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WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego jest dokumentem niezbędnym
przy ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich. Plan jest
uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego.
Strategia stanowi wyjściowy materiał planistyczny do prognozowania kierunków
rozwoju powiatu, z uwzględnieniem podziału kompleksowego, warunków finansowych oraz
negatywnych zjawisk społeczno - politycznych uniemoŜliwiających skonkretyzowanie
terminów i zakresów realizacji niektórych celów strategicznych.
KaŜda strategia ma za zadanie spełnienie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności
tworzącej konkretny organizm, w naszym przypadku samorządu powiatowego przy
uwzględnieniu przyjętych celów kraju, województwa oraz samorządów miast i gmin.
Niniejszy dokument, będzie podstawą gospodarki zasobami wynikającymi z ich
syntezy, warunkując właściwe wykorzystanie posiadanych potencjałów gospodarczych,
finansowych i ludzkich. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego umoŜliwi
podejmowanie właściwych decyzji w konkretnych uwarunkowaniach, w tym szczególnie
pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą partnerstwa „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego”
powstał przy współudziale partnerów społecznych, do których zwrócono się z prośbą
o zgłoszenie własnych wniosków i propozycji do niniejszego dokumentu.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego uwzględnia potrzeby samorządów
lokalnych oraz przyjętych celów wojewódzkich. Jest dokumentem gwarantującym pełną
koordynację działań w realizacji przyjętych ponadgminnych kierunków rozwoju.
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ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Powiat Szczycieński posiada zatwierdzoną przez Radę Powiatu w Szczytnie, w 2001 r.
„Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2001-2015”.
TenŜe dokument, był podstawą dokonania analizy uwarunkowań społecznych,
geograficznych i ekonomicznych powiatu.

1.1 PołoŜenie geograficzne
Powiat Szczycieński leŜy w południowej części Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Od południa graniczy z Województwem Mazowieckim (powiaty Przasnysz
i Ostrołęka), od wschodu z powiatami Pisz i Mrągowo, od północy z Powiatem Ziemskim
Olsztyn i od zachodu z Powiatem Nidzica.
Powiat Szczycieński jest jednym z największych w województwie, zajmuje obszar
1933 km2, co stanowi 8% powierzchni całego województwa a zamieszkuje go 72 026 tys.
mieszkańców, co stanowi 4,9 % ludności województwa. W granicach powiatu działa sześć
gmin wiejskich: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Szczytno, Świętajno, Wielbark, miasto i
gmina Pasym oraz miasto Szczytno.
Miasto Szczytno jest siedzibą samorządu powiatowego, centrum Ŝycia społecznego,
kulturalnego i gospodarczego. Oprócz niego, w mniejszej skali, rolę centrów gospodarczych,
społecznych i kulturalnych pełnią miejscowości stanowiące siedziby gmin: Dźwierzuty,
Jedwabno, miasto Pasym, Rozogi, Świętajno, Wielbark. Miasto Szczytno jest połoŜone
centralnie w stosunku do siedzib gmin - w odległości około 20 km od kaŜdej z nich.

1.2 Środowisko przyrodnicze
Obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajduje się w Zlewisku Morza
Bałtyckiego. Północna jego część leŜy w zlewni Zalewu Wiślanego, a część południowa,
w której to leŜy Powiat Szczycieński – w dorzeczu Wisły. Według podziału fizycznogeograficznego (J. Kondracki, 1998) znaczna część Województwa Warmińsko-Mazurskiego
leŜy na NiŜu Wschodniobałtycko – Białoruskim, a część zachodnia – na NiŜu
Środkowoeuropejskim.
Powiat Szczycieński leŜy w obszarze Pojezierza Mazurskiego, które charakteryzuje się
urozmaiconą rzeźbą terenu – w przewadze pagórkowatą – oraz znaczną róŜnorodnością form
morfologicznych. Jest to przyczyna duŜego urozmaicenia pojeziernych krajobrazów. Pas
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Pojezierzy jest wyniesiony w stosunku do regionów graniczących z nim od północy
i południa. Jego południowa część w duŜej części jest terenem równinnym o wysokiej
lesistości. W znacznej części zajmuje go Równina Mazurska.
W porównaniu z zasobami wód powierzchniowych województwa Powiat Szczycieński
znajduje się na 6 miejscu pod względem liczby jezior połoŜonych w jego granicach (86 jezior
o łącznej powierzchni 6 603,1 ha wobec 1 109 jezior w województwie zajmujących
powierzchnię 117 282,4 ha). Sumaryczne wyniki oceny czystości wód jezior, prowadzonej od
lat 90. przez WIOŚ wskazują, iŜ Powiat Szczycieński, jako jedyny w Województwie
Warmińsko-Mazurskim posiada w swych granicach duŜe zbiorniki wodne o I klasie czystości
(Leleskie, Świętajno/Narty) oraz wiele duŜych jezior o II klasie czystości. Sieć rzeczna
Powiatu Szczycieńskiego, podobnie jak w całym województwie składa się głównie z krótkich
rzek o niewielkich dorzeczach, licznych strumieni i cieków. Spośród większych rzek
przepływających przez Powiat Szczycieński wymienić naleŜy: Omulew, Wałpuszę, Rozogę,
Sawicę, Saskę oraz Kanał Zachodni i cieki – Strugę Lejkowską (gm.Szczytno), Piwnicką
i Przezdzięcką (gm. Wielbark).
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne województwa sprawiają, Ŝe wody
podziemne pierwszych uŜytkowych poziomów w północnej części regionu występują
najczęściej pod nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi warstwami glin i iłów,
stanowiących od powierzchni rodzaj ekranu izolacyjnego. W części południowej występują
rozległe, zasobne w wodę przypowierzchniowe zbiorniki wód podziemnych bez izolacji od
powierzchni. Warunki występowania poziomów wodonośnych mają istotny wpływ na jakość
wód oraz na stopień zagroŜenia moŜliwością ich zanieczyszczenia. Głównym uŜytkowym
piętrem wodonośnym województwa jest piętro czwartorzędowe, występujące do głębokości
ok. 200 m; lokalnie nawet do 300 m). Woda występująca w dolinach rzek zlewni Narwi oraz
na obszarze rozległego sandru kurpiowskiego ma duŜe znaczenie gospodarcze z uwagi na
duŜą pojemność i dobrą odnawialność zasobów. W rejonie Powiatu Szczycieńskiego,
podobnie jak w innych rejonach województwa stwierdzono występowanie wód mineralnych,
jednak wyłącznie wód chlorkowych i chlorkowo-sodowych, najczęściej na głębokościach
300-500 m.
W skali województwa Powiat Szczycieński posiada najwyŜszy udział lasów w ogólnej
powierzchni terenu (48,7%). Najbardziej bogate w krainy przyrodniczo-leśne są gminy
Jedwabno, Wielbark i Świętajno – tam udział powierzchni lasów i zadrzewień dochodzi do
74 % całkowitej powierzchni gmin.
Najcenniejsze obszary Powiatu Szczycieńskiego o bogatej róŜnorodności
przyrodniczo-krajobrazowej objęte są na mocy ustawy o ochronie przyrody róŜnymi formami
jej ochrony w postaci parku krajobrazowego, rezerwatów, pomników przyrody, uŜytków
ekologicznych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Łączna powierzchnia obszarów
chronionego krajobrazu w Powiecie Szczycieńskim wynosi 99 220 ha, uŜytki ekologiczne
zajmują powierzchnię 217, 48 ha. Powiat Szczycieński w skali województwa naleŜy do
najbardziej zasobnych pod względem zasobów przyrody chronione.
Stopień zanieczyszczenia powietrza, wynikający z analizy kontrolnych badań
prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną, jak równieŜ przeprowadzane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska kontrole przestrzegania decyzji o dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeń do powietrza, wskazują na nie przekraczanie norm dopuszczalnych stęŜeń
zanieczyszczeń poza jednostkowymi, okresowymi przypadkami przekroczeń w niektórych
źródłach emisji. Powiat Szczycieński, z uwagi na emitowanie zanieczyszczenie w postaci
dwutlenku azotu, pyłu i stęŜeń dwutlenku azotu zakwalifikowany został do I klasy czystości
(najwyŜsze zanieczyszczenie), z uwagi na emisję dwutlenku siarki – do II klasy (średnie
zanieczyszczenie).
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Powiat Szczycieński znajduje się w obrębie funkcjonalnego obszaru Zielonych Płuc
Polski. Obszar Funkcjonalny Zielona Płuca Polski wyróŜnia się w skali kraju wysokim
standardem środowiska przyrodniczego i ukierunkowany jest na rozwój proekologiczny oraz
na utrzymanie zrównowaŜonych struktur przestrzennych. O przynaleŜności gmin do obszaru
decydowały szczególne walory środowiskowe oraz wola ich samorządów terytorialnych.

1.3. Infrastruktura techniczna

Układ drogowy Powiatu Szczycieńskiego tworzą drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne. Drogi powiatowe i gminne stanowią 85% wszystkich dróg publicznych,
co jest zbliŜone do średniej krajowej. Dróg powiatowych o nawierzchni twardej jest około
73%, w tym około 65% to drogi o nawierzchni bitumicznej, pozostałe 27% to drogi o
nawierzchni gruntowej. Stan techniczny dróg powiatowych w Powiecie Szczycieńskim jest
bardzo zróŜnicowany:
- stan zły
- stan zadowalający
- stan niezadowalający

35%,
14%,
51%.

Na niektórych drogach odnowa warstwy ścieralnej miała miejsce w latach 80-tych XX
wieku, najmłodsze nawierzchnie mają co najmniej 20 lat /zalecany okres naprawczy to 30 lat/.
Pozostaje zatem niecałe 10 lat na zabiegi odnowy nawierzchni ścieralnej na długości ponad
400 km. Obiektami wymagającymi systematycznej opieki są przepusty drogowe /380 sztuk/ o
łącznej długości 3750 m. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 27 obiektów mostowych o
łącznej długości 239,4 m. Z przeglądów wynika, Ŝe 80% mostów wymaga prac remontowych
i konserwacyjnych.
Na terenie Powiatu Szczycieńskiego znajduje się szereg lokalnych ujęć wody w
miejscowościach, bądź ośrodkach wypoczynkowych. Większe ujęcia z wodociągami
przemysłowymi znajdują się w miejscowościach i miastach. Do tej pory stosowana była
zasada uŜytkowania wód wgłębnych jedynie do celów bytowo-gospodarczych oraz rolnospoŜywczych. Dla celów innych wykorzystane powinny być wody powierzchniowe. Wody
wgłębne, występujące na terenie gminy, wymagają uzdatniania z uwagi na przekroczenie
wartości Ŝelaza i manganu. Z uwagi na fakt, Ŝe na terenie prawie całego powiatu poziomy
wodonośne są bez wymaganej warstwy izolacyjnej, chroniącej przed przedostaniem się
zanieczyszczeń z powierzchni gruntów, wodociągi winny być realizowane równolegle z siecią
kanalizacji sanitarnej.
Zasięg kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Powiatu Szczycieńskiego,
w porównaniu z siecią wodociągową, jest wciąŜ niewielki. Stopień skanalizowania gmin
powiatu, wyraŜony w km sieci kanalizacji sanitarnej/1000 mieszkańców (M) wynosi poniŜej
3 km/1000 M (dla województwa: 1,56 km/1000 M), a gęstość sieci - 0,1 km/km2. Miasta
Szczytno i Pasym mają rozwiązaną gospodarkę ściekową w oparciu o posiadane
wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.
Najbardziej istotnym problemem na obszarach wiejskich powiatu jest rosnący zasięg
wodociągów, któremu nie towarzyszy rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Stanowi to
zagroŜenie dla uŜytkowych warstw wodonośnych, zwłaszcza na obszarach o braku izolacji,
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jak teŜ dla wód otwartych, nad którymi zlokalizowana jest zabudowa wsi czy obiektów
rekreacyjnych.
W gminach na terenie powiatu brak jest zorganizowanej kanalizacji deszczowej z
wyjątkiem miast. Na terenach zabudowy wiejskiej problemem jest właściwie odprowadzenie
wód deszczowych z dróg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednim odbiornikiem
takŜe ścieków deszczowych nie mogą być jeziora. JeŜeli będą to cieki, dąŜyć naleŜy, aby
ścieki były odprowadzane poprzez osadniki i separatory.
Odpady powstające w skali roku na terytorium Powiatu Szczycieńskiego, poza
wykorzystaniem gospodarczym, unieszkodliwiane są poprzez składowanie na istniejących
sześciu składowiskach komunalnych oraz jednym zakładowym składowisku przemysłowym.
Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych w Powiecie Szczycieńskim są m.in. odpady
z działalności słuŜb medycznych i związanych z nimi badań, oleje odpadowe, odpady z
kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Niezwykle waŜnym problemem wymagającym uregulowania są zbudowane w latach
60. i 70. XX wieku mogilniki, przeznaczone do gromadzenia przeterminowanych środków
ochrony roślin. Na terenie Powiatu Szczycieńskiego, w gminie Szczytno i w Lipowej Górze
znajdują się takie silosy (24 szt.), które są zbiornikami przeterminowanych środków ochrony
roślin, wymagających unieszkodliwienia i likwidacji z uwagi na stwarzane zagroŜenie dla
środowiska.
Odpady komunalne powstające na terenie Powiatu Szczycieńskiego unieszkodliwiane
są w zdecydowanej większości, podobnie jak w całym kraju, poprzez składowanie na
gminnych składowiskach (Linowo, Wielbark, Rozogi, Świętajno, Spychowo, Racibórz).
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska, zarządzający
składowiskami zobowiązani zostali w terminie do 30 czerwca 2002 roku do wykonania
„przeglądów ekologicznych”. Jedynie obiekty w Linowie i Rozogach spełniły wymagania
prawne w tym zakresie. Pozostałe - małe, lokalne obiekty bez zabezpieczeń podłoŜa i
monitoringu środowiska - przewidziane są, zgodnie z projektem Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami, do zamknięcia i rekultywacji.
Opracowany został Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, sporządzany obecnie przez Zarząd Województw. W myśl ustawy o
odpadach przewiduje on tworzenie Regionów Gospodarowania Odpadami (RGO), słuŜących
realizacji celów polityki wojewódzkiej na szczeblu lokalnym. Rozwój bazy RGO w okresie
objętym planowaniem odbywać się będzie poprzez modernizacje istniejących obiektów z
równoczesnym stopniowym zamykaniem i rekultywacją obiektów starych, nie spełniających
obecnych uwarunkowań prawnych. Z analiz ekonomicznych wynika, Ŝe optymalnym do
prowadzenia zintegrowanej gospodarki odpadami jest obszar zamieszkały przez minimum
100-120 tys., mieszkańców. We wspomnianym Programie mając na względzie stan
techniczny i moŜliwości modernizacyjne składowisk funkcjonujących w Powiecie
Szczycieńskim uznano, iŜ w tym rejonie brak jest „perspektywicznych” obiektów, na bazie
których moŜna organizować Regiony Gospodarki Odpadami - w ramach międzygminnych
(międzypowiatowych) porozumień.
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1.4. Infrastruktura społeczna

Powiat Szczycieński zamieszkuje 72 026 tys. mieszkańców, co stanowi 4,9 % ludności
województwa. W miastach zamieszkuje 29 886 tys. osób, co stanowi 41,49 % ogółu
mieszkańców. Średni wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 37 osób na 1 km kw. Powiat
Szczycieński, pod względem populacji, zajmuje 8 miejsce w województwie, pod względem
zaludnienia na 1 km - miejsce 17, a pod względem przyrostu naturalnego - 6 miejsce. Na 100
męŜczyzn średnio w powiecie przypada 101 kobiet wobec średniej w województwie 104.
W strukturze wiekowej ludności powiatu dominują osoby w wieku produkcyjnym,
stanowiąc 60,8 % ogółu ludności Powiatu Szczycieńskiego. W stosunku do roku 1998
zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym o 2,6 punktu procentowego
przy wzrostach ludności w wieku produkcyjnym o 1,9 punktu i w wieku poprodukcyjnym o
0,7 punktu procentowego.
W stosunku do kraju, wskaźnik stopy bezrobocia w Powiecie Szczycieńskim był
prawie dwukrotnie wyŜszy. W przyjętym do analizy okresie obejmującym lata 2000-2002,
bezrobocie w Powiecie Szczycieńskim wzrosło o 16,9 %, gdy w tym czasie w województwie
odnotowano przyrost rejestrowanego bezrobocia o 11,7 %. Pod względem wysokości stopy
bezrobocia, powiat plasował się w Województwie Warmińsko – Mazurskim, w
analizowanym okresie, na 12 – 13 miejscu. Wskaźnikiem pomocniczym, charakteryzującym
skalę bezrobocia w powiecie jest procentowy udział bezrobotnych do mieszkańców gmin w
wieku produkcyjnym. Udział bezrobotnych w ogólnej populacji mieszkańców powiatu w
wieku produkcyjnym wzrasta. Obserwując procesy demograficzne (wzrost liczby osób w
wieku produkcyjnym), jest to zjawisko zdecydowanie negatywne, świadczy bowiem o
utrzymującej się hermetyzacji lokalnego rynku pracy. Kolejnym wskaźnikiem,
charakteryzującym sytuację na rynku pracy, jest napływ i odpływ bezrobotnych. Udział
podejmujących pracę w stosunku do ogółu odpływu z bezrobocia w Powiecie Szczycieńskim
(43,3%) jest o ponad 8 punktów procentowych niŜszy, niŜ średnio w Województwie
Warmińsko – Mazurskim (51,4%). Dla porównania wskaźnik ten w odniesieniu do Powiatu
Olsztyńskiego wynosi ok. 60,0%. Stosunkowo niski (najniŜszy w województwie) „odpływ” z
bezrobocia z powodu podjęcia pracy, niekorzystnie świadczy o moŜliwościach absorpcyjnych
lokalnego rynku pracy. Z ogólnej liczby pracujących w powiecie /9 651 osób bez jednostek o
zatrudnieniu do 9 osób/, struktura zatrudnienia kształtuje się następująco:
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- przemysł
- edukacja
- budownictwo
- handel i naprawy
- transport i łączność
- pozostałe

569 osób
2 891 osób
1 816 osób
324 osób
904 osób
505 osób
2 642 osób

tj. 5,90%,
tj. 29,96%,
tj. 18,82%,
tj. 3,36%,
tj. 9,37%,
tj. 5,23%,
tj. 27,36%.

Zasoby mieszkaniowe Powiatu Szczycieńskiego, to ponad 18 000 mieszkań z ok.
67 592 izbami, których powierzchnia uŜytkowa wynosi ok. 114 000 metrów kwadratowych.
Przeciętna liczba izb na jedno mieszkanie to 3,75, co daje powiatowi pod tym względem
drugie miejsce w województwie. Przeciętnie na 1 izbę przypada 1.04 osoby, a przeciętna
powierzchnia mieszkania to 63,3 m2 powierzchni uŜytkowej. W 2001 roku oddano do uŜytku
54 mieszkania z 270 izbami, z tego w mieście i gminie Szczytno oddano 39 mieszkań, co
stanowi ok. 72 % ogółu oddanych mieszkań. W latach poprzednich oddawano rocznie w
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powiecie ok. 80-100 mieszkań, obecny spadek dowodzi zapaści na rynku mieszkaniowym.
Podstawowym problemem pozostaje jednak nie ilościowe zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych, lecz standard mieszkań i ich wyposaŜenie w podstawowe media. Na 29 948
mieszkańców miast z wodociągów korzysta ok. 27 991 osób, co stanowi zaledwie 93,5 %
populacji. W przypadku miasta Pasym ten wskaźnik wynosi tylko 45,6 % populacji a z
kanalizacji korzysta zaledwie 25 140 osób, co stanowi 83,9 % populacji. W przypadku
terenów wiejskich stopień wyposaŜenia mieszkań w bieŜąca wodę wydaje się zadowalający
przy dalece niezadowalającym stopniu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej.
Opieka medyczna w Powiecie Szczycieńskim realizowana jest na poziomie
podstawowym w gminach i na poziomie powiatowym w bazie pierwszego stopnia
referencyjnego. Powiat dysponuje jednym szpitalem, piętnastoma przychodniami lekarskimi,
trzema gabinetami medycyny szkolnej, jedenastoma poradniami specjalistycznymi,
siedemnastoma stomatologicznymi i czternastoma aptekami. Łączna liczba placówek zdrowia
wynosi więc 61 a bez uwzględniania prywatnych praktyk lekarskich 34, co w przeliczeniu na
10 tys. mieszkańców daje wskaźnik 4,1. TenŜe wskaźnik dla Polski wynosi ok. 2,5 a dla
województwa Warmińsko-Mazurskiego 4,6 pod względem liczby przychodni zdrowia.
Podstawowym ośrodkiem specjalistycznej opieki medycznej jest szpital powiatowy w
Szczytnie. Dysponuje on 5 podstawowymi oddziałami: ginekologiczno-połoŜniczym,
wewnętrznym, chirurgicznym i dziecięcym. Szpital odgrywa waŜną rolę jako zabezpieczenie
medyczne portu lotniczego w Szymanach i zabezpieczenie potrzeb ruchu turystycznego
rejonu południa Mazur. Sytuacja finansowa szpitala nie odbiega od sytuacji podobnych
placówek w województwie. W połowie 2002 roku szpital osiągnął równowagę finansową.
W rankingu „Gazety Wyborczej” Rodzić po ludzku – szpital uzyskał wysokie noty 4.
Program edukacyjny na terenie powiatu jest realizowany w oparciu o sieć
następujących placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne oraz szkoły wyŜsze. Specyfika funkcjonowania placówek wprowadza ich
podział w zaleŜności od sposobu kształcenia i przeznaczenia.
W placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gmin powiatu występuje
nadwyŜka liczby miejsc nad liczbą dzieci. Likwidacja placówek przedszkolnych wymaga
tworzenia uzupełniających miejsc w placówkach niepublicznych.
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu jest skoncentrowana przede
wszystkim w ośrodkach gminnych, co wymaga zagwarantowania dowozu dzieci do szkół.
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów wymaga nie tylko modernizacji, ale równieŜ
racjonalnego układu, szczególnie w regionach, gdzie dostęp lub dowóz dzieci jest utrudniony.
DuŜym walorem większości gimnazjów jest moŜliwość korzystania z nich przez dzieci
niepełnosprawne.
Bogata oferta kształcenia ponadgimnazjalnego w Powiecie Szczycieńskim,
odzwierciedla aktualną sytuację na rynku w dobie ogólnie panującego bezrobocia. Niezwykle
pręŜny w ostatnich latach rozwój róŜnych dziedzin Ŝycia i nowych specjalności, wiąŜe się z
nieodpartą koniecznością dalszego rozwoju bogatej oferty kształcenia. Stan bazy lokalowej
szkół ponadgimnazjalnych, pomimo dokonanych wielu działań polegających na: modernizacji
i rozbudowie kompleksów szkolnych, budowie sali gimnastycznej, modernizacji instalacji
wewnętrznych, remontach, wyposaŜaniu placówek w sprzęt komputerowy, nadal wymaga
wielu kosztownych działań inwestycyjnych do realizacji w najbliŜszym okresie.
Nowe lub tak zwane „modne” kierunki niejednokrotnie wiąŜą się z niedostateczną
ilością kadry nauczycielskiej. Dotyczy to przede wszystkim takich specjalności jak języki
obce (szczególnie język angielski), chemia czy turystyka. Konieczne wydają się działania
zmierzające do stwarzania nauczycielom moŜliwości przekwalifikowania się. Oferta
kształcenia ustawicznego w dobie przemian gospodarczych i ogólnie panującego bezrobocia

9

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2013

stanowi waŜny element w systemie edukacyjnym powiatu. Konieczność podnoszenia
kwalifikacji zawodowych lub zmiany zawodu podyktowane są potrzebami rynku pracy.
WiąŜe się to z nieodpartą koniecznością dalszego rozwoju oferty kształcenia. Atrakcyjność
tych warunków powinna takŜe mieć na celu eliminowanie ruchów migracyjnych ludzi z
terenu powiatu w celu poszukiwania pracy. W Powiecie Szczycieńskim funkcjonują cztery
placówki kształcenia ustawicznego: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Olsztynie - Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie, Placówka
Kształcenia Zawodowego “AL-BIT”, Ośrodek Kształcenia Zawodowego “UNIWERS” i
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie. Ponadto działają trzy
szkoły wyŜsze: Zespół Kolegiów Nauczycielskich, WyŜsza Szkoła Policji, WyŜsza Szkoła
Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie, filia w Szczytnie.
Rozwój kultury jest jednym z najwaŜniejszych sposobów aktywizacji społeczeństwa,
mogącym dzięki swoim walorom przynieść znaczącą poprawę jakości Ŝycia mieszkańców.
Rozwój kultury prowadzi do przeciwdziałania patologiom społecznym. Oferta ośrodków
kultury, kierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieŜy, ale równieŜ do szerszej
publiczności, w poszczególnych gminach jest podobna. Najbogatszą ofertę posiadają
placówki w Szczytnie. Na terenie powiatu działalność kulturalna jest inicjowana przez
dwanaście organizacji o charakterze społecznym oraz liczne zespoły folklorystyczne i
muzyczne. Do największych imprez kulturalnych w powiecie moŜna zaliczyć coroczne: „Dni
i Noce Szczytna”, Dzień Rzemiosła oraz występy zespołów artystycznych, teatru i znanych
wykonawców estradowych. Do propagowania kultury przyczyniają się takŜe kościoły
chrześcijańskie, które organizują imprezy kulturalne. Do nich zalicza się między innymi
koncerty muzyki organowej kościoła ewangelicko – augsburskiego w Pasymiu, cykliczne
koncerty integracyjne i imprezy kulturalno – integracyjne kościoła katolickiego w
poszczególnych parafiach czy koncerty muzyki i śpiewu kościoła zielonoświątkowego.
W zakresie propagowania kultury fizycznej działalność prowadzi Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie. Funkcjonowanie placówki, związane jest z
rozwojem zespołów sportowych, organizacją imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz
tworzeniem warunków zabezpieczających młodzieŜy wykorzystanie czasu wolnego.
Pozaszkolna działalność oświatowo – wychowawcza ma na celu, poprzez sport, rekreację i
turystykę rozwój indywidualnych potrzeb i zainteresowań młodzieŜy.

1.5. Sfera gospodarcza
Podmioty gospodarcze, działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego, w całości
naleŜy zaliczyć do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Powiat dysponuje dobrymi i
bardzo dobrymi potencjalnymi warunkami rozwoju przedsiębiorczości przy zastrzeŜeniu, iŜ
wszystkie istotne bariery rozwojowe mają charakter zewnętrzny i ich skala nie odbiega od
przeciętnych warunków w kraju.
Na terenie Powiatu Szczycieńskiego zarejestrowano wg stanu na koniec 2001 roku
ponad 7018 podmiotów gospodarczych, z czego 247 to jednostki sektora publicznego a 6771
sektora prywatnego. Firmy rejestrowane jako działalność gospodarcza osób fizycznych liczą
ok. 6104 podmiotów, w tym zdecydowana większość to podmioty mikro, zatrudniające do 5
pracowników. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych powiat zajmuje 5 miejsce, a
po uwzględnieniu miast Olsztyn i Elbląg - miejsce 7.
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W Powiecie Szczycieńskim znaczącymi pracodawcami są firmy zagraniczne. Obecnie
działalność prowadzą tu firmy: Safilin, Filatures Saloma S.A. i FS Favorit Furniture.
Podmioty gospodarcze na obszarze miasta i Powiatu Szczycieńskiego zatrudniają ponad 73 %
populacji pracujących.
W 1999 roku utworzono na terenie powiatu podstrefę „Szczytno” WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa liczy łącznie ok. 115 ha. Powierzchnia
gruntów Podstrefy Szczytno/Korpele wynosi 56,4861 ha, z czego do zagospodarowania
pozostało jeszcze ok. 21 ha. Grunty mają unormowany stosunek własności, tereny te są w
pełni uzbrojone. Obecnie 22 firmy posiadają waŜne zezwolenia na prowadzenie działalności
na terenie podstrefy Szczytno. Siedem z nich rozpoczęło juŜ działalność, zatrudniając łącznie
ok. 250 osób. W obrębie Korpele jeszcze kilkanaście działek czeka na przyszłych inwestorów.
Pozostałe 93,3 ha usytuowano w miejscowości Szymany nieopodal lotniska „MazurySzczytno”. W tym obrębie Ŝaden z inwestorów nie rozpoczął jeszcze działalności.
Obecnie, w oparciu o znowelizowane przepisy dotyczące warunków podejmowanie
działalności, na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych nowi przedsiębiorcy mogą uzyskać
istotne ulgi i zwolnienia podatkowe pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych na
poziomie minimum 100 000 EURO. Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
oferuje inwestorom pomoc publiczną, gwarantowaną przez rząd RP, w postaci zwolnienia z
podatku dochodowego. Formy pomocy to alternatywnie:
 pomoc z tytułu inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego do 50% poniesionych
nakładów inwestycyjnych (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
 pomoc z tytułu zatrudnienia – zwolnienie z podatku dochodowego do 50% dwuletnich
kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (65% w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw);
Korzystanie z pomocy regionalnej wymaga:
 prowadzenia działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu przez okres 5-ciu lat,
 utrzymania własności składników majątku, z którymi związane były wydatki
inwestycyjne – przez okres 5-ciu lat od daty ich wprowadzenia do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku dochodowym – jeśli pomoc regionalna udzielana jest z tytułu nakładów
inwestycyjnych,
 utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez okres 5–ciu lat, jeśli pomoc
regionalna udzielana jest z tytułu zatrudnienia.
Potencjalni inwestorzy w SSE mogą nabyć na własność bądź wydzierŜawić grunty pod
przyszłą działalność. Obecnie istnieje moŜliwość nabycia działek w podstrefie Korpele i
podstrefie Szymany.

1.6.Rolnictwo
W obowiązującej strategii rozwoju województwa stwierdza się, Ŝe „...zasobność
województwa będzie funkcją rozwoju trzech podstawowych dziedzin gospodarczych:
rolnictwa, gospodarki turystycznej i przemysłu o technologiach przyjaznych środowisku”. Za
jeden z celów strategicznych uznano restrukturyzację obszarów wiejskich. Zapisy strategii
nie pozostawiają wątpliwości, Ŝe rola rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa będzie znaczna, co
nie oznacza konieczności zmian w stosunku do stanu istniejącego. Powiat Szczycieński
charakteryzuje duŜy udział gruntów ornych, lasów i trwałych uŜytków zielonych.
Gospodarstwa o powierzchni 0-1 ha stanowią 30,4%, zaś gospodarstwa o pow. 10-50 ha
stanowią 28% ogółu gospodarstw Powiatu Szczycieńskiego. Gospodarstwa o powierzchni
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10-20 ha stanowią ca 60% ogółu gospodarstw. Jest to zatem niezbyt korzystna struktura,
wynikająca z uwarunkowań ekonomicznej natury, takich jak:
−niska wydajność gleb,
−niekorzystne warunki mikroklimatyczne dla rolnictwa (krótki okres wegetacyjny),
−niska wydajność łąk i pastwisk,
−słaba jakość dróg obsługujących uŜytki rolne,
−połoŜenie uŜytków rolnych w enklawach leśnych.
DuŜy udział łąk i pastwisk w powierzchni uŜytków rolnych stwarza korzystne warunki
do hodowli bydła, co potwierdza struktura produkcji rolnej. Z porównania danych dla
Powiatu Szczycieńskiego i dla województwa wynika, Ŝe w powiecie:
−produkcja zbóŜ wynosi ca 50% średniej wojewódzkiej,
−obsada bydła jest o 100% wyŜsza od średniej wojewódzkiej,
−obsada trzody chlewnej to ca 20% średniej dla województwa.
Bogactwem Powiatu Szczycieńskiego są lasy. Pozwala to na realizację strategii rozwoju
województwa przede wszystkim w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju
leśnictwa (zalesianie gleb klas V – VI). Realizacja wymienionych celów jest ułatwiona w
warunkach Powiatu Szczycieńskiego (dzięki cechom naturalnym). Akcja zalesiania słabych
gleb została juŜ rozpoczęta. Natomiast rolnictwo ekologiczne, związane z odrzuceniem
środków chemii rolnej, spoŜywczej i weterynaryjnej, jest znacznie trudniejsza do
wprowadzenia.
Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich będzie polegać
na równoczesnym rozwoju w sferze ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.
Restrukturyzacja istniejącego rolnictwa polegać powinna na rozwoju wybranych kierunków
rolnictwa, zmianach obszarowych gospodarstw rolnych, wyłączaniu z produkcji rolnej gleb o
bardzo niskiej bonitacji i tworzeniu alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem. Kierunki
produkcji powinny wykorzystywać warunki naturalne środowiska nie powodując jego
degradacji, jednocześnie zaś przetwórstwo rolno - spoŜywcze musi odpowiadać standardom
europejskim.

1.7. Turystyka

Ziemia szczycieńska, w zgodnej opinii wielu miłośników przyrody i popularyzatorów
turystyki, jest jednym z najcenniejszych obszarów Warmii i Mazur. Powiat Szczycieński
dysponuje unikalnymi, nawet w skali Warmii i Mazur, warunkami do rozwoju wszelkich
form turystyki. Znaczna lesistość wynosząca 48,7% - najwyŜsza w całym województwie oraz duŜa liczba naturalnych zbiorników wodnych i rzek, stanowią doskonały potencjał dla
funkcjonowania róŜnorodnych podmiotów turystycznych. Znaczna lesistość i duŜa liczba
jezior, oraz nieskaŜona przyroda stanowią doskonała bazę do rozwoju wszelkich form
turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej, agroturystyki itp.
Podstawową bazę turystyczną stanowią sezonowe ośrodki wypoczynkowe o
standardzie krajowym. Potencjalna baza noclegowa w powiecie jest zlokalizowana w
gminach Pasym, Jedwabno i Szczytno /67,9 %/. W mieście znajduje się 9 obiektów
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turystycznych, w tym m.in. 4 hotele i 3 pensjonaty z łączną liczbą 505 miejsc noclegowych,
w tym z 310 miejscami całorocznymi.
Z ogółu osób korzystających z bazy noclegowej /36 065/ zaledwie 8,6% to turyści
zagraniczni. Wśród turystów zagranicznych przebywających na terenie powiatu, na co
najmniej jeden dzień z noclegiem, większość meldowana jest w Szczytnie /93,8% ogółu
gości/. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosi ok. 23,5% w skali roku, na tle
województwa daje to jeden z najniŜszych wskaźników. Według stanu na 31.12.2002 r. powiat
dysponował bazą ponad 53 obiektów, co dawało na tle województwa 4 miejsce po Powiecie
Olsztyńskim i Powiatach Mrągowskim i Ostródzkim. Najwięcej obiektów zlokalizowanych
jest na terenie gmin Pasym i Szczytno, odpowiednio 10 i 13. Pod względem liczby miejsc
noclegowych /3 280/ powiat zajmuje 6. miejsce w województwie, wliczając w to miasta
Olsztyn i Elbląg, jednak np. w porównaniu z sąsiednim Powiatem Mrągowskim z 11 481
miejscami noclegowymi jest ona dalece zbyt skromna. Zdecydowana większość obiektów to
ośrodki sezonowe. Powiat nie dysponuje Ŝadnym obiektem o charakterze ponadregionalnym.
W mieście Szczytno połoŜonym nad brzegami jezior Małego i DuŜego do szczególnie
godnych polecenia atrakcji naleŜy zaliczyć XVIII-wieczny kościół ewangelicko-augsburski
oraz szlaki turystyczne: zielony wzdłuŜ doliny rzeki Wałpusz do Babięt i Ŝółty MazurskoKurpiowski przez Rudkę do Klonu.
W perspektywie kilku lat, na znaczeniu winny zyskiwać nadzwyczaj atrakcyjne szlaki
rowerowe „Wielkich jałowców”, „Młyński Staw” czy „Juranda”.
W Pasymiu, leŜącym nad brzegiem urokliwego jeziora Kalwa, godnymi polecenia są
zabytkowy kościół i ratusz oraz cały układ urbanistyczny centrum. Nad jeziorem Kalwa
usytuowano nowoczesny ośrodek wypoczynkowy „KALWA” z krytym basenem i
doskonałym zapleczem rekreacyjnym. Jezioro Kalwa jest początkiem szlaku kajakowego
łączącego jeziora Kalwa-Kośno-Wadąg.
Na szczególne polecenie zasługują mało jeszcze spopularyzowane szlaki turystyczne,
takie jak szlak kajakowy górnej Omulwi liczący ponad 46 km i biegnący od Nataci Wielkiej
do Wielbarka, czy szlak rzekami Saska i Sawica o długości ok. 47 km pomiędzy
Dźwierzutami a Wielbarkiem oraz znany w kraju i za jego granicami biegnący m.in. przez
teren gminy Świetajno szlak rzeki Krutynia.
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ROZDZIAŁ II
CELE STRATEGICZNE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego wytycza
główne cele działania władz powiatu na lata 2001-2015. Celem głównym, zatwierdzonej
Strategii, są działania „na rzecz osiągnięcia wysokiego poziomu zadowolenia mieszkańców
przez zagwarantowanie wzrostu ich dobrobytu, uzyskanie warunków trwałego rozwoju
opartego na zastosowaniu wszystkich moŜliwych narzędzi”. Realizacji tegoŜ celu przyświeca
Misja Powiatu Szczycieńskiego:
Powiat Szczycieński atrakcyjny i przyjazny mieszkańcom oraz turystom, rejon czystego
powietrza, wód i pięknych lasów, rozwijający się z poszanowaniem zasad zrównowaŜonego
rozwoju, europejskich norm jakościowych i tradycji regionalnych.

Dokument określa cele strategiczne Powiatu Szczycieńskiego:
CEL I

POWIAT SZCZYCIEŃSKI JEDNYM Z LIDERÓW GOSPODARCZYCH
WARMII I MAZUR

CEL II

POWIAT SZCZYCIEŃSKI OŚRODKIEM KULTURY, EDUKACJI
I SPORTU
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CEL III

POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM OPTYMALNYCH
WARUNKÓW śYCIA MIESZKAŃCÓW

CEL IV

POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

CEL V

POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM ROZWINIĘTEJ
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

CEL VI

POWIAT SZCZYCIEŃSKI CHRONI BOGACTWA ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I KULTYWUJE TRADYCJE REGIONU

Korzystając z analizy istniejącej sytuacji, wytyczono obszary działań dla
poszczególnych celów. Na ich podstawie sformułowano zadania, które to posłuŜyły do
określenia konkretnych projektów na lata 2004-2006 i 2007-2013.
Mając na względzie długi czasookres niniejszego dokumentu i trudną sytuację
gospodarczą naszego kraju oraz brak doświadczenia w ubieganiu się o środki strukturalne,
niniejszy dokument moŜe ulec zmianom.
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ROZDZIAŁ III
REALIZACJA CELU PIERWSZEGO

POWIAT SZCZYCIEŃSKI JEDNYM Z LIDERÓW GOSPODARCZYCH
WARMII I MAZUR

Rozwój gospodarczy Powiatu Szczycieńskiego i zdobycie pozycji lidera
gospodarczego na terenie Warmii i Mazur wymaga nawiązania współpracy pomiędzy
władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. W ramach realizacji celu pierwszego zostały
określone następujące cele operacyjne:
1.1.Opracowanie i wdraŜanie polityki rozwoju gospodarczego Powiatu.
1.2.Rozwój instytucjonalny
przedsiębiorstwa.

i

kapitałowy

firm

wspierających

małe

i

średnie

1.3.Aktywna promocja na rzecz inwestowania, w tym na terenie Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. /Korpele, Szymany/.
1.4.Opracowanie i wdroŜenie programu stosowania preferencji
i administracyjnych dla nowych podmiotów gospodarczych.
1.5.Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych.
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Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur
1.1. OPRACOWANIE I WDRAśANIE POLITYKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
POWIATU
Wypracowanie i wdroŜenie wspólnych dla powiatu i gmin programów realizacji
przyjętych priorytetów gospodarczych /rozwoju rolnictwa, leśnictwa,
rybołówstwa, turystyki, przetwórstwa/

Opis celu

Marginalizacja powiatu na mapie gospodarczej regionu

Skutki braku realizacji

Zadania

Przewidywane efekty

-

Wspieranie wszelkich form współpracy powiatu i gmin tak formalnych jak
i nieformalnych
Zbudowanie pozasamorządowej struktury współpracy przedsiębiorców
WdroŜenie metody koordynacji programów inwestycyjnych gmin w ramach
Powiatu
Stworzenie sprzyjających warunków inwestowania na terenach gmin

-

Poprawa jakości planowania inwestycyjnego w skali powiatu i gmin
Koncentracja środków na priorytetowych zadaniach

-

Podmioty realizujące

Starosta , Burmistrzowie i Wójtowie oraz samorządy przedsiębiorców

Źródła finansowania

BudŜety powiatu i gmin, środki samorządów gospodarczych, środki Unii
Europejskiej i inne pozabudŜetowe
-

Propozycje
do banku pomysłów

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Powołanie pełnomocników w powiecie i gminach ds. koordynacji programów
gospodarczych
Powołanie powiatowego forum przedsiębiorców
Opracowanie wspólnej listy priorytetów /w skali powiatu/
Opracowanie krótko i długoterminowych programów wspólnych działań gmin
i powiatu w tym poprzez zawiązanie stosownych porozumień międzygminnych
Przeprowadzenie szkolenia dla słuŜb gmin w zakresie tworzenia budŜetów
zadaniowych i zasad koordynacji budŜetów.

Wypracowanie polityki w konsultacji z samorządami gminnymi, inicjowanie,
koordynacja, współpraca z Urzędem Marszałkowskim
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Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur
1.2. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY I KAPITAŁOWY FIRM WSPIERAJĄCYCH
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Opis celu

Skutki braku realizacji

Wspieranie i stworzenie alternatywnych form współpracy środowisk
przedsiębiorców
Brak współpracy przedsiębiorców rodzi bariery w koncentracji kapitału
i przepływie informacji biznesowych

- Wypracowanie formy finansowania i organizacji powiatowego forum
gospodarczego
- Stworzenie warunków dla działalności istniejących klubów i fundacji
wspierających MiŚP

Zadania

Przewidywane efekty

-

WdroŜenie przedsiębiorców do programowania i realizacji własnych planów
gospodarczych gmin
Jak najlepszy stopień korzystania z funduszy pomocowych poprzez
przybliŜenie przedsiębiorcom instytucji zajmujących się opracowywaniem i
wdraŜaniem aplikacji pomocowych

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie, samorządy gospodarcze, regionalne instytucje
finansujące, fundacje i agencje

Źródła finansowania

BudŜety gmin, fundusze samorządów gospodarczych, środki pomocowe fundacja
rozwoju samorządności itp.
-

Propozycje do banku
pomysłów

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Stworzenie klubu –siedziby forum przedsiębiorców i terenowych oddziałów
lub placówek instytucji finansujących
Powołanie do Ŝycia powiatowego centrum opracowywania aplikacji
pomocowych
Stworzenie warunków lokalowych dla rozwoju powiatowych organizacji
poŜyczkowych i doręczeniowych dla MiŚP
Stworzenie powiatowej fundacji przedsiębiorczości
Powołanie do Ŝycia forum gospodarczego powiatu

Inicjowanie i wspieranie

Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur
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1.3. AKTYWNA PROMOCJA NA RZECZ INWESTOWANIA,
W TYM NA TERENIE W W-M SSE S.A. /KORPELE, SZYMANY/

Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych przez zwiększenie efektywności promocji
powiatu i poszczególnych gmin

Opis celu

Niewykorzystanie szansy jaką daje W-M SSE SA i dla dalszego rozwoju ograniczenie
się wyłącznie do szczupłych środków powiatu i gmin a zatem ograniczenie kapitału
inwestycyjnego do własnych ograniczonych moŜliwości

Skutki braku
realizacji

-

Opracowanie zasad wspólnego programowania i finansowania promocji
inwestycyjnej powiatu i gmin
Opracowanie i przeprowadzenie wspólnie kampanii promocji powiatu i gmin
Emisja informatora inwestycyjnego powiatu/ broszura – Internet itd/

-

Wzrost inwestycji zewnętrznych i aktywizacja lokalnych przedsiębiorców
Powstanie nowych miejsc pracy

Zadania

Przewidywane
efekty

Podmioty
realizujące

śródła
finansowania

Starosta, burmistrzowie i wójtowie oraz WM SSE SA. (Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.)

BudŜety gmin i powiatu, środki pomocowe Unii Europejskiej

Propozycje do
banku pomysłów

-

Zgromadzenie wspólnego funduszu promocji powiatu/ środki samorządowe i
prywatne/
Wspólna strona internetowa promocji inwestycyjnej Powiatu Szczycieńskiego
Opracowanie kampanii promocyjnej
ROLA
STAROSTWA POWIATOWEGO

Działalność własna i inicjowanie działalności samorządów gminnych

Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur
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1.4. WDROśENIE PROGRAMU STOSOWANIA PREFERENCJI PODATKOWYCH
I ADMINISTRACYJNYCH DLA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Opracowanie i wprowadzenie jednolitych w skali powiatu preferencji podatkowych
i administracyjnych dla nowych podmiotów gospodarczych

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Zadania

-

Przewidywane efekty

-

Dalsze pogłębianie dysproporcji w lokalizacji nowych inwestycji pomiędzy
gminami
brak przełomu w poziomie aktywności gospodarczej zwłaszcza na terenach
wiejskich

Opracowanie szybkiej ścieŜki rejestracji nowych podmiotów, w tym w drodze
rejestracji internetowej
Utworzenie gminnych punktów informacyjno-doradczych dla chcących podjąć
działalność gospodarczą
Opracowanie i wdroŜenie systemu ulg i preferencji w podatkach lokalnych
Ułatwienia administracyjne nowych inwestycji /lokalizacje, pozwolenia na
budowę, porządkowanie prawa władania itd/

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych
Wzrost akumulacji kapitału na cele inwestycyjne
Powstanie nowych miejsc pracy

Podmioty realizujące

Starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz w zakresie inicjatyw organizacje
gospodarcze i przedsiębiorcy

Źródła finansowania

BudŜety gmin i powiatu, Unia Europejska

Propozycje do banku pomysłów

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Opracowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych
WdroŜenie w kaŜdej gminie stanowisk ds. informacji o zasadach tworzenia
i rejestracji podmiotów gospodarczych
Utworzenie lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości

Inicjująca i wdraŜająca w zakresie własnych kompetencji

Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur
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1.5. POPRAWA STANU GŁÓWNYCH LOKALNYCH
DRÓG KOŁOWYCH
Poprawa stanu technicznego istniejących i budowa nowych dróg kołowych

Opis celu

Pogłębianie trudności w komunikacji wewnątrzpowiatowej, komunikacji
z ośrodkami metropolitalnymi i komunikacji z ościennymi powiatami

Skutki braku realizacji

Zadania

-

Przewidywane efekty
-

Opracowanie powiatowej strategii rozwoju sieci dróg lokalnych i ich powiązań
z siecią dróg wojewódzkich i krajowych
Opracowanie wystąpienia do władz wojewódzkich i centralnych wraz
z odpowiednimi aplikacjami o środki pomocowe, w sprawie realizacji przyjętej
strategii rozwoju sieci dróg

Sprawniejsza i szybsza komunikacja
Oszczędności paliw i czasu
Ułatwienia w transporcie i uprawach rolniczych
Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie przy udziale zarządów dróg wszystkich szczebli

Źródła finansowania

Środki budŜetowe gmin, zarządu dróg, powiatu i województwa, środki Unii
Europejskiej

Propozycje
do banku pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Opracowanie etapowo realizowanego programu rozwoju sieci dróg w powiecie
Opracowanie programu poprawy stanu nawierzchni i standardu dróg istniejących
Przygotowanie aplikacji do programów Unii Europejskiej

Inicjująca, współpraca z gminami
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ROZDZIAŁ IV
Realizacja celu drugiego

POWIAT SZCZYCIEŃSKI OŚRODKIEM KULTURY
EDUKACJI I SPORTU

Rozwój Ŝycia kulturalnego i bazy sportowo-rekreacyjnej w duŜym stopniu
wpłynie na podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców i stanowić będzie istotny czynnik
zwiększający atrakcyjność Powiatu Szczycieńskiego. Realizacji drugiego celu strategicznego
maja słuŜyć poniŜsze cele operacyjne:
2.1.Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości - siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego
jako ośrodków upowszechniania kultury i edukacji dzieci i dorosłych.
2.2.Przyjazna i nowoczesna szkoła kształcąca na potrzeby rynku pracy.

2.3.Wzmocnienie instytucji animacji kultury.

2.4.Rozwój kultury fizycznej.

Powiat Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu
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2.1. UMOCNIENIE MIASTA SZCZYTNO I MIEJSCOWOŚCI – SIEDZIB GMIN
POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO JAKO OŚRODKÓW UPOWSZECHNIANIA
KULTURY I EDUKACJI DZIECI I DOROSŁYCH

Umacnianie m. Szczytna i miejscowości siedzib gmin jako lokalnych i
ponadlokalnych ośrodków kultury i edukacji. Poszerzenie oferty edukacyjnej i
kulturalnej.

Opis celu

Skutki braku realizacji

Zadania

Przewidywane efekty

-

Spadek atrakcyjności ofert kształcenia.
Migracja oświatowa młodzieŜy.

-

Wzbogacenie oferty światowej
Wsparcie pozarządowych instytucji oświatowych
Pomoc społecznym inicjatywom kulturalnym
Koordynacja gminnych inicjatyw kulturalnych

-

Zahamowanie migracji młodzieŜy
Identyfikacji z własną miejscowością

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizujących, środki pozabudŜetowe, fundusze Unii
Europejskiej

Propozycje do banku
pomysłów

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Powołanie do Ŝycia Powiatowego Forum Kultury i Oświaty
Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
kulturalnego
Kształcenie liderów i animatorów kultury

Inicjowanie programów, pomoc i koordynacja w skali powiatu, realizacja
w ramach zadań i kompetencji Starostwa Powiatowego

Powiat Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu
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2.2. PRZYJAZNA I NOWOCZESNA SZKOŁA
KSZTAŁCĄCA NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Uczynienie szkoły miejscem przyjaznym uczniom. Szkoły realizujące ambitne
programy nauczania i wychowania są miejscem pracy dobrze pracujących
pedagogów na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Pogorszenie się jakości nauczania
Pogłębienie się zjawiska niechęci do szkoły
Utrata szans ograniczenia migracji szkolnej – kształcenie się poza powiatem

-

Dostosowanie struktury oświatowej w gminach i powiecie do potrzeb
rynku pracy
Rozszerzenie oferty szkół w zakresie zajęć pozalekcyjnych
Umocnienie pozycji społecznej nauczyciela –wychowawcy
Rozszerzenie oddziaływania szkoły na rzecz lokalnej społeczności

-

Zadania

Przewidywane efekty

-

Ograniczanie patologii społecznej
Dobre wykształcenie młodzieŜy przygotowanej do rynku pracy oraz dalszego
kształcenia

Podmioty realizujące

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz administracja oświatowa

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizacyjnych, budŜet państwa, środki Unii Europejskiej

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Opracowanie programu restrukturyzacji sieci szkół
Usprawnienie dowozu dzieci do szkół
Programy wychowawcze:
- szkoła wolna od uzaleŜnień
- walczymy z wulgaryzacją Ŝycia

Wypracowanie polityki w konsultacji z samorządami gminnymi, inicjowanie
i koordynacja

Powiat Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu
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2.3. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI ANIMACJI KULTURY

Aktywne i kreatywne placówki oraz instytucje kultury sprzyjające identyfikacji
mieszkańców z własnym miastem i wsią

Opis celu

Skutki braku realizacji

Zadania

-

Marginalizacja kultury jako czynnika aktywności społecznej
Konkurencja ościennych ośrodków

-

Opracowanie i wdroŜenie programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy
Odtworzenie w kaŜdej gminie placówek kultury działających na rzecz dzieci i
młodzieŜy

-

Wychowanie dzieci i młodzieŜy „dla kultury”
Wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego młodzieŜy, w tym
oferty dla młodzieŜy zagroŜonej „społecznym wykluczeniem”
Uatrakcyjnienie warunków Ŝycia mieszkańców

Przewidywane efekty

-

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie ,wójtowie oraz samorządowe i pozarządowe instytucje
i ośrodki kultury

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizacyjnych oraz środki własne instytucji
pozarządowych, moŜliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej

-

Propozycje do banku
pomysłów

-

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Utworzenie /odtworzenie/ lokalnych ośrodków aktywności kulturalnej dzieci
i młodzieŜy jako ośrodków rozwijania zainteresowań i wychowania
„dla kultury”
Opracowanie i wdroŜenie powiatowego programu aktywizacji kulturalnej wsi
jako istotnego warunku przeciwdziałania procesowi „społecznego
wykluczenia”
Budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego zespołu plenerowego: „ Amfiteatr
w Szczytnie”

Inicjowanie, wspomaganie, własna działalność

Powiat Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu
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2.4. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ

Rozwój kultury fizycznej /baza i organizacja sportu masowego/ i zapobieganie
patologiom społecznym młodzieŜy przez zainteresowanie sportem

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Zadania

-

Przewidywane efekty

-

Pogłębiająca się patologia młodzieŜy spowodowana brakiem zainteresowań
i moŜliwości spędzania wolnego czasu
Pogłębiający się zły stan zdrowia dzieci i młodzieŜy

Przegląd bazy sportowej szkół i gmin
Sformułowanie wieloletniego programu tworzenia właściwej bazy sportowej,
programu uwzględniającego moŜliwości budŜetowe gmin i powiatu
Etapowa realizacja programu
Wzrost liczby organizacji popularyzujących sport
Organizacja społeczności lokalnych wokół celu w zakresie, który moŜna tam
zrealizować

Poprawa stanu zdrowotnego dzieci i młodzieŜy przez propagowanie zdrowego
trybu Ŝycia
Tworzenie zaplecza sportu wyczynowego przez masowość sportu
Stworzenie właściwej bazy dla prowadzenia szkolnych zajęć i sportu
szkolnego
Ograniczenie patologii społecznych młodzieŜy
Poprawa i uatrakcyjnienie warunków zamieszkania
Organizacja masowych imprez sportowych integrujących społeczności
lokalne

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie, wójtowie przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizujących, środki pozabudŜetowe i Unii Europejskiej

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Aktywizacja społeczności lokalnych w budowie boisk
Opracowany program powinien doprowadzić do sytuacji, gdy kaŜda szkoła
będzie miała salę gimnastyczną a kaŜda gmina basen

Opracowanie wraz z gminami programu, inicjowanie i koordynacja
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ROZDZIAŁ V
Realizacja celu trzeciego
POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM OPTYMALNYCH
WARUNKÓW śYCIA MIESZKAŃCÓW
Kluczową kwestią dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego
jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju infrastruktury społecznej. Działania mające
słuŜyć realizacji tegoŜ celu, winny zawrzeć się w poniŜszych celach operacyjnych:

3.1.Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich.
3.2.Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
3.3.Umacnianie i rozwój sieci placówek ochrony zdrowia.
3.4.Umacnianie sfery opieki i pomocy socjalnej.
3.5.Optymalizacja dostępności usług publicznych.

Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców
3.1. ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
27
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W MIASTACH I NA TERENACH WIEJSKICH

Unowocześnienie istniejącej i budowa nowych sieci infrastruktury komunalnej

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Niewydolność infrastruktury stanowić będzie barierę rozwoju
Niesprzyjające warunki Ŝycia
ZagroŜenie dla środowiska przyrodniczego, a tym samym rozwoju turystyki

-

Zapewnienie równoczesnego przyrostu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Objęcie ponad 95 % mieszkańców miast siecią wodociągową i ponad 70 %
mieszkańców wsi
Zapewnienie dalszego rozwoju sieci gazu ziemnego z sieci
Większe wykorzystanie do celów grzewczych paliw przyjaznych środowisku
Poprawa jakościowa wody pitnej

-

Poprawa warunków zamieszkania
Poprawa stanu ochrony środowiska
Sprawna infrastruktura komunalna

Zadania

Przewidywane efekty

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizujących oraz w ramach partnerstwa publicznoprywatnego środki mieszkańców i przedsiębiorców, środki Unii Europejskiej

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Budowa kanalizacji na terenach wiejskich i terenach leŜących w zlewniach
jezior i rzek.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Opracowanie w ramach porozumień międzygminnych kompleksowego
programu rozwoju sieci gazowej w powiecie

Inicjowanie, koordynacja w skali powiatu, kontrola sanitarna i ekologiczna

Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców
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3.2. ROZWÓJ KOMUNALNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Dokonanie przełomu w budownictwie mieszkaniowym dla osób o ograniczonych
moŜliwościach finansowania własnych potrzeb w tym zakresie

Opis celu

Skutki braku
realizacji

Zadania

Przewidywane efekty

-

Pogłębianie się obszarów zabudowy mieszkaniowej nie spełniających
jakichkolwiek standardów sanitarnych
Niezadowolenie społeczne
Przyspieszona dekapitalizacja istniejących zasobów

-

Dofinansowanie TBS-ów
Budowa tanich mieszkań komunalnych w tym dla zapewnienia zamiennych
lokali na czas remontu i prowadzenia prac rewitalizacyjnych

-

Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców
Przeciwdziałanie procesom alienacji społecznej

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie oraz Zarządy TBS- ów i Spółdzielni
mieszkaniowych.

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizacyjnych oraz fundusze socjalne, w tym fundusze EU

Propozycje do banku
pomysłów
-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Emisja obligacji TBS-ów jako dodatkowego źródła zasilania inwestycji
Rozszerzenie zakresu stosowania ulg w nabywaniu mieszkań komunalnych
Budowa mieszkań socjalnych
Powiązanie tworzenia nowych dostępnych mieszkań z procesami
restrukturyzacji terenów wiejskich

Inicjująca, monitorująca, ułatwiająca procesy inwestycyjne

Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców
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3.3.UMACNIANIE I ROZWÓJ SIECI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA

Opis celu

Skutki braku realizacji

Zadania

Przewidywane efekty

Zapewnienie powszechności dostępu do podstawowej opieki medycznej.
Dostosowanie do standardów UE.
Pogorszenie stanu zdrowotnego mieszkańców
-

Poprawa opieki zdrowotnej na wsi
Umacnianie roli szpitala powiatowego
Równomierne rozmieszczenie sieci publicznych i prywatnych zakładów opieki
zdrowotnej min. poprzez proces kontraktacji świadczeń
Poprawa komunikacji publicznej dla poprawy dostępności lekarza

-

Wzrost długości Ŝycia
ObniŜenie śmiertelności niemowląt
Poprawa jakości Ŝycia ludzi starszych

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie oraz publiczne i prywatne ZOZ-y oraz
agendy NFZ

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących
-

Propozycje do banku
pomysłów

-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Weryfikacja systemu kontraktacji świadczeń pod kątem zapewnienia realizacji
idei równego dostępu do świadczeń mieszkańców miast i wsi
WdroŜenie w kaŜdej gminie zasady równego dostępu do leczenia bez względu
na zasobność obywateli
Dokapitalizowanie szpitala i wiodących przychodni specjalistycznych

Inspiracyjna, interwencyjna, realizacja własnych zadań

Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców
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3.4. UMACNIANIE SFERY OPIEKI I POMOCY SOCJALNEJ

Opis celu

Skutki braku realizacji

Zadania

W organizacji systemu opieki społecznej skupienie się na skutecznym
przeciwdziałanie zjawisku „społecznego wykluczenia”
Pogłębianie się sfery strukturalnej biedy i ubóstwa
-

Przewidywane efekty
-

Inicjowanie sąsiedzkiej samopomocy i informacji
Stały monitoring sytuacji socjalnej mieszkańców i patologii społecznych
Niesienie pomocy naprawdę potrzebującym
Zapewnienie kaŜdemu bezdomnemu miejsca noclegowego
Zapewnienie skutecznego doŜywiania dzieci w szkołach
Pomoc w zakładaniu placówek i organizacji pozarządowych

Skuteczniejsza pomoc naprawdę potrzebującym
Zwiększenie ilości osób samodzielnych Ŝyciowo
Zapewnienie dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych lepszych warunków
rozwoju

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie, Agencja Nieruchomości Rolnych, organizacje
i stowarzyszenia oraz fundacje

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Organizacja forum współpracy gmin i instytucji pozarządowych
Opracowanie programu działań profilaktycznych skierowanych na pomoc
dzieciom z rodzin patologicznych i zagroŜonych tzw. syndromem
„społecznego wykluczenia”

Wynikająca z kompetencji i zakresu działania Starostwa, inicjowanie działań,
współpraca z organizacjami pozarządowymi

Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców
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3.5. OPTYMALIZACJA DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Stworzenie warunków pełnej dostępności do usług publicznych wszystkich
miejscowości powiatu

Opis celu

Skutki braku realizacji

Zadania

-

Dyskomfort mieszkańców miejscowości powiatu
Poczucie wykluczenia społecznego

-

Opracowanie w poszczególnych gminach programu dostępności usług
publicznych, analizujący braki i potrzeby
Ułatwienia i preferencje /w tym podatkowe/ dla inwestorów funkcji
najpotrzebniejszych w miejscowościach
Poprawa komunikacji w miejscowościach pozbawionych usług

-

Przewidywane efekty

-

Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Poprawa warunków Ŝycia i eliminowanie poczucia wykluczenia społecznego
mieszkańców
Powstawanie nowych miejsc pracy poza rolnictwem

Podmioty realizujące

Burmistrzowie, wójtowie przy współpracy z inwestorami prywatnymi

Źródła finansowania

Środki prywatnych inwestorów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjowanie, współpraca w opracowaniu programu, ułatwienie biurokratyczne
związane z inwestowaniem
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ROZDZIAŁ VI
Realizacja celu czwartego

POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM NOWOCZESNEGO
ROLNICTWA

Rozwój nowoczesnego rolnictwa wymaga podjęcia jednoczesnych działań w sferze
ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. W celu osiągnięcia czwartego celu strategicznego
wypracowano następujące cele operacyjne.
4.1.Opracowanie strategii optymalnego wykorzystania potencjału rolniczego Powiatu.
4.2.WdroŜenie praktycznej formy kształcenia rolników na rzecz rolnictwa Ekologicznego.
4.3.Opracowanie planu zalesiania nieuŜytków i zatrudnienia w związku z tym
bezrobotnych.
4.4.Przygotowanie rolników do absorpcji środków pomocowych i dopłat.

Powiat Szczycieński rejonem nowoczesnego rolnictwa
4.1. OPRACOWANIE STRATEGII WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU
ROLNICZEGO POWIATU
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Opis celu

Skutki braku
realizacji

Opracowanie i wdroŜenie wspólnych dla powiatu i gmin programów realizacji
przyjętych priorytetów w zakresie rolnictwa

- Marginalizacja rolnictwa w powiecie oraz ograniczenie dochodów z rolnictwa
- Stagnacja złej sytuacji na wsi

Zadania

-

Przewidywane efekty

-

Szeroka działalność szkoleniowa i informacyjna na bazie Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i firm szkoleniowych
Szkolenie rolników w zakresie agroturystyki
Wspieranie wszelkich form współpracy słuŜb powiatowych i gminnych
Budowa pozarządowej struktury współpracy rolników
WdroŜenie metody koordynacji programów inwestycyjnych z zakresu
przetwórstwa rolno-spoŜywczego
Opracowanie zasad organizacji samorządności rolników w formie tworzenia
spółdzielni producenckich
Opracowanie programu zagospodarowania odłogów
Ułatwienia w tworzeniu optymalnych wielkością gospodarstw rolnych
Wspieranie optymalnych dla warunków glebowych i konfiguracji terenu
kierunków działalności rolnej i hodowlanej
Poprawa jakości planowania inwestycyjnego w skali powiatu i gmin
Koncentracja sił i środków na wybranych priorytetach

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie i wójtowie, ANR oraz samorządy producentów rolnych i
rolnicy

Źródła finansowania

BudŜety samorządowe, środki Agencji Nieruchomości Rolnych i Unii
Europejskiej
-

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Powołanie pełnomocników w powiecie i gminach ds. koordynacji
programów wykorzystywania posiadanego potencjału rolnego
Powołanie powiatowego forum producentów rolnych
Opracowanie listy powiatowych priorytetów
Prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu wdraŜania wymogów UE,
w tym zwłaszcza dotyczących warunków korzystania z dopłat
i referencyjnych kredytów

Współudział w opracowywaniu programu restrukturyzacji rolnictwa w powiecie.
Rola inicjująca i koordynująca.

Powiat Szczycieński rejonem nowoczesnego rolnictwa
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4.2. WDROśENIE PRAKTYCZNEJ FORMY KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW NA
RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Wypracowanie i wdroŜenie systemu szkolenia zawodowego rolników w zakresie
rolnictwa ekologicznego i agroturystyki

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Ograniczenie zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa
Rolnictwo nie wykorzystujące walorów środowiska

Zadania

-

Opracowanie tematyki szkoleń
Wypracowanie form szkoleń
Określenie zasad finansowania

Przewidywane efekty

-

Skuteczniejsza realizacja przyjętych programów z zakresu rolnictwa
Wzrost zamoŜności wsi
Samorządy rolników, słuŜby rolne gmin oraz instytucje oświaty rolniczej
i Agencji Nieruchomości Rolnych, Powiatowy Urząd Pracy

Podmioty realizujące

BudŜety gmin, powiatu i Agencji Nieruchomości Rolnych, budŜety ośrodków
realizujących zadania z zakresu oświaty rolniczej oraz rolnicy, środki Unii
Europejskiej

Źródła finansowania

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Opracowanie systemu i tematyki cyklicznego dokształcania rolników
Opracowanie projektu szkoleń i aplikowanie o środki Unii Europejskiej
Inicjowanie samokształcenia rolników
Propagowanie postępu za pomocą odpowiednich materiałów informacyjnych

Inicjowanie, działalność za pośrednictwem podległych sobie słuŜb /między

innymi Powiatowego Urzędu Pracy/ rola koordynacyjna i monitoring

Powiat Szczycieński rejonem nowoczesnego rolnictwa
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4.3. OPRACOWANIE PLANU ZALESIANIA NIEUśYTKÓW
I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH

Zalesiania nieuŜytków i gleb o niskiej klasie bonitacyjnej oraz na obszarach
zbiorników wody podziemnej pozbawionych izolacji. Tworzenie interwencyjnych
miejsc pracy.

Opis celu

- Niezagospodarowanie gospodarcze nieuŜytków
- Niezwiększenie powierzchni zalesień
- Niebezpieczeństwo skaŜeń wód poziemnych przy dotychczasowym
uŜytkowaniu
- Brak poprawy na rynku pracy

Skutki braku realizacji

- Opracowanie bilansu i mapy zalesień
- Uzyskanie gwarancji finansowania programu
- Rekrutacja i przeszkolenie bezrobotnych do prac zalesieniowych
i pielęgnacyjnych
- Organizacja zalesień rozłoŜonych etapowo w czasie

Zadania

Przewidywane efekty

-

Podmioty realizujące

Urzędy pracy, Administracja Lasów Państwowych, gminy, Agencja
Nieruchomości Rolnych oraz rolnicy i bezrobotni

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizacyjnych
-

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Poprawa wykorzystania nieuŜytków i gleb o niskiej przydatności rolniczej
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w pracach zalesieniowych
Poprawa dochodowości rolników w ramach prac pielęgnacyjnych
Ochrona wód wgłębnych

Opracowanie we współpracy z ALP programu wdroŜenia przyjętego programu
zalesień
We współpracy z Urzędami Pracy dokonanie rekrutacji uczestników programu
Przeprowadzenie akcji promocji zalesiania prywatnych areałów, których
rolnicze wykorzystanie jest ekonomicznie nieuzasadnione

Inicjowanie, bezpośredni udział Powiatowego Urzędu Pracy monitoring działań,
współpraca z Administracją Lasów Państwowych

36

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2013

Powiat Szczycieński rejonem nowoczesnego rolnictwa

4.4. PRZYGOTOWANIE ROLNIKÓW DO ABSORPCJI ŚRODKÓW
POMOCOWYCH I DOPŁAT

Wypracowanie systemu pomocy rolnikom w ubieganiu się o środki UE, oraz
wspomagające program dopłat

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

-

Realizacja szkoleń i prezentacji wymogów UE
Nadzorowanie i monitorowanie aplikacji pomocowych i stopnia realizacji
wymogów UE przez rolników
Pomoc formalna w sporządzaniu aplikacji
Ułatwienia w kredytowaniu udziału własnego rolników

-

Podniesienie stopnia korzystania z dopłat i preferencyjnych kredytów
Awans cywilizacyjny wsi i przyspieszenie restrukturalizacji terenów wiejskich

Zadania

Przewidywane efekty

Ograniczenie korzystania z dopłat i finansowania projektów rozwojowych
w rolnictwie w oparciu o ograniczone środki własne
Dalsza degradacja cywilizacyjna wsi i rolnictwa

Podmioty realizujące

SłuŜby rolne, ośrodki oświaty rolniczej oraz agendy ARiMR i ANR

Źródła finansowania

BudŜety podmiotów realizacyjnych i rolnicy

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

Utworzenie organizacji ds. opracowywania aplikacji dla rolników
Utworzenie stałego powiatowego punktu konsultacyjnego dla rolników

Inicjująca, wspierająca, monitorująca
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ROZDZIAŁ VII
Realizacja celu piątego

POWIAT SZCZYCIEŃSKI REJONEM ROZWINIĘTEJ
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

Naturalne warunki Powiatu szczycieńskiego słuŜą rozwojowi szeroko pojętej funkcji
turystycznej, przyczyniając się w ten sposób do powstawania stałych miejsc pracy i bogatej
oferty turystycznej. Realizacji piątego celu strategicznego słuŜą poniŜsze cele operacyjne:
5.1. Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki na terenie Powiatu.
5.2. Ochrona atrakcji turystycznych /przyrodniczych i kultury/.
5.3. Ofensywna promocja walorów turystycznych Powiatu.
5.4. Opracowanie programu aktywizacji szlaków wodnych /kajakowych/
i rowerowych.
5.5.Przygotowanie społeczeństwa do roli zapraszających.
5.6.Koncentracja wolnych środków budŜetowych na sferę turystyki.

Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej
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5.1. OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE
POWIATU

Opis celu

Skutki braku realizacji

Wypracowanie z udziałem społecznej dyskusji i przy udziale organizacji
turystycznych koncepcji rozwoju turystyki Powiatu

Brak programu pogłębia dezintegrację w skali powiatu i w dalszym stopniu
powoduje niewykorzystanie szansy

- Bilans otwarcia turystyki w powiecie
- Bilans terenów moŜliwych do wykorzystania pod potrzeby osadnictwa
letniskowego
- Opracowanie programu aktywizacji szlaków turystycznych /patrz karta
programu operacyjnego 5.4./
- Powołanie do Ŝycia centrum informacji turystycznej

Zadania

Przewidywane efekty

Poprawa efektywności gospodarki turystycznej i wzrost dochodów z turystyki

Podmioty realizujące

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz przedsiębiorcy i rolnicy

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących oraz środki UE

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

- Utworzenie forum współpracy podmiotów sfery turystyki, w tym rolników
realizujących projekty agroturystyczne
- Weryfikacja planów zagospodarowania terenów pod kątem ich wykorzystania
na cele turystyki i rekreacji

Bezpośredni udział, inicjowanie działań w gminach, mediacyjna

Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej
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5.2. OCHRONA NATURALNYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH
/PRZYRODNICZYCH I KULTURY/

Zachowanie unikalnych warunków naturalnych i podniesienie atrakcyjności
turystycznej powiatu

Opis celu

Ograniczanie moŜliwości rozwojowych w sferze turystyki

Skutki braku realizacji

We współdziałaniu ze słuŜbami ochrony środowiska opracowanie
kompleksowego programu ochrony naturalnych zasobów przyrody
/patrz Cel Strategiczny 6./

Zadania

Przewidywane efekty

Stworzenie perspektyw dalszego rozwoju turystyki

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie, wójtowie oraz organizacje turystyczne, przedsiębiorcy
i słuŜby ochrony środowiska

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących
-

Propozycje do banku
pomysłów
-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Dokonanie weryfikacji programów ochrony środowiska pod kątem ich
zgodności z programami rozwoju turystyki
Opracowanie mapy terenów chronionych i terenów zalecanych dla lokowania
inwestycji turystycznych

Inicjująca, bezpośredni udział za pośrednictwem słuŜb ochrony środowiska

Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej
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5.3. OFENSYWNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH POWIATU

Zwiększenie intensywności promocji turystycznej Powiatu w kraju i za granicą

Opis celu

Skutki braku realizacji

-

Spadek konkurencyjności powiatu
Utrata części turystów na rzecz powiatów ościennych

-

Opracowanie planu promocji turystycznej Powiatu
Wypracowanie „produktu turystycznego” Powiatu
Wypromowanie logo turystycznego Szczytna i kaŜdej z gmin lub logo powiatu
Udział w targach turystycznych imprezach słuŜących promocji Powiatu
Współpraca z miastami partnerskimi w promocji walorów turystycznych
powiatu
- Udział powiatu na łamach wydawnictw, gazet oraz obecność na antenach
radiowych i telewizyjnych.

Zadania

Przewidywane efekty

-

Wzrost przyjazdów turystów
Wzrost lokalizacji obiektów turystycznych

Podmioty realizujące

Starosta, burmistrzowie, wójtowie i przedsiębiorcy oraz organizatorzy
agroturystyki

Źródła finansowanie

Środki podmiotów realizujących

Propozycje do banku
pomysłów
-

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Promocja produktu turystycznego Powiatu
Organizacja prezentacji walorów turystycznych powiatu
Wypromowanie ogólnopolskiej imprezy np. nawiązującej do tradycji Juranda
Sfinansowanie wkładek do gazet promujących Powiat /patrz akcja „Gazety
Wyborczej”/

Bezpośredni udział, inicjująca, koordynacyjna, promocja gmin

Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej
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5.4. OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SZLAKÓW TURYSTYKI
WODNEJ /KAJAKOWEJ, śEGLARSKIEJ
ORAZ ROWEROWEJ/

Organizacja i aktywizacja turystyczna szlaków, rozwój turystyki jako gałęzi
aktywizującej gospodarczo tereny wzdłuŜ szlaków turystycznych

Opis celu

Skutki braku realizacji

- Niewykorzystanie szansy jaka dają szlaki turystyczne dla ludności lokalnej
mieszkającej wzdłuŜ szlaków
- Rozwój turystyki ograniczony do dróg kołowych i miejscowości letniskowych

Zadania

- Turystyczna inwentaryzacja szlaków wodnych i rowerowych
we współpracy z gminami
- Opracowanie programu organizacji spływów kajakowych i zainwestowania z
tym związanego
- WdroŜenie realizacji programu przez udział inwestorów, którym stworzone
zostaną preferencje inwestycyjne i podatkowe /wypoŜyczalnie sprzętu
pływającego, obsługa spływów, baza noclegowa itd./
- Opracowanie tras szlaków rowerowych pod kątem atrakcji turystycznych na
trasie
- Organizacja obsługi ruchu rowerowego
- Opracowanie koncepcji oraz realizacja programu utworzenia szlaku
Ŝeglarskiego „Małych Jezior Mazurskich”

Przewidywane efekty

-

Aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuŜ szlaków turystycznych
Wzrost ruchu turystycznego przynoszącego dochody organizatorom i ludności
Stworzenie sezonowych miejsc pracy

Podmioty realizujące

Starostwo, gminy, organizacje turystyczne, inwestorzy prywatni

Źródła finansowania

Inwestorzy prywatni, gminy, organizacje turystyczne, środki Unii Europejskiej

Propozycje do banku pomysłów
-

Opracowanie systemu i tematyki cyklicznego dokształcania rolników
Opracowanie projektu szkoleń i aplikowanie o środki Unii Europejskiej
Inicjowanie samokształcenia rolników
Propagowanie postępu za pomocą odpowiednich materiałów informacyjnych

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjowanie, działalność za pośrednictwem podległych sobie słuŜb /między innymi Powiatowego
Urzędu Pracy/ , rola koordynacyjna i monitoring
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Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej

5.5. PRZYGOTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA DO ROLI ZAPRASZAJĄCYCH

Opis celu

Skutki braku realizacji

Upowszechnienie postawy otwartości wobec odwiedzających. Dbałość o estetykę
i wygląd otoczenia.

-

Brak przełamania barier niechęci dla obcych
Brak postępu we wzroście dochodów z turystyki

-

Realizacja programu wychowawczego w szkołach ukierunkowanego na
tworzenie aktywnych postaw gospodarzy swojej „małej ojczyzny”
Opracowanie programu szeroko pojętej estetyzacji otoczenia

-

Poprawa stanu estetyki miast i wsi
Wzrost liczby turystów

Zadania

Przewidywane efekty

Podmioty realizujące

Gospodarze i mieszkańcy oraz słuŜby komunalne, słuŜby zajmujące się
promocją, szkoły

Źródła finansowania

BudŜety gmin i powiatu właściciele nieruchomości oraz środki EU
-

Propozycje do banku
pomysłów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

-

WdroŜenie systemu kształcenia pracowników działów promocji gmin
i powiatu
Konkurs na „najładniejszy dom i obejście”
Aktywny udział miejscowości zwłaszcza wiejskich w regionalnych konkursach
na najbardziej aktywną miejscowość wiejską

Inicjująca, koordynacyjna w skali powiatu
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Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej

5.6. KONCENTRACJA WOLNYCH ŚRODKÓW BUDśETOWYCH
NA SFERĘ TURYSTYKI

Opis celu

Sformułowanie wspólnej polityki wsparcia finansowego publicznych
i prywatnych inwestycji w sferze turystyki

Skutki braku realizacji

Brak przełomu w znoszeniu barier kapitałowych w rozwoju turystyki

Wypracowanie form koncentracji środków wsparcia turystyki

Zadania

Przewidywane efekty

Widoczne przyśpieszenie tempa rozwoju bazy i sieci touroperatorów

Podmioty realizujące

Samorządy miast i gmin, izby organizatorów turystyki i przedsiębiorcy

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących

Propozycje do banku
pomysłów

-

Stworzenie funduszu wsparcia turystyki
Opracowanie i wdroŜenie pilotaŜowej w skali powiatu inwestycji np. Szymany
RóŜne formy zrzeszania się zainteresowanych

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, koordynacyjna w skali Powiatu
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ROZDZIAŁ VIII
Realizacja celu szóstego

POWIAT SZCZYCIEŃSKI CHRONI BOGACTWA ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I KULTYWUJE TRADYCJE REGIONU
Walory środowiska przyrodniczego wespół z dziedzictwem historycznym świadczą
o atrakcyjności Powiatu Szczycieńskiego. Dbając o rozwój naszego regionu winniśmy mieć
na uwadze następujące cele operacyjne:
6.1. Wzbogacanie walorów środowiska.
6.2. Ochrona zasobów wód.
6.3. Ochrona powierzchni ziemi.
6.4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
6.5. Wykorzystanie gospodarcze kopalin.
6.6. Ochrona spuścizny historycznej i dóbr kultury.
6.7. Rewitalizacja zabudowy miast i wsi, restauracja zabytków.
6.8. Program wspierania tradycyjnego rzemiosła opartego na surowcach lokalnych.
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu
6.1. WZBOGACANIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH

Opis celu

Skutki zaniechania
jego realizacji

Przywracanie krajobrazowi bardziej naturalnego, funkcjonalnie
uporządkowanego charakteru poprzez zwiększanie porolnych zalesień,
wprowadzanie wielogatunkowych zadrzewień, słuŜących równocześnie
zwiększaniu bioróŜnorodności i naturalizacji środowiska. Wzrost wymagań w
procesach urbanizacyjnych prowadzący do utrzymania regionalnego charakteru
nowopowstających obiektów.
Grunty dawnych upraw rolnych zmieniają się w odłogi, ulegają degradacji i
nadają okolicy charakter opuszczenia i zaniedbania, obniŜając atrakcyjność
obszarów wiejskich
-

Przedsięwzięcia/
zadania

Zamierzone efekty

-

-

Wkomponowanie nowych kompleksów leśnych w krajobraz -tworzenie
korytarzy ekologicznych łączących duŜe kompleksy leśne
Zakładanie na gruntach upraw porolnych upraw leśnych o charakterze
przedplonów/plantacji drzew szybkorosnących, jako źródła surowca
energetycznego/
Zwiększanie udziału upraw wielogatunkowych
Pielęgnacja odnowień naturalnych
WzmoŜenie wymagań w ustaleniach planów zagospodarowania
przestrzennego w stosunku do przewidywanych inwestycji
Wzrost powierzchni terenów zalesionych
Wzrost powierzchni obszarów chronionych
Miejsca pracy dla sezonowych i stałych pracowników w leśnictwie
Warunki do powstawania gospodarstw leśnych/ agroturystycznych
Warunki do powstawania podmiotów gospodarczych, zajmujących się
uprawą, pozyskaniem i zbytem surowca energetycznego/uprawy
szybkorosnące

Podmioty realizujące

Starosta, samorządy gmin, nadleśnictwa, właściciele gruntów, Powiatowy
Urząd Pracy

Przewidywane
źródła finansowania

BudŜet Państwa, NFOŚiGW, WFOSiGW, ANR, środki właścicieli gruntów,
Fundusze Unii Europejskiej

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca i koordynacyjna w skali powiatu
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu
6.2. OCHRONA ZASOBÓW WÓD

Opis celu

Zagospodarowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, stref
ochronnych ujęć i obszarów podatnych na zanieczyszczanie, stosownie do
ustaleń planu gospodarowania wodami RZGW
-

Skutki zaniechania
jego realizacji

-

Przedsięwzięcia/
zadania

-

Zamierzone efekty

-

Występowanie/utrzymywanie się zagroŜeń, wpływających na pogorszenie
jakości wód podziemnych i powierzchniowych
Pogarszanie się warunków zdrowotnych, środowiskowych
i gospodarczych
ObniŜenie atrakcyjności rekreacyjnej i środowiskowej miejscowości
Zadrzewianie/zalesianie terenów nad zbiornikami wód podziemnych
Zalesianie źródlisk i wododziałów
Zalesianie terenów przywodnych, naraŜonych na erozję wietrzna i wodną
Monitorowanie wpływu istniejących składowisk i mogilników na jakość
wód podziemnych
Likwidacja nieczynnych ujęć wody
Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci
kanalizacji sanitarnej /tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o
rozproszonej zabudowie i sprzyjających warunkach hydrogeologicznych
Likwidacja dzikich wysypisk, leŜących w lasach oraz strefach ochrony
wód
Nadzór nad wdraŜaniem zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w
zakresie przestrzegania ustaleń Dyrektywy Azotanowej w celu ochrony
wód wraŜliwych na zanieczyszczenia azotanowe ze źródeł rolniczych
Utrzymanie dobrej jakości wód podziemnych
Poprawa/utrzymanie klas czystości wód powierzchniowych
Utrzymanie dobrych warunków do rekreacji i atrakcyjności rejonu,
determinującej rozwój ekonomiczny

Podmioty realizujące

Starosta, samorządy gminne, RDLP, nadleśnictwa, właściciele gruntów, ANR

Przewidywane
źródła finansowania

BudŜet Państwa, fundusze celowe (Narodowy i Wojewódzki FOSiGW), środki
właścicieli gruntów, środki Unii Europejskiej

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, koordynacyjna i kontrolna
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu
6.3. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Opis celu

Skutki zaniechania
jego realizacji

Przedsięwzięcia/
zadania

Zamierzone efekty

Gospodarowanie gruntami w sposób zmierzający do utrzymania powyŜej lub na
poziomie wymaganych standardów jakości gleb/ziemi lub lepszym
- Powstawanie obszarów zdegradowanych
- Występowanie terenów porolnych/odłogów, naraŜonych na erozję
- Funkcjonowanie starych wysypisk, stwarzających zagroŜenie jakości
gleb i czystości wód wgłębnych
- Dostosowanie sposobu uŜytkowania gruntów rolnych do warunków
naturalnych
- Zagospodarowanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej z
przeznaczeniem na cele określone powiatową polityką gruntami
- Rekultywacja gruntów zdegradowanych zgodnie z powiatowym programem
rekultywacji terenów zdegradowanych
- Rekultywacja gruntów na terenach poeksploatacyjnych surowców
mineralnych
- Tworzenie Rejonów Gospodarowania Odpadami jako elementu
kompleksowej gospodarki odpadami na terenie powiatu
- Likwidacja starych wysypisk odpadów, których modernizacja jest
nieuzasadniona
- UŜytkowanie gruntów zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju
- Zwiększanie obszarów zrekultywowanych, przeznaczanych do
zagospodarowania na cele leśne, rekreacyjne, gospodarcze
- Likwidacja zagroŜeń dla czystości gleb i jakości wód wgłębnych
w wyniku prowadzenia w powiecie prawidłowej gospodarki odpadami

Podmioty realizujące

Wojewoda, Starosta, samorządy gminne, właściciele gruntów, przedsiębiorcy,
uŜytkownicy złóŜ surowców mineralnych

Przewidywane
źródła finansowania

BudŜet Państwa, fundusze celowe, środki właścicieli gruntów, fundusze Unii
Europejskiej

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, koordynacyjna i kontrolna
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu
6.4. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Opis celu

Skutki zaniechania
jego realizacji

Uzyskanie dobrego stanu powietrza w powiecie, stosownie do wymaganych
standardów jakości
-

Niekorzystne warunki jakości Ŝycia, wpływające na warunki zdrowotne
Zła jakość powietrza wpływająca na warunki do rekreacji i atrakcyjność
turystyczną regionu

-

Realizacja ustaleń wynikających dla powiatu z wojewódzkiego programu
ochrony powietrza
Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza
Działania promocyjne i doradcze związane z wdraŜaniem projektów
pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł
Opracowanie powiatowego programu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii z lokalnych zasobów surowców energetycznych
Opracowanie pilotaŜowego projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem
OZE
DąŜenie do szerszego wykorzystania gazu ziemnego jako źródła energii

Przedsięwzięcia/
zadania

-

Zamierzone efekty

-

Utrzymanie uzyskanych standardów jakości powietrza
Poprawa warunków Ŝycia, zdrowia mieszkańców poprzez poprawę jakości
warunków środowiskowych
Utrzymanie atrakcyjności lokalnego środowiska naturalnego, warunków do
rekreacji, agroturystyki
Efekty ekonomiczne i ekologiczne związane z lokalnym wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii
Nowe miejsca pracy przy uprawie, pozyskiwaniu i spedycji surowców
energetycznych
Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców

Podmioty realizujące

Wojewoda, Starosta, samorządy gmin, właściciele gruntów, przedsiębiorcy,
inwestorzy

Przewidywane
źródła finansowania

BudŜet Państwa, fundusze celowe, Ekofundusz, fundusze Unii Europejskiej,
środki właścicieli gruntów

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, koordynacyjna i kontrolna

49

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2013

Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu

6.5. WYKORZYSTANIE GOSPODARCZE KOPALIN

Opis celu

Skutki braku
realizacji

Wykorzystanie lokalnych źródeł surowcowych dla aktywizacji gospodarczej
Powiatu
Nie wykorzystanie szans tej formy aktywizacji gospodarczej Powiatu
-

Zadania

-

Przewidywane efekty

-

Lokalne wykorzystanie zasobów naturalnych:
-kruszyw dla budownictwa i produkcji materiałów budowlanych
-glin dla tradycyjnego w regionie rzemiosła /garncarstwo, kaflarstwo/
-kredy jeziornej dla potrzeb rolnictwa
Ochrona zasobów leŜących w strefach prawnie chronionych, atrakcyjnych
krajobrazowo i lasach
Rekultywacja złóŜ wyeksploatowanych
Wzrost aktywności gospodarczej w oparciu o surowce lokalne
Nowe miejsca pracy

Podmioty realizujące

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz przedsiębiorcy i rolnicy

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizacyjnych oraz środki UE

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, kontrolna, realizacyjna za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu

6.6. OCHRONA SPUŚCIZNY HISTORYCZNEJ I DÓBR KULTURY

Opis celu
Skutki braku
realizacji

Szeroko pojęta ochrona spuścizny kulturowej i tradycji
-

Utrata atrakcyjności turystycznej Powiatu
Utrata cech regionalnych i tradycji kulturowych

-

Traktowanie krajobrazu kulturowego jako dobra publicznego poddawanego
rygorom wymogów regionalnych
Opracowanie programu działań w celu zachowania odrębnych cech
regionalnych
Poza ochroną konserwatorską, ochrona zachowanych cech
charakterystycznych dla tradycyjnej zabudowy istniejącej
W prowadzonej polityce inwestycyjnej zachowanie cech regionalnych
budownictwa /opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego,
pozwolenia na budowę/
Wykorzystanie potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego
muzeów z terenu powiatu w promocji Ziemi Szczycieńskiej

Zadania

-

-

Przewidywane efekty

-

Odrębność i atrakcyjność krajobrazu kulturowego, szczególnie doceniana
jako atrakcja turystyczna
Zachowanie cech tradycyjnych budownictwa Powiatu

Podmioty realizujące

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie, muzea, inwestorzy, mieszkańcy

Źródła finansowania

Środki podmiotów realizujących oraz w wypadku opracowania programu środki
Unii Europejskiej

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, kontrolna, wcielająca w Ŝycie politykę przez planowanie przestrzenne
oraz decyzje lokalizacyjne
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu

6.7. REWITALIZACJA ZABUDOWY MIAST I WSI,
RESTAURACJA ZABYTKÓW

Opis celu

Skutki braku
realizacji

Zadania

Przewidywane efekty

Podmioty realizujące

Źródła finansowania

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Ochrona obiektów zabytkowych. Rewitalizacja budynków mieszkalnych i
zespołów przystosowywanych do nowych funkcji.
-

Degradacja zabytków
Spadek atrakcyjności powiatu jako atrakcji turystycznej i atrakcyjnego
miejsca zamieszkania mieszkańców Powiatu

-

Nadanie współczesnej funkcji obiektom historycznym
Realizacja planów rewitalizacji obiektów i zespołów urbanistycznych
Opracowanie aktualnych planów miejscowych, w tym zwłaszcza w rejonach
wzmoŜonej ochrony konserwatorskiej

-

Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych i wzrost ich
atrakcyjności turystycznej
Poprawa warunków mieszkaniowych
Utrzymanie tradycji i spuścizny historycznej

-

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie przy współpracy stowarzyszeń
zawodowych architektów i urbanistów oraz Urząd Konserwatorski
BudŜety podmiotów realizacyjnych, środki prywatnych inwestorów i
mieszkańców

Inicjująca, kontrolna na etapie opracowywania planów zagospodarowania
przestrzennego i pozwolenia na budowę
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Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego,
dóbr dziedzictwa kulturalnego i kultywuje tradycje regionu

6.8. WSPIERANIE TRADYCYJNEGO RZEMIOSŁA OPARTEGO
NA SUROWCACH LOKALNYCH

Opis celu

Skutki braku
realizacji

Zadania

Szkolenie w zakresie rzemiosł zanikających dla pobudzenia lokalnych inicjatyw
gospodarczych. Tworzenie alternatywnych dla rolnictwa miejsc pracy na
terenach wiejskich. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu /regionalne
pamiątkarstwo/.
-

Całkowity zanik tradycyjnych dla regionu rzemiosł
Niewykorzystanie lokalnych moŜliwości surowcowych
Ograniczenie atrakcyjnej alternatywy zajęć dla restrukturyzowanego
rolnictwa

-

Opracowanie programu odtworzenia tradycyjnych rzemiosł
Realizacja programu szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego
Urzędu Pracy
Ułatwienia finansowe dla tworzenia nowych miejsc pracy w rzemiośle
/takŜe za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy/
Ułatwienia w produkcji i uzyskiwaniu surowców dla tradycyjnych rzemiosł
/glina, len, wiklina itd./
Ułatwienia dla powstania gastronomii opartej na potrawach tradycyjnych

-

Przewidywane efekty

-

Odtworzenie dawnych tradycyjnych rzemiosł /takŜe dla turystycznego
pamiątkarstwa/: wyroby z drewna, kowalstwo, garncarstwo, wikliniarstwo,
tkactwo, hafciarstwo ciesielstwo, dekarstwo tradycyjne, itd.
Miejsca pracy poza rolnictwem
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu

Podmioty realizujące

Starostwa, burmistrzowie, wójtowie, Powiatowy Urząd Pracy, zakłady szkolenia
zawodowego i inne instytucje szkolące, zainteresowani szkoleni

Źródła finansowania

Powiatowy Urząd Pracy, środki własne samorządów, Agencja Nieruchomości
Rolnych, środki Unii Europejskiej

ROLA
STAROSTWA
POWIATOWEGO

Inicjująca, aktywna za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
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ROZDZIAŁ IX
PROJEKTY INWESTYCYJNE
9.1. Projekty inwestycyjne Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004-2006
Tabela projektu nr 1
Nazwa projektu
Budowa drogi powiatowej Nr 1520 N na odcinku Rozogi - Kowalik - Ciesina
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa
2004
6.000.000 4.500.000 600.000 900.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu /pwiaty: Szczycieński i Piski/.

Udział
własny
-

Tabela projektu nr 2
Nazwa projektu
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1669 N, 1671 N i 1969 N na odcinku Wielbark – Kipary - Lesiny Wielkie
/do granicy Powiatu Szczycieńskiego/
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2004-2005 3.700.000 1.200.000 160.000 240.000 1.575.000 210.000 315.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 3
Nazwa projektu
Wydanie Monografii Powiatu Szczycieńskiego
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 31. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury,
−6.6. Ochrona spuścizny historycznej i dóbr kultury.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2004 -2005
150.000
30.000 105.000 15.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz np. MK/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 4

Nazwa projektu
Budowa StraŜnicy i Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
- 3. Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2004-2006
8.000.000
-500.000 500.000 3.000.000 300.000 500.000 3.000.000
200.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz np. MZ/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 5
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 N na odcinku Borki Rozowskie - Faryny, etap II
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2004-2006 1.926.938
27.938
1.424.250 189.900 284.850
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 6
Nazwa projektu
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1652 N Kowalik - drogi nr 1522 N i 1522 N Rozogi – Spaliny Wlk. -Turośl
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
1.950.000
1.462.500 195.000 292.500
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 7
Nazwa projektu
Budowa chodnika w miejscowości Świętajno
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa
państwa własny
2005
500.000
375.000 50.000 75.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Udział
własny
-

Tabela projektu nr 8

Nazwa projektu
Modernizacja strychu na salę zabaw dla dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−2.1. Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości – siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako ośrodków
upowszechniania kultury i edukacji dzieci i młodzieŜy,
−2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury,
−2.4. Rozwój kultury fizycznej.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
100.000
75.000 10.000 15.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

57

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2013

Tabela projektu nr 9

Nazwa projektu
Modernizacja i doposaŜenie obiektu edukacyjnego wraz z internatem – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−2.1. Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości – siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako ośrodków
upowszechniania kultury i edukacji dzieci i młodzieŜy,
−2.2. Przyjazna i nowoczesna szkoła kształcąca na potrzeby rynku pracy.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
500.000
375.000 50.000 75.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 10

Nazwa projektu
Modernizacja i standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii DPS w Spychowie – II etap
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
- 3.3. Umocnienie i rozwój sieci placówek ochrony zdrowia,
- 3.4. Umacnianie sfery opieki i pomocy socjalnej,
- 3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz np. MZ/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 11

Nazwa projektu
Utworzenie Powiatowego Systemu Informatycznego dotyczącego Informacji Turystycznej w Powiecie Szczycieńskim
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
/ Powiatowy Ośrodek Informacji i Promocji Turystycznej
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.4. Rozwój kultury fizycznej,
−5. Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
500.000
375.000 50.000 75.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 %środki własne inwestorów.

Tabela projektu nr 12
Nazwa projektu
Utworzenie regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie / Instytucje kultury
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 31. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
100.000
75.000 10.000 15.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz np. MK/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 13
Nazwa projektu
Uruchomienie turystycznego szlaku kolejowego Szczytno - Biskupiec (Drezyny)
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
/ Powiatowy Ośrodek Informacji i Promocji Turystycznej
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury,
−6.6. Ochrona spuścizny historycznej i dóbr kultury.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % środki własne inwestora.

Tabela projektu nr 14
Nazwa projektu
Monitoring – Bezpieczny Powiat
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
− 3. Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005
100.000
75.000
10.000 15.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa,
- 15 % środki własne inwestora.
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Tabela projektu nr 15
Nazwa projektu
Modernizacja drogi odciąŜającej układ komunikacyjny miasta Szczytno
/ciąg ulic: Chrobrego – Kolejowa – Polska - Sportowa/
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Urząd Miejski w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
realizacji
EFRR
Udział własny
EFRR
Udział własny
EFRR
Udział własny
(w zł)
2005-2006 10.000.000
2.000.000
800.000
5.500.000
1.700.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 25 % z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela projektu nr 16

Nazwa projektu
Rozbudowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej– Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−2.1. Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości – siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako ośrodków
upowszechniania kultury i edukacji dzieci i młodzieŜy,
−2.2. Przyjazna i nowoczesna szkoła kształcąca na potrzeby rynku pracy.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005-2006 5.050.000
50.000 1.050.000 200.000 750.000 2.700.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 17

Nazwa projektu
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym
– Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−2.1. Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości – siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako ośrodków
upowszechniania kultury i edukacji dzieci i młodzieŜy,
−2.2. Przyjazna i nowoczesna szkoła kształcąca na potrzeby rynku pracy.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005-2006 2.500.000
1.875.000 250.000 375.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 18
Nazwa projektu
Zakup RTG i analizatora biochemicznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−3.3. Umocnienie i rozwój sieci placówek ochrony zdrowia,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005-2006
1.500.000
1.125.000 150.000 225.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz MZ/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 19
Nazwa projektu
Modernizacja szpitala - Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
−3.3. Umocnienie i rozwój sieci placówek ochrony zdrowia,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005-2006
4.000.000
2.250.000 300.000 450.000 750.000 100.000 150.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz MZ/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 20

Nazwa projektu
Budowa, modernizacja oraz standaryzacja Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wraz z posterunkami
w miejscowościach: Dźwierzuty, Jedwabno i Wielbark
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Szczycieńskiego:
- 3. Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005-2006
15.000.000
6.000.000 750.000 1.500.000 5.250.000 750.000 750.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % środki własne inwestorabudŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 21

Nazwa projektu
Budowa infrastruktury spływów kajakowych rzeką Omulew
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
/ Powiatowy Ośrodek Informacji i Promocji Turystycznej
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.4. Rozwój kultury fizycznej,
−5. Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005 -2006
2.000.000
500.000 200.000 300.000 500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 %środki własne inwestorów.

Tabela projektu nr 22

Nazwa projektu
Budowa infrastruktury spływów kajakowych rzekami Saska - Sawica
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
/ Powiatowy Ośrodek Informacji i Promocji Turystycznej
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.4. Rozwój kultury fizycznej,
−5. Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005 -2006
1.000.000
250.000 100.000 150.000 250.000 100.000 150.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 %środki własne inwestorów.
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Tabela projektu nr 23

Nazwa projektu
Budowa infrastruktury ścieŜek rowerowych wokół Powiatu Szczycieńskiego
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
/ Powiatowy Ośrodek Informacji i Promocji Turystycznej
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−2.4. Rozwój kultury fizycznej,
−5. Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005 -2006
2.000.000
500.000 200.000 300.000 500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 %środki własne inwestorów.

Tabela projektu nr 24

Nazwa projektu
Ujęcie w sieć muzeów z terenu Powiatu Szczycieńskiego pod patronatem Muzeum Mazurskiego w Szczytnie
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ muzea z terenu Powiatu Szczycieńskiego
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−6.6. Ochrona spuścizny historycznej i dóbr kultury,
−5. Powiat Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej,
−2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet Udział
BudŜet Udział
BudŜet Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2005 -2006
500.000
187.500 25.000 37.500 187.500 25.000 37.500
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS oraz MK/,
- 15 %środki własne inwestorów.
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Tabela projektu nr 25
Nazwa projektu
Budowa chodnika w miejscowości Pasym
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Urząd Miasta i Gminy Pasym
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 3 Rozwój loklany, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
900.000
675.000 90.000 135.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 26
Nazwa projektu
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1512 N na odcinku Wielbark – Rozogi
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
2004
2005
2006
Nakłady do
Okres
poniesieni
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 27
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty, długość 0,828 km
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
2004
2005
2006
Nakłady do
Okres
poniesieni
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2004-2006
704.858
10.858
520.500 69.400 104.100
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 28
Nazwa projektu
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1474 N na odcinku Tylkowo –Krzywonoga - Kośno
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.
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Tabela projektu nr 29
Nazwa projektu
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1502 N na odcinku Szczytno-Świętajno
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 30
Nazwa projektu
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1506 N na odcinku Szczytno-Rudka-Wawrochy
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie,
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−1.5. Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych,
−3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich,
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych.
Harmonogram finansowy
Nakłady do
2004
2005
2006
Okres
poniesienia
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
BudŜet
Udział
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
państwa własny
państwa własny
państwa własny
2006
2.000.000
1.500.000 200.000 300.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych z EFRR,
- 10 % kwalifikujących się wydatków publicznych z budŜetu państwa /MGPiPS/,
- 15 % budŜet powiatu.

Tabela projektu nr 31
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Nazwa projektu
Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej
oraz świadczenia usług publicznych
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zgodność projektu z priorytetami ZPORR i celami Strategii
Zgodność z priorytetami ZPORR:
Priorytet 1Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Zgodność z celami Strategii Rozwoju Powiatu
−3.5. Optymalizacja dostępności usług publicznych,
−1.1. Opracowanie i wdraŜanie polityki rozwoju gospodarczego powiatu,
−2.1. Umocnienie miasta Szczytno i miejscowości – siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako ośrodków
upowszechniania kultury i edukacji dzieci i dorosłych.
Harmonogram finansowy
2004
2005
2006
Nakłady do
Wkład
Wkład
Wkład
Okres
poniesienia
Udział
Udział
Udział
Urzędu
Urzędu
Urzędu
realizacji
EFRR
EFRR
EFRR
(w zł)
Marszałkow- własny
Marszałkow- własny
Marszałkow- własny
skiego

skiego

skiego

17.000.000 1.000.000 86.000
2005-2006 23.000.000
Poziom dofinansowania projektu:
- 17.000.000 zł dotacji z funduszu EFRR
- 1.000.000 zł udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 1.250.000 zł wkład powiatów (19) z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 3.750.000 zł wkład gmin (110) z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 86.000 z budŜetu Powiatu Szczycieńskiego

9.2. Projekty inwestycyjne Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013
/realizacja warunkowa inwestycji – po zabezpieczeniu środków finansowych/
1. Modernizacja dróg (odnowa nawierzchni, budowa rowów, chodników i zjazdów,
modernizacja drogowych obiektów inŜynierskich):
•Nr 1504 N dr. kraj. nr 53 – Świętajno – Spychowo
•Nr 1667 Ndr. kraj. nr 53 – Lipowiec – dr. nr 1512 N (Łuka)
•Nr 1633 N (dr. kraj. nr 53) Pasym – Jedwabno
•Nr 1514 N KsięŜy Lasek – gr. woj. (Myszyniec)
•Nr 1967 N Nowe Kiejkuty – dr. kraj. nr 58 (Stare Kiejkuty)
•Nr 1482 N Warchały – Szczytno
•Nr 1669 N Olędry – Zieleniec
•Nr 1643 N dr. kraj. nr 57 – Kucbork – Wielbark
•Nr 1631 N Przeździęk Wlk. – Baranowo
•Nr 1653 N Miętkie – Marksewo
•Nr 1649 N Rutkowo – Kałęczyn – Jabłonka – dr. woj. nr 600
•Nr 1683 N Czarny Piec – dr. kraj. nr 58.

2. Przebudowa dróg (poszerzenie i odnowa nawierzchni jezdni, budowa rowów, chodników
i zjazdów, modernizacja drogowych obiektów inŜynierskich):
•Nr 1514 N KsięŜy Lasek – gr. woj. (Myszyniec)
•Nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty
•Nr 1496 N Dźwierzuty – Orzyny – dr. kraj. nr 58 – Świętajno
•Nr 1512 N Wielbark – Zieleniec DuŜy – Rozogi
•Nr 1663 N Szczytno – Zabiele – Lejkowo
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•Nr 1494 N Sąpłaty – Dźwierzuty
•Nr 1507 N dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo)
•Nr 1510 N Kołodziejowy Grąd-Lipowiec
•Nr 1474 N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga –Tylkowo–Burdąg –Nowy Dwór (dr. nr 1464 N)
•Nr 1671 N Lejkowo – Kipary – dr. nr 1512 N
•Nr 1643 N dr. kraj. nr 57 – Kucbork – Wielbark
•Nr 1635 N Jedwabno – Szuć
•Nr 1496 N Dźwierzuty – Orzyny – dr. kraj. nr 58 – Świętajno
•Nr 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58)
•Nr 1462 N dr. nr 1471 N – Leszno – Rumy – Rusek Wlk. (dr. nr 1464 N)
•Nr 1675 N Jeruty – Lipowiec
•Nr 1506 N Szczytno – Wawrochy
•Nr 1518 N Kokoszki – Faryny – Karwica – KrzyŜe
•Nr 1651 N Rumy – Dźwierzuty
•Nr 1637 N Pasym – Dźwiersztyny
•Nr 1681 N dr kraj. nr 58 – Kolonia – dr nr 1518 N (Faryny)
•Nr 1484 N Rekownica – Sasek Mały – dr. kraj. nr 57
•Nr 1930 N Pasym stacja – dr. pow nr 1474 N
•Nr 1492 N Szczepankowo – Targowo
•Nr 1657 N dr. kraj. nr 53 – Szczytno
•Nr 1673 N dr. nr 1502 N (Jerutki) – Olszyny – Gawrzyjałki
•Nr 1649 N Rutkowo – Kałęczyn – Jabłonka – dr. woj. nr 600
•Nr 1500 N Dębówko – Kobyłocha – Trelkówko – dr. woj. nr 600
•Nr 1647 N dr. kraj. nr 57 – Nowe Kiejkuty
•Nr 1677 N dr. kraj. nr 53 – Nowe Czajki – Jeromin
•Nr 1480 N Waplewo – Jurgi
•Nr 1639 N Witowo – Warchały
•Nr 1603 N Napiwoda-Czarny Piec

3.Przebudowa dróg (wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowa rowów, chodników,
modernizacja drogowych obiektów inŜynierskich):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr 1522 N Rozogi – Spaliny Wlk. – Turośl – dr. kraj. 58 (Pisz)
Nr 1498 N Rańsk – Babięta
Nr 1500 N Dębówko – Kobyłocha – Trelkówko – dr. woj. nr 600
Nr 1679 N dr. kraj. nr 58 – dr. nr 1496 N (Zimna Woda)
Nr 1659 N dr. kraj. nr 58 (Janowo) – Sędańsk – Siódmak
Nr 1516 N Klon – Wujaki – Dąbrowy
Nr 1490 N dr. nr 1509 N – dr. nr 1507 N
Nr 1641 N dr. nr 1482 N – dr. nr 1484 N
Nr 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58)
Nr 1532 N dr. woj. nr 545 – Kot
Nr 1665 N Rudka – Małdaniec – dr. nr 1663 N
Nr 1474 N dr. kraj. nr 53–Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr. nr 1464 N)
Nr 1488 N dr. kraj. nr 57 – Popowa Wola
Nr 1469 N Purda – Pasym
Nr 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58)
Nr 1478 N Pasym – Elganowo – Jęcznik
Nr 1605 N dr. nr 1603 N – Natać Mała - dr. woj. nr 545
Nr 1673 N dr. nr 1502 N (Jerutki) – Olszyny – Gawrzyjałki
Nr 1520 N Rozogi – Kowalik - Ciesina
Nr 1639 N Witowo – Warchały
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•
•
•
•
•

Nr 1771 N Prusinowo – Spychowo
Nr 1478 N Pasym – Elganowo – Jęcznik
Nr 1524 N Dąbrowy – gr. woj. (Łączki)
Nr 1655 N Stare Kiejkuty – Jerutki
Nr 1572 N dr woj. nr 604 (Puchałowo) – Baranowo – gr. woj. (Opaleniec),

4.Budowa nowej nawierzchni jezdni i modernizacja drogowych obiektów inŜynierskich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr 1912 N dr. nr 1498 N (Jeleniewo) – Gant
Nr 1510 N Kołodziejowy Grąd – Lipowiec
Nr 1520 N Rozogi – Kowalik - Ciesina
Nr 1498 N Rańsk – Babięta
Nr 1482 N Warchały – Szczytno
Nr 1500 N Dębówko – Kobyłocha – Trelkówko – dr. woj. nr 600
Nr 1659 N dr. kraj. nr 58 (Janowo) – Sędańsk – Siódmak
Nr 1516 N Klon – Wujaki – Dąbrowy
Nr 1480 N Waplewo – Jurgi
Nr 1482 N Warchały – Szczytno
Nr 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58)
Nr 1665 N Rudka – Małdaniec – dr. nr 1663 N
Nr 1474 N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr.
nr 1464 N)
• Nr 1488 N dr. kraj. nr 57 – Popowa Wola
• Nr 1469 N Purda – Pasym
• Nr 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58)
• Nr 1478 N Pasym – Elganowo – Jęcznik
• Nr 1605 N dr. nr 1603 N – Natać Mała - dr. woj. nr 545
• Nr 1572 N dr woj. nr 604 (Puchałowo) – Baranowo – gr. woj. (Opaleniec)
• Nr 1673 N dr. nr 1502 N (Jerutki) – Olszyny – Gawrzyjałki
• Nr 1649 N Rutkowo – Kałęczyn – Jabłonka – dr. woj. nr 600
• Nr 1508 N dr. nr 1665 N – Piecuchy
• Nr 1472 N Butryny – Łajs (dr. nr 1470 N)
• Nr 1655 N Stare Kiejkuty – Jerutki
• Nr 1572 N dr woj. nr 604 (Puchałowo) – Baranowo – gr. woj. (Opaleniec)
• Nr 1507 N dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N
(Jeleniewo)
• Nr 1507 N dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N
(Jeleniewo)
• Nr 1470 N dr. woj. nr 598 – Nowy Ramuk – Nowa Wieś – Rutki.
5.Budowa i wyposaŜenie sali gimnastycznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z
budową placu zabaw ze ścieŜką rehabilitacyjną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Szczytnie.
6.Modernizacja i standaryzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie /II etap/.
7.Modernizacja i standaryzacja Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wraz
z posterunkami /II etap/.
8.Rozbudowa obiektu edukacyjnego wraz z remontem sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 4
w Rozogach.
9.Budowa infrastruktury spływów kajakowych rzeką Krutynia, w granicach Powiatu Szczycieńskiego.
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ROZDZIAŁ X

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Szczycieńskiego

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach ZPORR objęte zostaną
monitoringiem, który dostarczy informacji dotyczących postępów we wdraŜaniu programu
oraz umoŜliwi dokonanie oceny jego wykonania. Wskaźniki te, podzielone są na trzy
kategorie:
1. wskaźniki produktu-odnoszą się do rzeczowych efektów działania,
2. wskaźniki rezultatu-odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom
wynikającym z wdroŜenia programu,
3. wskaźniki oddziaływania-obrazują konsekwencje danego programu wykraczające
poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie moŜe
odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, ale
pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych,
oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze
zrealizowanego działania.

Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa

Wskaźnik produktu

-

długość dróg powiatowych
liczba zrealizowanych projektów poprawy dróg
liczba zrealizowanych projektów poprawy transportu publicznego

-

powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w
wyniku budowy i modernizacji dróg
liczba wypadków drogowych

Wskaźnik rezultatu
-

Wskaźnik oddziaływania

-

nakłady na bieŜące utrzymanie /naprawy nawierzchni/ dróg
powiatowych
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Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
-

Wskaźnik produktu

-

Wskaźnik rezultatu
-

Wskaźnik oddziaływania
-

liczba węzłów dostępowych umoŜliwiających dostęp do sieci
szerokopasmowej
liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego
dostępu
liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w jednostkach
publicznych
liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostepu do Internetu
(PIAP)
liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp
do Internetu
liczba korzystających z PIAP
ilość uŜytkowników posiadających szerokopasmowy dostęp do
Internetu
ilość stworzonych miejsc pracy

Priorytet 3
Rozwój lokalny

Działanie 3.1. Obszary wiejskie
-

Wskaźnik produktu
-

-

Wskaźnik rezultatu

-

Wskaźnik oddziaływania

-

długość dróg powiatowych i gminnych
liczba projektów z zakresu lokalnej kultury, w tym ochrony
dziedzictwa kulturowego
liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub słuŜącej aktywnym formom
wypoczynku, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego
powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub słuŜącej
aktywnym formom wypoczynku
liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji
turystycznej
powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w
wyniku budowy i modernizacji dróg
liczba turystów krajowych i zagranicznych korzystających z
infrastruktury turystycznej
liczba uczestników imprez, spływów, ścieŜek rowerowych
liczba osób korzystających z informacji turystycznej
liczba nowych przedsiębiorców w obszarze kultury, turystyki,
sportu i rekreacji,
dochody jednostek samorządu terytorialnego z turystyki i kultury
wielkość migracji
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Priorytet 3
Rozwój lokalny

Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
-

Wskaźnik produktu

-

-

Wskaźnik rezultatu
-

Wskaźnik oddziaływania

-

długość dróg powiatowych i gminnych
liczba projektów z zakresu lokalnej kultury
liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub słuŜącej aktywnym formom
wypoczynku, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego
powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub słuŜącej
aktywnym formom wypoczynku
liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji
turystycznej
powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w
wyniku budowy i modernizacji dróg
liczba turystów krajowych i zagranicznych korzystających z
infrastruktury turystycznej
powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne
liczba uczestników imprez, spływów, ścieŜek rowerowych
liczba osób korzystających z informacji turystycznej
liczba nowych przedsiębiorców w obszarze kultury, turystyki,
sportu i rekreacji,
dochody jednostek samorządu terytorialnego z turystyki i kultury
wielkość migracji

Priorytet 3
Rozwój lokalny

Działanie 3.5.Lokalna infrastruktura społeczna

Wskaźnik produktu

-

Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik oddziaływania

-

-

liczba projektów edukacyjnych
liczba projektów ochrony zdrowia
powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów
przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe
liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu
lokalnym
liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych
obiektów edukacyjnych/sportowych,
zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem
wskaźnika inflacji
liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
udział osób pozostających na miejscu celem edukacji
udział osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu
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ROZDZIAŁ XI
PLAN FINANSOWY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA LATA 2004-2006

1

2
3
4
I
II
5

6
III
7
8
IV

2004

2005

2006

5.846.428

5.963.356

6.082.623

2.853.584
20.147.883
3.985.253
4.807.000
34.786.564
4.368.170
39.154.734

2.910.656
20.550.841
4.064.958
4.903.140
35.482.295
3.081.950
38.564.245

2.968.869
20.961.857
4.146.257
5.001.203
36.191.941
2.505.730
38.697.671

33.975.214

34.654.718

35.347.813

19.450.860

19.839.877

20.236.675

2.319.732

2.366.127

2.413.449

36.294.946

37.020.845

37.761.262

300.000
1.066.220
1.366.220
37.661.166
-2.874.602

212.000
1.066.220
1.278.220
38.299.065
-2.816.770

173.000
466.220
639.220
38.400.482
-2.208.541

8,2635

7,9385

6,1023

Dochody własne
z tego:
Udziały w dochodach budŜetu Państwa
Subwencje z budŜetu Państwa
Dotacje celowe na zadania zlecone
Dotacje celowe na zadania własne
Ogółem dochody BudŜetu 1+2+3+4
PoŜyczki i kredyty *
Razem I i II
Wydatki bieŜące budŜetu Powiatu (bez
odsetek od poŜyczek)
w tym wynagrodzenia i pochodne
Wydatki na inwestycje bez odsetek od
poŜyczek
Wydatki budŜetu 5+6
Oprocentowanie poŜyczek
Spłata poŜyczek i kredytów
Razem poz. 7+8
Razem III i IV
Wynik finansowy [I-(III+IV)]
% udział pozycji IV w dochodach rocznych

* PoŜyczki z WFÓŚiGW, kredyty na udział własny
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ROZDZIAŁ XII
KONTROLA REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2013

BieŜącą kontrolę nad realizacją celów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu
Szczycieńskiego oraz monitoring załoŜeń, sprawować będzie Zarząd Powiatu
w Szczytnie. Wszystkie wydziały oraz jednostki organizacyjne, w sprawozdaniu z działalności
za rok poprzedni, zobligowane zostaną do dokonywania analizy swojej pracy, pod kątem
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego. W realizacji tego zadania
pomocne będą, zawarte w Rozdziale X, wskaźniki monitorowania. Ponadto, niniejsze
sprawozdanie winno zawierać informacje dotyczące:
1. aktualności przyjętych w Planie załoŜeń,
2. stopnia realizacji załoŜonych w Planie celów,
3. uwag, co do adekwatności wyboru sposobu realizacji celów,
4. propozycji działań alternatywnych, w sytuacji gdy przyjęte rozwiązania nie
przyniosą oczekiwanych efektów lub pojawią się przeszkody uniemoŜliwiające
realizację celów,
5. propozycji zmian w uwarunkowaniach rozwoju Powiatu Szczycieńskiego.
Zarząd Powiatu w Szczytnie, na podstawie powyŜszych sprawozdań będzie
przygotowywał informację dla Rady Powiatu, nt. realizacji celów Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Szczycieńskiego. Informacja ta, powinna zawierać takie elementy jak:
1. wykaz działań podjętych w ramach realizacji celów strategicznych,
2. nakreślenie priorytetowych planów na przyszły rok,
3. propozycje ewentualnych zmian i uzupełnień do Planu.
W latach 2006, 2009 i 2013 Zarząd Powiatu w Szczytnie obligatoryjnie powinien
przeprowadzić kontrolę, która będzie uwzględniać uwagi i propozycje lokalnej społeczności i
partnerów społecznych. Efektem owej współpracy moŜe być wypracowanie zmian w załoŜeniach
na kolejne lata.
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ROZDZIAŁ XIII
OCENA ZGODNOŚCI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU
SZCZYCIEŃSKIEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Cele i zadania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata
2004 - 2013 zostały sformułowane z uwzględnieniem kierunków zapisanych w:
− Narodowym Planie Rozwoju,
− Programie Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
− Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego,
− Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Cel I Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur" jest spójny z
następującymi osiami Narodowego Planu Rozwoju:
− Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług,
− Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
− Tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, promowanie
zrównowaŜonego rozwoju i spójności przestrzennej,
− Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji
niektórych obszarów.
Pierwszy cel operacyjny Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 2013 jest spójny z poniŜszymi celami strategicznymi Programu Rozwoju Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
− Wzrost konkurencyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez
wzmocnienie infrastruktury technicznej i społecznej słuŜącej rozwojowi
gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności zamieszkania,
− Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i
regionalnym, a takŜe poprawa zdolności do propagowania i realizacji projektów w
zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach,
− Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagroŜonych marginalizacją, w celu
umoŜliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy,
a takŜe zbieŜny z pierwszym i czwartym celem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa warmińsko-Mazurskiego:
− Dobrze rozwinięta przedsiębiorczość,
− ZamoŜne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki regionu.
Cel pierwszy wpisuje się takŜe w trzy priorytety Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego:
− Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów,
− Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
− Rozwój lokalny.
Cel II Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu" jest spójny z drugą osią Narodowego
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Planu Rozwoju - Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia i drugim celem Programu Rozwoju
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Stworzenie warunków dla rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a takŜe poprawa zdolności do
propagowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach.
Cel ten, odpowiada takŜe drugiemu i ósmemu celowi Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
− Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający
rozwojowi zasobów ludzkich,
− Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego.
i wpisuje się w działania pierwszego, drugiego i trzeciego priorytetu Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Cel III Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński rejonem optymalnych warunków Ŝycia mieszkańców" jest zgodny z piątą osią
Narodowego Programu Rozwoju, która brzmi - Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów
i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Odpowiada on takŜe pierwszemu celowi
Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wzrost
konkurencyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wzmocnienie infrastruktury
technicznej i społecznej słuŜącej rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności
zamieszkania. Cel trzeci jest spójny z trzecim celem Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Infrastruktura techniczna zapewniająca
bardziej zrównowaŜony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cel ten, wpisuje się w
działania pierwszego i trzeciego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, czyli: Infrastruktura ochrony środowiska i regionalna infrastruktura społeczna.
Cel IV Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński rejonem rozwoju nowoczesnego rolnictwa" wpisuje się w czwartą oś
Narodowego Planu Rozwoju, którą jest Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie.
Cel ten jest zbieŜny z następującymi celami strategicznymi Programu Rozwoju regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
− Wzrost konkurencyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez
wzmocnienie infrastruktury technicznej i społecznej słuŜącej rozwojowi
gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności zamieszkania,
−
Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i
regionalnym, a takŜe poprawa zdolności do propagowania i realizacji projektów w
zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach,
−
Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagroŜonych marginalizacją, w
celu umoŜliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy.
Cel czwarty jest spójny z czwartym celem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ZamoŜne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie
filarem gospodarki regionu. Odpowiada on równieŜ drugiemu i trzeciemu priorytetowi
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
− Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
− Rozwój lokalny.
Cel V Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej" wpisuje się we wszystkie osie
Narodowego Planu Rozwoju:
− Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług
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− Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia
− Tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, promowanie
zrównowaŜonego rozwoju i spójności przestrzennej
− Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie
− Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji
niektórych obszarów.
Piąty cel ten jest zbieŜny z następującymi celami strategicznymi Programu Rozwoju
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
− Wzrost konkurencyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez
wzmocnienie infrastruktury technicznej i społecznej słuŜącej rozwojowi
gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności zamieszkania,
− Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i
regionalnym, a takŜe poprawa zdolności do propagowania i realizacji projektów w
zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach,
− Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagroŜonych marginalizacją, w celu
umoŜliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy.
Cel ten, jest spójny z piątym i szóstym celem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
− Turystyka wiodącą dziedzina gospodarki Warmii i Mazur,
− Warmia i Mazury atrakcyjne, przyjazne i gościnne.
Cel ten, wpisuje się w działanie pierwszego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjny
Rozwoju Regionalnego - Rozwój turystyki i kultury oraz priorytet trzeci – Rozwój lokalny.
Cel VI Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 - 2013 "Powiat
Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego, dóbr dziedzictwa kulturalnego i
kultywuje tradycje regionu" jest zbieŜny z pierwszym celem strategicznymi Programu
Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Wzrost konkurencyjności
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wzmocnienie infrastruktury technicznej i
społecznej słuŜącej rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności zamieszkania, a takŜe
z siódmym i ósmym celem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego:
− Województwo Warmińsko-Mazurskie krajowym liderem czystości środowiska,
− Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego.
Cel szósty, wpisuje się w działania pierwszego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjny
Rozwoju Regionalnego:
− Infrastruktura ochrony środowiska,
− Rozwój turystyki i kultury,
oraz priorytet trzeci – Rozwój lokalny.
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