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Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu oleskiego na lata 2001 – 2015
Misja:

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA

GOSPODARKA
i RYNEK PRACY

ROLNICTWO,
OBSZARY WIEJSKIE
i OCHRONA
RODOWISKA

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

PRIORYTETY
Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z
nim jako ci i długo ci ycia
mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska
sprzyjaj cego zdrowiu

Kształtowanie mechanizmów
stymuluj cych zrównowa ony
rozwój gospodarczy miast i
gmin powiatu, zapewniaj cy
obni enie bezrobocia oraz
wzrost poziomu ycia
mieszka ców .

Restrukturyzacja działalno ci
gospodarczej na obszarach
wiejskich dla wielofunkcyjnego
rozwoju wsi.

Podnoszenie atrakcyjno ci
osadniczej i inwestycyjnej
regionu przez rozbudow
infrastruktury komunalnej i
komunikacyjnej

CELE STRATEGICZNE

1. Tworzenie powiatowej infrastruktury
ochrony zdrowia dostosowanej do
potrzeb społecznych.
2. Rozwijanie indywidualnych
umiej tno ci kontroli zdrowia i
propagowanie zdrowego stylu ycia.
3. Wspieranie rodzin w sytuacjach
problemowych i profilaktyka.
4. Stworzenie warunków sprzyjaj cych
zachowaniu tradycji lokalnych i
rozwojowi twórczo ci ludowej.
5. Tworzenie powiatowych instytucji
kultury.
6. Podejmowanie współpracy z
zagranicznymi partnerami
samorz dowymi w zakresie wymiany
kulturalnej.
7. Poprawa bazy technicznodydaktycznej o wiaty.
8. Opracowanie racjonalnej polityki
o wiatowej w rodowisku lokalnym.
9. Wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz
motywowanie ich do zdobywania
wy szych kwalifikacji.
10. Rozwini cie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
11. Stworzenie warunków do aktywnego
sp dzania czasu przez promocj
ró norodnych form wypoczynku.

12. Ukształtowanie zintegrowanego
układu podmiotowego w zakresie
polityki rozwoju gospodarczego
powiatu i stymulowanie współpracy
urz dów, instytucji, organizacji i
podmiotów otoczenia
przedsi biorczo ci.
13. Rozwój przemysłu i usług dla
ludno ci na bazie małych i rednich
przedsi biorstw.
14. Promocja lokalnych firm i ich
produktów na rynkach zewn trznych
i wewn trznych
15. Opracowanie atrakcyjnej oferty
dla inwestorów i stworzenie
warunków sprzyjaj cych
przyci gni ciu kapitału.
16. Wspieranie tworzenia nowych
miejsc pracy
17. Opracowanie i wdro enie
programów edukacyjnych pozwala j cych zdobywa nowe kwalifikacje
mieszka com wsi.

18. Opracowanie i wdro enie
programów zwi kszaj cych
konkurencyjno gospodarstw rolnych.
19. Działanie na rzecz tworzenia
i rozwoju instytucji rynku rolnego
oraz organizowanie struktur grup
producentów.
20. Opracowanie i wdro enie
programu zwi kszenia lesisto ci.
21. Opracowanie i wdro enie
programów w zakresie ochrony
rodowiska i gospodarki odpadami.

22 Modernizacja dróg i systemów
komunikacyjnych w powiecie
23 Rozwój budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego

Struktura demograficzna powiatu oleskiego
wg stanu na dzie 31.12.2005
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Struktura planu rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2007-2009.
W zakresie infrastruktury społecznej wyró ni mo na cele z zakresu:
♦ Zdrowia i pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych- program podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej,
♦ Powszechnej edukacji - nowoczesna o wiata z dobr baz techniczno-dydaktyczn oparta o wiedz
lokaln i regionaln , poszerzona o propozycje edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych
mieszka ców powiatu,
♦ Kultury, sportu i rekreacji - Program wsparcia i promocji inicjatyw kulturalnych i sportowych obszar powiatu oleskiego miejscem realizacji potrzeb i ambicji kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych.
W zakresie gospodarki i rynku pracy wyró niaj si zagadnienia:
♦ Stymulowania rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej regionu - utworzenie stałej,
formy współpracy pomi dzy przedsi biorcami a sektorem publicznym w celu poprawy komunikacji
wzajemnej i współpracy. Stworzenie systemu informacji dla inwestorów, przedsi biorców i firm o
terenach, budynkach, infrastrukturze dost pnej dla celów działalno ci gospodarczej oraz szeroka
promocja ofert inwestycyjnych,
♦ Aktywizacji gospodarczej mieszka ców - utworzenie sprawnego i skoordynowanego systemu
dostarczania informacji technicznej, prawnej, ekonomicznej oraz usług i trwałej pomocy
przedsi biorcom. Wsparcie instytucjonalne i doradcze lokalnych firm oraz mieszka ców chc cych
podj działalno gospodarcz ,
♦ Podwy szania poziomu kwalifikacji - dostosowanie kwalifikacji siły roboczej do wymaga
pracodawców.
W dziedzinie rolnictwa, obszarów wiejskich i ochrony rodowiska wyró niono zagadnienia:
♦ Wsparcia instytucjonalnego gospodarstw rolnych - zwi kszenie konkurencyjno ci gospodarstw
rolnych, edukacja ekonomiczna, prawna i fachowa producentów.
♦ Infrastruktury turystyczno-usługowa na wsi
♦ Zintegrowanego programu gospodarki odpadami w gminach powiatu
♦ Edukacji ekologicznej mieszka ców powiatu
W obszarze infrastruktury technicznej cele strategiczne obejmuj zagadnienia:
♦ Dróg i systemów komunikacji w powiecie - modernizacja dróg, poprawa parametrów technicznych
i ich bezpiecze stwa, obwodnice miejskie, poł czenia komunikacyjne, dost pno
rodków
komunikacji
♦ Kanalizacji sanitarna
♦ Gazyfikacji
♦ Budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

Strona 1
Priorytet I
Cel strategiczny 1:
Cele operacyjne

Infrastruktura społeczna

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu
Tworzenie powiatowej infrastruktury ochrony zdrowia dostosowanej do potrzeb społecznych
Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

2007 2010

ZOZ

BP
PZOZ
UE

2007 2010

ZOZ

BP
PZOZ
UE

2007 2010

ZOZ

Modernizacja bloku operacyjnego
i centralnej sterylizacji w szpitalu

20062009

ZOZ

Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii

do XII
2009

ZOZ

Rozbudowa o rodka dializacyjno – nefrologicznego
15 stanowisk
Adaptacja I pi tra szpitala na potrzeby oddziałów:
ginekologiczno – poło niczego, pediatrycznego
i noworodkowego
Adaptacja pomieszcze pralni szpitala na cz
administracyjno – biurow
Poprawa konkurencyjno ci
usług medycznych

Lata 2007-2009

Podnoszenie standardu usług

Remont i doposa enie pracowni endoskopowej
Przebudowa i doposa enie pracowni RTG
Unowocze nienie pracowni diagnostyki obrazowej

do XII
2009
do XII
2009
2007 2009

ZOZ
ZOZ
ZOZ

BP
PZOZ
UE
BP
PZOZ
UE
BP
PZOZ
UE
PZOZ
UE
PZOZ
UE
PB
UE
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Priorytet I

Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 1:

Tworzenie powiatowej infrastruktury ochrony zdrowia dostosowanej do potrzeb społecznych

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty stałe
Doposa enie i informatyzacja poradni specjalistycznych
i pracowni diagnostycznych

Poprawa konkurencyjno ci
usług medycznych

Podnoszenie standardu usług

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowanie

PZOZ
UE
BP
PZOZ
UE
BP
PZOZ
UE

2007 2008

ZOZ

Modernizacja transportu medycznego

do XII
2008

ZOZ

Remont i modernizacja wind szpitalnych

do XII
2007

ZOZ

Remont II pi tra głównego budynku Zakładu
Opieku czo- Leczniczego przeznaczonego na gabinet
rehabilitacyjny i dodatkowe pokoje dla podopiecznych

do XII
2009

ZOL

PZOZ
UE

Remont obiektu gospodarczego przeznaczonego na
gabinety lekarskie i biura

2008 2009

ZOL

PZOZ
UE

Zakup sprz tu rehabilitacyjnego

do XII
2008

ZOL

do XII
2009

DPS

do XII
2008

PTUAi
W

Dostosowanie warunków technicznych w obiekcie
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu do
obowi zuj cych standardów
Wykonanie podjazdu do budynku Przychodni Terapii
Uzale nie od Alkoholu i Współuzale nie

PFRON
UE
PFRON
UE
BP
PZOZ
UE

Programy operacyjne

Działania na rzecz profilaktyki
zdrowotnej i wczesnego
wykrywania niebezpiecznych
chorób

Cele operacyjne

Profilaktyka zdrowotna
mieszka ców

Szczepienie przeciw WZW typu A dzieci
w wieku przedszkolnym

wiatowy Dzie AIDS
wiatowy Dzie Zdrowia
wiatowy Dzie Bez Papierosa

Badania przesiewowe z zakresu chorób
nowotworowych

Profilaktyka raka szyjki macicy
Profilaktyka raka sutka
Profilaktyka raka jelita grubego
Profilaktyka chorób układu kr enia

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

UG

Partnerzy

2006 - 2007

na bie co

UG

SANEPID
UG

2006 – 2009 Stowarzyszenie
Współpracy
Regionalnej

na bie co

Termin
realizacji

BG
BP

BG
BP

Norweski
Mechanizm
Finansowania

NFZ

Finansowa nie

Rozwijanie indywidualnych umiej tno ci kontroli zdrowia i propagowanie zdrowego stylu ycia

Cel strategiczny 2 :

Lata 2007-2009

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Infrastruktura społeczna

Priorytet I

Strona 2

Strona 3

Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 3 :

Wspieranie rodzin w sytuacjach problemowych i profilaktyka

Cele operacyjne
Rozwi zanie
problematyki uzale nie

Organizacja systemu
opieki nad osobami
starszymi i
niepełnosprawnymi

Współdziałanie na rzecz
pomocy rodzinie w
sytuacjach kryzysowych

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Prowadzenie Przychodni
Odwykowej

Aktywizacja wolontariatu Klub 8
w prowadzeniu akcji „ wiat na tak”

Tworzenie infrastruktury dla
sp dzania wolnego czasu przez
osoby starsze i niepełnosprawne

Utworzenie Domu Dziennego Pobytu

Likwidacja barier
architektonicznych w obiektach
u yteczno ci publicznej
Konsolidacja organizacji lokalnych
i wolontariuszy wokół problemu
pomocy rodzinie w sytuacjach
problemowych

Powołanie Uniwersytetu III wieku

Termin
realizacji

Partnerzy

Szkoły
Ponadgim
nazjalne
NGOs
DPS
do XII 2009
PCPR
NGOs
do XII 2009
DPS
PCPR
na bie co

Sporz dzenie wykazu obiektów z utrudnionym
dost pem dla osób niepełnosprawnych

do XII 2009

UG

Przygotowanie mieszka „ chronionych”
dla osób niepełnosprawnych

do XII 2009

UG
NGOs

na bie co

PCPR
PSRON

Prowadzenie O rodka Interwencji Kryzysowej
w Ole nie

Finansowa
nie

NFOZ
PB
BG
UE
PB
BG
UE
PB
BG
UE
PB
BG
UE
BG,BP
PEFRON
UE
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia i zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu ycia i
kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 4:

Stworzenie warunków sprzyjaj cych zachowaniu tradycji lokalnych i rozwojowi twórczo ci
ludowej

Cele operacyjne

Wspieranie inicjatyw
kulturalnych w
powiecie

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

do XII
2009

DWPN
Szkoły
Gminy

DWPN
BP
BG

DWPN

BP
PB
DWPN

Kontynuacja cyklu spotka
„Historia lokalna..” z
zaanga owaniem
młodzie y szkolnej

Organizacja i realizacja spotka na podstawie
opracowanych rocznych harmonogramów

Propagowanie wiedzy o regionie

Konkurs wiedzy o powiecie oleskim

corocznie

„Ró e powiatu” - nagrody Starosty Oleskiego za
osi gni cia w dziedzinie kultury i sportu

corocznie

Promowanie aktywno ci w zakresie
działalno ci kulturalnej

Organizacja Powiatowego Przegl du Szkolnych
Zespołów Artystycznych

corocznie

BP
MK
Szkoły
Gminy
Domy
Kultury

BP
BG
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 5:

Tworzenie powiatowych instytucji kultury

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Działania zmierzaj ce do
Reorganizacja struktury
powstania powiatowej
Biblioteki Powiatowej
infrastruktury kulturalnej

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Gromadzenie, opracowywanie i udost pnianie
materiałów bibliotecznych o regionie oleskim

na bie co UG

Uzupełnienie bibliotecznych zasobów wiedzy o
dorobku kulturalnym, naukowymi gospodarczym
regionu

na bie co Gorzów l. BP

UMiG

BP
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 6:

Podejmowanie współpracy z zagranicznymi partnerami samorz dowymi w zakresie wymiany
kulturalnej

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Współpraca
mi dzynarodowa

Realizacja umów partnerskich o
mi dzynarodowej współpracy w
zakresie wymiany kulturalnej

Organizacja imprez o zasi gu
mi dzynarodowym

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Opracowanie harmonogramu współpracy z
rejonem Bogorodczany/ Ukraina

corocznie

Bg

BP
PAUCI

Opracowanie harmonogramu współpracy z
powiatem Kaiserslautern / Niemcy

corocznie

KL

Opracowanie harmonogramu współpracy z
powiatem Hochsauerland / Niemcy

corocznie

HSK

BP
FWPN

Realizacja programu Mi dzynarodowych
Spotka Młodzie y

corocznie

KL
BG
HSK

BP
PNWM
FWPN

BP
FWPN
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 7:

Poprawa bazy techniczno – dydaktycznej o wiaty

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Rozwój i poprawa
stanu bazy
dydaktycznej szkół i
placówek
o wiatowych.

Rozbudowa sal gimnastycznych w
prowadzonych szkołach

Rozbudowa szkoły z cz ci dydaktyczn i
sportow wraz z zapleczem w ZS w Ole nie

Termomodernizacja budynków
szkolnych

Modernizacja kotłowni i termomodernizacja
ZS w Praszce, ZSP Dobrodzie , ZSZ Olesno

Partnerzy

Finansowa
nie

2007-9

ZS Olesno

ZPORR
BP
UKFiS
WFO

2007-9

FO
MENiS

WFO
BP
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 8:

Opracowanie racjonalnej polityki o wiatowej w rodowisku lokalnym

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Zorganizowanie optymalnej sieci
szkół ponadgimnazjalnych

Ł czenie szkół ponadgimnazjalnych

2008-9

UG

BP

Zmiana liczby szkół i profili kształcenia w
szkołach ponadgimnazialnych

do XII
2009

UG

BP

Wdro enie reformy
o wiatowej

Opracowanie i przygotowanie
struktury kształcenia ponadgimnazjalnego

Organizowanie Powiatowych Targów
Edukacyjnych

corocznie

BP
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Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 9:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz motywowanie do zdobywania wy szych
kwalifikacji

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Kształcenie w dostosowaniu do
potrzeb rynku pracy

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia
nowych kierunków kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych

na bie co

PODN
Kluczbork

BP

Opracowanie nowej oferty
o wiatowej dla młodzie y

Dostosowanie kierunków kształcenia
młodzie y wg potrzeb rynku

na bie co

PUP

BP
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Priorytet 1

Infrastruktura społeczna

Lata 2007-2009

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 10: Rozwiniecie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Cele operacyjne

Programy operacyjne

Wykorzystanie
potencjału
turystycznoWykonanie studium
zagospodarowania terenu do celów
rekreacyjnego gmin
turystycznych
powiatu do uprawiania
sportu i czynnej
rekreacji

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Zagospodarowanie doliny Prosny i Stobrawy
dla celów turystycznych i rekreacyjnych

2008

UG

BP
BG
UE

Opracowanie strategii rozwoju turystyki

2007

UG
OROT

BP

Opracowanie projektu cie ek rowerowych
obejmuj cych teren całego powiatu oleskiego

2008

KOLOT

UE
PTTK
BP
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Lata 2007-2009

Infrastruktura społeczna

Priorytet 1

Poprawa zdrowia oraz zwi zanej z nim jako ci i długo ci ycia mieszka ców poprzez zmiany stylu
ycia i kształtowanie rodowiska sprzyjaj cego zdrowiu

Cel strategiczny 11:

Stworzenie warunków do aktywnego sp dzania czasu oraz
wypoczynku

Cele operacyjne

Programy operacyjne

Promocja potencjału Wł czenie programu promocji
turystyki do edukacji szkolnej
turystycznego
Przeprowadzenie inwentaryzacji
regionu
obiektów i infrastruktury
turystycznej

promocja ró norodnych form

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe
Przeprowadzenie seminarium z młodzie
„Moja okolica”
Wydanie
oleskiego

mapy

turystycznej

nt.

powiatu

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansow
anie

do VI 2008

UG

BP
BG

do XII 2007

KOLOT
UG
BORT

BP
PB

Strona 12

Priorytet 2

Gospodarka i rynek pracy

Lata 2007-2009

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin
powiatu zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Ukształtowanie zintegrowanego układu podmiotowego w zakresie polityki rozwoju
Cel strategiczny 12: gospodarczego powiatu i stymulowanie współpracy urz dów, instytucji, organizacji i podmiotów
otoczenia przedsi biorczo ci
Cele operacyjne
Inicjowanie
tworzenia struktur
wspomagaj cych
przedsi biorców

Programy operacyjne

Utworzenie systemu informacji
gospodarczej

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji
Europejskiej i Gospodarczej

do VI
2009

UMWO
UW
FR
UG

UE
BP
BG

Opracowanie i wdro enie systemu transferu
nowoczesnych technologii dla małych i rednich
firm

do XII
2008

OPNT
FRS
IG l sk
WFG HSK

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Interreg
IIIC
BP
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Gospodarka i rynek pracy

Lata 2007-2009

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin powiatu,
zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Cel strategiczny13: Rozwój przemysłu i usług dla ludno ci na bazie małych i rednich przedsi biorstw
Cele operacyjne

Programy operacyjne
Promocja pozytywnego wizerunku
przedsi biorcy

Pobudzenie
procesów
aktywizacji
gospodarczej
mieszka ców

Zmiana struktury
zatrudnienia na
rynku pracy

Wprowadzenie programu
„Przedsi biorczo ”do programu
pozalekcyjnego szkół
podstawowych i gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Wr czanie nagrody „ Złoty gwó d ” za
najlepszy produkt lub usług

corocznie

UG

BP

Organizowanie spotka
młodzie szkoln

na bie co

UG

do XII 2007

UG

do XII 2008

UG
HSK

przedsi biorców z

Przeprowadzenie szkole dla nauczycieli
Organizacja projektu pilota owego

Aktywne formy zwalczania
bezrobocia

Organizowanie szkole „ ABC przedsi biorcy”

Przygotowanie atrakcyjnej
propozycji programów
edukacyjnych dla rolników

Dokształcenie sezonowe rolników w ramach
Uniwersytetu Edukacyjnego

na bie co

corocznie

PUP
UG

ZSE i O

BP
BP
BG
BP
UE
PUP
UE

ARiMR
BP
UE
PUP

Strona 14

Priorytet 2

Gospodarka i rynek pracy

Lata 2007-2009

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin
powiatu, zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Cel strategiczny 14: Promocja lokalnych firm i ich produktów na rynkach zewn trznych i wewn trznych
Cele operacyjne

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Rozbudowa elektronicznej bazy danych o firmach
na bie co
i ich produktach www.firmy.powiatoleski.pl

Promocja
Promocja ofert inwestycyjnych
gospodarcza powiatu oraz lokalnego rynku
producentów i usługodawców
oleskiego

Wymiana informacji gospodarczej z partnerami
ukrai skimi, niemieckimi i innymi

na
bie co

Partnerzy

Finansowa
nie

UG

BP
BG

KL
HSK
BG

BP
BG
UE
FWPN
BP
BP

Organizacja Mi dzynarodowego Forum
Gospodarczego i Targów Przemysłowo Handlowych

corocznie

KL
Bg
HSK

„Leader Przedsi biorczo ci” powiatu oleskiegonagroda Starosty Oleskiego za osi gni cia w
dziedzinie przedsi biorczo ci

corocznie

UG

Strona 15

Gospodarka i rynek pracy

Lata 2007-2009

Priorytet 2

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin
powiatu, zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Cel strategiczny 15:

Opracowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i stworzenie warunków sprzyjaj cych
przyci ganiu kapitału

Cele operacyjne

Tworzenie dobrego
klimatu dla
przedsi biorczo ci

Programy operacyjne

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Poprawa jako ci obsługi
interesantów

Szkolenia pracowników samorz dowych
i pracowników instytucji powiatowych

Promowanie mo liwo ci rozwoju
zawodowego w regionie

Realizacja programu „Opolskie – tutaj zostaj ”

Stworzenie systemu zach caj cego
przedsi biorców do rozwoju firmy

Utworzenie strefy rozwoju gospodarczego w
powiecie oleskim

Wspieranie firm rozpoczynaj cych
działalno gospodarcz

Termin
realizacji

Partnerzy

na bie co

UG

2007 - 9

UMWO
Woj.UP

Finansowa
nie

BP
BG
UE
FP
BP
UE

do XII
2009

UG

UG
SP

Program szkoleniowo –doradczy
” Kierowanie własn firm – to łatwe”

na bie co

UG

UE
PB
BG

Program szkoleniowo –doradczy
” Chc by szefem”

na bie co

UG

UE
PB
BG
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Priorytet 2

Gospodarka i rynek pracy

Lata 2007-2009

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin
powiatu, zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Cel strategiczny 16: Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy
Cele operacyjne

Efektywne
wykorzystanie
rodków na
promocj
zatrudnienia

Programy operacyjne
Zapewnienie ci gło ci
finansowania wytypowanych
bran

Kreowanie warunków do
tworzenia nowych stanowisk
pracy.

Zadania jednorazowe lub
projekty stałe
Dofinansowanie prac interwencyjnych i innych
subsydiowanych form zatrudnienia

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

do IX
2009

PUP

FP

Wspieranie działalno ci firm prowadzonych przez na bie co
osoby niepełnosprawne lub ich zatrudniaj ce
Edukacja w zakresie przedsi biorczo ci

na bie co

PCPR
PFRON
PUP
PUP

PFRON
MP

BP
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Gospodarka i rynek pracy

Kształtowanie mechanizmów stymuluj cych zrównowa ony rozwój gospodarczy miast i gmin
powiatu, zapewniaj cy obni enie bezrobocia oraz wzrost poziomu ycia mieszka ców .

Cel strategiczny 17: Opracowanie i wdro enie programów
kwalifikacje mieszka com wsi
Cele operacyjne

Dostosowywanie
kwalifikacji
pracowników do
wymaga rynku
pracy

Lata 2007-2009

Programy operacyjne

Programy szkoleniowe

Doradztwo personalne

edukacyjnych pozwalaj cych

zdobywa

nowe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Organizowanie szkole i kursów
przekwalifikuj cych

na bie co

PUP
UG

PB
FP

Monitoring rynku pracy- tworzenie bilansu
zasobów i potrzeb

na bie co

PUP

BP
PUP

Aktualizacja bazy danych o ofertach pracy

na bie co

PUP

BP

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Strona 18
Priorytet 3

Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona rodowiska

Restrukturyzacja działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich dla wielofunkcyjnego
rozwoju wsi

Cel strategiczny18 : Opracowanie programów zwi kszaj cych konkurencyjno
Cele operacyjne

Lata 2007-2009

Programy operacyjne

Zwi kszenie
Rozwój instytucji rynku rolnego
konkurencyjno ci
gospodarstw rolnych

gospodarstw rolnych

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Uruchomienie Internetowej Giełdy Rolnej

do XII
2008

Izba
Rolnicza
ODR

UE
PB
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Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona rodowiska

Lata 2007-2009

Restrukturyzacja działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich dla wielofunkcyjnego
rozwoju wsi

Cel strategiczny19: Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji rynku rolnego oraz organizowanie struktur
grup producentów
Cele operacyjne

Programy operacyjne

Zwi kszenie
Inspirowanie tworzenia skutecznej
konkurencyjno ci
gospodarstw rolnych reprezentacji producentów rolnych

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Wsparcie konsultacyjne dla Zwi zku Producentów
Trzody Chlewnej

na bie co

Izba
Rolnicza
ODR

PB
BP

Pomoc konsultacyjno- szkoleniowa przy tworzenie
Zwi zku Producentów Wierzby Energetycznej

na bie co

Izba
Rolnicza
ODR

PB
BP

Finansowa
nie

Strona 20
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Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona rodowiska

Lata 2007-2009

Restrukturyzacja działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich dla wielofunkcyjnego
rozwoju wsi

Cel strategiczny20 : Opracowanie i wdro enie programów zwi kszenia lesisto ci
Cele operacyjne

Programy operacyjne

Program zwi kszenia lesisto ci

Zagospodarowanie
nierolnicze gleb o
niskiej bonitacji

Zadania jednorazowe lub projekty stałe
Zalesienie powierzchni 60ha u ytków rolnych
Wykonanie obmiaru geodezyjnego powierzchni
zalesionych

Tworzenie infrastruktury
turystyczno-usługowej w zakresie
agroturystyki

Przygotowanie oferty agroturystycznej

Prowadzenie szkole z zakresu agroturystyki

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

XII 2009

UG

MR
ARR

na bie co

UG

FO

do XII
2009

KOLOT
UG

BP
BG

na bie co

KOLOT
ODR

UE
MR
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Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona rodowiska

Lata 2007-2009

Restrukturyzacja działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich dla wielofunkcyjnego
rozwoju wsi

Cel strategiczny21 : Opracowanie i wdro enie programów w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami
Cele operacyjne

Programy operacyjne

Kompleksowe
rozwi zanie
gospodarki wodnociekowej

Realizacja koncepcji gospodarki
ciekowej dla powiatu

Zmniejszenie emisji
zanieczyszcze do
powietrza

Termomodernizacja budynków
instytucji powiatowych

Systemowe
rozwi zanie
gospodarki
odpadami

Realizacja programu gospodarki
odpadami

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Koordynacja inwestycji zwi zanych z budow
oczyszczalni cieków i kolektorów ciekowych

wg
potrzeb

UG
WZMiUW

BP
UE
WFO

Koordynacja inwestycji zwi zanych z budow
oczyszczalni przydomowych

wg
potrzeb

UG
WZMiUW

BP
UE
WFO

Termomodernizacja budynku Starostwa w Ole nie

do 2009 UG Olesno

BP
UE
WFO

Koordynacja prac projektowych i wykonawczych
dla wdro enia technologii przetwórstwa tworzyw
sztucznych / Radawie, Olesno /
Opracowanie programu zagospodarowania odpadów
eternitu

VI
2009

UG

VI 2008

UG

Finansowa
nie

BG,BP
UE
WFO
BG
BP
UE
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Cel strategiczny22 :

Infrastruktura techniczna
Podnoszenie atrakcyjno ci osadniczej i
infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej

Lata 2007-2009
inwestycyjnej

regionu

poprzez

rozbudow

Modernizacja dróg i systemów komunikacyjnych w powiecie oleskim

Programy operacyjne
Cele operacyjne
Odci enie miast od Współpraca przy wykonaniu
ruchu tranzytowego obwodnic miast

Modernizacja dróg
w zakresie poprawy
Poprawa parametrów dróg
ich parametrów
powiatowych
technicznych
i bezpiecze stwa

Dostosowanie
systemu komunikacji
Poprawa poł cze lokalnych
do potrzeb
mieszka ców

Zadania jednorazowe lub projekty stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Inicjowanie działa i koordynacja uzgodnie dla
projektów obwodnic Praszki, Gorzowa i Olesna

na bie co

UG

BP
GDDKiA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1960 Gosławice
– Główczyce -Ciasna

XII 2007

UG

ZPORR
BP

Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudow drogi powiatowej nr 1913 O GorzówPawłowice- Boroszów

2007

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O GorzówPawłowice- Boroszów

XII 2009

UG

ZPORR
BP

Budowa wiaduktu nad obwodnic Dobrodzienia w
ci gu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzie Klekotna

XII 2007

UG

BP
GDDKiA

2009

PKP

BP

Poprawa poł cze kolejowych i
zwi kszenie znaczenia stacji Olesno l skie

Finansowa
nie

BP

DPKS
Poprawa systemu komunikacji pomi dzy gminami
na bie co Przewo nicy
powiatu
prywatni

BP

Strona 23
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Cel strategiczny23 :
Cele operacyjne
Budowa mieszka
Gazyfikacja gmin
powiatu

Infrastruktura techniczna

Podnoszenie atrakcyjno ci osadniczej i inwestycyjnej regionu poprzez rozbudow infrastruktury
komunalnej i komunikacyjnej
Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
Zadania jednorazowe lub projekty
Programy operacyjne
stałe

Termin realizacji

Partnerzy

Finansowanie

Modernizowanie systemu ewidencji gruntów,
budynków i lokali EGB 2000

na bie co

UG

BP

Zorganizowanie szkolenia dla samorz dów
gminnych z zakresu planowania przestrzennego

wg potrzeb

UG

BP

wg potrzeb

UG

BP

Koordynacja uzgodnie i działa zainteresowanych
operatorów

wg potrzeb

UG

BP

Uzgodnienia projektowe nowych
inwestycji kanalizacji sanitarnej

Uzgodnienie projektów dla gmin

wg zgłosze

UG

BP

Uzgodnienia projektowe
modernizacji funkcjonuj cych
oczyszczalni cieków

Pomoc przy modernizacji oczyszczalni gminnych
w powiecie oleskim

wg potrzeb

UG

BP

Przygotowanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne i jednorodzinne

Gazyfikacja powiatu

Rozbudowa sieci
Uzgodnienia projektowe nowych
telekomunikacyjnych inwestycji
na terenie powiatu
Kanalizacja gmin
powiatu

Lata 2007-2009

Koordynacja uzgodnie i działa zainteresowanych
podmiotów

Strona 23 cd

Priorytet 4

Infrastruktura techniczna

Lata 2007-2009

Podnoszenie atrakcyjno ci osadniczej i inwestycyjnej regionu poprzez rozbudow infrastruktury
komunalnej i komunikacyjnej

Cel strategiczny 23: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
Cele operacyjne

Stworzenie
atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej

Programy operacyjne

Promocja powiatu jako doskonałego
miejsca do zamieszkania

Podnoszenie atrakcyjno ci miast

Zadania jednorazowe lub projekty
stałe

Termin
realizacji

Partnerzy

Finansowa
nie

Wydanie foldera, albumu zdj ciowego
eksponuj cego pi kno tej Ziemi

XII 2007

UG

PB
BP

Udział w regionalnych targach inwestycyjnych
z ekspozycj terenów

corocznie

UG

BP
BG

Pomoc konserwatora zabytków przy
rewitalizacji zabytkowych centrów miast
i budynków

na bie co

UG

BG
BP

Wyja nienie skrótów:
UG – Urz dy Gminne

PFRON – Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

BG- bud et gminny

PAUCI – Polsko-Ameryka sko-Ukrainska Inicjatywa Współpracy

BP – bud et powiatu

NGOs – organizacje pozarz dowe

SP – Starostwo Powiatowe w Ole nie

OTG – Oleskie Towarzystwo Gospodarcze

UE – fundusze strukturalne Unii Europejskiej

PTG – Praszkowskie Towarzystwo Gospodarcze

PB – rodki pozabud etowe (np. sponsorzy)

ZPP – Zwi zek Powiatów Polskich

MF – Minister Finansów

PZOZ – Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ole nie

PUP – Powiatowy Urz d Pracy w Ole nie

NFOZ – Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

MGPiPs – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

UMWO – Urz d Marszałkowski Województwa Opolskiego

ODR – O rodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

BO

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

DPKS – Dyrekcja Pa stwowej Komunikacji Samochodowej

WZD – Wojewódzki Zarz d Dróg w Opolu

DPKP – Dyrekcja Polskich Kolei Pa stwowych

ZSEiO – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształc cych w Ole nie

ARR- Agencja Rynku Rolnego

ZS – Zespół Szkół w Ole nie

MR – Ministerstwo Rolnictwa

ZPORR- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

WFO – Wojewódzki Fundusz Ochrony

PNWM – Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzie y w Poczdamie

DWPN – Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach

FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

BORT – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w Ole nie

ORFPK – Opolski Regionalny Fundusz Por cze Kredytowych

PODM – Powiatowy O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

FR iWIL- Fundacja Rozwoju l ska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

MENiS – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ole nie

UKFiS- Urz d Kultury Fizycznej i Sportu

ARiMR- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu

FP – Fundusz Pracy

OPNT – Opolski Park Naukowo- Technologiczny w Opolu

PSRON – Powiatowa Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych

KOLOT – Kluczborsko- Oleska Organizacja Turystyczna

WZMIUW – Wojewódzki Zwi zek Melioracji i Urz dze Wodnych

Bank Ochrony rodowiska

rodowiska

