i korzystania z używek wśród dzieci i
młodzieży

3. Dostępna szeroka oferta usług w zakresie rehabilitacji

4. Zwiększona efektywność zespołów ratownictwa – np. skrócenie czasu dojazdu
zespołów ratownictwa do zdarzeń

5. Zwiększona dostępność programów profilaktycznych

6. Ograniczenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa związanego z ruchem
komunikacyjnym

7. Skuteczna promocja zdrowego stylu życia

8. Skuteczna edukacja prozdrowotna

9. Zahamowanie wzrostu liczby przypadków zachorowań na choroby
cywilizacyjne

10. Poprawa stanu bezpieczeństwa na rzece Narew

                                                                            Strategia  Rozwoju POWIATU  PUŁTUSKIEGO

Nu
mer
stro
ny



Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

Strategie działania:

⇒ systematyczne działania kończące prace budowlane i urządzeniowe w nowym
obiekcie szpitala;

⇒ systematyczne  unowocześnianie  medycznej  bazy  techniczno  –  sprzętowej
szpitala;

⇒ systematyczne  wymienianie  sprzętu  wyeksploatowanego,  w  tym  również
specjalistycznego taboru transportowego; 

⇒ funkcjonowanie zintegrowanego systemu ratownictwa w powiecie;
⇒ pełna informatyzacja usług i zarządzania szpitalem;
⇒ systematyczne  pozyskiwanie  lekarzy  specjalistów  w  deficytowych

specjalizacjach;
⇒ upowszechnianie badań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej;
⇒ pozyskiwanie środków na ochronę i promocję zdrowia;
⇒ promowanie „zdrowego stylu życia”;
⇒ opracowanie  i  wdrażanie  długookresowych  programów  promocji  i  ochrony

zdrowia w powiecie;
⇒ realizacja programów likwidujących wady postawy u młodzieży;
⇒ wspieranie  działań instytucji  zajmujących się  promocją  zdrowia i  profilaktyką

patologii;
⇒ organizowanie  forum  powiatowych  z  udziałem  służb  powiatowych,  władz

lokalnych i mieszkańców na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń;
⇒ koordynowanie działań organizacji, instytucji i gmin w zakresie realizacji zadań

dotyczących problematyki uzależnień;
⇒ ograniczanie zachowań agresywnych i patologicznych wśród młodzieży;
⇒ realizowanie w szkołach programów umożliwiających poznawanie zasad ruchu

drogowego;
⇒ realizacja  programów umożliwiających  nabywanie  umiejętności  praktycznych

udzielania pierwszej pomocy;
⇒ budowa i organizowanie bezpiecznej sieci komunikacyjnej;
⇒ zwiększanie stopnia współpracy szkół z rodzicami np.  na rzecz ograniczania

niekorzystnych zachowań młodzieży;
⇒ systematyczne wyposażanie Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesne środki

techniczne;
⇒ zwiększanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży;
⇒ opracowywanie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych

i rozrywkowych w powiecie;
⇒ utrzymywanie wysokiej sprawności Policji i Straży Pożarnej;
⇒ edukowanie mieszkańców o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożeń;
⇒ dostosowywanie organizacji ruchu samochodowego do rosnącego natężenia;
⇒ tworzenie  i  realizacja  lokalnych  programów  profilaktycznych  dotyczących

bezpieczeństwa obywateli;
⇒ stanowcze  egzekwowanie  prawa  dotyczącego  sprzedaży  alkoholu  i  tytoniu

nieletnim;
⇒ uatrakcyjnianie oferty szkół, klubów sportowych i innych w zakresie spędzania

przez młodzież wolnego czasu;
⇒ zapewnianie możliwości korzystania z terapii dla osób uzależnionych;
⇒ edukacja dzieci i młodzieży zapobiegająca uzależnieniom;
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⇒ tworzenie i utrzymywanie ośrodków terapii uzależnień;
⇒ podejmowanie  współpracy  z  innymi  podmiotami/instytucjami  w  zakresie

utworzenia i utrzymania Posterunku Wodnego na rzece Narew;
⇒ wspieranie działalności PCK.
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POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA PRORODZINNA, 
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Cele:

Lp. Cele

1. Poprawa dostosowania zakresu pomocy społecznej do aktualnych
potrzeb

2.
Dostępna oferta w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży,
emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich powiatu

3. Rozwinięta polityka prorodzinna

4. Dostępne oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

5. Ograniczenie zjawiska aspołecznych postaw dużej części osób korzystających
z pomocy społecznej

6. Ograniczenie zjawiska  bezrobocia „wyuczonego”

7. Poprawa poziomu integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami
lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

8. Przestrzeń publiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

9. Poprawa dostępności bazy oświatowej dla osób niepełnosprawnych

10. Aktywne organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze pomocy
społecznej

11. Szeroka oferta zajęć terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej

Strategie działania:

⇒ koordynowanie działań organizacji, instytucji i gmin w zakresie realizacji zadań
dotyczących problematyki uzależnień;

⇒ podejmowanie współpracy celem  koordynowania działań prowadzonych przez
jednostki zajmujące się pomocą społeczną na terenie powiatu; 

⇒ pozyskiwanie  specjalistów z  zakresu  psychologii,  psychiatrii,  prawa i  innych
obszarów;
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⇒ dostosowywanie obsady kadrowej instytucji pomocy społecznej do bieżących
potrzeb;

⇒ systematyczna  rozbudowa  i  unowocześnianie  bazy  lokalowej  Ośrodków
Pomocy Społecznej PCPR oraz ich doposażenie;

⇒ zwiększanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży;
⇒ opracowywanie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych

i rozrywkowych w powiecie;
⇒ uatrakcyjnianie oferty szkół, klubów sportowych i innych w zakresie spędzania

przez młodzież wolnego czasu;
⇒ aktywizowanie mieszkańców do niesienia pomocy i wsparcia osobom będącym

w potrzebie;
⇒ stworzenie i uaktualnianie bazy danych na temat osób potrzebujących pomocy;
⇒ kompleksowe wspieranie rodzin wielodzietnych;
⇒ kompleksowe wspieranie rodzin z dysfunkcjami;
⇒ różnicowanie form pomocy społecznej;
⇒ zwiększanie udziału środków pomocowych w finansowaniu pomocy społecznej;
⇒ aktywizowanie mieszkańców do przezwyciężania trudnej sytuacji materialnej;
⇒ tworzenie  i  realizowanie  programów  aktywizowania  osób  potrzebujących  z

wykorzystaniem środków pomocowych;
⇒ zapewnianie możliwości korzystania z terapii dla osób uzależnionych;
⇒ edukacja dzieci i młodzieży zapobiegająca uzależnieniom;
⇒ utworzenie i utrzymywanie ośrodka wsparcia dla rodzin patologicznych;
⇒ tworzenie i utrzymywanie ośrodków terapii uzależnień;
⇒ zapewnianie  szybkiego  obiegu  informacji  o  rynku  pracy  na  terenie  całego

powiatu;
⇒ aktywizacja lokalnego rynku pracy;
⇒ wspieranie przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na terenie powiatu;
⇒ stymulowanie rozwoju gospodarczego powiatu poprzez działania przyciągające

inwestorów;
⇒ promowanie ludzi uzdolnionych i przedsiębiorczych;
⇒ prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych;
⇒ likwidowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej;
⇒ tworzenie  i  prowadzenie  oddziałów  integracyjnych  dla  młodzieży

niepełnosprawnej;
⇒ tworzenie warunków do rozwoju zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej;
⇒ współpraca  PFRON-em  w  celu  zlikwidowania  barier  architektonicznych  w

szkołach;
⇒ systematyczne  rozwijanie  oferty  zajęć  terapeutycznych  z  wykorzystaniem

zewnętrznych źródeł finansowania;
⇒ zwiększanie  liczby  stanowisk  pracy  chronionej  i  zakładów  aktywności

zawodowej;
⇒ zwiększanie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
⇒ realizowanie  programów  zmierzających  do  identyfikacji  i  rozwiązywania

problemów osób niepełnosprawnych;
⇒ zwiększanie  stopnia  współpracy  z  branżowymi  instytucjami  i  organizacjami

pozarządowymi  realizującymi  cele  z  zakresu  pomocy  społecznej,  polityki
prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
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BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI I PORZĄDEK PUBLICZNY, OBRONNOŚĆ,
OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

Cele:

Lp. Cele

1. Ograniczenie liczby przestępstw popełnianych przez ludzi młodych 
i młodocianych

2. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

3. Zwiększenie świadomości i umiejętności zachowania się mieszkańców w
sytuacjach zagrożenia

4. Wysoki stopień przygotowania Obrony Cywilnej do realizacji zadań
wynikających z przepisów

5. Poprawa przygotowania samorządów lokalnych do realizacji zadań obronnych

6. Zwiększenie poziomu przestrzegania praw konsumenta

Strategie działania:

⇒ organizowanie  forum  powiatowych  z  udziałem  służb  powiatowych,  władz
lokalnych i mieszkańców na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń;

⇒ koordynowanie działań organizacji, instytucji i gmin w zakresie realizacji zadań
dotyczących problematyki uzależnień;

⇒ ograniczanie zachowań agresywnych i patologicznych wśród młodzieży;
⇒ realizowanie w szkołach programów umożliwiających poznawanie zasad ruchu

drogowego;
⇒ realizacja  programów umożliwiających  nabywanie  umiejętności  praktycznych

udzielania pierwszej pomocy;
⇒ budowa i organizowanie bezpiecznej sieci komunikacyjnej;
⇒ zwiększanie stopnia współpracy szkół z rodzicami np.  na rzecz ograniczania

niekorzystnych zachowań młodzieży;
⇒ systematyczne wyposażanie Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesne środki

techniczne;
⇒ zwiększanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży;
⇒ opracowywanie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych

i rozrywkowych w powiecie;
⇒ utrzymywanie wysokiej sprawności Policji i Straży Pożarnej;
⇒ edukowanie mieszkańców o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożeń;
⇒ dostosowywanie organizacji ruchu samochodowego do rosnącego natężenia;
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⇒ tworzenie  i  realizacja  lokalnych  programów  profilaktycznych  dotyczących
bezpieczeństwa obywateli;

⇒ uatrakcyjnianie oferty szkół, klubów sportowych i innych w zakresie spędzania
przez młodzież wolnego czasu;

⇒ rozwój lokalnego rynku pracy;
⇒ zwiększanie  stopnia  współpracy  z  branżowymi  instytucjami  i  organizacjami

pozarządowymi działającymi w sferze poprawy bezpieczeństwa publicznego;
⇒ zwiększanie  stopnia  współpracy  z  branżowymi  instytucjami  i  organizacjami

pozarządowymi działającymi w sferze ochrony praw konsumenta;
⇒ organizowanie akcji, działań promujących prawa konsumenta;
⇒ prowadzenie edukacji w zakresie praw konsumenta w szkołach;
⇒ systematyczne  doposażenie  stanowisk  kierowania  organów  centrów

zarządzania  kryzysowego  celem  dostosowania  ich  do  obowiązujących
wymogów prawa;

⇒ realizacja  inwestycji  drogowych  celem  poprawy  warunków i  bezpieczeństwa
ruchu komunikacyjnego.
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EDUKACJA PUBLICZNA, KULTURA FIZYCZNA

Cele:

Lp. Cele

1.
Rozwinięta  baza  lokalowa  szkół  o  odpowiednich  standardach
technicznych  
i wyposażeniu w środki i sprzęt dydaktyczny

2.
Szeroka,  dostosowana  do  rynku  pracy  oferta  edukacyjna  w  zakresie
szkolnictwa zawodowego

3.
Wysoki poziom bezpieczeństwa w szkołach:
 poprawa  wyposażenia  technicznego  zapewniającego

bezpieczeństwo w szkołach

4. Rozszerzona i atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych

5. Poprawa poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

6. Poprawa sprawności szkół maturalnych

7. Wyrównane szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (zajęcia wyrównawcze)

8.
Rozwinięta  oferta  w zakresie  możliwości  uprawiania sportów,  wykorzystująca
warunki naturalne (np. sporty wodne)

9.
Oferta w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych dostosowana do potrzeb
rynku pracy i zainteresowań odbiorców

Strategie działania: 

⇒ udostępnianie bazy szkolnej do prowadzenia kształcenia ustawicznego;
⇒ pozyskiwanie sponsorów dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych;
⇒ systematyczne  monitorowanie  potrzeb  w  zakresie  wyposażenia  szkół  i

uzupełnianie braków;
⇒ systematyczny rozwój i modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia szkół;
⇒ pozyskiwanie  nowej  kadry  oraz  unowocześnianie  wyposażenia  i  sprzętu  do

nauki zawodu;
⇒ tworzenie  elastycznej  i  szerokiej  oferty  edukacyjnej  szkół  dostosowanej  do

rynku pracy;
⇒ pozyskiwanie specjalistów z zakresu sportu, rekreacji i turystyki;
⇒ wspieranie działalności klubów i zespołów sportowych;
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⇒ wspieranie zwiększania liczby sekcji w klubach i zespołach sportowych;
⇒ organizacja cyklicznych, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych;
⇒ współdziałanie  z  sąsiednimi  powiatami  w  zakresie  zwiększania  dostępu  do

bazy sportowo – rekreacyjnej;
⇒ współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie organizacji imprez sportowych;
⇒ modernizacja, rozbudowa i budowa bazy sportowej szkół;
⇒ zwiększanie liczby kółek sportowych w szkołach;
⇒ poszerzanie bazy rekreacyjno – sportowej na terenie powiatu;
⇒ rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi;
⇒ rozwijanie współpracy ze szkołami średnimi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej w ramach programów unijnych (np. Leonardo da Vinci)
⇒ zwiększanie  aktywności  szkół  w  pozyskiwaniu  zewnętrznych  środków  na

rozszerzanie działalności;
⇒ zwiększanie dostępności podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli na

terenie powiatu;
⇒ różnicowanie kierunków kształcenia na poziomie szkół średnich;
⇒ wdrażanie nowoczesnych metod i form kształcenia;
⇒ inicjowanie realizacji projektów i programów pomocowych w zakresie rozwoju

zasobów ludzkich;
⇒ systematyczne zwiększanie ilości kółek zainteresowań w szkołach; 
⇒ stworzenie i rozwijanie systemu pomocy dla osób wybitnie uzdolnionych.
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KULTURA i OCHRONA DÓBR KULTURY

Cele:

Lp. Cele

1. Rozwinięta nowoczesna oferta kulturalna

2. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych

3. Poprawa dostępności oferty kulturalnej na obszarach wiejskich

4. Wysoki poziom biernego i czynnego uczestnictwa mieszkańców powiatu w
kulturze

5. Atrakcyjna oferta bibliotek

Strategie działania: 

⇒ pozyskiwanie  zewnętrznych  środków  na  dofinansowanie  restauracji  
i utrzymania obiektów zabytkowych;

⇒ systematyczne zwiększanie stopnia zabezpieczenia obiektów zabytkowych;
⇒ kontynuowanie  promocji  zabytków  i  historii  powiatu  wśród  mieszkańców  

i w otoczeniu;
⇒ tworzenie i realizowanie programów zagospodarowania i zachowania obiektów

zabytkowych;
⇒ podejmowanie działań kultywujących lokalne tradycje wśród młodzieży;
⇒ współpraca szkół z ośrodkami kultury;
⇒ prowadzenie edukacji regionalnej;
⇒ organizowanie  cyklicznych  imprez  kulturalnych  prezentujących  dorobek

powiatu;
⇒ wykorzystywanie  nowoczesnych  mediów  dla  promocji  gmin,  powiatu  oraz

działań kulturotwórczych;
⇒ wypracowanie  dobrych  relacji  pomiędzy  gminami  i  powiatem  w  zakresie

tworzenia oferty kulturalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego;
⇒ tworzenie ścieżek dydaktycznych;
⇒ promowanie i upowszechnianie lokalnej twórczości ludowej i artystycznej;
⇒ współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w zakresie promowania kultury;
⇒ wydawanie map i przewodników turystycznych po powiecie;
⇒ eksponowanie zabytków poprzez tworzenie szlaków turystycznych;
⇒ inwentaryzowanie zabytków i osobliwości turystycznych;
⇒ angażowanie  potencjału  kulturotwórczego  środowiska  akademickiego  w

działania na terenie powiatu;
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⇒ promowanie Pułtuska jako ośrodka polonijnego;
⇒ współpraca  z  samorządami  gminnymi  w  zakresie  rozszerzania  działalności

kulturalnego  poza  ich  siedziby  i  realizacji  wspólnych  przedsięwzięć
kulturalnych.
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1.4.2Cele strategiczne i strategie działania w zakresie potencjałów
(zasobów) powiatu

Cele strategiczne w ramach potencjałów zostały podczas konsultacji społecznych
(ankietyzacja)poddane  hierarchizacji   poprzez  przyznawanie  punktów,   według
zasady, im więcej punktów, tym wyższa pozycja w hierarchii celów. 

Tłustym  drukiem  zaznaczone  zostały  te  cele,  które  powinny  mieć  najwyższy
priorytet w działaniach władz samorządowych powiatu.

POTENCJAŁ LUDZKI
przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Cele:

Lp. Cele

1. Redukcja poziomu bezrobocia

2. Ograniczenie sfery nielegalnego zatrudnienia

3. Rozwinięty zasób średnich kadr technicznych

4. Aktywne, współpracujące ze sobą, lokalne organizacje pozarządowe (NGO)
biorące udział w realizacji zadań publicznych

Strategie działania:
⇒ zapewnianie  mieszkańcom  powiatu możliwości  przekwalifikowania

zawodowego;
⇒ wykorzystywanie programów specjalnych w zakresie likwidacji bezrobocia;
⇒ podejmowanie działań w kierunku minimalizowania nielegalnego zatrudnienia;
⇒ promowanie powiatu jako miejsca atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów;
⇒ stwarzanie warunków dla rozwoju kapitału miejscowego;
⇒ uruchamianie przedsięwzięć kreujących rozwój przedsiębiorczości, inwestycji;
⇒ rozwijanie systemu informacji dla przedsiębiorców i osób poszukujących pracy;
⇒ rozwijanie  i  dostosowywanie  szkolnictwa  zawodowego  do  dynamicznie

zmieniającego się rynku pracy;
⇒ wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych;
⇒ stała,  szeroka  współpraca  władz  samorządowych  z  organizacjami

pozarządowymi;
⇒ rozwijanie  współpracy  różnych  podmiotów  (szkół,  ośrodków  kultury,  klubów

sportowych,  Lokalnej  Grupy  Działania,  organizacji  młodzieżowych,  lokalnych
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mediów  i  innych)  dla  skuteczniejszej  organizacji  życia  kulturalnego,  sportu,
rekreacji itp.;

⇒ organizowanie imprez integrujących społeczeństwo i promujących powiat;
⇒ tworzenie warunków do skutecznej działalności organizacji pozarządowych;
⇒ zainteresowanie problemami powiatu instytucji pozarządowych;
⇒ wspieranie  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  społeczności

lokalnych;
⇒ stymulowanie  rozwoju  stowarzyszeń  i  komitetów  wspierających  rozwój

infrastruktury;
⇒ podejmowanie wspólnych działań z organizacjami samorządu gospodarczego i

innymi;
⇒ aktywizowanie  funkcjonujących  organizacji  pozarządowych  do  poprawy

wzajemnej komunikacji oraz nawiązania i pogłębienia współpracy.

POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY
Cele:

Lp. Cele

1. Dostępna oferta e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym

2. Poprawa stanu wyposażenia Starostwa Powiatowego w urządzenia
techniczne

3. Pełna informatyzacja organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Strategie działania:
⇒ systematyczne  poprawianie  funkcjonalności  obiektów  administracyjnych

powiatu;
⇒ pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  na  systematyczne  wdrażanie  e-usług

publicznych;
⇒  realizacja  projektów  pozwalających  na  wzbogacanie  wyposażenia

technicznego Starostwa Powiatowego oraz informatyzacji jego pracy.
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POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
ochrona środowiska i przyrody, zapobieganie zagrożeniu środowiska 

Cele:

Lp. Cele

1. Poprawa stanu czystości środowiska naturalnego

2. Zachowane obszary cenne przyrodniczo

3. Wysoki poziom świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców
powiatu

4.
Zwiększona dostępność obszarów leśnych, atrakcyjnych turystycznie m. in.: 
- rozwinięta mała infrastruktura wraz z miejscami postojowymi na obszarach

leśnych.

5. Rozwiązanie problemu złomowania pojazdów uszkodzonych w wypadkach

Strategie działania:

⇒ pozyskiwanie  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej  na  inwestycje
proekologiczne i edukację;

⇒ wspieranie  inwestorów  wykorzystujących  niekonwencjonalne  –  odnawialne
źródła energii;

⇒ współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie ochrony środowiska;
⇒ wspieranie  inwestycji  proekologicznych  na  terenie  powiatu  i  w  najbliższym

sąsiedztwie;
⇒ monitorowanie stanu środowiska;
⇒ modernizowanie układów komunikacyjnych;
⇒ zapobieganie dzikiej zabudowie na obszarach cennych przyrodniczo;
⇒ wspieranie  inwestycji  związanych  z rozwojem infrastruktury  udostępniającej  

a jednocześnie chroniącej obszary leśnie;
⇒ wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego;
⇒ zalesianie nieużytków i gleb o niskiej bonitacji;
⇒ wspieranie inicjatyw w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów;
⇒ koordynowanie działań samorządów, instytucji i zakładów w zakresie ochrony

środowiska;
⇒ wspieranie jednostek straży pożarnej w zakresie pozyskiwania wyposażenia do

ratownictwa ekologicznego;
⇒ edukacja ekologiczna mieszkańców.
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POTENCJAŁ TECHNICZNY

drogi publiczne (powiatowe) i transport publiczny,
utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
administracyjnych, 
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
gospodarka wodna, gospodarka nieruchomościami (w tym nieruchomości
związane z obronnością),
geodezja, kartografia, kataster,
zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,

Cele:

Lp. Cele

1.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu i poprawa
bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjny, w tym:
- poprawiony stan techniczny i standard dróg powiatowych oraz

obiektów mostowych;
- usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych miasta Pułtuska; 
- zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
- szeroka sieć powiązań dróg powiatowych z układem dróg

sąsiednich powiatów;
- poprawa stanu oznakowania dojazdu do instytucji publicznych; 
- uruchomione ścieżki rowerowe; 
- poprawa stanu technicznego i zwiększenie ilości chodników dla

pieszych.

2. Obiekty szpitalne dostosowane do obowiązujących wymogów
wynikających z przepisów prawa

3. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów oświatowych

4. Poprawa stanu i jakości bazy lokalowej pomocy społecznej

5.

Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu, w tym: 
- poprawa stanu wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w sprzęt ratownictwa drogowego;
- stworzony system łączności radiowej między służbami

współdziałającymi;
- zwiększenie ilości miejsc poboru wody do celów ppoż.;
- dysponowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży

Pożarnej taborem samochodowym zapewniającym wysoką
sprawność działania.
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6. Rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna

7.
Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, w tym: 
- poprawa stanu wyposażenia powiatowego magazynu

przeciwpowodziowego;
- uruchomiony monitoring przeciwpowodziowy;
- stworzony powiatowy system powiadamiania ludności o bezpośrednim

zagrożeniu.

8.
W pełni przygotowane do działania Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Główna Siedziba Koordynacji Bezpieczeństwem
Narodowym

9. Poprawa stopnia ochrony gruntów rolnych i leśnych

10. Poprawa stanu obiektów zabytkowych

11. Pełne wyposażenie techniczne w podstawowe media wszystkich obiektów
powiatowych

12. Dostępne uzbrojone tereny inwestycyjne

13. Utworzenie bazy lokalowej do działań kulturotwórczych

14. Dysponowanie przez powiat dostateczną ilością budowli ochronnych

15. Pełne pokrycie powiatu mapą numeryczną oraz mapą zasadniczą

16. Ograniczenie liczby przypadków łamania przepisów prawa budowlanego w
zakresie organizacji procesu budowlanego oraz samowoli budowlanych

Strategie działania:

⇒ stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pomocowych na rozwój
potencjału technicznego;

⇒ pozyskiwanie  i  efektywne  wykorzystywanie  środków pomocowych  na  rozwój
potencjału technicznego;
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⇒ szkolenie pracowników samorządowych w zakresie umiejętności  zarządzania
projektami  i  pozyskiwania  dofinansowania  z  Funduszy  Strukturalnych  oraz
innych źródeł dofinansowania inwestycji;

⇒ pozyskiwanie inwestorów na rynku lokalnym i zewnętrznym;
⇒ kontynuowanie  działań  zmierzających  do  poprawy  stanu  dróg  i  budowy

obwodnicy w Pułtusku;
⇒ systematyczna,  kompleksowa  modernizacja  dróg  powiatowych  i  rozbudowa

infrastruktury  drogowej,  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  pieszych  i
rowerzystów;

⇒ rozwijanie  sieci  powiązań  dróg  powiatowych  z  układem  dróg  sąsiednich
powiatów;

⇒ wspieranie  i  realizacja  działań/inwestycji  zwiększających  liczbę  miejsc
parkingowych  (  w   tym  budowy  parkingu  dla  pojazdów  z  materiałami
niebezpiecznymi);

⇒ intensyfikacja prac utrzymaniowych w pasie drogowym;
⇒ kontynuowanie  działań  geodezyjnych  i  prawnych  w  zakresie  uregulowania

stanu prawnego dróg;
⇒ systematyczne wykonywanie i uzupełnianie map numerycznych;
⇒ prowadzenie działań służących intensyfikacji prac regulacyjnych rzek i cieków

wodnych  oraz  służących  poprawie  stanu  technicznego  urządzeń
melioracyjnych;

⇒ rozwijanie systemu łączności i monitorowania zagrożeń;
⇒ systematyczne  uzupełnianie  wyposażenia  jednostek  straży  pożarnej  w

nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa technicznego;
⇒ rozwijanie systemu ratowniczego w dostosowaniu do specyfiki występujących

zagrożeń;
⇒ utrzymywanie wysokiego stopnia sprawności jednostek ratownictwa;
⇒ doskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania w sytuacjach zagrożeń;
⇒ wspieranie  działań  zmierzających  do  poprawy  i  utrzymania  stanu  czystości

wód;
⇒ promowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków;
⇒ zinwentaryzowanie i monitorowanie zasobów wodnych na terenie powiatu;
⇒ współdziałanie  z  gminami  w  pozyskiwaniu  środków  na  inwestycje  służące

racjonalnemu gospodarowaniu zasobami wody;
⇒ wspieranie inicjatyw w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów;
⇒ wspieranie podmiotów wykorzystujących gospodarczo odpady;
⇒ systematyczne remonty i modernizacja obiektów powiatowych, ze szczególnych

uwzględnieniem obiektów bazy oświatowej;
⇒ wspieranie  działań  szpitala  związanych  z  zakończeniem  budowy  nowych

obiektów oraz dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów prawa;
⇒ współpraca  z  samorządami  gmin  oraz  organizacjami  pozarządowymi  w

zakresie rozwijania bazy sportowo-rekreacyjnej w powiecie;
⇒ rozwijanie  bazy  lokalowej  i  poprawa  stanu  wyposażenia  instytucji  pomocy

społecznej;
⇒ poprawa  stanu  wyposażenia  i  rozwój  bazy  lokalowej  podmiotów

odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców;
⇒ rozwijanie bazy budowli ochronnych;
⇒ tworzenie powiatowej bazy lokalowej do działań kulturotwórczych;
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⇒ systematyczna poprawa stanu obiektów zabytkowych;
⇒ prowadzenie bazy danych nieruchomości będących w zasobie gmin i powiatu;
⇒ systematyczne  uzupełnianie  wyposażenia  powiatowego  magazynu

przeciwpowodziowego;
⇒ udział w działaniach związanych z uruchomieniem i prowadzeniem monitoringu

przeciwpowodziowego;
⇒ organizacja i  utrzymywanie powiatowego systemu powiadamiania  ludności  o

sytuacjach zagrożenia;
⇒ uzupełnianie wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

(KPPSP) w sprzęt do ratownictwa drogowego;
⇒ wspieranie rozwoju systemu łączności między służbami współdziałającymi;
⇒ wspieranie jednostek OSP i KPPSP w pozyskiwaniu środków na uzupełnianie i

odnowę taboru, sprzętu i wyposażenia; 
⇒ zwiększanie  stopnia  współpracy  pomiędzy  powiatem  a  gminami  w zakresie

planowania przestrzennego;
⇒ zabezpieczenie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin interesów 

i zadań o znaczeniu ponad lokalnym;
⇒ uzupełnianie braków kadrowych oraz wyposażenia nadzoru budowlanego;
⇒ promowanie możliwości scalania gruntów.
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1.4.3Cele strategiczne i strategie działania w sferze gospodarczej

Cele  strategiczne  w  ramach  sfery  gospodarczej  powiatu  zostały  podczas
konsultacji  społecznych  (ankietyzacja)  poddane  hierarchizacji  poprzez
przyznawanie punktów,  według zasady, im więcej punktów, tym wyższa pozycja w
hierarchii celów. 

Tłustym  drukiem  zaznaczone  zostały  te  cele,  które  powinny  mieć  najwyższy
priorytet w działaniach władz samorządowych powiatu.

SFERA GOSPODARCZA

Cele:

Lp. Cele

1. Aktywna promocja powiatu ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji
turystycznych w gminach

2. Poprawa stanu czystości lasów

3. Zwiększenie znaczenia turystyki w gospodarce powiatu

4. Poprawa dochodowości lokalnych gospodarstw rolnych

5. Ograniczenie zjawiska „szarej strefy”

6. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości

7. Zorganizowany pierwotny rynek produktów rolnych

8. Ograniczenie niedostatku specjalistycznych kadr i deficytowych zawodów na
lokalnym rynku pracy

9. Ograniczenie zjawiska kłusownictwa

                                                                            Strategia  Rozwoju POWIATU  PUŁTUSKIEGO

Nu
mer
stro
ny



Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

Strategie działania:

⇒ kreowanie  lokalnej  polityki  gospodarczej  zmierzającej  do  obniżania  kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej;

⇒ pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocy na wspieranie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich;

⇒ wspieranie procesu tworzenia gospodarstw agroturystycznych;
⇒ wspieranie działań na rzecz polepszania jakości produktów;
⇒ promowanie lokalnych produktów wysokiej jakości – organizacja i uczestnictwo

w targach, organizacja lokalnych i ponadlokalnych jarmarków;
⇒ wspieranie działań sprzyjających podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji rolników;
⇒ wspieranie rozwoju bazy i potencjału przetwórstwa rolno – spożywczego;
⇒ wspieranie rozwoju gospodarstw towarowych;
⇒ wspieranie restrukturyzacji i postępu biologicznego w gospodarstwach rolnych;
⇒ wzmacnianie integracji pomiędzy rolnictwem a przemysłem i turystyką;
⇒ systematyczna poprawa stanu infrastruktury drogowej;
⇒ zwiększanie  zalesiania  na  nieużytkach  i  zrębach  z  wykorzystaniem

wartościowych gatunków i odmian drzew;
⇒ pełne wykorzystanie dotacji na zalesianie i poprawę jakości drzewostanu;
⇒ poszukiwanie różnych form pomocy dla osób zalesiających nieużytki w zakupie

wartościowych gatunków drzew;
⇒ promocja rozwoju lokalnej agroturystyki;
⇒ podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność turystyczną powiatu;
⇒ wspieranie  działań  zmierzających  do  tworzenia  w  gospodarstwach  rolnych

trwałych  źródeł  dodatkowego  dochodu  z  działalności  gospodarczej  poza
rolnictwem konwencjonalnym;

⇒ stała edukacja społeczeństwa wiejskiego w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju
wsi;

⇒ podejmowanie  działań  w kierunku  poprawy  poziomu  wykształcenia  ludności
wiejskiej;

⇒ promocja  produktów  ekologicznych,  kształtowanie  nawyków  popierania
własnych produktów;

⇒ wspieranie działań tworzących się grup producenckich;
⇒ zapobieganie  degradacji  środowiska  naturalnego  na  obszarach  wiejskich  –

upowszechnianie metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska;
⇒ prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
⇒ wspieranie  rolników  w  działaniach  na  rzecz  zachowania  i  kształtowania

struktury krajobrazu wiejskiego;
⇒ wspieranie  rolników w działaniach  na rzecz  zachowania  użytków zielonych  

o wysokich walorach przyrodniczych;
⇒ wspieranie rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich.
⇒ inicjowanie,  wspieranie  działań  zwiększających  dostępność  zewnętrznych

źródeł finansowania przedsiębiorstw;
⇒ inicjowanie, wspieranie działań skierowanych na wzmocnienie instytucjonalne

otoczenia przedsiębiorstw;
⇒ edukacja w zakresie przedsiębiorczości młodzieży i osób bezrobotnych;
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⇒ prowadzenie systemu kształcenia dla młodzieży i szkoleń dla osób dorosłych;
⇒ rozwijanie oferty inwestycyjnej;
⇒ udział w organizacji szkoleń dla przedsiębiorców;
⇒ promocja kultury jakości (ISO) wśród przedsiębiorstw;
⇒ pomoc  w  organizowaniu  wyjazdów  przedsiębiorców  na  imprezy

wystawiennicze;
⇒ prowadzenie  kształcenia  zgodnie  z  potrzebami  firm  i  osób  podejmujących

działalność gospodarczą;
⇒ nawiązywanie zagranicznych kontaktów gospodarczych;
⇒ wspieranie  efektywnego  i  optymalnego  wykorzystania  zasobów  własnych

powiatu – potencjału gospodarczego, kapitału ludzkiego i finansowego;
⇒ wspieranie działań innowacyjnych promujących i wykorzystujących najnowsze

technologie;
⇒ wspieranie podmiotów inwestujących w badania i rozwój;
⇒ wspieranie  powstawania i  funkcjonowania  instytucji  stymulujących wdrażanie

innowacji;
⇒ podejmowanie  i  wspieranie  działań  podnoszących atrakcyjność  inwestycyjną

powiatu  poprzez  rozbudowę  odpowiedniej  infrastruktury  technicznej,
przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz kształtowanie korzystnego klimatu dla
inwestorów (np. inkubatory przedsiębiorczości);

⇒ wspieranie integracji przedsiębiorców, współpracy w ramach klastrów;
⇒ rozwijanie różnych form kształcenia pod potrzeby i możliwości rozwoju turystyki

w powiecie;
⇒ udział  w  organizacji  szkoleń  dla  osób  podejmujących  pracę  w  obsłudze

turystycznej;
⇒ systematyczne rozwijanie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych;
⇒ współpraca z gminami w zakresie poprawy lokalnej infrastruktury turystycznej;
⇒ inicjowanie  działań  tworzących  atrakcyjną  ofertę  turystyczną  o  charakterze

lokalnym i regionalnym;
⇒ podejmowanie  działań  w  kierunku  zachowania  dziedzictwa  kulturowego  i

rozwoju  działalności  kulturalnej  jako  składników  produktu  turystycznego
powiatu;

⇒ wspieranie i podejmowanie działań podnoszących czystość wód i lasów;
⇒ budowa i ciągłe rozwijanie systemu informacji turystycznej;
⇒ wspieranie działań zmierzających do turystycznego wykorzystania zbiorników

wodnych i Sanu;
⇒ inicjowanie  działań  związanych z wyznaczaniem szlaków turystycznych i  ich

znakowaniem oraz wytyczaniem ścieżek rowerowych;
⇒ wykorzystywanie obiektów zabytkowych pod potrzeby turystyki;
⇒ wydawanie i efektywna dystrybucja publikacji promujących atrakcje turystyczne;
⇒ dobre oznakowanie obiektów i miejsc atrakcyjnych turystycznie;
⇒ inicjowanie,  wspieranie  działań  zwiększających  dostępność  zewnętrznych

źródeł finansowania przedsiębiorstw;
⇒ inicjowanie, wspieranie działań skierowanych na wzmocnienie instytucjonalne

otoczenia przedsiębiorstw;
⇒ współpraca  z samorządami  gminnymi  w zakresie  przygotowania  wielorakiej,

profesjonalnej oferty dla inwestorów;
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⇒ współpraca z samorządami gminnymi w zakresie organizacji promocji na rynku
lokalnym i w otoczeniu wolnych obiektów;

⇒ współpraca  z samorządami  i  instytucjami  w zakresie  upraszczania  procedur
związanych z prowadzeniem inwestycji gospodarczych;

⇒ tworzenie wspólnych przedsięwzięć samorządu z prywatnym kapitałem;
⇒ inwentaryzacja zasobów naturalnych powiatu;
⇒ wspieranie wykorzystania lokalnego potencjału produkcyjnego;
⇒ nawiązywanie współpracy gospodarczej z innymi powiatami;
⇒ inicjowanie spotkań pracodawców;
⇒ inicjowanie powstania organizacji pracodawców;
⇒ organizowanie  cyklicznych  spotkań  pracodawców  i  kierowników  innych

instytucji z władzami samorządowymi;
⇒ rozwijanie wspólnej promocji małych i średnich firm; 
⇒ wykorzystywanie Internetu i mediów lokalnych oraz regionalnych do promocji

powiatu;
⇒ aktywne prowadzenie promocji powiatu na zewnątrz (kraj, zagranica);
⇒ podjęcie wspólnej działalności samorządów i innych organizacji pracodawców

w celu promocji powiatu;
⇒ preferowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  zmniejszenia  emisji

zanieczyszczeń;
⇒ nawiązywanie kontaktów handlowych poprzez izby handlowe;
⇒ prowadzenie  banku  informacji  o  produktach  i  firmach  zainteresowanych

eksportem i importem.
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1.5DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE WSPÓŁPRACY WIELU PARTNERÓW

 Wykreowanie  silnych organizacji  pozarządowych wspierających rozwój
powiatu.

 Stworzenie katalogu profesjonalnych ofert dla inwestorów.
 Inwestycje związane z rozbudową i modernizacją dróg.
 Rozwój gospodarki wodno – ściekowej.
 Zagospodarowanie odpadów stałych.
 Kompleksowa promocja powiatu.
 Rozwiązywanie problemów społecznych.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
 Współpraca w zakresie zwiększania dostępności i poziomu kształcenia.
 Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.
 Tworzenie instytucji wspierających rozwój powiatu.
 Przeciwdziałanie bezrobociu.
 Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
 Zwiększanie atrakcyjności turystycznej powiatu.
 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 Wspieranie działań podnoszących konkurencyjność rolnictwa powiatu.
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2.Zgodność z dokumentami strategicznymi

Analiza  spójności  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Pułtuskiego  jest  niezwykle  ważna
gdyż pozwoli właściwie wpasować dokument w istniejące na różnych poziomach
zarządzania dokumenty planistyczne i programowe.

1. Dokumenty stanowiące przedmiot analizy spójności 
Do  oceny  spójności  celów  Strategii  Rozwoju  Powiatu  przyjęto
następujące zewnętrzne dokumenty planistyczne:
 Strategia  Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego  do  roku  2020

(aktualizacja) – maj 2006 r. 
 Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Mazowieckiego  

2007–2013 – październik 2007 r. 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Narodowe Strategiczne Ramy

Odniesienia 2007-2013) – wrzesień 2007 r.

2. Przyjęta metoda oceny
Ocenę  zgodności  dokonano  w  odniesieniu  do  celów  zawartych  w
porównywanych ze sobą dokumentach.
W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową,
gdzie:
0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu

porównywanego;
1 – oznacza niską zgodność/integralność celów;
2 – oznacza średni stopień zgodności/integralność celów;
3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralność celów. 
W  poszczególnych  tabelach  ujęto  ocenę  stopnia
zgodności/integralności  celów  strategii  z  zapisami  dokumentów
porównywanych.  Stopień  zgodności  w  ramach  każdego  z  celów
głównych   dokumentów  porównywanych  został  następnie
podsumowany  punktacją  łączną,  której  maksymalna  wysokość  jest
zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących z dokumentów
porównywanych. 
Ocena  została  dokonana  metodą  ekspercką  przez  konsultantów
zewnętrznych.

3. Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów 
Każdy z rozdziałów obejmuje skrótowe omówienie danego dokumentu
strategii.  Następnie  –  w  układzie  tabelarycznym  –  zawarto  ocenę
punktową stopnia zgodności celów strategicznych z zapisami danego
dokumentu. 
Ocena kończy się zestawem wniosków:
- podsumowujących  stopień  uwzględnienia  zapisów  dokumentów

porównywanych  w  zapisach  celów  strategicznych  Powiatu
Pułtuskiego,

- określających,  które  z  celów  strategicznych  nie  pokrywają  się  z
zapisami dokumentów programowych. 
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2.1ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII POWIATU PUŁTUSKIEGO Z CELAMI  „STRATEGII
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO roku 2020”

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO do roku 2020
Najważniejszymi  cechami „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” są:
• Strategia  województwa  ujmuje  główne  cele  rozwoju  w  horyzoncie  14  lat,  w  zmieniających  się  warunkach

wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie partnerów publicznych i prywatnych, którzy pomagają w
wyborze najlepszej koncepcji oraz współdziałają w jej realizacji. 

• Strategia rozwoju regionu jest własnym dokumentem samorządu wojewódzkiego, dzięki któremu będzie on
mógł racjonalnie organizować swoje przyszłe działanie. Dlatego też w  tym dokumencie są  wyeksponowane
przedsięwzięcia, które władza regionalna może sama podjąć. 

• Podmioty niezależne od władzy regionalnej są elementami  otoczenia regionu i w tym właśnie kontekście
powinny  być  w  strategii  rozpatrywane.  Ten  perspektywiczny  plan  działań  odnosi  się  bowiem  do
najważniejszych impulsów (pozytywnych i negatywnych) płynących z otoczenia. W szczególności, należy w
nim uwzględnić takie długofalowe działania podejmowane przez układy lokalne (miasta i gminy wiejskie oraz
związki gmin), które są zbieżne z celami rozwoju regionu i które mogą mieć znaczenie ponadlokalne. 

• Istotną  cechą  strategii  jest  jej  walor  informacyjny.  Dokument  strategiczny  informuje  społeczeństwo,
podmioty gospodarcze i  instytucje  o priorytetach przyjętych przez władzę regionu,  dając im tym samym
przesłankę do dokonywania własnych wyborów. W tym sensie strategia rozwoju województwa powinna stać
się podstawą prowadzenia właściwej polityki przez poszczególne podmioty działające w regionie. 

• Podstawą  strategii  rozwoju  województwa  jest  założenie  maksymalnego  wykorzystania  dokładnie
rozeznanych wewnętrznych zasobów oraz potencjału miejscowych podmiotów, jak również korzyści
usytuowania geograficznego. 

 

Strategia rozwoju województwa jest programowaniem przyszłego działania. Jej istotą jest hierarchizacja celów.
W pierwszym rzędzie należy realizować cele najważniejsze dla rozwoju.
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Zasadniczą częścią strategii są cele rozwoju w ich wzajemnym uporządkowaniu hierarchicznym oraz środki osiągania
tych celów. 
Efektem końcowym strategii jest opracowanie zbioru konkretnych  programów operacyjnych, opisujących praktyczne
działania, które będą podjęte przez właściwe instytucje i organizacje. Programy wskazują cele, sposoby ich osiągania (w
tym w miarę  możliwości  koszty),  instytucje  odpowiedzialne  za  ich  realizację  i  źródła  finansowania.  Powinny  także
zawierać zestawy mierników, umożliwiających precyzyjne śledzenie procesu osiągania poszczególnych celów.
Strategia odnosi się do przyszłości, którą przewidzieć można tylko z pewnym prawdopodobieństwem, malejącym wraz z
oddalaniem  się  horyzontu  czasowego.  Dlatego  też  powinna  zawierać  stwierdzenia  warunkowe,  wskazujące  na
rozwiązania, które należy podejmować, jeżeli określone przewidywania (np. w odniesieniu do zachowania elementów
otoczenia)  nie  zostaną  spełnione.  Warunkowy charakter  ujęć  strategicznych wskazuje  również  na potrzebę  stałego
weryfikowania założeń przyjętych w strategii i okresowego dostosowywania przyszłych celów i środków ich osiągania do
zmieniających się cech regionu i jego otoczenia. 
 
W  Strategii  rozwoju  województwa  mazowieckiego  zostały  sformułowane  następujące  3  cele  strategiczne
rozwoju regionu:

Cele strategiczne

1. Budowa społeczeństwa
informacyjnego i poprawa
jakości życia mieszkańców
województwa

2. Zwiększenie konkurencyjności
regionu w układzie
międzynarodowym

3. Poprawa spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
regionu w warunkach
zrównoważonego rozwoju

W odniesieniu do celów strategicznych zostały sformułowane cele pośrednie,  które mają być realizowane w
ramach przejętych kierunków działań.  Ocena zgodności celów Strategii Powiatu Pułtuskiego z celami Strategii
Województwa Mazowieckiego została zaprezentowana w tabelach poniżej.
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Cel pośredni Strategii rozwoju
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel pośredni 1.
Rozwój kapitału społecznego

Kierunki działań realizujących cel

1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i
teleinformatyzacji

1. Dostępna  oferta  e-usług  publicznych  w
Starostwie Powiatowym

2. Pełna informatyzacja organizacji pracy Starostwa
Powiatowego

2

1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa
jakości kadr

1. Poprawa  stanu  technicznego  i  wyposażenia
obiektów oświatowych

2. Rozwinięta baza lokalowa szkół o odpowiednich
standardach  technicznych  i  wyposażeniu  w
środki i sprzęt dydaktyczny

3. Oferta  w  zakresie  kształcenia  zawodowego
dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

4. Szeroka,  dostosowana  do  rynku  pracy  oferta
edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego

5. Ograniczenie niedostatku specjalistycznych kadr
i deficytowych zawodów na lokalnym rynku pracy

6. Poprawa dostępności bazy oświatowej dla osób
niepełnosprawnych

7. Poprawa sprawności szkół maturalnych

3
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1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i
przeciwdziałanie bezrobociu

1. Redukcja poziomu bezrobocia
2. Ograniczenie sfery nielegalnego zatrudnienia
3. Rozwinięty zasób średnich kadr technicznych
4. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości
5. Ograniczenie zjawiska bezrobocia „wyuczonego”
6. Dostępne oferty pracy dla osób

niepełnosprawnych

3

1.4. Podniesienie standardów ochrony zdrowia i
zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń
zdrowotnych

1. Zwiększona dostępność programów
profilaktycznych

2. Poprawa dostępności i jakości opieki
specjalistycznej

3. Dostępna szeroka oferta usług w zakresie
rehabilitacji

4. Zahamowanie wzrostu liczby przypadków
zachorowań na choroby cywilizacyjne

5. Zwiększona efektywność zespołów ratownictwa
– np. skrócenie czasu dojazdu ratownictwa do
zdarzeń

6. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna 
7. Rozwinięta oferta w zakresie możliwości

uprawiania sportów, wykorzystująca warunki
naturalne (np. sporty wodne)

8. Poprawa rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

3

1.5. Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych

1. 0
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1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych

1. Ograniczenie zjawiska aspołecznych postaw
dużej części osób korzystających z pomocy
społecznej

2. Ograniczone zjawisko narkomanii i korzystania z
używek wśród dzieci i młodzieży

3. Rozwinięta polityka prorodzinna
4. Aktywne, współpracujące ze sobą, lokalne

organizacje pozarządowe (NGO) biorące udział
w realizacji zadań publicznych

3

1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 1. Poprawa stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu

2. Poprawa stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego powiatu

3. W pełni przygotowane do działania Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Główna
Siedziba koordynacji Bezpieczeństwem
Narodowym

4. Ograniczenie liczby przestępstw popełnianych
przez ludzi młodych i młodocianych

5. Zwiększenie świadomości i umiejętności
zachowania się mieszkańców w sytuacjach
zagrożenia

6. Wysoki poziom bezpieczeństwa wśród
mieszkańców

7. Wysoki stopień przygotowania Obrony Cywilnej
do realizacji zadań wynikających z przepisów

8. Poprawa przygotowania samorządów lokalnych
do realizacji zadań obronnych

3
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Razem: 17

Ocena maksymalna 21, uzyskana ocena 17, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Cel pośredni Strategii rozwoju
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel pośredni 2.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu

Kierunki działań realizujących cel

2.1. Rozwój MŚP oraz wzrost ich innowacyjności i
konkurencyjności

1. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości
2. Dostępne tereny inwestycyjne

2

2.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 1. 0

2.3. Rozwój nowoczesnych technologii z
wykorzystaniem własnego potencjału B+R

1. Dostępna oferta e-usług publicznych w
Starostwie Powiatowym

2. Pełna informatyzacja organizacji pracy Starostwa
Powiatowego

1

2.4. Rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i
przepływu nowoczesnych technologii

1. 0

2.5. Budowa systemu innowacyjnego w regionie 1. 0

Razem: 3

Ocena maksymalna 15, uzyskana ocena 6, oznacza to niski stopień zgodności celów.
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Cel pośredni Strategii rozwoju
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel pośredni 3.
Stymulowanie  rozwoju  funkcji  metropolitalnych
Warszawy

n/d

Poziom zgodności celów Strategii Powiatu Pułtuskiego z celem nr 3 Strategii Województwa
Mazowieckiego nie rozpatrywany ze względu na zawężenie obszarowe w/w celu do Miasta

Stołecznego Warszawa.

Cel pośredni Strategii rozwoju
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel pośredni 4.
Aktywizacja i modernizacja obszarów
pozametropolitalnych

Kierunki działań realizujących cel

4.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i
transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego

1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu
komunikacyjnym

3
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4.2. Wzmocnienie potencjału rozwojowego
ośrodków subregionalnych i małych miast

1. Poprawa  stanu  technicznego  i  wyposażenia
obiektów oświatowych

2. Rozwinięta baza lokalowa szkół o odpowiednich
standardach  technicznych  i  wyposażeniu  w
środki i sprzęt dydaktyczny

3. Pełne wyposażenie techniczne w podstawowe
media wszystkich obiektów powiatowych

4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu

5. Dostępne tereny inwestycyjne

3

4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu

2. Poprawa dochodowości lokalnych gospodarstw
rolnych

3. Zorganizowany rynek produktów rolnych
4. Zwiększenie znaczenia turystyki w gospodarce

powiatu
5. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości
6. Oferta w zakresie kształcenia zawodowego

dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

7. Szeroka, dostosowana do rynku pracy oferta
edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego

8. Wyrównane szanse edukacyjne dzieci i
młodzieży (zajęcia wyrównawcze)

3
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4.4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej 1. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia
obiekótw oświatowych

2. Rozwinięta baza lokalowa szkół o odpowiednich
standardach technicznych i wyposażeniu w
środki i sprzęt dydaktyczny

3. Poprawa dostępności bazy oświatowej dla osób
niepełnosprawnych

4. Poprawa dostępności i jakości opieki
specjalistycznej

5. Obiekty szpitalne dostosowane do
obowiązujących wymogów wynikających z
przepisów prawa

6. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
7. Utworzenie bazy lokalowej do działań

kulturotwórczych
8. Poprawa stanu i jakości bazy lokalowej pomocy

społecznej

3
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4.5. Ochrona i rewolaryzacja środowiska
przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i
zrównoważonego rozwoju

1. Poprawa stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu

2. Poprawa stanu bezpieczeństwa na rzece Narew
3. W pełni przygotowane do działania Powiatowe

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Główna
Siedziba koordynacji Bezpieczeństwem
Narodowym

4. Zachowane obszary cenne przyrodniczo
5. Poprawa stanu czystości środowiska naturalnego
6. Rozwiązanie problemu złomowania pojazdów

uszkodzonych w wypadkach
7. Poprawa stanu czystości lasów

3

4.6. Wykorzystanie potencjału endogenicznego
OMW do stymulowania rozwoju całego regionu

Poziom zgodności celów Strategii Powiatu
Pułtuskiego z kierunkiem działania 4.6 nie jest
rozpatrywany ze względu na zawężenie obszarowe
do OMW.

n/d

Razem: 15

Ocena maksymalna 15, uzyskana ocena 15, oznacza to najwyższy stopień zgodności celów.

Cel pośredni Strategii rozwoju
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel pośredni 5.
Rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz
kształtowanie wizerunku regionu

Kierunki działań realizujących cel
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5.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
integracji regionalnej

1. Wysoki poziom biernego i czynnego
uczestnictwa mieszkańców powiatu w kulturze

2. Aktywne, współpracujące ze sobą, lokalne
organizacje pozarządowe (NGO) biorące udział
w realizacji zadań publicznych

3. Aktywne organizacje pozarządowe funkcjonujące
w obszarze pomocy społecznej

3

5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej
w regionie

1. Dostępna oferta e-usług publicznych w
Starostwie Powiatowym

2. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości

2

5.3. Promocja i zwiększanie atrakcyjności
turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego

1. Aktywna promocja powiatu ze szczególnym
uwzględnieniem atrakcji turystycznych w
gminach

2. Poprawa stanu obiektów zabytkowych
3. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
4. Utworzenie bazy lokalowej do działań

kulturotwórczych

3

5.4. Kształtowanie tożsamości regionu oraz
kreowanie i promocja jego produktu

1. Aktywna promocja powiatu ze szczególnym
uwzględnieniem atrakcji turystycznych w
gminach

2. Wysoki poziom biernego i czynnego
uczestnictwa mieszkańców powiatu w kulturze

3. Poprawa dostępności oferty kulturalnej na
obszarach wiejskich

3
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5.5. Współpraca międzyregionalna i
międzynarodowa

1. Zachowane obszary cenne przyrodniczo
2. Poprawa stanu czystości środowiska naturalnego

2

Razem: 13

Ocena maksymalna 15, uzyskana ocena 13, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.
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2.2ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII POWIATU PUŁTUSKIEGO Z CELAMI PROJEKTU
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-2013 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 (RPO WM)
Najważniejszymi cechami RPO WM 2007-2013 są:
• RPO WM został przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiającej przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.
UE L 210 z 31.07.2006). 

• RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju 2007-
2015  oraz  Narodowe  Strategiczne  Ramy  Odniesienia  2007-2013  wspierające  wzrost  gospodarczy  i
zatrudnienie  (Narodowa  Strategia  Spójności).  Jednocześnie  jest  odzwierciedleniem  polityki  rozwoju
prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której  podstawę stanowi Strategia Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Program umożliwi realizowanie tych celów Strategii Rozwoju
Województwa  Mazowieckiego,  których  współfinansowanie  będzie  możliwe  z  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

• Program będzie zarządzany na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM będzie Zarząd
Województwa Mazowieckiego.

• RPO  WM  ma  charakter  wieloletniego  planu  budżetowego.  Jego  cele  będą  realizowane  w  oparciu  o
współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki Unii Europejskiej nie będą zastępować
środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów.

• W dokumencie sformułowano następujący cel główny RPO WM:
 

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ
I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA.
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W celu realizacji celu głównego RPO WM opracowano następujące  cele szczegółowe, które są zasadniczą częścią
dokumentu:
• Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.
• Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.
• Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.
• Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Efektem  końcowym  RPO  WM  jest  opracowanie  zbioru  priorytetów,  które  wskazują  cele  szczegółowe,  wraz  z
uzasadnieniem oraz sposobami ich osiągania. Powinny także zawierać zestawy mierników, umożliwiających precyzyjne
śledzenie procesu osiągania poszczególnych celów.
 
W RPO WM zostało sformułowanych 8 priorytetów :

• Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,
• Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,
• Priorytet III. Regionalny system transportowy,
• Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
• Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu,
• Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji,
• Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
• Priorytet VIII. Pomoc techniczna
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Cel  ogólny  i  cele  szczegółowe  sformułowane  dla  obszaru  innowacyjności  zostały  zaprezentowane  w  tabeli
poniżej. 

Ocena  zgodności  celów  w  aspekcie  wpisywania  się  celów  Strategii  Powiatu
Pułtuskiego w cele RPO WM:

Cel RPO
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel szczegółowy 1.
Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki
opartej na wiedzy

Priorytety

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na
Mazowszu

1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu

2. Dostępne uzbrojone tereny inwestycyjne
3. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości

2

Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 1. Pełna informatyzacja pracy Starostwa
Powiatowego

2. Dostępna oferta e-usług publicznych w
Starostwie Powiatowym

2

Razem: 4

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 4, oznacza to średni stopień zgodności celów.
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Cel RPO
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel szczegółowy 2.
Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury
technicznej

Priorytety

Priorytet III. Regionalny system transportowy 1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu

3

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka

1. Poprawa stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu

2. Poprawa stanu bezpieczeństwa na rzece Narew
3. W pełni przygotowane do działania Powiatowe

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Główna
Siedziba koordynacji Bezpieczeństwem
Narodowym

4. Zachowane obszary cenne przyrodniczo
5. Poprawa stanu czystości środowiska naturalnego
6. Poprawa stanu czystości lasów

3

Razem: 6

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 6, oznacza to najwyższy stopień zgodności celów.

Cel RPO
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności
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Cel szczegółowy 3.
Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych
turystycznie

Priorytety

Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju
regionu

1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu i poprawa bezpieczeństwa w ruchu

2. Poprawa stanu obiektów zabytkowych
3. Pełne wyposażenie techniczne w podstawowe

media wszystkich obiektów powiatowych
4. Ograniczenie liczby przestępstw popełnianych

przez ludzi młodych i młodocianych
5. Wysoki poziom bezpieczeństwa wśród

mieszkańców

3

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

1. Aktywna promocja powiatu ze szczególnym
uwzględnieniem atrakcji turystycznych w
gminach

2. Wysoki poziom biernego i czynnego
uczestnictwa mieszkańców powiatu w kulturze

3. Poprawa dostępności oferty kulturalnej na
obszarach wiejskich

4. Poprawa stanu obiektów zabytkowych
5. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
6. Utworzenie bazy lokalowej do działań

kulturotwórczych

3

Razem: 6
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Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 6, oznacza to najwyższy stopień zgodności celów.

Cel RPO
 Województwa Mazowieckiego

Cele Strategii rozwoju 
Powiatu Pułtuskiego

Ocena
zgodności

Cel szczegółowy 4.
Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej
rozwój kapitału ludzkiego w regionie

Priorytety

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego

1. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia
obiektów oświatowych

2. Rozwinięta baza lokalowa szkół o odpowiednich
standardach technicznych i wyposażeniu w
środki i sprzęt dydaktyczny

3. Poprawa dostępności bazy oświatowej dla osób
niepełnosprawnych

4. Poprawa dostępności i jakości opieki
specjalistycznej

5. Obiekty szpitalne dostosowane do
obowiązujących wymogów wynikających z
przepisów prawa

6. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
7. Utworzenie bazy lokalowej do działań

kulturotwórczych
8. Poprawa stanu i jakości bazy lokalowej pomocy

społecznej

3
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Razem: 3

Ocena maksymalna 3, uzyskana ocena 3, oznacza to najwyższy stopień zgodności celów.
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2.3ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII ROZWOJU POWIATU PUŁTUSKIEGO Z CELAMI
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (NSRO 2007-2013)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 (PO KL)
Najważniejszymi cechami PO KL 2007-2013 są:
• PO KL stanowi jeden z elementów systemu służącego efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków

strukturalnych  Unii  Europejskiej  w  latach  2007-2013.  PO  KL  odnosi  się  do  Strategii  Lizbońskiej,
wyznaczająca  dwa  podstawowe  cele  –  wzrost  gospodarczy  i  zatrudnienie  oraz  Strategiczne  Wytyczne
Wspólnoty.  Z kolei  na poziomie krajowym są to  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,  Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej na lata 2005-2008.

• PO KL  jest  jednym z  instrumentów realizacji  Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia  2007-2013.
NSRO  określa  krajowe  ramy  interwencji  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności,  a  także  zasady  koordynacji  pomiędzy
polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i regionalnymi.

• PO  KL  będzie  koncentrował  wsparcie  na  następujących  obszarach:  zatrudnienie,  edukacja,  integracja
społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z
budową sprawnej i  skutecznej administracji  publicznej wszystkich szczebli i  wdrażaniem zasady dobrego
rządzenia.

• W dokumencie sformułowano następujący cel główny PO KL:
 

WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
 

W celu realizacji celu głównego PO KL opracowano cele strategiczne, które są zasadniczą częścią programu. Efektem
końcowym PO KL jest opracowanie zbioru osi priorytetowych, które wskazują zakres interwencji publicznej w ramach 
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PO  KL,  wraz z  ich  uzasadnieniem  oraz  listą  działań  służących  osiągnięciu  szczegółowych  celów.  Zawierają  także
zestawy mierników, umożliwiających precyzyjne śledzenie procesu osiągania poszczególnych celów.

W PO KL zostało sformułowanych 6 celów strategicznych:

• Cel  strategiczny  1:  Podniesienie  poziomu  aktywności  zawodowej  oraz  zdolności  do  zatrudnienia  osób
bezrobotnych i biernych zawodowo,

• Cel strategiczny 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
• Cel strategiczny 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących

w gospodarce,
• Cel  strategiczny  4:  Upowszechnienie  edukacji  społeczeństwa  na  każdym  etapie  kształcenia  przy

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki
opartej na wiedzy,

• Cel  strategiczny  5:  Zwiększenie  potencjału  administracji  publicznej  w  zakresie  opracowywania  polityk  i
świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

• Cel strategiczny 6: Wzrost spójności terytorialnej.

Realizowanych przez następujące priorytety: 

• Priorytet 1: Zatrudnienie i integracja społeczna,
• Priorytet  2:  Rozwój  zasobów  ludzkich  i  potencjału  adaptacyjnego  przedsiębiorstw  oraz  poprawa  stanu

zdrowia osób pracujących,
• Priorytet 3: Wysoka jakość systemu oświaty,
• Priorytet 4: Szkolnictwo wyższe i nauka,
• Priorytet 5: Dobre rządzenie,
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• Priorytet 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
• Priorytet 7: Promocja integracji społecznej,
• Priorytet 8: Regionalne kadry gospodarki,
• Priorytet 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
• Priorytet 10: Pomoc techniczna.

W ramach PO KL ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok.
40% środków będzie  wdrażane  sektorowo przez odpowiednie  resorty.  W  ramach  komponentu  regionalnego  środki
zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki
zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie struktur i systemów.
Wsparcie dla regionów będzie odbywało w ramach priorytetów: VI – IX. Ocena zgodności w/w strategicznych
celów PO KL, w aspekcie  priorytetów wspierających finansowo regiony, z celami Strategii  rozwoju Powiatu
Pułtuskiego została zaprezentowana w tabeli poniżej. 

Cel strategiczny PO KL Cele Strategii rozwoju Powiatu Pułtuskiego Ocena
zgodności

Cel strategiczny 1
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i
biernych zawodowo

Priorytet 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1. Oferta w zakresie kształcenia zawodowego
dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

2. Szeroka, dostosowana do rynku pracy oferta
edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego

3. Ograniczenie zjawiska aspołecznych postaw
dużej części osób korzystających z pomocy
społecznej

4. Atrakcyjna  promocja przedsiębiorczości

3
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Cel strategiczny 2
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących 

Priorytet 7: Promocja integracji społecznej

1. Poprawa dostępności bazy oświatowej dla osób
niepełnosprawnych

2. Dostępne oferty pracy dla osób
niepełnosprawnych

3. Poprawa poziomu integracji osób
niepełnosprawnych ze społecznościami
lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży

4. Aktywne, współpracujące ze sobą, lokalne
organizacje pozarządowe (NGO) biorące udział w
realizacji zadań publicznych

2

Cel strategiczny 3
Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i
przedsiębiorstw do zmian zachodzących w
gospodarce 
Priorytet 8: Regionalne kadry gospodarki

1. Atrakcyjna promocja przedsiębiorczości
2. Oferta w zakresie kształcenia zawodowego

dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

1

Cel strategiczny 4
Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na
każdym etapie kształcenia przy równoczesnym
zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich
silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki
opartej na wiedzy 

Priorytet 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach

1. Oferta w zakresie kształcenia zawodowego
dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

2. Szeroka, dostosowana do rynku pracy oferta
edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego

3. Poprawa sprawności szkół maturalnych
4. Wyrównane szanse edukacyjne dzieci i

młodzieży (zajęcia wyrównawcze)
5. Rozszerzona i atrakcyjna oferta zajęć

pozalekcyjnych

2
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Cel strategiczny 5
Zwiększenie potencjału administracji publicznej w
zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług
wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów
partnerstwa 

Poziom  zgodności  celów  Strategii  Powiatu
Pułtuskiego  z  celem  strategicznym  nr  5  nie
rozpatrywany  jest  ze  względu  na  zakres
przedmiotowy w/w celu nie obejmujący wsparcia dla
regionów.

n/d

Cel strategiczny 6
Wzrost spójności terytorialnej 

Priorytety 6,7,8,9

1. Oferta w zakresie kształcenia zawodowego
dorosłych dostosowana do potrzeb rynku pracy i
zainteresowań odbiorców

2. Szeroka, dostosowana do rynku pracy oferta
edukacyjna w zakresie szkolnictwa zawodowego

3. Ograniczenie zjawiska aspołecznych postaw
dużej części osób korzystających z pomocy
społecznej

4. Wyrównane szanse edukacyjne dzieci i
młodzieży (zajęcia wyrównawcze)

5. Poprawa poziomu integracji osób
niepełnosprawnych ze społecznościami
lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży

5. Aktywne, współpracujące ze sobą, lokalne
organizacje pozarządowe (NGO) biorące udział w
realizacji zadań publicznych

6. Atrakcyjna  promocja przedsiębiorczości

3

Razem: 11

Ocena maksymalna 15, uzyskana ocena 11, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.
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2.4. PODSUMOWANIE

W poniższej tabeli zestawiono liczbę punktów wynikającą z oceny zgodności celów
Strategii  rozwoju  Powiatu  Pułtuskiego  i  z  celami  zawartych  w  poszczególnych
dokumentach.

Dokument
planistyczny/programowy

Maksymalna możliwa
liczba punktów 

Uzyskana liczba
punktów

Strategia  Rozwoju
Województwa  Mazowieckiego
do  2020 roku  (aktualizacja)  –
maj 2006 r. 

66 51

Regionalny  Program
Operacyjny  Województwa
Mazowieckiego 2007 –2013 –
październik 2007 r.

21 19

Program  Operacyjny  Kapitał
Ludzki  (NSRO  2007-2013)  –
wrzesień 2007 r.

15 11

Strategia  rozwoju  Powiatu  Pułtuskiego  wpisuje  się  w  podstawowe  dokumenty
programowe,  które  decydują  o  sposobie  i  zakresie  dystrybucji  środków
przeznaczonych  z funduszy  strukturalnych  na  rozwój  regionu  w ogólności  i  na
rozwój  powiatu  w  szczególności,  co  znacznie  ułatwi  przygotowanie
akceptowalnych projektów.  
Przegląd  i  analiza  omawianych  dokumentów  planistycznych  i  programowych
pozwala na stwierdzenie, iż cele zawarte w Strategii rozwoju Powiatu Pułtuskiego
są  zgodne  z polityką  i  zamierzeniami  regionu,  kraju  i  Unii  Europejskiej  w tym
zakresie.
Z  końcowej  bardzo  wysokiej  oceny  zgodności  Strategii  rozwoju  Powiatu
Pułtuskiego z innym dokumentami wynika, iż przy opracowywaniu szczegółowych
rozwiązań i projektów na etapie wdrażania strategii,  należy zachować zgodność
planowanych i realizowanych działań z omawianymi dokumentami planistycznymi i
programowymi.
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3. PLAN OOPERACYJNY

3.1. Lista  przedsięwzięć  realizacyjnych  poprawiających  sytuację  
społeczno-gospodarczą na obszarze Powiatu

Poniższe  tabele  prezentują  przedsięwzięcia  inwestycyjne  oraz  nieinwestycyjne
zaplanowane  do  realizacji  w  latach  2007-2013.  Dla  każdego  przedsięwzięcia
została opracowana fiszka projektowa charakteryzująca przedsięwzięcie finansowo
i merytorycznie. 
Lista przedsięwzięć będzie sukcesywnie uzupełniania w miarę postępów prac nad
identyfikacją projektów inwestycyjnych.

Tabela Sekwencja Tabela Lista przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa zadania Okres realizacji

Budowa Szpitala 2007

Modernizacja drogi Błędostowo-Krzyczki 2007

Przebudowa drogi Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo 2007

Przebudowa drogi Pultusk-Trzciniec-Gościejewo 2007
Poprawa jakości infrastruktury społecznej w DPS Obryte: wymiana
okien oraz naprawa dachu 2007

Zakup Ambulansu Ratowniczego dla SP ZOZ w Pułtusku 2007

  
Budowa szpitala w Pułtusku – prace budowlane, wyposażenie szpitala
w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny 2008
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej mieszkańców powiatu
pułtuskiego (budowa hali widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku)*

2008

Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności
do terenów rekreacyjnych. Odcinek  Kacice-Pokrzywnica-Klusek** 2008
Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Nr 1 przy Zespole Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 2008
Urządzenie drogi dojazdowej i parkingu oraz wykonanie instalacji
deszczowej od strony ul. Harcerskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym

2008

Zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej 2008

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku 2008

Zakup Mammografu dla SP ZOZ w Pułtusku 2008

  
Budowa szpitala w Pułtusku – wyposażenie szpitala w specjalistyczną
aparaturę i sprzęt medyczny 2009
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Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej mieszkańców powiatu
pułtuskiego (budowa hali widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku)*

2009

Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności
do terenów rekreacyjnych. Odcinek  Gładczyn-Zatory-Popowo** 2009
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w
Ołdakach 2009
Poprawa jakości infrastruktury społecznej w DPS Obryte: wymiana
okien i drzwi oraz naprawa dachu 2009
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie Szkolnej
(Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz ocieplenie budynku)

2009

  
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej mieszkańców powiatu
pułtuskiego (budowa hali widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku)*

2010

Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności
do terenów rekreacyjnych. Odcinek  Porządzie-Obryte-Pułtusk** 2010
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w ZSZ im. J.
Ruszkowskiego (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych, remont instalacji
kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej oraz zakup wyposażenia
do sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych do przedmiotów
ogólnokształcących)

2010

Wyposażenie pracowni zawodowych w ZS im. B. Prusa 2010

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  im. B. Prusa  2010

  
Wyposażenie pracowni zawodowych w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w
Pułtusku 2011
Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Nr 2 przy Zespole Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 2011

Modernizacja drogi powiatowej Błędostowo - Powielin 2011
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie Szkolnej (Remont
dachu i piwnic w Bursie Szkolnej oraz budowa parkingu i drogi
dojazdowej do bursy)

2011

Odnowienie elewacji budynku DPS w Obrytem 2011

  

Modernizacja drogi powiatowej Łady-Szyszki-Gąsocin 2012
Wykonanie elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi
w Pułtusku i likwidacja barier architektonicznych 2012
Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem: modernizacja
łazienek i kuchni 2012

Remont dachu oraz ocieplenie ścian budynku przychodni SP ZOZ 2012
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Modernizacja drogi powiatowej Chmielewo-Strzegocin-Szyszki 2013
Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem: modernizacja pokoi
mieszkalnych, pralni, wymiana drzwi wewnętrznych 2013

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR) 2013
Źródło: Opracowanie na podstawie fiszek projektowych opracowanych przez pracowników Starostwa
Powiatowego Pułtusku oraz  WPI Powiatu Pułtuskiego

* W związku z planowaną lokalizacją Wielofunkcyjnej Sali Widowiskowo Sportowej
przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku tzn. na terenie dawnego
zespołu  pojezuickiego  i  pobenedyktyńskiego  oraz  wytycznymi  w  zakresie
konieczności  wyeksponowania  obiektów  archeologicznych  dawnego  zespołu
prawdopodobnie pierwszym etapem realizacji inwestycji będzie realizacja projektu,
którego celem będzie Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego  -  reliktów  dawnego  zespołu  pojezuickiego  i  pobenedyktyńskiego
(możliwość dofinansowania projektu w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko.  Oś priorytetowa  XII:  Kultura  i dziedzictwo  kulturowe),  lub  projektu,
którego celem będzie  promocja  i zwiększanie  atrakcyjności  turystycznej  regionu
poprzez  renowację  i adaptację  historycznych  obiektów  dawnego  zespołu
pojezuickiego  i  pobenedyktyńskiego -  wraz  z  ich  otoczeniem  (możliwość
dofinansowania  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego.  Priorytet  VI Wykorzystanie  walorów  naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji).

** Drugi  wariant  realizacji  projektu  „Przebudowa  dróg  powiatowych  czynnikiem
decydującym o  dostępności  do  terenów rekreacyjnych”   to  złożenie  wniosku  o
dofinansowanie  przebudowy  trzech  odcinków  drogowych  wchodzących  w  jego
skład w roku 2008/2009 jeżeli zostaną ogłoszone odpowiednie konkursy.
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Tabela Sekwencja Tabela Lista przedsięwzięć nieinwestycyjnych

Lp. Nazwa projektu Okres
realizacji

1 EUROKWALIFIKACJE kluczem do zatrudnienia mieszkańców
powiatu pułtuskiego 2008-2009

2 Projekt dotyczący wspierania aktywności zawodowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego 2009-2011

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 2009-2013

4
Podnoszenie kwalifikacji kadr zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Pułtusku i Powiatowych Samorządowych
Jednostkach Organizacyjnych

 2009-2013

5

Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do usług publicznych
świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku i
Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne dla
obywateli.

2011-2013

6
Projekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku dotyczące podwyższania kwalifikacji
zawodowych pracowników medycznych i niemedycznych 

2008-2013

7
Projekty Powiatowego Urzędu Pacy dotyczące poprawy dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego.

2008-2013

Źródło: Opracowanie na podstawie fiszek projektowych opracowanych przez pracowników Starostwa
Powiatowego Pułtusku 
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3.2. Plan finansowy realizacji projektów
Tabela Sekwencja Tabela Plan finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2007-2013

Lp. Nazwa zadania
Nakłady do poniesienia w latach 2007-2013 (PLN)

rok wartość ogółem środki własne JST
Źródło dofinansowania

1 Budowa Szpitala 2007 12 942 000,00 1 942 000,00 Urząd Marszałkowski WM
Miasto Pułtusk

2 Modernizacja drogi Błędostowo-Krzyczki 2007 210 000,00 90 000,00 FOGR (70000 zł)
Gmina Winnica (50000 zł)

3 Przebudowa drogi Pułtusk - Bulkowo - Skórznice -
Gąsiorowo 2007 801 566,00 351 566,00 Wojewoda Mazowiecki

(450000 zł)

4 Przebudowa drogi Pultusk-Trzciniec-Gościejewo 2007 1 215 777,00 151 973,00
Urząd Marszałkowski WM

(911832 zł)
Gmina Pułtusk (151973 zł)

5 Poprawa jakości infrastruktury społecznej w DPS
Obryte: wymiana okien oraz naprawa dachu 2007 93 000,00 93 000,00 -

6 Zakup Ambulans Ratowniczego dla SP ZOZ w
Pułtusku 2007 350 000,00 0,00 Wojewoda Mazowiecki

RAZEM w roku 2007 15 612 343,00 4 262 343,00  

1
Budowa szpitala w Pułtusku – prace budowlane,
wyposażenie szpitala w specjalistyczną aparaturę i
sprzęt medyczny

2008 11 784 000,00 1 768 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

2

Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego (budowa hali
widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku) 

2008 3 000 000,00 450 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

3
Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem
decydującym o dostępności do terenów
rekreacyjnych. Odcinek  Kacice-Pokrzywnica-Klusek

2008 4 958 510,00 743 776,50 Fundusze Strukturalne
UE 
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4 Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Nr 1 przy Zespole
Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 2008 400 000,00 200 000,00 Ministerstwo Sportu

5

Urządzenie drogi dojazdowej i parkingu oraz
wykonanie instalacji deszczowej od strony ul.
Harcerskiej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym

2008 300 000,00 150 000,00  PEFRON

7 Zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej 2008 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00- Gmina

Pułtusk
8 Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku 2008 158 000,00 158 000,00 -

9 Zakup Mammografu dla SP ZOZ w Pułtusku 2008 314 285,00 0,00 UM woj. mazowieckiego

RAZEM w roku 2008 21 914 795,00 3 619 776,50  

1 Budowa szpitala w Pułtusku – wyposażenie szpitala
w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny 2009 40 376 552,00*** 6 056 482,80* Fundusze Strukturalne

UE    lub inne

2

Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego (budowa hali
widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku)

2009 4 000 000,00 600 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

3
Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem
decydującym o dostępności do terenów
rekreacyjnych. Odcinek  Gładczyn-Zatory-Popowo

2009 7 080 073,00 1 062 010,95 Fundusze Strukturalne
UE 

4 Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu
Pomocy Społecznej w Ołdakach 2009 300 000,00 45 000,00 Fundusze Strukturalne

UE 

5 Poprawa jakości infrastruktury społecznej w DPS
Obryte: wymiana okien i drzwi oraz naprawa dachu 2009 400 000,00 60 000,00 Fundusze Strukturalne

UE 

6

Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie
Szkolnej (Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wodno kanalizacyjnej i
elektrycznej oraz ocieplenie budynku)

2009 500 000,00 75 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

RAZEM w roku 2009 74 571 420,00 11 518 270,25  
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1

Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego (budowa hali
widowiskowo-sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku)

2010 6 000 000,00 900 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

2
Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem
decydującym o dostępności do terenów
rekreacyjnych. Odcinek  Porządzie-Obryte-Pułtusk

2010 11 159 751,00 1 673 962,65 Fundusze Strukturalne
UE 

3

Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w ZSZ
im. J. Ruszkowskiego (Wymiana instalacji
centralnego ogrzewania, termomodernizacja
budynku warsztatów szkolnych, remont instalacji
kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej oraz
zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz pomocy
dydaktycznych do przedmiotów ogólnokształcących)

2010 1 600 000,00 240 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

4 Wyposażenie pracowni zawodowych w ZS im. B.
Prusa 2010 300 000,00 45000 Fundusze Strukturalne

UE 

5 Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół  im. B. Prusa  2010 400 000,00 200 000,00 Ministerstwo Sportu

RAZEM w roku 2010 19 159 751,00 3 013 962,65  

1 Wyposażenie pracowni zawodowych w ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pułtusku 2011 600 000,00 90000 Fundusze Strukturalne

UE 

2 Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Nr 2 przy Zespole
Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 2011 400 000,00 200 000,00 Ministerstwo Sportu

3 Modernizacja drogi powiatowej Błędostowo -
Powielin 2011 1 051 000,00 157 650,00 Fundusze Strukturalne

UE 

4
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie
Szkolnej (Remont dachu i piwnic w Bursie Szkolnej
oraz budowa parkingu i drogi dojazdowej do bursy)

2011 600 000,00 90 000,00 Fundusze Strukturalne
UE 

5 Odnowienie elewacji budynku DPS w Obrytem 2011 1 100 000,00 1 100 000,00 -

                                                                            Strategia  Rozwoju POWIATU  PUŁTUSKIEGO

Nu
mer
stro
ny



Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

RAZEM w roku 2011 4 051 000,00 1 682 650,00  

1 Modernizacja drogi powiatowej Łady-Szyszki-
Gąsocin 2012 7 586 000,00 1 137 900,00 Fundusze Strukturalne

UE 

2
Wykonanie elewacji budynku Liceum
Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku i
likwidacja barier architektonicznych

2012 600 000,00 600 000,00 -

3 Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem:
modernizacja łazienek i kuchni 2012 620 000,00 93 000,00 Fundusze Strukturalne

UE, PEFRON

4 Remont dachu oraz ocieplenie ścian budynku
przychodni SP ZOZ 2012 315 000,00 315 000,00 -

RAZEM w roku 2012 9 121 000,00 2 145 900,00  

1 Modernizacja drogi powiatowej Chmielewo-
Strzegocin-Szyszki 2013 5 390 000,00 808 500,00 Fundusze Strukturalne

UE 

2
Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem:
modernizacja pokoi mieszkalnych, pralni, wymiana
drzwi wewnętrznych

2013 800 000,00 120 000,00 Fundusze Strukturalne
UE, PEFRON

3 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR) 2013 150 000,00 150 000,00 -

RAZEM w roku 2013 6 340 000,00 1 078 500,00  

OGÓŁEM w latach 2007-2013 150 770 309,00 27 321 402,40  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPI Powiatu Pułtuskiego oraz fiszek projektowych opracowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

*** Kwoty  40 376 552,00 PLN oraz 6 056 482,80 PLN odnoszą się do wielkości z kosztorysu inwestorskiego zakończenia całego obiektu
szpitalnego
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Tabela Sekwencja Tabela Plan finansowy przedsięwzięć nieinwestycyjnych na lata 2007-2013

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość projektu Wkład JST

1 EUROKWALIFIKACJE kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu
pułtuskiego 2008-2009 500 000 0

2 Projekt dotyczący wspierania aktywności zawodowej mieszkańców
powiatu pułtuskiego 2009-2011 1 500 000 0

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego 2009-2013 1 500 000 0

4 Podnoszenie kwalifikacji kadr zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w
Pułtusku i Powiatowych Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych  2009-2013 900 000 0

5
Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do usług publicznych
świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku i Powiatowe
Samorządowe Jednostki Organizacyjne dla obywateli.

2011-2013 1 500 000 0

6
Projekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku dotyczące podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników
medycznych i niemedycznych 

2008-2013 - 0

7
Projekty Powiatowego Urzędu Pacy dotyczące poprawy dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców
powiatu pułtuskiego.

2008-2013 - 0

Razem 5 900 000,00 0,00
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Poniższa  tabela  prezentuje  możliwości  umiejscowienia  zaplanowanych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  i  nieinwestycyjnych  
w Programach Operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013.

Tabela Sekwencja Tabela Potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania projektów

Lp. Nazwa Projektu Program operacyjny/poziom dofinansowania

1.

Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o
dostępności do terenów rekreacyjnych. 
Odcinek  Kacice-Pokrzywnica-Klusek
Odcinek  Gładczyn-Zatory-Popowo
Odcinek  Porządzie-Obryte-Pułtusk

2. Modernizacja drogi powiatowej Błędostowo - Powielin
3. Modernizacja drogi powiatowej Łady-Szyszki-Gąsocin

4. Modernizacja drogi powiatowej Chmielewo-Strzegocin-
Szyszki

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet III. Regionalny system transportowy
Działanie 3.1. - Infrastruktura drogowa

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 85%, przy czym Instytucja Zarządzająca może w uzasadnionych
przypadkach obniżyć lub podnieść maksymalny udział środków UE w
wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

5.3
Budowa szpitala w Pułtusku – wyposażenie szpitala w
specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny

6. Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Pułtusku

7. Remont dachu oraz ocieplenie ścian budynku przychodni SP
ZOZ

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego
Działanie 7.1. - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 85%, przy czym Instytucja Zarządzająca może w uzasadnionych
przypadkach obniżyć lub podnieść maksymalny udział środków UE w
wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.
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Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

8.

Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego (budowa hali widowiskowo-
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w
Pułtusku)

9.
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie Szkolnej
(Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz ocieplenie budynku)

10.

Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w ZSZ im. J.
Ruszkowskiego (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych, remont
instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej oraz
zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz pomocy
dydaktycznych do przedmiotów ogólnokształcących)

11. Wyposażenie pracowni zawodowych w ZS im. B. Prusa

12. Wyposażenie pracowni zawodowych w ZSZ im. J.
Ruszkowskiego w Pułtusku

13. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Nr 2 przy Zespole Szkół
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego

14.
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Bursie Szkolnej
(Remont dachu i piwnic w Bursie Szkolnej oraz budowa
parkingu i drogi dojazdowej do bursy)

15. Wykonanie elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im.
P. Skargi w Pułtusku i likwidacja barier architektonicznych

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego
Działanie 7.2. - Infrastruktura służąca edukacji 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 85%, przy czym Instytucja Zarządzająca może w uzasadnionych
przypadkach obniżyć lub podnieść maksymalny udział środków UE w
wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.
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16.3 Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy
Społecznej w Ołdakach

17. Odnowienie elewacji budynku DPS w Obrytem

18. Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem:
modernizacja łazienek i kuchni

19.
Poprawa jakości infrastruktury w DPS w Obrytem:
modernizacja pokoi mieszkalnych, pralni, wymiana drzwi
wewnętrznych

20. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR)

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego
Działanie 7.3. - Infrastruktura służąca pomocy społecznej

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 85%, przy czym Instytucja Zarządzająca może w uzasadnionych
przypadkach obniżyć lub podnieść maksymalny udział środków UE w
wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

Tabela 6 Potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania projektów nieinwestycyjnych

1. EUROKWALIFIKACJE kluczem do zatrudnienia mieszkańców
powiatu pułtuskiego

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.

2. Projekt dotyczący wspierania aktywności zawodowej
mieszkańców powiatu pułtuskiego

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.
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3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.

4.
Podnoszenie kwalifikacji kadr zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Pułtusku i Powiatowych Samorządowych
Jednostkach Organizacyjnych

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet V. Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie

projektu - 100%.

5.

Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do usług
publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w
Pułtusku i Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne
dla obywateli

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 
Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji
samorządowej

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.
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Strategia rozwoju powiatu pułtuskiego 2007-2020

6.
Projekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku dotyczące podwyższania kwalifikacji
zawodowych pracowników medycznych i niemedycznych 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz
poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.

7.
Projekty Powiatowego Urzędu Pacy dotyczące poprawy
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej mieszkańców powiatu pułtuskiego.

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - 100%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych 
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3.3. Lista oczekiwanych wskaźników osiągnięć Strategii Rozwoju
Wskaźniki stanowią miarę: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz
innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska). Definiowanie wskaźników i planowanie
ich  poziomu  jest  niezbędne  zarówno  z  powodu  wymagań  stawianych  przez  Fundusze  Strukturalne,  jak  również  praktyki
zarządzania rozwojem lokalnym przez władze samorządowe.

Poniża tabela prezentuje wskaźniki wraz z oczekiwanym poziomem ich wartości ustalone dla przygotowywanych projektów.

Tabela 7 Wskaźniki realizacji projektów
Lp. Nazwa Projektu Wskaźniki Lata

1 Budowa szpitala w
Pułtusku oraz zakup
sprzętu medycznego dla
SP ZOZ w Pułtusku

Wskaźniki produktu

Jedn.
miary

Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Powierzchnia użytkowa szpitala m2 0 0 0 11702 11702 19769 19769 19769

Liczba miejsc w nowo
wybudowanym  szpitalu

liczba
łóżek w
szpitalu

0 0 0 160 160 200 200 200

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba pacjentów  korzystających
ze zbudowanej infrastruktury osoby 0 0 0 6800 7000 7100 7150 7200

Potencjalna liczba
specjalistycznych badań

medycznych przeprowadzonych
zakupionym sprzętem 

szt. 0 0 0 5900 6100 6200 6300 7200
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2 Poprawa jakości
infrastruktury społecznej
w DPS Obryte Wskaźniki produktu

Jedn.
miary

Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba wymienionych okien szt. 0 64 314 314 314 314 314 314

Powierzchnia wyremontowanego
dachu m2 0 600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Powierzchnia odnowionej elewacji
budynku m2 0 0 0 0 1000 3000 3000 3000

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba użytkowników infrastruktury osób 0 250 250 250 250 250 250 250

3.     
  

Zakup Ambulansu
Ratowniczego dla SP
ZOZ w Pułtusku Wskaźniki produktu

Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba zakupionych pojazdów
specjalistycznych szt. 0 1 0 2 2 2 2 2

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba pacjentów  korzystających
z zakupionego taboru osoby 0 0 1100 1150 1150 1150 1150 1150

4.     
  

Poprawa dostępności
do infrastruktury
sportowej
mieszkańców powiatu
pułtuskiego (budowa
hali widowiskowo-
sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym
im. P. Skargi w
Pułtusku)

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Powierzchnia sali sportowej m2 0 0 0 0 800 800 800 800

Liczba miejsc widowni szt. 0 0 0 0 290 290 290 290

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba osób korzystających z sali
sportowej osoby 0 0 0 0 600 1000 1000 1000
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5.     
  

Przebudowa dróg
powiatowych czynnikiem
decydującym o
dostępności do terenów
rekreacyjnych

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Długość przebudowanej drogi km  0 7,147 16,458 27,296 40,705 43,205 54,805 64,205

Długość przebudowanego/
wybudowanego chodnika km  0 0,69 2,09 3,29 4,79 4,79 4,79  5,50

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Skrócenie czasu przejazdów godz.  0 670 680 690 700 700 710 720

Zmniejszenie liczby wypadków Szt.  0 3 3 3 4 4 4 4

6.     
  

Zakup podnośnika
hydraulicznego dla
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba szt. zakupionego sprzętu szt. 0 0 1 1 1 1 1 1

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba potencjalnych interwencji z
wykorzystaniem sprzętu osoby 0 0 30 30 30 30 30 30

7.     
  

Urządzenie terenu wokół
Specjalnego Ośrodka
Szkolno
Wychowawczego w
Pułtusku

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Powierzchnia zmodernizowanego
parkingu m2 0 0 300 300 300 300 300 300

Długość przebudowanej drogi mb 0 0 150 150 150 150 150 150

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba użytkowników
 infrastruktury osoby 0 0 160 160 160 160 160 160
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8.     
  

Poprawa dostępu do
infrastruktury sportowej
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Powierzchnia wybudowanych
boisk m2  0 0 1800  1800  2768 3736

3736 3736

Liczba zakupionych urządzeń
sportowych szt.  0 0 8 10 14 20 22 

22 

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba uczniów korzystających z
boisk osoby 0 0 800 800 1350 1400 1400 

1400 
9.     
  

Zakup Mammografu dla
SP ZOZ w Pułtusku Wskaźniki produktu

Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba szt. zakupionego sprzętu szt. 0 0 1 1 1 1 1 1

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba potencjalnych
beneficjentów osoby

 0
 0  200 250 300 350 400 450 

10.  
 

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
przy DPS w Ołdakach Wskaźniki produktu

Jedn.
miary

Rok „0”

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba zmodernizowanych bloków
oczyszczalni szt. 0 0  0 2

2 2  2 2 

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary

Rok „0”

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ilość oczyszczanych ścieków m3 /
dobę

 0
 0 0 40 40 

40 40 40
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11.  
 

Poprawa jakości
infrastruktury
edukacyjnej w Bursie
Szkolnej 

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba wymienionych grzejników szt. 0 0 0 160 160 160 160 160

Powierzchnia wybudowanego
parkingu m2 0 0 0 0 0 1188 1188 1188

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba użytkowników
zmodernizowanej infrastruktury % 0 0 0 1000 1050 1100 1100 1100

12. Poprawa jakości
infrastruktury
edukacyjnej w ZSZ im.
J. Ruszkowskiego oraz
w ZS im B. Prusa

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba wymienionych grzejników szt. 0 0 0 0 150 150 150 150

Liczba sprzętu zakupionego do
pracowni zawodowych szt. 0 0 0 0 0 20 20 20

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba uczniów korzystających ze
zmodernizowanej infrastruktury

edukacyjnej
osoby 0 0 0 0 450 450 450 450

13. Poprawa jakości
infrastruktury
edukacyjnej w Liceum
Ogólnokształcącym im.
P. Skargi w Pułtusku

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usunięte bariery architektoniczne szt. 0 0 0 0 0 0 5 5

Powierzchnia wykonanej elewacji m2 0 0 0 0 0 0 800 800

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba uczniów korzystających
infrastruktury edukacyjnej osoby 0 0 0 0 0 0 600 600
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14. Poprawa jakości
infrastruktury
przychodni SP ZOZ w
Pułtusku

Wskaźniki produktu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 0 2012 2013

powierzchnia ocieplonych ścian m2 0 0 0 0 0 0 1030 1030

powierzchnia wyremontowanego
dachu m3 0 0 0 0 0 0 1230 1230

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba pacjentów  korzystających
ze zmodernizowanej infrastruktury osoby 0 0 0 0 0 0 12500 12500

15. Utworzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej Wskaźniki produktu

Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

powierzchnia utworzonego
Ośrodka m2 0 0 0 0 0 0 0 90

Wskaźniki rezultatu
Jedn.
miary Rok „0” 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba osób objętych pomocą
Ośrodka osoby 0 0 0 0 0 0 0 12

Źródło: Opracowanie na podstawie fiszek projektowych dostarczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku
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4. SYSTEM PLANOWANIA, WDRAŻANIA, MONITOROWANIA 
I OCENY STRATEGII ORAZ  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Sposób wdrażania, monitorowania i oceny strategii, w tym sposób prowadzenia
komunikacji  społecznej  prezentuje  schemat  System  planowania  
i  wdrażania Strategii  Rozwoju Lokalnego.  Planowanie i wdrażanie Strategii
jest  zadaniem  trudnym,  wymagającym  współdziałania  wielu  podmiotów
uczestniczących.

4.1. Podmioty realizacji Strategii
1. Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.
2. Zespół ds. realizacji strategii rozwoju lokalnego.
3. Przedstawiciele społeczności lokalnej:

a. niezorganizowani - aktywni mieszkańcy
Powiatu,

b. zorganizowani:
– przedstawiciele samorządów gminnych,
– przedstawiciele instytucji i agend sektora

publicznego,
– przedstawiciele organizacji i zorganizowanych

grup sektora biznesu, w tym producentów
rolnych,

– przedstawiciele organizacji pozarządowych.
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Rysunek Sekwencja Rysunek System planowania i wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego
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mieszkańców

Forum Gmin Powiatu-Społeczności Lokalnej
Komunikacja i  partycypacja społeczna

spotkania konsultacyjne,
 warsztaty projektowe,
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4.2. Procedura przygotowania strategii rozwoju lokalnego 
1. Zarządzeniem Zarządu, wyznaczany jest koordynator prac nad strategią

w celu przygotowania projektu strategii rozwoju lokalnego. 
2. Do  opracowania  strategii  rozwoju  lokalnego  tworzy  się  zespół

opracowujący strategię.
3. Zespół opracowujący strategię składa się z:

– pracowników  Starostwa  z  różnych  wydziałów
niezbędnych  do  przygotowania  strategii  rozwoju
lokalnego (w tym osób odpowiedzialnych za budżet
Powiatu),

– przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu,
– przedstawicieli jednostek pomocniczych Powiatu,
– przedstawiciele władz gmin wchodzących w skład

Powiatu, 
– przedstawicieli  środowiska  biznesu  i  organizacji

pozarządowych.
4. Koordynator  prac  nad  strategią  koordynuje  prace  zespołu

opracowującego strategię i  jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków,
przygotowanie  danych  i  wyznaczenie  obszaru,  na  którym  będą
realizowane  projekty  (obszar  kwalifikujący  się  do  wsparcia  w  ramach
Funduszy Strukturalnych).

4.3. Procedura przyjęcia i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego
1. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przystąpieniu do prac nad strategią

rozwoju powiatu.
2. Zarząd przedkłada Radzie Powiatu projekt  uchwały w sprawie strategii

rozwoju,  przygotowanej  przez  zespół  opracowujący  strategię  oraz
konsultantów zewnętrznych. 

3. Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju
oraz powierza jej wykonanie Zarządowi Powiatu.

4. W  celu  realizacji  uchwały  Rady  Powiatu  Zarząd  powołuje  z  grona
wybranych pracowników Starostwa zespół ds. realizacji strategii rozwoju
lokalnego, wyznaczając jednocześnie z jego składu Przewodniczącego.

5. Do kompetencji Zespołu ds. realizacji strategii rozwoju lokalnego należy:
– koordynowanie realizacji Strategii,
– monitorowanie realizacji Strategii,
– prowadzenie komunikacji społecznej i PR Strategii. 
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4.4. System monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju
lokalnego 

1. Monitoring  społeczny  obejmuje  zbieranie  informacji
poprzez:

– gromadzenie  opinii  i  wniosków  przekazywanych  do
władz  
z inicjatywy partnerów społeczno-gospodarczych, 

– przeprowadzanie,  opracowywanie  i  udostępnianie
wyników  badań  prowadzonych  wśród  partnerów
społeczno-gospodarczych  przez  lub  na  zlecenie
Zarządu, 

– zbieranie  opinii  wśród  partnerów  społeczno-
gospodarczych  
w ramach bezpośrednich spotkań,

– zbieranie  opinii  wśród  partnerów  społeczno-
gospodarczych  
w  ramach  spotkań  prowadzonych  przez  zespoły
zadaniowe  
i  projektowe  w  trakcie  przygotowywania,  realizacji  i
oceny przedsięwzięć realizowanych przez Powiat lub z
jego udziałem.

2. Wskaźniki monitorowania 
Procedura monitorowania obejmuje:
– zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych części

strategii rozwoju,
– określenie procedury monitorowania,
– wyznaczenie  referatów  i  osób  odpowiedzialnych  za

pozyskiwanie,  przetwarzanie  i  udostępnianie
poszczególnych grup wskaźników,  

– koordynowanie  przez  Przewodniczącego  zespołu  ds.
realizacji  strategii  rozwoju  lokalnego  procesu
monitorowania  
i administrowania bazą danych.

Tabela 8 Zakresy odpowiedzialności – monitorowanie wskaźników 
Lp. Grupa wskaźników Odpowiedzialny

1. Infrastruktura drogowa Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

2. Gospodarka przestrzenna Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

Wydział Budownictwa i Architektury
3. Środowisko naturalne Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony

Środowiska
4. Infrastruktura społeczna, kultura,

sport, turystyka
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

Wydział Rozwoju i Promocji 

5. Oświata Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
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6. Warunki życia mieszkańców Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
Wydział Rozwoju i Promocji

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Rzecznik Praw Konsumenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy

7. Ochrona zdrowia Szpital Powiatowy

8. Przedsiębiorczość - działalność
pozarolnicza 

Wydział Rozwoju i Promocji

9. Działalność rolnicza Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego

3. Proces monitorowania, oceny i wykorzystania  wyników 

4.5. Komunikacja społeczna i inicjowanie współpracy pomiędzy
sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

1. Cele komunikacji społecznej:
– Zwiększenie  udziału  partnerów  społeczno-gospodarczych  

w działaniach na rzecz rozwoju Powiatu i poprawy warunków życia
mieszkańców.

– Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Powiatem.
– Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji

przez władze Powiatu. 
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– Wysoki  poziom  zaufania  partnerów  społeczno-gospodarczych  do
działań podejmowanych przez władze Powiatu.

2. Formy komunikacji społecznej:
– spotkania konsultacyjne,
– warsztaty projektowe, 
– forum społeczności lokalnej
– spotkania władz z mieszkańcami, 
– konferencje,
– seminaria, 
– imprezy promocyjne,
– ankiety,
– strona internetowa.
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3. System komunikacji przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego

Etapy  przygotowania i
realizacji Strategii

Rozwoju Lokalnego 

Propozycje działań wobec
przedstawicieli partnerów 

społeczno-
gospodarczych:

– samorządy gminne
– sektor biznesu
– organizacje pozarządowe
– pozostali mieszkańcy

ROLA WŁADZ POWIATU ZADANIA URZĘDNIKÓW POWIATU

Zarząd Powiatu Rada 
Powiatu

Odpowiedzialni
za komunikację

społeczną 
Pozostali
urzędnicy

SPOSÓB
ODDZIAŁYWANIA NA

OTOCZENIE
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Diagnozowanie stanu
Powiatu, identyfikowanie
problemów.
Opracowywana, udostępniana
i aktualizowana mapa
problemów Powiatu 

– Dostęp do
informacji
diagnostycznych
o stanie Powiatu
w formie
pisemnych
raportów i
danych
prezentowanych
na stronie www 

– Udział w
warsztatach
diagnostycznych

– Udział w

Planowanie strategicznych i
operacyjnych celów rozwoju
lokalnego Powiatu
Opracowane, udostępniane i
aktualizowane: Strategia
Rozwoju i Plan Operacyjny

– Dostęp do
informacji o
planach i
koncepcjach
władz Powiatu

– Udział w
konsultowaniu i
opiniowaniu
projektów
przygotowywany
ch przez władze
Powiatu
prezentowanych
na stronie www 

– Udział w
warsztatach
planistycznych

– Udział w
zebraniach
wiejskich/Forum
Społeczności
Lokalnej

– Wyznaczani
e komórek i
osób
odpowiedzia
lnych za
komunikację
społeczną i
działania PR

– Wyznaczani
e celów w
zakresie
komunikacji
społecznej i
działań PR

– Ustalanie
zakresu,
form i
harmonogra
mu działań
komunikacji
społecznej i
działań PR

– Przygotowy
wanie
projektów
uchwał w
sprawach
zakresu,
trybu i
terminów
opracowywa
nia planów

– Przyjmowan
ie raportów

– Przyjmowan
ie projektów
planów

– Podej
mowa
nie
uchwa
ł w
spraw
ach
zakres
u,
trybu i
termin
ów
oprac
owyw
ania
planó
w

– Akcep
towani
e
raport
ów

– Akcep
towani
e
planó
w 

– Prowadzenie
bazy danych o
partnerach
społeczno-
gospodarczych
i realizowanych
z ich udziałem
działań

– Utrzymywanie i
aktualizowanie
strony www i
kontaktu drogą
internetową z
mieszkańcami 

– Przygotowywan
ie
harmonogramó
w bieżących
działań w
zakresie
komunikacji

– Realizacja
działań zgodnie
z
harmonograme
m

– Zapewnianie
warunków
technicznych i
lokalowych do
spotkań

– Opracowywanie
wyników
spotkań i
konsultacji 

– Przygotowywan
ie materiałów
dla mediów

– Przygotowywan
ie i
udostępnianie
prezentacji
multimedialnych

– Organizowanie
wizyt
studialnych 

– Inicjowanie
wspólnych
przedsięwzięć
pomiędzy
sektorem
publicznym,
prywatnym i
organizacjami
pozarządowymi

– Współ
praca
przy
oprac
owyw
aniu
harmo
nogra
mów
bieżąc
ych
działa
ń w
zakres
ie
komu
nikacji

– Współ
praca
meryt
oryczn
a przy
realiza
cji
bieżąc
ych
działa
ń w
zakres
ie
komu
nikacji
zgodni
e z
zakres
em
swojej
odpow
iedzial
ności

– Przyg
otowy
wanie
inform
acji i
artykuł
ów
specja
listycz
nych

– Udost
ępnian
e
inform
acji o
stanie
Powiat
u, jego
walora
ch  i
ofercie
na
stronie
www

– publik
acje w
prasie
lokaln
ej,
region
alnej i
ogólno
polski
ej

– prezen
tacja
Powiat
u i jej
oferty
w
zewnę
trznyc
h
bazac
h
danyc
h i
portala
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Przygotowanie projektów i
zadań do realizacji
Opracowane projekty.
Aplikacje  o zewnętrzne źródła
finansowania  

– Udział w
pracach
zespołów
projektowych i
zadaniowych

Realizacja projektów i zadań
Zrealizowane zadania i
osiągnięte wskaźniki 

– Udział w
realizacji
projektów i
zadań

Monitorowanie strategii
rozwoju lokalnego 
Baza danych z danymi
zasilającymi, raporty z danymi
o osiągniętych wskaźnikach,
wnioski i rekomendacje do
dalszych działań

– Dostęp na
stronie  www
do raportów i
wniosków z
możliwością
zgłoszenia (w
standaryzowan
ej formie)
swoich ocen i
opinii,

– Publikacje w
mediach

– Biuletyny
– Spotkania z

mieszkańcami
– fora
mieszkańców
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5. UWAGI

Uwagi końcowe stanowią ogólne podsumowanie procesu pracy nad strategią oraz
zawierają  rekomendacje  dotyczące  działań  związanych  z  wdrożeniem
i monitorowaniem programów wynikających z opracowanego dokumentu. 

1. Zawartość  dokumentu  stanowi  uporządkowaną  logicznie,  kompletną
i uzupełnioną prezentację:
– wyników prac zespołu opracowującego strategię, 
– wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej,
– wyników prac zespołu konsultantów.

2. Uczestnicy,  członkowie  zespołu  opracowującego  strategię,  biorący  udział  
w warsztatach diagnostyczno-projektowych i konsultacjach wnieśli duży wkład
merytoryczny do strategii, wykazując przy tym bardzo duże zaangażowanie w
sprawy rozwoju Powiatu.  Lista  uczestników prac znajduje  się w załączonym
wykazie.

3. Sposób opracowania i konsultowania Strategii Rozwoju Powiatu do roku 2020 z
udziałem  partnerów  społecznych,  w  pełni  upoważnia  do  uznania  jej  za
opracowaną metodą uczestniczącą. 

4. Realizacja  strategii  będzie  wymagała  zastosowania  szeregu  narzędzi
zarządzania, do których należą:
– wieloletni plan inwestycyjny,
– budżet Powiatu,
– konkretne projekty i programy, 
– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania,
– system monitorowania zawierający analizę wskaźnikową stanu Powiatu,
– polityki  szczegółowe  Powiatu  (stanowiące  zbiór  spójnych  zasad

odnoszących się do  określonej  dziedziny życia/funkcjonowania  Powiatu),
pozwalające  podejmować  powtarzalne  decyzje  według  tych  samych
kryteriów,

– zadania  wyznaczane  urzędnikom  Starostwa  Powiatowego  i  jednostkom
podległym Starostwu.
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