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1.

Metodologia pracy

Prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015 prowadzono
w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z lipca 2007 roku.
Dokument

uwzględnia

najistotniejszych

wszystkie

kierunków

rozwoju

elementy
powiatu,

konieczne
jest

do

zgodny

sformułowania
z

dokumentami

strategicznymi wyŜszego rządu (strategią rozwoju kraju, województwa) oraz
ze strategiami gmin wchodzących w skład powiatu. Ponadto w dokumencie znajduje
się analiza aktualnej sytuacji Powiatu Puławskiego oraz omówienie jego szans
i zagroŜeń (analiza SWOT).
Wnioski płynące z diagnozy sytuacji powiatu oraz rezultaty konsultacji społecznych
znalazły swój wyraz w sformułowanej wizji i misji powiatu oraz w opisanych celach
strategicznych i operacyjnych.
Zasadnicze prace nad opracowaniem Strategii prowadzono w dwóch etapach, którym
odpowiada struktura niniejszego dokumentu:
Etap pierwszy:
a) Opracowanie metodologii tworzenia strategii,
b) Zaktualizowanie

i

zredefiniowanie

zasadniczych

problemów

rozwoju

powiatu,
c) Diagnoza aktualnego stanu powiatu;
Etap drugi:
a) Powołanie grup roboczych i prezentacja aktualnego stanu powiatu,
b) Prace w grupach roboczych,
c) Opracowanie i prezentacja wyników prac grup roboczych.

1.1 Grupy robocze
Głównym załoŜeniem metodycznym Strategii Rozwoju było powołanie pięciu grup
roboczych, które dobrane zostały według klucza problemowego (odpowiadającego
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ustawowemu zakresowi odpowiedzialności powiatu). Zespoły robocze podjęły
następującą problematykę:
a) Transport i infrastruktura:
Zakres prac dotyczył przede wszystkim: transportu zbiorowego i dróg publicznych,
geodezji, dostępności wsi, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami,
administracji

architektoniczno-budowlanej,

utrzymania

powiatowych

obiektów

i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
b) Rozwój gospodarczy:
Zespół podjął się opracowania zagadnień dotyczących małych, średnich i duŜych
przedsiębiorstw, restrukturyzacji wsi i rolnictwa, turystyki i rekreacji, gospodarki
wodnej.
c) Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców:
Prace zespołu skupiły się na promocji i ochronie zdrowia, pomocy społecznej, polityce
prorodzinnej, wspieraniu osób niepełnosprawnych, ochronie dóbr kultury, ochronie
środowiska i przyrody, ochronie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
ochronie

przeciwpowodziowej

i

przeciwpoŜarowej,

a

takŜe

przeciwdziałaniu

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
d) Zasoby ludzkie:
Przedmiotem spotkań roboczych była problematyka edukacji publicznej, kultury
fizycznej, promocji przedsiębiorczości oraz zagadnienie budowy społeczeństwa
informatycznego.
e) Współpraca ponadlokalna:
Zespół roboczy podjął kwestię szeroko pojętego rozwoju lokalnego i budowy strategii
promocji powiatu, współpracy z innymi podmiotami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi.
Rezultatami

pierwszej

tury

obrad

zespołów

roboczych

było

zdefiniowanie

zasadniczych problemów powiatu oraz wskazanie moŜliwych sposobów na ich
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rozwiązanie. Tura druga przyczyniła się do sformułowania i zatwierdzenia kierunków
rozwoju powiatu, czego rezultatem są zawarte w niniejszym dokumencie cele:
strategiczne i operacyjne oraz zadania: strategiczne i realizacyjne.

1.2 Struktura dokumentu

Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015, zwana dalej Strategią,
jest dokumentem składającym się z dwóch części. Cześć pierwsza poświęcona jest
analizie aktualnej sytuacji powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem tych dziedzin,
które odpowiadają kompetencjom polityki powiatowej i stanowią przesłanki do
wytyczenia misji i celów strategicznych. Dlatego w dokumencie znalazły się
informacje o gminach powiatu, jego ludności, rynku pracy, edukacji, infrastrukturze,
gospodarce i ochronie środowiska.
Część druga jest odpowiedzią na główne problemy powiatu poprzez wskazanie wizji,
misji i wizji oraz celów i zadań, jakie współautorzy opracowania postawili przed
jednostką. Zgodnie z Vademecum opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego, cele
i zadania mają powiązanie z problemami, które w oparciu o przygotowane analizy
uznano za najbardziej istotne.
Schemat struktury części strategicznej dokumentu przedstawia rysunek na stronie 7.

Poza dokumentem głównym Strategii na całość opracowania składają się następujące
załączniki: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2010, Plan Inwestycyjny na rok
2008, Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program
Ochrony Środowiska Powiatu Puławskiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Puławskiego. Przez okres obowiązywania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego
mogą one ulegać aktualizacji. Aktualizacja załączników następować będzie na
podstawie uchwały Rady Powiatu w Puławach i nie będzie skutkowała koniecznością
aktualizacji dokumentu głównego jeśli zmiany dokonane w którymś z załączników nie
będą pociągać za sobą konieczności zmian zapisów w tym dokumencie.
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Rysunek 1: Schemat struktury części strategicznej dokumentu
Wizja

Misja

Cel strategiczny
nr 1

Cel
operacyjny
nr 1.1

Cel
operacyjny
nr 1.x

Cel strategiczny
nr X

Cel
operacyjny
nr X.1

Cel
operacyjny
nr X.x

Źródło: opracowanie własne

Cele strategiczne są zwięzłym opisem kierunku rozwoju dla głównych dziedzin
polityki powiatu. Natomiast cele operacyjne są rozbiciem i uszczegółowieniem
celów strategicznych. Odpowiadają one na jeden konkretny problem, starając się
nakreślić schemat działań, który przyczyni się do rozwikłania pojedynczego
zagadnienia polityki powiatu.
Zadania dzielą się na strategiczne i realizacyjne.
Zadania strategiczne

są

konkretnymi, określonymi

w

czasie

działaniami,

stanowiącymi rozwinięcie celu operacyjnego, a ponadto posiadają jasny i precyzyjny
system monitorowania. Specyfika zadań strategicznych wpisuje się bezpośrednio
w zadania będące w gestii powiatu na podstawie ustawy.
Zadania realizacyjne zaś, wskazują na potencjalne działania, jakie powiat moŜe
podjąć w celu udzielenia wsparcia określonym celom operacyjnym.
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2. Zadania powiatu według
Ustawy o Samorządzie Powiatowym

Funkcjonowanie powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, określa Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym. Wedle tej ustawy powiat zobowiązany jest wykonywać zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1. edukacji publicznej,
2. promocji i ochrony zdrowia,
3. pomocy społecznej,
4. polityki prorodzinnej,
5. wspierania osób niepełnosprawnych,
6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7. kultury i ochrony dóbr kultury,
8. kultury fizycznej i turystyki,
9. geodezji, kartografii i katastru,
10. gospodarki nieruchomościami,
11. administracji architektoniczno-budowlanej,
12. gospodarki wodnej,
13. ochrony środowiska i przyrody,
14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16. ochrony

przeciwpowodziowej,

przeciwpoŜarowej

i

zapobiegania

innym

nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
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18. ochrony praw konsumenta,
19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
20. obronności,
21. promocji powiatu,
22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu posiada jednocześnie wyłączną zdolność podejmowania uchwał
w sprawach

współpracy

ze

społecznościami

lokalnymi

innych

państw

oraz

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwalania
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli

i

porządku

publicznego,

uchwalania

powiatowego

programu

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, podejmowania
uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, podejmowania uchwał w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, podejmowania uchwał
w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Spektrum obowiązków, jakie znajdują się w gestii polityki powiatowej, zobowiązuje
przygotowujących Strategię do uwzględnienia kaŜdego z aspektów, który znalazł
swój zapis w stosownej ustawie. Dlatego teŜ w związku z potrzebami problemowego
i indywidualnego budowania rozwoju Powiatu Puławskiego podzielono powyŜsze
prerogatywy na pięć grup tematycznych. Są to:
•

transport i infrastruktura,

•

rozwój gospodarczy,

•

poprawa jakości Ŝycia mieszkańców,

•

rozwój zasobów ludzkich,

•

promocja i współpraca ponadlokalna.

Przedmiotem pracy kaŜdej z grup było opracowanie odrębnej tematyki. Daje to
gwarancję ustosunkowania się Strategii do kaŜdej z gałęzi polityki powiatu przy
jednoczesnym

uwydatnieniu

problemów

szczególnie

istotnych

dla

Powiatu

Puławskiego.
9

Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015

3. Diagnoza Sytuacji Powiatu Puławskiego
Elementem poprzedzającym opracowanie kierunku rozwoju oraz konkretnych celów
i zadań strategicznych jest analiza aktualnego stanu powiatu. Uwzględnia ona kaŜdy
problem istotny dla opracowania klarownej, precyzyjnej i wykonalnej strategii
rozwoju. W poniŜszym omówieniu sytuacji Powiatu Puławskiego uwzględniono
informacje najistotniejsze, które:
a) dają obraz powiatu, jako całości geograficznej, społecznej, gospodarczej;
b) stanowią podstawę dla określonych w II części niniejszego dokumentu: misji,
wizji i celów strategicznych.

3.1 PołoŜenie
Powiat Puławski znajduje się w zachodniej części województwa lubelskiego i zajmuje
obszar 933 km2. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się 11 gmin.
Powiat leŜy na pograniczu WyŜyny Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej, a na jego terenie
kończy się przełom Wisły przez pas WyŜyn Środkowopolskich. Cechuje się
niepowtarzalnymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, co przekłada się na
wysoką atrakcyjność turystyczną terenów powiatu. Na szczególną uwagę zasługuje
specyficzna rzeźba terenu (szczególnie w obrębie dolin rzecznych) - na terenie
występują liczne wąwozy i zalesione doliny.
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Rysunek 2: PołoŜenie Powiatu Puławskiego w województwie lubelskim

Źródło: pl.wikipedia.org

3.2 Gminy 1
W skład Powiatu Puławskiego wchodzi 11 gmin, w tym:
a) 1 gmina miejska (Puławy),
b) 2 gminy miejsko – wiejskie (Kazimierz Dolny, Nałęczów),
c) 8 gmin wiejskich (Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów,
Puławy, Wąwolnica, śyrzyn).
W obrębie powiatu znajdują się 162 sołectwa.

1

Diagnoza sytuacji gmin opracowana została m.in. na podstawie Ankiet informacyjnych na temat
gmin województwa lubelskiego (www.lublin.uw.gov.pl/ankieta), informację o gminie Miasto Puławy
opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacji).
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Rysunek 3: Podział administracyjny Powiatu Puławskiego

Źródło: www.pl.pulawy.pl

Najbardziej zaludnioną gminą są Puławy (miasto), zamieszkiwane przez blisko 50 tys.
mieszkańców, jednostką zaś o największej powierzchni jest gmina Puławy - ponad
160 km2, na terenie której funkcjonuje 28 sołectw. Pomiędzy poszczególnymi
gminami zauwaŜalne są dysproporcje przejawiające się nie tylko w liczbie
mieszkańców, powierzchni czy ilości sołectw, ale takŜe w specyfice gospodarczej
i społecznej. RóŜnice te przestawione zostały poprzez poniŜszą charakterystykę
kaŜdej z gmin.
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Tabela 1: Gminy Powiatu Puławskiego (na podstawie danych z dnia 31 XII 2006)
Podmiot

Powierzchnia
(km2)

Sołectwa

Mieszkańcy

Powiat Puławski

933

162

116.663

Puławy (miasto)

50

-

49.433

Kazimierz Dn.

72

14

7.020

Nałęczów

63

19

9.298

Baranów

85

18

4.264

Janowiec

79

8

3.638

Końskowola

90

16

9.186

Kurów

101

17

8.003

Markuszów

40

10

3.059

Puławy (gmina)

162

28

11.241

Wąwolnica

62

17

4.868

śyrzyn

129

15

6.653

Gmina:

Źródło: GUS

a) Baranów:
Gmina Baranów jest typową jednostką o charakterze rolniczym. Na jej terenie
znajduje się 5120 ha uŜytków rolnych, na których funkcjonuje 758 gospodarstw
o średniej wielkości 5,7 ha. Gospodarstwa te stanowią 70% wszelkiej działalności
gospodarczej na terenie gminy (pozostałe to handel 10%, usługi 10% i przemysł
10%). Wiodące uprawy to zboŜa - 66%, ziemniaki - 9,4%, rośliny pastewne (w tym
kukurydza) – 6,6%; truskawki – 2%. Z produkcji zwierzęcej dominuje produkcja
Ŝywca wieprzowego (50%) oraz mleka (43%). Ogółem w gminie zarejestrowanych
jest ponadto 160 małych podmiotów gospodarczych i 8 średnich.
W gminie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazja oraz szkoły zawodowe
kształcące ponad 600 uczniów, jedna biblioteka gminna i jej dwie filie oraz jeden
ośrodek kultury. Na terenie gminy funkcjonuje takŜe Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.
Główne problemy, z jakimi boryka się gmina, to deficyt kanalizacji i związane z tym
negatywne oddziaływanie na rzekę Wieprz. Niedogodności dla mieszkańców
powodowane są takŜe brakiem sprawnej komunikacji zbiorowej oraz złym stanem
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dróg. W poczet sukcesów gminy zaliczyć naleŜy wybudowanie oczyszczalni ścieków
oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.
b) Janowiec:
Gmina Janowiec usytuowana jest w dolinie Wisły. Posiada dobre warunki do
prowadzenia upraw, mimo iŜ przewaŜają gleby klasy III. Powierzchnia uŜytków
rolnych wynosi 3679 ha, z czego grunty orne to prawie 2850 ha. W gminie
zarejestrowano ponad 550 gospodarstw rolnych o średniej wielkości 5,47 ha. Na ich
terenie uprawiane są głównie zboŜa (60%), uprawy sadownicze (13%), truskawki
(3 %), warzywa (2%). Wiodące kierunki produkcji zwierzęcej to trzoda chlewna
i chów krów mlecznych.
Na terenie gminy znajduje się jedna szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła
zawodowa, które łącznie kształcą ok. 750 osób: dzieci, młodzieŜy, a takŜe dorosłych.
Na rozwój społeczny wpływa obecność trzech bibliotek (w tym dwóch szkolnych)
i ośrodka kultury. Ponadto w gminie znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.
Sukcesami gminy są przede wszystkim inwestycje wodociągowe i telekomunikacyjne
oraz promocja obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych: zalewu w Janowicach,
przeprawy promowej Janowiec - Kazimierz, ruin zamku i kompleksu zabudowy
dworskiej wokół niego. W gminie powstaje coraz więcej kwater agroturystycznych
i innych obiektów infrastruktury turystycznej np.: Andrzejówka, Oblasówka.
Problemami Gminy Janowiec jest niezadowalający stan komunikacji zbiorowej, zły
stan nawierzchni dróg, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i niewystarczający rozwój
infrastruktury technicznej.
c) Kazimierz Dolny:
Gmina ta ma charakter miejsko-wiejski. UŜytki rolne zajmują powierzchnię 3580 ha,
z czego grunty orne to 2456 ha. Struktura zatrudnienia ludności rozkłada się głównie
pomiędzy rolnictwo (60%) oraz handel i usługi (30%). W gminie zarejestrowano
w sumie 683 gospodarstw rolnych (średnia wielkość 5,24 ha) trudniących się głównie
uprawą zboŜa – 43%, ziemniaków – 16%, uprawami sadowniczymi – 13%. W gminie
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funkcjonują takŜe 542 podmioty gospodarcze (531 małych i 11 średnich), zajmujące
się handlem, usługami i gastronomią.
System szkolnictwa obejmuje cztery szkoły podstawowe, gimnazjum, szkołę
zawodową, licea (zawodowe i ogólnokształcące) oraz Kolegium Sztuk Pięknych.
W Kazimierzu Dolnym znajduje się jedna biblioteka gminno-miejska i jej filia, jeden
ośrodek kultury (Kazimierski Ośrodek Kultury) oraz Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.
Rozwój gminy wspierany jest przez aktywność organizacji pozarządowych takich jak:
Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Nałęczowsko-Kazimierskich, Fundacja
Kuncewiczów,

Towarzystwo

Przyjaciół

Kazimierza,

Towarzystwo

Opieki

nad

Zabytkami, Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Oddział Kazimierz, Klub Rotary,
Fundacja X Muzy, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego – Kazimierska
Fara.
Gmina sprawnie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury, o czym
świadczą inwestycje: budowa wodociągu w Witoszynie oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków

w

Bochotnicy.

Sukcesami

są

ponadto:

rozwój

sieci

komunalno-

wodociągowej, sieci gazowej, modernizacja ulic miejskich w Kazimierzu.
Główne problemy gminy to: trudności w rozwoju bazy turystycznej, słaby rozwój
infrastruktury technicznej.
d) Końskowola:
Gmina posiada duŜy obszar uŜytków rolnych: 7294 ha, z czego grunty orne to
6195 ha. Zarejestrowano 1359 gospodarstw rolnych, a ich średnia wielkość to 5,38
ha (uprawia się głównie zboŜa, – 60%, ale część terenów zajmują szkółki – 10%).
Podmiotów gospodarczych zarejestrowano 450, z czego duŜych – 5, średnich – 30
i małych – 415. Główne kierunki działalności to usługi (44%), handel (50%)
i przemysł (6%).
Szkolnictwo odbywa się na poziomie podstawowym (4 szkoły), gimnazjalnym
(1 szkoła), ponadgimnazjalnym zawodowym (1 szkoła). Szkoły te kształcą obecnie
1078 uczniów. W gminie znajdują się takŜe: jedna biblioteka gminna i dwie szkolne,
ośrodek kultury, a takŜe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
15
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Ponadto funkcjonuje tu Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego.
Działalność doradcza odbywa się poprzez rozbudowaną sieć Zespołów Doradztwa
znajdujących się w miejscowościach powiatowych regionu lubelskiego.
Gminie udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę gimnazjum oraz na
modernizację drogi w Lesie Stockim. Innymi sukcesami gminy jest telefonizacja
i gazyfikacja wszystkich miejscowości. Problemem jest natomiast częściowy brak
utwardzonych dróg.
e) Kurów:
W Kurowie zbiegają się dwa waŜne szlaki komunikacyjne - drogi krajowe nr 12 i 17
łączące zachodnią i wschodnią granicę państwa.
Większość
Dostępność

miejscowości

gminy

komunikacyjna

w

posiada

dogodne

granicach

gminy

połączenia
jest

komunikacyjne.

realizowana

drogami

powiatowymi i gminnymi, których stan ulega systematycznej poprawie.
Natomiast przez miejscowość Klementowice przebiega linia kolejowa NR 7: Warszawa
– Lublin – Dorohusk.
Kurów jest gminą wiejską, o charakterze rolniczo-przemysłowym z dobrze rozwiniętą
siecią usług. Powierzchnia uŜytków rolnych wynosi 7502 ha, z czego 6190 ha to
grunty orne, gdzie występują klasy gleb jedne z najlepszych. Główne uprawy to
zboŜa, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, owoce oraz rośliny przemysłowe /tytoń,
chmiel, zioła/. Produkcja zwierzęca to głównie hodowla bydła mlecznego i mięsnego,
trzody chlewnej i owiec.
W gminie zarejestrowanych jest 400 podmiotów gospodarczych, które głównie
zajmują się handlem (37%), usługami (ponad 37 %) oraz garbarstwem,
futrzarstwem i kuśnierstwem (13%) - charakterystycznym od kilkuset lat rodzajem
wytwórczości dla Kurowa. Ta działalność jest znana poza granicami naszego
województwa, w kraju i za granicą.
WyŜej wymienione dane wskazują na stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości
wśród mieszkańców.
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W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i jedna szkoła
zawodowa, kształcące ponad 900 uczniów. Ponadto gmina dysponuje biblioteką i jej
filią, gminnym ośrodkiem kultury i publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
W gminie działają stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„Wspólna

Szansa”

w

Klementowicach,

Kurowskie

Towarzystwo

Regionalne,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg” oraz stowarzyszenie
„Zjednoczenie i Przyszłość”.
Sukcesami gminy są przede wszystkim: zwodociągowanie całej gminy, wykonanie
sieci gazowej w 58%, sieci telefonii stacjonarnej w 88 %, zorganizowanie
składowiska odpadów oraz systematyczny rozwój infrastruktury drogowej, przy
pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz.
Natomiast głównym problemem gminy jest brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
oraz obwodnicy dróg krajowych nr 12 i 17.
f) Markuszów:
W gminie Markuszów uŜytki rolne zajmują 3348 ha, w tym grunty orne to ponad
2500 ha. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 675, a ich średnia wielkość to 5 ha.
Gospodarstwa te zajmują się głównie uprawą zboŜa, buraków cukrowych, tytoniu.
Dominacja rolnictwa nad innymi grupami przedsiębiorstw jest wyraźna gdyŜ
rolnictwem zajmuje się 42% podmiotów gospodarczych a usługami, handlem
i wytwórczością odpowiednio po 11%. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 110
małych podmiotów gospodarczych.
Infrastruktura społeczna, edukacyjna i kulturalna gminy to: szkoła podstawowa
i gimnazjum (które łącznie kształcą niemal 400 dzieci), Gminny Ośrodek Kultury,
biblioteka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Gmina rozwija się bez istotnego wsparcia środków zewnętrznych (wyjątkiem jest
modernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum), lecz przy udziale Markuszowskiego
Towarzystwa Regionalnego. Sukcesem Gminy jest bez wątpienia rozwój sieci
wodociągowej i gazowej, infrastruktury drogowej i ochrony zdrowia. Główne
problemy Markuszowa wynikają z niskiej opłacalności prowadzenia gospodarstw
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rolnych, co znajduje swoje konsekwencje w słabej kondycji finansowej mieszkańców
gminy.
g) Nałęczów
Ta gmina miejsko - wiejska jest jedną z najpręŜniej rozwijających się w powiecie.
UŜytki rolne na jej terenie zajmują 5066 ha, a rolnictwem trudni się 50% ludności,
w sektorze handlu zatrudnionych jest 12%, w sektorze usług 18%. W gminie
zarejestrowano 685 małych podmiotów gospodarczych i 1180 gospodarstw rolnych
o średniej wielkości 3,5 ha, trudniących się uprawą zboŜa, buraków cukrowych
i sadów.
Na terenie gminy znajduje się pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja, cztery szkoły
zawodowe, dwa licea oraz dwie szkoły policealne kształcące ponad 3000 uczniów.
Ponadto działa jedna gminno-miejska biblioteka i jej dwie filie oraz jeden ośrodek
kultury.
Miasto

Nałęczów

rekreacyjnej

i

zbudowało

sanatoryjnej.

silny

i

Zawarto

rozpoznawalny
sieć

wizerunek

partnerskich

umów

miejscowości
z

miastami

w Niemczech, Francji, na Węgrzech, Słowacji, co umacnia pozytywny wizerunek
gminy.
Głównym problemem gminy jest brak obwodnicy, zaś za sukces uznać naleŜy
osiągnięcie stuprocentowego poziomu gazyfikacji i telefonizacji.
h) Puławy (gmina)
W gminie Puławy na 7614 ha rozpościerają się uŜytki rolne, z których około 5728 ha
stanowią grunty orne. Głównymi uprawami są zboŜa, ale występują takŜe sady,
uprawy truskawek i kukurydzy. Produkcja zwierzęca opiera się na hodowli trzody
chlewnej.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 2750 gospodarstw rolnych (średnia
wielkość: 2,75 ha) oraz 620 małych podmiotów gospodarczych zajmujących się
usługami (ok. 25%), handlem (ok. 20%) i handlem obwoźnym (ok. 22%),
budownictwem (ok. 7%), a takŜe transportem, gastronomią, prowadzeniem hurtowni
i sklepów.
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Na terenie jednostki funkcjonuje siedem szkół podstawowych, trzy gimnazja, gminna
biblioteka i jej trzy filie oraz jeden ośrodek kultury. W sumie kształceniem objętych
jest ok. 1300 osób.
Sukcesem gminy jest rozwinięcie sieci transportu publicznego oraz wysoki stopień
telekomunikacji i systemu wodociągów. Problemem jest zły stan infrastruktury
transportowej (most na Wiśle) oraz koszty utrzymania jednostek oświatowych.
i) Puławy Miasto
Miasto Puławy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym
miast w kraju. Zajmuje powierzchnię 50 km² zamieszkałą przez około 50 tysięcy
mieszkańców. Na jego terenie funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 7 gimnazjalnych,
7 liceów ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji
Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Franciszka Dionizego
Kniaźnina, Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, Zespół Szkół Nr 2 im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej, Zespół Szkół
Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół przy Szpitalu Miejskim.
Zespół Szkół Europejskich, 2 szkoły policealne, Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia
Praktycznego w Puławach. W mieście działają takŜe dwie szkoły wyŜsze: Puławska
Szkoła WyŜsza i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
Publiczną opiekę zdrowotną zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Puławach, w ramach którego funkcjonują: Szpital Specjalistyczny,
Przychodnia

Specjalistyczna

Przyszpitalna,

Przychodnia

Specjalistyczna

oraz

4 przychodnie rejonowe świadczące podstawową opiekę zdrowotną.
Na

terenie

miasta

znajdują

się

takŜe

instytuty

badawcze

o

charakterze

ogólnopolskim: Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Uprawy NawoŜenia
i Gleboznawstwa,

Instytut

Nawozów

Sztucznych,

Instytut

Pszczelnictwa

i Kwiaciarstwa.
W sferze kulturalnej naleŜy odnotować działalność Puławskiego Ośrodka Kultury
„Dom Chemika”, osiedlowych domów kultury, młodzieŜowego domu kultury oraz
bibliotek. Infrastrukturę sportową tworzy szereg obiektów, w tym hala i stadion.
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W Puławach funkcjonuje równieŜ największe w województwie lubelskim Szkolne
Schronisko MłodzieŜowe, wpisane w międzynarodową sieć schronisk młodzieŜowych
International Youth Hostels.
Otoczenie gospodarcze tworzy przeszło 5000 podmiotów, wspierane między innymi
przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. W mieście utworzony został
Puławski Park Przemysłowy.
i) Wąwolnica:
Jest to gmina wiejska o powierzchni uŜytków rolnych przekraczającej 5000 ha
(grunty orne stanową ponad 4330 ha). Na terenach tych działa niemal 1500
gospodarstw o średniej wielkości 5 ha, które w większości trudnią się uprawą zboŜa.
W gminie zarejestrowano 150 podmiotów gospodarczych, z których 60% zajmuje się
rolnictwem, a 20 % handlem i usługami.
System oświatowy tworzą trzy szkoły podstawowe (dodatkowo jedna filialna)
i gimnazjum. Łącznie kształceniem objętych jest ponad 600 uczniów. W gminie działa
takŜe biblioteka gminna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wąwolnicy.
Sukcesem gminy jest wybudowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w Wąwolnicy,
wysoki stopień telefonizacji i gazyfikacji. Warta podkreślenia jest koniunktura na
gospodarstwa agroturystyczne, które pręŜnie rozwijają się na terenie gminy oraz
funkcjonowanie wyciągu narciarskiego w Rąblowie.
Problemami gminy są: słabo rozwinięta sieć dróg, niezadowalająca infrastruktura
turystyczna, brak parkingów, ścieŜek rowerowych i słaby stan kanalizacji. Swoistym
problemem jest ograniczenie moŜliwości inwestowania w działalność turystyczną,
wynikające z niedostosowanych do dzisiejszych potrzeb planów zagospodarowania.
j) śyrzyn
śyrzyn jest gminą o charakterze rolniczym. Na jej terenie znajduje się 7250 ha
uŜytków rolnych (w tym 5230 ha gruntów ornych), na których działa 1050
gospodarstw o średniej wielkości dochodzącej do 6,5 ha. Uprawiane są głównie
zboŜa, a w produkcji zwierzęcej dominuje bydło mleczne i trzoda chlewna.
Podmiotów gospodarczych w gminie zarejestrowano ponad 500, z czego 5 to
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podmioty średniej wielkości. Kierunki działalności tych podmiotów mają charakter
rolniczy (70%) oraz handlowy i usługowy (po 10%).
W granicach administracyjnych gminy znajdują się cztery szkoły podstawowe i jedno
gimnazjum, zespół szkół, ponadto biblioteka i trzy filie, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. Brak jest natomiast ośrodka kultury.
Gmina pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i modernizację, czego przykładem są
budowy dróg, kanalizacji, budowa i remonty szkół. Innym sukcesem gminy jest
budowa systemu wodociągów na terenie całej gminy oraz telefonizacja. Problemami
natomiast są: brak pełnego systemu kanalizacji, zły stan dróg i rozdrobnienie
gospodarstw rolnych.

3.3 Ludność
Pod względem liczby mieszkańców Powiat Puławski jest drugi co do wielości w skali
województwa. Liczba mieszkańców wynosi 116,663 osób (stan na 31 XII 2006)2
z czego 60,491 to kobiety zaś 56,172 męŜczyźni. Dane te świadczą o spadku ludności
o niemal 2 000 osób w stosunku do roku 2000. Gęstość zaludnienia powiatu wynosi
125 osób/km2, jest więc znacznie wyŜsza od średniej wojewódzkiej (89 osób/km2).
Ponad połowa mieszkańców, bo aŜ 59,177 Powiatu Puławskiego mieszka na wsi,
w miastach natomiast 57,486. Najwięcej, bo blisko 50 tys. ludności zamieszkuje
miasto Puławy, następne pod względem liczebności gminy to: Puławy, Nałęczów
i Końskowola.
Pozostałymi miastami oprócz Puław są: Nałęczów (4,217 mieszkańców) oraz
Kazimierz Dolny (3,514 mieszkańców).
W powiecie obserwuje się niepokojące tendencje demograficzne, które teŜ występują
na terenie całego kraju: ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Pierwszy
wskaźnik sukcesywnie wzrasta: w roku 2000 stosunek narodzin do zgonów wynosił
-0,3, zaś w roku 2004 juŜ -4. Postępujące ujemne saldo migracji zostało (w stosunku
do roku 2000) częściowo zahamowane, wówczas wynosiło ono -2, natomiast w roku
2

Dla potrzeb opracowania analizy społeczno - gospodarczej sytuacji Powiatu Puławskiego operujemy danymi GUS
z dn. 31 XII 2006 roku. Szczątkowe dane, jakie ukazywały się za połowę 2007 roku traktujemy jako pomocnicze
dla opracowania dokumentu.
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2004 spadło do -1,2. Przywołane wskaźniki pozwalają na przeprowadzenie prognozy
co do liczebności mieszkańców powiatu na najbliŜsze lata. Przy utrzymaniu podanych
wskaźników - w roku 2010 liczba ludności wyniesie ok. 114,9 tys., w 2015 - 113,2
tys., 2020 - 111,2 tys., by w roku 2030 osiągnąć stan 110, 6 tys. mieszkańców.
Rysunek 4: Ludność Powiatu Puławskiego w latach 2000-2006
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Rysunek 5: Struktura ludności Powiatu Puławskiego w latach 2000-2006
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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Rysunek 6: Bilans migracji ludności Powiatu Puławskiego w latach 2000-2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Tabela 2: Saldo migracji w gminach Powiatu Puławskiego (lata 2000-2006)
Saldo migracji

Jednostka terytorialna
2000
Puławy

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-319

-275

-273

-314

-255

-249

-359

Baranów

-23

-10

-18

-16

-5

11

0

Janowiec

11

-7

-4

8

13

-13

19

Kazimierz Dolny

15

12

10

39

-28

-6

25

Końskowola

-19

24

11

0

24

36

19

Kurów

-20

-13

-27

10

-2

-13

14

6

2

-6

2

-13

7

16

Nałęczów

-7

-25

-2

-50

17

-18

-3

Puławy

81

27

34

18

68

60

29

Wąwolnica

10

-2

21

-11

-7

38

-26

0

-18

16

-1

36

-5

6

Markuszów

śyrzyn
RAZEM

-265

-285

-238

-315

-152

-152

-260

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)
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3.4 Rynek pracy
Dane GUS wskazują, Ŝe pośród mieszkańców Powiatu Puławskiego 61,4% znajduje
się w wieku produkcyjnym, a ilość mieszkańców w wieku przed- i poprodukcyjnym
wynosi odpowiednio 20,5% i 18,1%.
Głównym sektorem, w którym znajdują zatrudnienie mieszkańcy powiatu jest
przemysł i budownictwo, gdzie pracuje ok. 37,4% wszystkich zatrudnionych. Niemal
identyczny procent (37,1%) pracujących środki do Ŝycia zdobywa w sektorze
rolnictwa (wraz z leśnictwem, łowiectwem i rybactwem). Poza tymi dwoma
przodującymi sektorami, część mieszkańców powiatu pracuje w sektorze usług
rynkowych (ok. 10% zatrudnionych). Pozostali zatrudnienie znajdują w sektorach
usług pozarynkowych (edukacja, ochrona zdrowia).
Wskaźniki bezrobocia:
W ostatnich latach palącym problemem kaŜdego samorządu lokalnego było
bezrobocie. W roku 2004 stopa bezrobocia wynosiła 17,2%, lecz rozwiązania
systemowe oraz przede wszystkim akcesja do Unii Europejskiej, pozwoliły na
zmniejszenie liczby osób poszukujących pracy. Niestety, spadek bezrobocia nie był
wolny od konsekwencji natury społecznej, część mieszkańców emigrowało do innych
regionów Polski lub pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Obecnie problem bezrobocia próbuje się rozwiązać poprzez wdraŜanie programów
pomocowych i aktywizujących. Oferuje się równieŜ szkolenia, o których efektywności
świadczyć mogą dane z analizy edukacji w Powiecie Puławskim.
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Tabela 3: Bezrobocie w Powiecie Puławskim w latach 2006 – 2007
Wyszczególnienie

2006

2007

październik

grudzień

marzec

grudzień

14 %

13,6%

13,4%

9,68%*

ogółem

6.768

6.554

6.482

4.681

kobiet

3727

3.482

3.388

2.524

Baranów

248

253

262

175

Janowiec

210

224

206

152

Kazimierz Dln.

412

420

392

263

Końskowola

458

486

443

341

Kurów

551

549

579

418

Markuszów

198

202

206

127

Nałeczów

554

571

579

427

Puławy (gmina)

691

663

579

448

Puławy (miasto)

2.792

2.544

2.544

1861

Wąwolnica

298

336

325

232

śyrzyn

356

336

319

237

Ogółem

500

648

646

561

kobiet

244

268

284

235

Bezrobotni do 25 roku Ŝycia

1.648

1.514

1.383

1060

Bezrobotni z wykształceniem
wyŜszym

714

652

594

576

Bezrobotni zamieszkali na wsi

3.606

3.653

3.597

2568

Stopa bezrobocia w powiecie
Bezrobotni w
powiecie

Liczba
bezrobotnych
w gminie

Z prawem do
zasiłku

* szacunek własny
Źródła: Główny Urząd Statystyczny (stat.gov.pl), Powiatowy Urząd Pracy w Puławach (pup.pulawy.pl)

3.5 Edukacja
W Powiecie Puławskim zlokalizowane są w sumie 172 szkoły i placówki oświatowe 3.
Kształcenie

na

poziomie

podstawowym

prowadzi

40

jednostek

(w

tym

2 niepubliczne), na poziomie gimnazjalnym 18 jednostek (w tym 2 niepubliczne).
Na poziomie ponadgimnazjalnym uczniowie są kształceni przez 61 jednostek (w tym
5 niepublicznych).

3

Na podstawie danych Kuratorium Oświaty oraz Analizy szkolnictwa w wybranych powiatach

województwa lubelskiego
www.eds-fundacja.pl/00/edukacja/projekt-001/kolor/raport-o-szkolnictwie.doc).
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Sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego opiera się na następujących typach szkół:
liceach ogólnokształcących (8), liceach profilowanych (7), technikach (9) oraz
szkołach zasadniczych (7). Bogata oferta szkolnictwa na tym poziomie jest
skierowana takŜe do osób dorosłych, funkcjonuje między innymi 5 liceów dla
dorosłych, 3 szkoły zawodowe, 2 licea uzupełniające.
Dane GUS za rok 2006 podają, Ŝe edukacją na poziomie podstawowym na terenie
powiatu objętych było 7.596 uczniów (w roku 2005 - 7.961), a do szkół
gimnazjalnych uczęszczało 4.704 uczniów (w roku 2005 - 4.984). Kształceniem na
poziomie ponadgimnazjalnym objętych było w sumie 4.483 uczniów, spośród których
najwięcej uczęszczało do zasadniczych szkół zawodowych (533), techników (1.579),
liceów profilowanych (755).
Rysunek 7: Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Puławskim
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4866
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4846

4525

4483

4342
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2417

2351
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1899

1000
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Liczba uczniów szkół średnich - ogółem
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Liczba uczniów szkół średnich - kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie Powiatu Puławskiego utrzymuje się wysoki stopień skolaryzacji na
poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poziom osiągniętej skolaryzacji
przekracza średnią dla województwa lubelskiego.
Tabela 4: Współczynnik skolaryzacji dla Powiatu Puławskiego
Współczynniki skolaryzacji (netto)
Szkoły

2003

2004

2005

2006

Podstawowe

98,50 %

98,30 %

98,20 %

97,99 %

Gimnazjalne

99,00 %

98,80 %

98,30 %

98,27 %

Źródło: GUS
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W Powiecie Puławskim brak jest dobrze rozwiniętego szkolnictwa wyŜszego, co
zapewne powodowane jest bliską obecnością silnych ośrodków akademickich, takich
jak Warszawa czy Lublin. Obecnie wykształcenie na poziomie wyŜszym /studia
licencjackie

dziennie

i

zaoczne

oraz

studia

podyplomowe/

moŜna

zdobyć

w Puławskiej Szkole WyŜszej. Trzyletnie dzienne studia licencjackie oferuje równieŜ
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
Dostęp do edukacji osób niepełnosprawnych
Na terenie powiatu funkcjonują dwa przedszkola integracyjne (w Puławach
i Kazimierzu Dolnym), a dodatkowo w Puławach działa przedszkole i dwie szkoły
z oddziałami integracyjnymi. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują następujące
szkoły specjalne: szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z upośledzeniem
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; gimnazjum specjalne dla uczniów
z pośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zasadnicza szkoła
zawodowa dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, dwa
internaty

dla

wychowanków

Zespołu

Specjalnych

Ośrodków

Szkolno

–

Wychowawczych.
W roku 2006 szkoły specjalne kształciły w sumie 368 uczniów, zaś absolwentami
tychŜe jednostek zostało 75 uczniów.
Tabela 5: Uczniowie i absolwenci szkół specjalnych
2005

Typy szkół

2006

Uczniowie

Absolwenci

Uczniowie

Absolwenci

Podstawowe

100

31

87

23

Gimnazjalne

153

54

186

42

Ponadgimnazjalne

81

17

95

10

Źródło: GUS
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3.6 Infrastruktura
Transport:
Przez powiat przebiegają liczne szlaki komunikacyjne, z których rolę szczególnie
waŜną (w perspektywie rozwoju powiatu) pełnią:
•

Linia kolejowa NR 7 (ze stacją w Puławach i Nałęczowie),

•

droga krajowa nr 12/E373, biegnąca od granicy polsko-niemieckiej poprzez
Łęknicę – śary - Głogów - Jarocin - Kalisz - Piotrków Trybunalski - Radom Puławy - Lublin - Chełm – Dorohusk - do granicy polsko-ukraińskiej,

•

droga krajowa nr 17/ E372, łącząca aglomerację warszawską, Lublin
z przejściem granicznym polsko-ukraińskim w Hrebennem,

•

trzynaście dróg wojewódzkich.

Rysunek 8: Mapa dróg na terenie Powiatu Puławskiego

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
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W powiecie funkcjonuje bogata sieć dróg gminnych i powiatowych. Struktura
pierwszych prezentuje się następująco: 263,4 km o nawierzchni twardej, 236,9 km
o nawierzchni ulepszonej i 303,8 km o powierzchni gruntowej. Drogi powiatowe,
o łącznej długości 399,097 km składają się z dróg o powierzchni twardej (329,288
km bez uwzględnienia dróg znajdujących się w mieście Puławy) oraz gruntowej
(63,593) 4.
Powiat bierze udział takŜe w programie rozwoju ekologicznych środków transportu,
podczas którego juŜ przeprowadzano wymianę taboru komunikacji miejskiej na
terenie Puław, a takŜe tworzono warunki rozwoju transportu rowerowego
(m.in. realizowano „Koncepcję układu dróg rowerowych dla miasta Puławy”).
W najbliŜszych latach planowane są istotne inwestycje, które na celu mają rozwój
infrastruktury drogowej. Przewidziano między innymi: budowę drogi powiatowej na
odcinku Oblasy - Janowice (obwodnica Janowca), przebudowę drogi powiatowej
Wąwolnica – Poniatowa, przebudowę drogi powiatowej śyrzyn - Baranów – Michów,
przebudowę drogi powiatowej Końskowola – Celejów, przebudowę drogi powiatowej
Karmanowice - Łopatki - Drzewce – Piotrowice.
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa:
Infrastrukturę wodociągową na terenie Powiatu Puławskiego tworzy 878,5 km sieci
wodociągowej i ponad 17 200 przyłączy. Stopień zwodociągowania na obszarze
powiatu osiągnął w 2006 roku wartość 91%. Osiągnięty poziom jest m. in. wynikiem
modernizacji sieci, jaka przeprowadzona została w latach 2004-2006, kiedy to
wybudowano 9,2 km sieci i 381 sztuk przyłączy, przez co o 2% wzrósł wskaźnik
zwodociągowania powiatu. Szczegółowe informacje o rozkładzie i rozwoju sieci
wodociągowej przedstawia tabela na stronie 30.

4

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
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Tabela 6: Sieć wodociągowa i jej rozwój w Powiecie Puławskim w latach 2004-2006

MIASTO/GMINA

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY
( w szt.)

DŁUGOŚĆ SIECI
(w km)

%
ZWODOCIĄGOWANIA

2004

2006

2004

2006

2004

2006

Baranów

1.156

1.191

70

70

97,6

97,6

Janowiec

1.010

1.017

97

97,2

100

100

1.516

1.544

76,2

76,2

74

74

Końskowola

1.000

1.106

37,8

39,7

50

60

Kurów

2.059

2.085

86,8

86,8

98

98

791

803

32,5

37,6

90

100

Nałęczów

1.999

2.000

114,8

114,8

98

98

Puławy

3.112

3.169

155,3

155,5

92

92,8

920

946

46,5

46,5

85

87

śyrzyn

1.519

1.519

69

69

100

100

Miasto Puławy

1.814

1.897

88,5

90,3

94,2

94,7

Powiat Puławski

16.896

17.277

874,4

878,5

89

91

Kazimierz
Dolny

Markuszów

Wąwolnica

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Puławskiego

Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu ma długość 307 km, a ilość przyłączy wynosi
ponad 6100. Procent skanalizowania powiatu kształtuje się na poziomie 35%,
co oznacza

3%

wzrost

w

stosunku

do

roku

2004.

We

wspomnianych

3 latach powstało 70 km sieci kanalizacyjnej i przyłączono do niej 888 gospodarstw.
Przebudowano w tym okresie 8 ujęć wody i zmodernizowano 2 oczyszczalnie
ścieków, nie udało się jednak zbudować Ŝadnego nowego ujęcia komunalnego.
Szczegółowy rozkład i rozwój sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela na stronie 31.
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Tabela 7: Sieć kanalizacyjna i jej rozwój w Powiecie Puławskim w latach 2004-2006
SIEĆ KANALIZACYJNA
ILOŚĆ PRZYŁĄCZY

DŁUGOŚĆ SIECI

(w szt.)

(w km)

MIASTO/GMINA

% SKANALIZOWANIA

2004

2006

2004

2006

2004

2006

Baranów

406

414

15,6

15,6

36,3

36,3

Janowiec

131

133

16,9

17,5

13

13

Kazimierz Dolny

647

650

26,8

26,8

45

45

Końskowola

590

627

23,3

27,6

25

26

4

4

0,4

0,4

1,5

1,5

Markuszów

175

194

5,2

8,8

20

25

Nałęczów

626

660

21,9

42,3

50

60

Puławy

835

1353

35,7

67,1

24,5

39,6

Wąwolnica

209

332

8

13,3

22,4

23

śyrzyn

325

361

12,5

13,4

23,8

23,8

Miasto Puławy

1292

1400

70,9

74,7

91,7

93

Powiat Puławski

5 240

6 128

237,2

307,5

32

35

Kurów

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Puławskiego

3.7 Gospodarka
Rolnictwo:
W Powiecie Puławskim jedną z dominujących gałęzi gospodarki jest rolnictwo,
w którym zatrudnienie znajduje co trzeci mieszkaniec, nie dziwi zatem fakt, Ŝe rozwój
powiatu zaleŜny jest od kondycji tego sektora. UŜytki rolne zajmują 62,9%
powierzchni powiatu, natomiast wielkość przeciętnego gospodarstwa wynosi od 3 ha
do 4,5 ha, przez co na potrzeby rynku i wzrostu konkurencyjności koniecznym
wydaje się restrukturyzacja i konsolidacja małych gospodarstw.
Rozwojowi rolnictwa szczególnie sprzyjają dogodne dla uprawy gleby: rędziny i gleby
brunatne powstałe na lessach (występujące na PłaskowyŜu Nałęczowskim), gleby
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bielicowe (w północnej części powiatu) oraz mady, którymi pokryte są dna dolin
rzecznych. Pomimo to, Ŝe Ŝadna z gmin nie spełnia warunków do tego, by być
zaliczoną do kategorii I jakości gleb, obecność wspomnianych gleb pozwala gminę
Nałęczów zakwalifikować do obszarów produkcji rolniczej kategorii II (warunki
bardzo dobre, wskaźnik 90 –100). Klasę III (obszary dobre) posiada gmina
Końskowola, Markuszów, Janowiec i Wąwolnica. Pozostałe gminy są obszarami
umiarkowanie dobrymi (Kazimierz Dolny, Kurów, miasto i gmina Puławy) bądź
obszarami umiarkowanymi (Baranów, śyrzyn). Do głównych upraw zalicza się
pszenicę, Ŝyto, ziemniaki, buraki cukrowe, pozostałe warzywa i owoce, chmiel i tytoń.
Rolnictwo jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych elementów rozwoju powiatu,
szczególnie jeśli – z uwagi na koncentrację bazy wypoczynkowej – rozwinie się
rolnictwo ekologiczne i agroturystyka. Koniecznym jest jednak prowadzenie
konsekwentnej polityki restrukturyzacyjnej wspierającej np. rozwój zakładów
przetwórstwa rolnego.
Przemysł:
Obok rolnictwa istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Powiatu Puławskiego
jest przemysł, w którym (uwzględniwszy budownictwo) zatrudnionych jest ponad
37% pracujących. W powiecie zlokalizowane są zakłady przemysłowe o znaczeniu
regionalnym i krajowym, w tym jedno spośród 100 największych przedsiębiorstw
w kraju: Zakłady Azotowe „Puławy” – lider polskiego przemysłu nawozowochemicznego.

Inne

waŜne

podmioty

to:

Puławskie

Bioweterynaryjnego „BIOWET” Sp. z o.o., Mostostal

Zakłady
Puławy

Przemysłu

S.A., zakłady

przetwórstwa owocowo-warzywnego w gminach Baranów, Wąwolnica, Janowiec.
Mimo dominacji wielkich podmiotów, rozwinął się sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, z których najwięcej jest prowadzonych jednoosobowo (spółki
handlowe to niespełna 4% ogółu podmiotów). Ponad 91% przedsiębiorstw
prowadzonych jest przez osoby fizyczne, prawie 4% to spółki handlowe, ok. 0,5% to
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego.
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Struktura branŜowa podmiotów gospodarczych:
Pośród prowadzących działalność gospodarczą największy odsetek podmiotów
wyspecjalizowanych jest w handlu, które stanowią ponad 40% wszystkich
przedsiębiorstw. Innymi wiodącymi gałęziami są: budownictwo, przetwórstwo oraz
transport. Pomniejszy udział mają przedsiębiorstwa rolnicze (jedynie ponad
2% z wszystkich zarejestrowanych podmiotów).
Rysunek 9: Struktura branŜowa podmiotów gospodarczych w Powiecie Puławskim
Transport, gosp.
magazyn. i łączność
7,04%
Pozostała dział.
usług.
8,46%

Handel, naprawa poj.
43,39%

Roln. i łowiectw.
2,33%
Hotele i restauracje
4,95%
Pośrednictwo
finansowe
4,06%

Inne
21,64%

Administracja publi. i
ubezpieczenia
1,22%
Edukacja
3,15%

Budownictwo
10,23%

Przetw.przem.
9,23%

Ochrona zdrowia i
pomoc społeczna
5,74%

Źródło: Analiza sektora przedsiębiorstw w wybranych powiatach województwach lubelskiego
(Lublin 2006)

Podobnie jak w odniesieniu do danych dla całego kraju, w roku od 2003, dał się
zauwaŜyć silny wzrost liczby przedsiębiorstw w powiecie. O dobrej koniunkturze
w Puławach i okolicy świadczy natomiast bardzo nieznaczny spadek liczby firm
w roku 2004 i przewaga liczby firm tworzonych nad likwidowanymi. Warto
odnotować fakt, Ŝe w roku 2000 na terenie powiatu działało 7.803 podmiotów
gospodarczych, zaś we wspomnianym roku 2003 było ich juŜ 9.433. Obecnie notuje
się stały, aczkolwiek juŜ nie tak dynamiczny, wzrost liczby przedsiębiorstw: w roku
2004 było ich 9.334, w roku 2005 - 9.336 a obecnie podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na terenie powiatu jest 9.355 (stan na koniec roku 2006).
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Rysunek 10: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Powiecie Puławskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Instytucje otoczenia biznesu:
Na

terenie

powiatu

działa

szereg

instytucji

wspierających

rozwój

biznesu

i przedsiębiorczości. Organizacje te są inicjatywami samorządu gospodarczego oraz
stanowią rezultat współpracy samorządu miasta Puławy i środowiska gospodarczego,
która

zaowocowała

między

innymi

powstaniem

Puławskiej

Sieci

Informacji

Gospodarczej.
Istotną rolę w sferze otoczenia biznesu pełni Fundacja Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości.

Organizacjami

samorządu

gospodarczego

wspierającego

inicjatywy swych członków, są: Puławska Izba Gospodarcza i Cech Rzemiosł
RóŜnych. Istotnym przedsięwzięciem tworzącym infrastrukturę otoczenia biznesu jest
równieŜ Puławski Park Przemysłowy. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne
samorządu miasta Puławy i Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., polegające na
stworzeniu oferty inwestycyjnej opartej na potencjale zakładów oraz preferencjach
w podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
Na terenie Puław działa takŜe (niezagospodarowana do tej pory) podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, która zajmuje w sumie obszar ok. 99 ha.
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Podsumowanie
Powiat Puławski znajduje się w dobrej sytuacji gospodarczej, a na tle regionu jest
obszarem wyróŜniającym się. Ma najwyŜszy poziom inwestycji na jednego
mieszkańca, bardzo wysoki poziom sprzedanej produkcji, w miarę wysoki i stabilny
wskaźnik liczby przedsiębiorstw. Przy podobnej strukturze branŜowej do innych
powiatów regionu Powiat Puławski charakteryzuje się bardzo wysoką liczbą firm
usługowych i znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby przedsiębiorstw.
Zjawiskiem istotnym jest jednocześnie bardzo silne uzaleŜnienie koniunktury od
sytuacji największego przedsiębiorcy – Zakładów Azotowych. Powiat Puławski
pretenduje

ponadto

wypoczynkowych

i

do

roli

jednego

turystycznych,

co

z

waŜniejszych

stanowi

istotny

w

kraju

bodziec

do

regionów
rozwoju

przedsiębiorczości.

3.8 Ochrona środowiska:
Ochrona natury wpisana jest w zakres odpowiedzialności władz lokalnych, które
w latach

2004-2006

realizowały

Program

Ochrony

Środowiska

dla

Powiatu

Puławskiego (POŚ). Przedstawienie efektów tego programu najlepiej ukaŜe aktualną
sytuację ochrony środowiska w powiecie.
Działania dotyczące ochrony środowiska skupiły się na następujących obszarach:
a) edukacji ekologicznej,
b) ochronie przyrody i poprawie ładu przestrzennego,
c) racjonalnej gospodarce wodnej i wodno-ściekowej,
d) ochronie powierzchni ziemi,
e) gospodarce odpadami,
f) ochronie powietrza, ekologicznych środkach transportu i odnawialnych
źródłach energii,
g) ochronie przed hałasem,
h) monitoringu środowiska i ochronie przed nadzwyczajnymi zagroŜeniami.
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Analiza celów zawartych w POŚ wyznaczyła kluczowe dla środowiska zadania do
wykonania na terenie Powiatu Puławskiego, takie jak:
a) rozwiązanie problemu ścieków bytowych poprzez skanalizowanie całości
powiatu,
b) ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
c) przyjazne środowisku zagospodarowanie gruntów wyłączonych z produkcji
Ŝywności,
d) systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami.

Starostwo Powiatowe w Puławach realizowało, w ramach ochrony przyrody, edukację
ekologiczną, wspierało inicjatywy dotyczące utrzymania i porządkowania terenów
leśnych oraz projektowania i urządzania zieleni. Cele, jakie zrealizowano na terenie
Powiatu Puławskiego w ramach ochrony powierzchni ziemi, to głównie racjonalna
gospodarka kopalinami, rekultywacja terenów, zalesianie gruntów.
W ramach celów zmierzających do zachowania jakości powietrza atmosferycznego
i ograniczenia zmian klimatu gminy powiatu zrealizowały: ograniczenie niskiej emisji
przez termomodernizacje i przebudowy kotłowni oraz budowy sieci gazowych,
modernizacje dróg oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych, wprowadzanie
ekologicznych środków transportu, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Przeprowadzając ograniczenie niskiej emisji, niemal we wszystkich gminach Powiatu
Puławskiego

przeprowadzono

termomodernizacje

obiektów

lub

modernizacje

kotłowni. Ogółem zmodernizowano 14 kotłowni i dokonano termomodernizacji
18 budynków uŜyteczności publicznej i 16 budynków komunalnych, w tym Starostwo
Powiatowe

współfinansowało

termomodernizacje

4

obiektów

i

modernizacje

4 kotłowni.
Główne zadania przedsięwzięte na terenie Powiatu Puławskiego w ramach
rozpowszechnienia ekologicznych środków transportu w latach 2004-2006, to:
tworzenie warunków do rozwoju transportu rowerowego i wymiana taboru
komunikacji miejskiej na terenie miasta Puławy. W Puławach w ciągu 3 ostatnich lat
była realizowana „Koncepcja układu dróg rowerowych dla miasta Puławy”. Zadania
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podjęte w zakresie zmniejszenia oddziaływania hałasu w latach 2004-2006 polegały
na: modernizacji nawierzchni dróg, tworzeniu warunków do rozwoju transportu
rowerowego, realizacji programu uspokojenia ruchu drogowego.
W zakresie monitoringu środowiska Starostwo Powiatowe w Puławach zrealizowało
przedsięwzięcia polegające na: modernizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania o zagroŜeniach ludzi i środowiska, zakupie sprzętu do
monitorowania środowiska. W ramach ochrony przed nadzwyczajnymi zagroŜeniami
na terenie powiatu realizowane były zadania polegające na: zakupie średniego
samochodu ratowniczego przeznaczonego do ograniczania likwidacji zagroŜeń
chemicznych dla Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Puławach, doposaŜeniu
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i magazynu przeciwpowodziowego,
doposaŜeniu jednostek systemu ratowniczego w sprzęt i urządzenia do realizacji
zadań w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska, konserwacji cieków
wodnych i wałów przeciwpowodziowych, remoncie i modernizacji obwałowania.
W ramach rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Powiatu Puławskiego
zrealizowano

przedsięwzięcia

dotyczące:

zagospodarowania

pobrzeŜa

Wisły

w Puławach od ul. Wiślanej do stacji PPKS, publikacji broszur, folderów turystycznych
oraz pocztówek okazjonalnych miasta Puławy, oznakowania przyrodniczych ścieŜek
dydaktycznych
Puławskiego,

Kazimierskiego
organizowania

Parku
szkoleń

Krajobrazowego
z

zakresu

w

granicach

agroturystyki

dla

Powiatu
rolników,

opracowania informatora o gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych na
terenie gminy Janowiec.

3.9 Turystyka
Wzrastająca atrakcyjność Polski, jako kraju o bogatej ofercie turystycznej sprawia,
iŜ notowany jest coraz bardziej dynamiczny rozwój obszarów o wzmoŜonym ruchu
turystycznym. Powiat Puławski naleŜy w tym względzie do najatrakcyjniejszych
w kraju oraz zalicza się do unikalnych w skali światowej. Dlatego po wykorzystaniu
drzemiącego potencjału turystyka moŜe stać się motorem napędowym rozwoju
powiatu a nawet jego znakiem rozpoznawczym.
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Zasadniczą cechą turystyki powiatu jest jej róŜnorodność, która dotyczy zarówno
bogactw przyrodniczych, jak i oferowanych form wypoczynku. O wyjątkowych
walorach naturalnych świadczy niepowtarzalne ukształtowanie terenu, rozciągający
się PłaskowyŜ Nałęczowski, Małopolski Przełom Wisły, wąwozy lessowe oraz słynący
z bogactwa roślin i zwierząt teren Pradoliny Wieprza. Natomiast najciekawsze pod
względem przyrodniczym zasoby znajdują się na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego, zajmującego blisko 1/3 obszaru powiatu.
Na terenie powiatu znajdują się takŜe liczne atrakcje turystyczne, do których naleŜy
zaliczyć przede wszystkim: Puławy - siedzibę ksiąŜąt Czartoryskich, Kazimierz Dolny perłę polskiego renesansu (gdzie podziwiać moŜna rynek, klasztor, kościół farny, oraz
przepiękny widok na Wisłę), Janowiec, gdzie znajdują się dobrze zachowane ruiny
zamku obronnego, Nałęczów – działa tu kolej wąskotorowa, a mikroklimat, bogactwo
wód leczniczych oraz malownicze szlaki spacerowe (po których niegdyś wędrowali
Bolesław Prus i Stefan śeromski) przyciągają licznych kuracjuszy.
Zasadniczo ruch turystyczny na terenie powiatu skoncentrowany jest w Kazimierzu
Dolnym oraz Nałęczowie, zauwaŜalna jest natomiast pewna stagnacja w rozwoju
turystycznym gmin o mniejszych potencjale (głównie gmin wiejskich). Dlatego
istotnego znaczenia nabiera podjęcie programów aktywizujących społeczność lokalną
tych gmin do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych (w tym przede wszystkim do
zakładania gospodarstw agroturystycznych).
Oferta turystyczna:
Wspominana róŜnorodność turystyczna przejawia się w dostępnych formach
wypoczynku. Na terenie powiatu rozwija się:
•

turystyka kulturowa, wybierana przez osoby indywidualne oraz grupy
zorganizowane w róŜnym wieku. Segment ten dotyczy w szczególności
turystyki związanej z historią obszaru i jej śladami w postaci wartościowych
zabytków kultury;

•

turystyka

uzdrowiskowa,

dotycząca

osób

indywidualnych,

przewaŜnie

w średnim i starszym wieku, przebywających w okolicach Nałęczowa w celach
leczniczych oraz osób młodych, korzystających z oferty spa&wellness;
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•

turystyka

aktywna,

nie

rozwinięta

jeszcze

w

stopniu

zadowalającym

i wypełniającym zapotrzebowanie. JednakŜe ogromny potencjał terenów
pozwala na wytyczenie międzygminnych szlaków rowerowych oraz na lepsze
wykorzystanie Wisły (do spływów i Ŝeglugi);
•

turystyka weekendowa, dotycząca osób indywidualnych w młodym i średnim
wieku oraz rodzin o profilu 2+, podróŜujących w weekendy i inne dni wolne od
pracy.

Turyści

ci

poszukują

moŜliwości

ciekawego

spędzenia

czasu,

a zainteresowani są głównie wypoczynkiem, rekreacją, rozrywką i zabawą;
•

turystyka na terenach wiejskich (agroturystyka), skierowana jest głównie do
mieszkańców duŜych miast. Pozwala na swobodne korzystanie z wszystkich
oferowanych form wypoczynku.

Obiekty zabytkowe:
Skupione są w głównej mierze wokół zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich
w Puławach, gdzie znajdują się między innymi: Pałac (w stylu klasycystycznym),
Świątynia Sybilli, Dom Grecki, Pałac Marynki, Domek śółty, Brama Rzymska i Domek
Chiński. Popularnym celem wypraw turystycznych są ponadto: zamek w Janowcu,
zamek i baszta w Kazimierzu Dolnym, Pałac Małachowskich z Parkiem Zdrojowym,
Dwór z XIX w. z parkiem w Nałęczowie, a w Kęble - Dwór Rostworowskich. Ponadto
na terenie powiatu znajduje się bogata zabytkowa zabudowa gospodarcza: liczne
spichlerze, stodoły, młyny, gorzelnia, papiernia czy stacja kolejowa „Puławy
Towarowe” na terenie gminy Miasto Puławy.
Muzea:
W Janowcu ulokowany jest oddział Muzeum Nadwiślańskiego (Zamek); w Kazimierzu
Dolnym: Muzeum Klasztorne o.o. Reformatów, Muzeum Nadwiślańskie (Dom
Kuncewiczów, Galeria Letnia, Kamienica Celejowska, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum
Sztuki Złotniczej); w Nałęczowie: Chata śeromskiego i Muzeum Bolesława Prusa oraz
w Wąwolnicy Muzeum Historyczne; w Puławach zaś - Muzeum Oświatowe, Muzeum
Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej.
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Obiekty sakralne:
Obiekty sakralne rozproszone na terenie całego powiatu są celem licznych
pielgrzymek. Najpopularniejszym miejscem jest Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej
oraz Kapliczka ulokowana w miejscu objawień Matki Boskiej, znajdujące się na
terenie gminy Wąwolnica. Ponadto wśród obiektów sakralnych odnotować warto:
kościół z XVI w. w Janowcu, kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja i Jana
Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym (atrakcją są znajdujące się tam organy farne),
tamtejszy Zespół Klasztorny o.o. Reformatów i Kościół św. Anny. W gminie
Nałęczów: Kościół Jana Chrzciciela, kapliczka u stóp Góry Poniatówki; w Puławach
Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Józefa, Kościół św. Katarzyny i św. Floriana
w Gołębiu.
Ruch turystyczny, jak zostało juŜ zaznaczone, odbywa się wokół Kazimierza Dolnego,
Nałęczowa i Puław, przez co wokół tych miejscowości najlepiej rozwinęła się baza
noclegowa. Wskaźniki stanu rozwoju turystyki dla całego powiatu przedstawiają
tabele na stronach 41 i 42.
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Tabela 8: Baza noclegowa w Powiecie Puławskim według danych za 2006 rok
Liczba
Liczba
Liczba miejsc
Liczba pokoi
obiektów
miejsc
noclegowych
w hotelach
całorocznych
noclegowych całorocznych

Rodzaj obiektu

Liczba
obiektów

Wszystkie obiekty

35

34

293

2.538

2.438

Hotele

5

5

280

505

505

Motele

1

1

13

27

27

Szkolne schroniska
młodzieŜowe

2

2

0

235

235

Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe

11

11

0

594

594

Domy pracy twórczej

3

3

0

268

268

Kempingi

1

0

0

100

0

Zakłady uzdrowiskowe

4

4

0

499

499

Inne niesklasyfikowane

8

8

0

-

310

Źródło:.www.intur.com.pl
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Tabela 9: Wykorzystanie bazy noclegowej na terenie Powiatu Puławskiego według
danych za 2006 rok
Liczba korzystających

Liczba udzielonych
noclegów

Liczba wynajętych
pokoi

Rodzaj obiektu
Ogółem Cudzoziemcy Ogółem Cudzoziemcom Ogółem Cudzoziemcom

Wyk.
Wyk.
miejsc
pokoi
nocleg.
(%)
(%)

Wszystkie obiekty

119.102

5.788

337.482

12.238

35.932

2.000

40,2

34,3

Hotele

32.449

1.959

55.685

3.309

33.141

1.991

30,7

33,2

Hotele

13.247

406

21.251

1.011

12.506

377

40,1

47,7

Hotele

182

4

232

4

115

4

18,3

14,3

Hotele

19.020

1.549

34.202

2.294

20.520

1.610

26,9

28,2

Motele

2.675

17

5.490

17

2.791

9

55,7

58,8

Szkolne schroniska
młodzieŜowe

15.652

542

28.988

1.460

0

0

40,5

0,0

Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe

27.042

1.840

51.351

4.246

0

0

25,1

0,0

Domy pracy twórczej

12.610

450

25.980

1.403

0

0

27,0

0,0

Kempingi

629

175

693

186

0

0

11,2

0,0

Ośrodki wypoczynku
sobotnio-niedzielnego

228

3

430

3

0

0

22,1

0,0

Zakłady uzdrowiskowe

13.984

292

144.263

982

0

0

84,1

0,0

Inne niesklasyfikowane

13.833

510

24.602

632

0

0

25,6

0,0

Źródło: www.intur.com.pl
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4. Analiza SWOT

Mocne strony:
•

PołoŜenie blisko trzech duŜych ośrodków miejskich: Warszawy, Lublina
i Radomia;

•

Doskonałe warunki turystyczno – wypoczynkowe oraz bogate dziedzictwo
kulturowe i historyczne, kultura i sztuka ludowa;

•

Rozwinięta gałąź przemysłu specjalistycznego – chemicznego związana
z działalnością Zakładów Azotowych w Puławach;

•

Potencjał naukowy oraz działalność specjalistycznych instytutów badawczych
o charakterze ogólnopolskim;

•

Dobre warunki naturalne dla produkcji rolnej - dobrej jakości gleby, niski
poziom chemizacji (doskonały dla produkcji Ŝywności ekologicznej). Zasoby
dla rozwoju przetwórstwa rolno-spoŜywczego;

•

Dobry stan środowiska naturalnego, poprawa stanu czystości rzek i zbiorników
wodnych dzięki konsekwentnemu wdraŜaniu programów ochrony środowiska
i gospodarki odpadami;

•

Bliskość ośrodków akademickich. Rozwijające się w Puławach szkolnictwo na
poziomie wyŜszym;

•

Przewaga osób w wieku produkcyjnym w strukturze demograficznej. DuŜe
zasoby siły roboczej oraz spadający poziom bezrobocia na terenie powiatu.

Słabe strony:
•

Stan infrastruktury transportowej: brak obwodnic kluczowych miejscowości,
brak mostów, zły stan dróg (w tym pogarszający się stan przepustów), brak
wystarczającej ilości miejsc parkingowych w rejonach wzmoŜonego ruchu
turystycznego;
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•

Brak rozwiniętej infrastruktury na terenach wiejskich, czego przejawem jest
rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz pogłębiająca się degradacja obszarów
wiejskich;

•

Brak spójnego i kompleksowego mechanizmu promującego powiat od strony
marketingowej;

•

Deficyt wysokiego standardu usług turystycznych i towarzyszące temu
niewystarczające zaplecze hotelowo-konferencyjne (z duŜą ilością miejsc
noclegowych), konieczne dla rozwoju turystyki biznesowej;

•

Niekorzystny bilans demograficzny wynikający ze spadku poziomu przyrostu
naturalnego oraz z niekorzystnego bilansu migracji.

Szanse:
•

Rozwój terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, stopniowa rozbudowa
zaplecza turystycznego zwiększająca atrakcyjność oferty wypoczynkowej;

•

Rozwój

obszarów

wiejskich

poprzez

restrukturyzację

produkcji

rolnej

i podejmowanie działalności niezwiązanej z produkcją rolną;
•

Opracowanie

mechanizmu

promocyjnego,

który

na

poziomie

ponadregionalnym zbuduje pozytywny wizerunek powiatu, a przez to
zdynamizuje rozwój turystyki i wzmocni atrakcyjność inwestycyjną obszaru;
•

Modernizacja

kluczowych

szlaków

komunikacyjnych,

budowa

mostów

i obwodnic miejscowości o wzmoŜonym ruchu drogowym, co przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa, jakości Ŝycia mieszkańców a jednocześnie usprawni
transport w obrębie powiatu;
•

Rozwój szkolnictwa:
o ponadgimnazjalnego - poprzez dostosowanie programów nauczania do
potrzeb rynku pracy,
o zawodowego osób niepełnosprawnych - poprzez utworzenie specjalnej
szkoły zawodowej,
o wyŜszego - poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, co pozwoli
zmniejszyć emigrację młodych ludzi z terenów powiatu,
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•

Zawiązanie trwałej współpracy z sąsiednimi powiatami oraz pomiędzy gminami
w dziedzinie rozwoju infrastruktury, rolnictwa, turystyki, kultury, co zwiększy
efektywność działań pojedynczych jednostek administracyjnych.

ZagroŜenia:
•

Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego i odpływ wykwalifikowanej kadry
zawodowej do większych ośrodków miejskich;

•

Brak wystarczających środków finansowych na modernizację infrastruktury
miast i wsi;

•

Brak wystarczających środków finansowych na rozwój technologiczny,
sprzyjających rozwojowi powiatu;

•

Degradacja obszarów wiejskich.

4.1 Transport i infrastruktura
Mocne strony:
•

ZróŜnicowane

szlaki

komunikacyjne

(wodne,

kolejowe

i

drogowe)

umoŜliwiające transport osobowy i towarowy;
•

Atrakcyjna dla turystów i mieszkańców powiatu sieć wydzielonych ścieŜek
rowerowych;

•

Transport promowy na Wiśle (głównie turystyczny);

•

Stosunkowo rozwinięta sieć usług i handlu wokół szlaków komunikacyjnych;

•

Dobra infrastruktura telekomunikacyjna i wodociągowa na terenie powiatu;

•

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i zakładu utylizacji odpadów;

•

Atrakcyjne tereny:
o mieszkalne (pod budownictwo jednorodzinne),
o rekreacyjne (na których rozrasta się baza turystyczna).
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Słabe strony:
•

Powolny rozwój i modernizacja infrastruktury, szczególnie na terenach
wiejskich i mało atrakcyjnych turystycznie;

•

Brak dostatecznych środków finansowych na system transportowy, jego
modernizacje i bieŜące remonty;

•

Niedostateczna ilość mostów rodząca trudności w przeprawach przez Wisłę;

•

Brak obwodnic potęgujący ruch drogowy na terenie miast;

•

Dysproporcje rozwoju sieci wodociągowej między miastem i wsią;

•

Rozproszenie

gruntów

rolnych

utrudniające

prowadzenie

dochodowych

gospodarstw rolnych;
•

Niewystarczające środki finansowe przeznaczane na budowę i modernizację
kolektorów sanitarnych i oczyszczalni;

Szanse:
•

Pozyskanie

dodatkowych

funduszy

na

modernizację

i

rozbudowę

infrastruktury, w tym na budowę obwodnic i mostów;
•

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych (termalnych) jako alternatywnego
źródła energii oraz jako atrakcji turystyczno-rekreacyjnej;

•

Opracowanie i wdroŜenie programów pomocowych dla wsi przyczyniających
się do odrestaurowania obiektów infrastruktury uŜyteczności publicznej;

•

Rozwój i

promocja

alternatywnych

form

transportu, w szczególności

wykorzystanie potencjału Wisły;
•

Rozbudowa systemu kanalizacji na wsi.

ZagroŜenia:
•

Zanik gospodarki wodnej i degradacja systemów melioracyjnych i wałów
przeciwpowodziowych na terenie powiatu. ZagroŜenie jakości wód wynikające
z koncentracji nad ich brzegami zabudowy turystyczno-rekreacyjnej;
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•

Postępująca degradacja obszarów wiejskich;

•

Niewłaściwe stosowanie środków chemicznych prowadzące do skaŜenia gleb,
wody i powietrza oraz skaŜenie środowiska związane z niewłaściwą
gospodarką odpadami;

•

Wzrost natęŜenia ruchu (w tym wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń);

•

Ograniczona pojemność działających wysypisk śmieci.

4.2 Rozwój gospodarczy powiatu
Mocne strony:
•

DuŜa ilość podmiotów gospodarczych i stale rosnąca ich liczba;

•

Baza naukowa i potencjał naukowo – badawczy atrakcyjny dla przemysłu
specjalistycznego;

•

Obecność

specjalistycznego

przemysłu

chemicznego

związanego

z działalnością Zakładów Azotowych „Puławy” SA;
•

Dobre i bardzo dobre gleby dla upraw rolnych oraz niski poziom
zanieczyszczenia gruntów na wsiach;

•

DuŜa ilość terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i rozwijająca się turystyka
tworząca miejsca pracy dla mieszkańców powiatu;

•

Popularne

zaplecze

uzdrowiskowe

skoncentrowane

w

obrębie

gminy

Nałęczów.
Słabe strony:
•

Słaby rozwój gospodarczy wsi i nieopłacalność gospodarki rolnej związana
z rozdrobnieniem

gospodarstw

rolnych

oraz

brakiem

inicjatywy

przedsiębiorczej wśród mieszkańców terenów wiejskich;
•

Niska aktywność gospodarcza ludności oraz brak systemu promocji lokalnej
małej i średniej przedsiębiorczości;
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•

Brak wykorzystania zasobów geotermalnych w Wąwolnicy.

Szanse:
•

Rozwój Puławskiego Parku Przemysłowego;

•

Wzrost atrakcyjności i opłacalności gospodarstw rolnych poprzez konsolidację
producentów, wdroŜenie nowych technologii na wsi oraz spopularyzowanie
ekologicznej produkcji rolnej;

•

Rozwój działalności pozarolniczej na wsi poprzez wykorzystanie walorów
krajobrazowo-przyrodniczych do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki;

•

Rozwój i promocja turystyki całorocznej związanej z aktywnym wypoczynkiem
na terenie powiatu;

•

Stworzenie mechanizmu promocji powiatu jako atrakcyjnego obszaru dla
inwestycji krajowych i zagranicznych.

ZagroŜenia:
•

Rozwój

Warszawy

i

sąsiadujących

aglomeracji

absorbujących

uwagę

potencjalnych inwestorów;
•

Zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym i odpływ wykwalifikowanej
kadry;

•

Napływ konkurencyjnych produktów rolnych z zagranicy;

•

Niska atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego.

4.3 Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców powiatu
Mocne strony:
•

Dogodne warunki ekologiczne, otwarty dostęp mieszkańców do rzek i lasów
oraz przyjazny mikroklimat;

•

Pielęgnacja zasobów naturalnych poprzez prowadzenie programów ochrony
przyrody, popularyzowanie zachowań ekologicznych wśród mieszkańców
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(m. in.

systemu

segregacji

odpadów),

proekologiczne

inwestycje

(oczyszczalnie ścieków);
•

Wysoki poziom zalesienia powiatu;

•

Obecność uzdrowisk w Nałęczowie;

•

Sieć publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia, działalność
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach zapewniająca mieszkańcom dostęp
do usług medycznych świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę;

•

ZróŜnicowana

i

rozbudowana

sieć

transportu

kolejowego,

drogowego

(obecność dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie
powiatu);
•

Zadowalający stan telekomunikacji, gazyfikacji, zaopatrzenia w energię
i wodę;

•

Dobre

współdziałanie

jednostek

zajmujących

się

bezpieczeństwem

i utrzymaniem porządku publicznego na terenie powiatu.
Słabe strony:
•

Niskie nakłady na ochronę zdrowia i świadczenia społeczne;

•

Niewystarczające wyposaŜenie w sprzęt specjalistyczny StraŜy PoŜarnej, Policji
i inspekcji powiatowych;

•

Dysproporcje ekonomiczne i społeczne pomiędzy wsią a miastem, nierówny
dostęp

do

usług

medycznych,

edukacji,

kultury

i

zaplecza

teleinformatycznego;
•

Deficyt wyposaŜenia obszarów powiatu w tereny rekreacyjne i obiekty
sportowe;

•

Niezadowalający stan bazy lokalowej i wyposaŜenia ogólnodostępnych
publicznych placówek ochrony zdrowia oraz zadłuŜenie zakładów opieki
zdrowotnej, z których wiele nie spełnia wymogów Ministerstwa Zdrowia.
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Szanse:
•

Rozszerzenie

lecznictwa

uzdrowiskowego

i

odnowy

biologicznej

oraz

zwiększenie dostępności tych świadczeń dla mieszkańców powiatu;
•

Rozwój rynku usług medycznych i rozszerzenie oferty zakładów opieki
zdrowotnej o świadczenia odpłatne przyczyniające się do częściowego
oddłuŜenia SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach i szybszej modernizacji
obiektów ochrony zdrowia;

•

Rozwój lecznictwa długoterminowego;

•

Polityka

regionalna

ukierunkowana

na

rozwój

obszarów

wiejskich

i zdegradowanych;
•

Realizacja programów edukacyjnych dla młodzieŜy z zakresu zapobiegania
patologiom

społecznym

oraz

wspieranie

organizacji

pozarządowych

działających na rzecz pomocy społecznej;
•

Przygotowanie i wdroŜenie programów pomocowych dla mieszkańców wsi,
stymulowanie wiejskich społeczności lokalnych i propagowanie wśród nich idei
przedsiębiorczości.

ZagroŜenia:
•

Ograniczone fundusze na ochronę zdrowia, rozwój kultury, na pomoc
społeczną;

•

Postępująca dysproporcja pomiędzy wsią a miastem w dostępie do świadczeń
medycznych, kultury i edukacji, prowadząca do rozpadu wspólnoty lokalnej na
terenach wiejskich.

4.4 Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
Mocne strony:
•

Instytuty naukowo-badawcze i laboratoria funkcjonujące na terenie powiatu;

•

Rozwinięty system oświaty;
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•

Bogata oferta edukacyjna:
o w

zakresie

prowadzenia

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych,
o działalność szkół wyŜszych: Puławskiej Szkoły WyŜszej i Kolegium
Języków Obcych oraz bliskość ośrodków akademickich (Lublina,
Warszawy),
o działalność

instytucji

kształcenia

ustawicznego,

praktycznego

i doskonalenia zawodowego;
•

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Słabe strony:
•

Emigracja młodego pokolenia mieszkańców powiatu do większych ośrodków
miejskich i ujemny przyrost naturalny;

•

Słaba dostępność edukacji

na wsiach

i

słaby

poziom wykształcenia

mieszkańców wsi;
•

Ukryte i długotrwałe bezrobocie (głównie na wsiach);

•

Obecność patologii społecznych wśród społeczności lokalnych;

•

Słabe zaplecze technologiczne szkół zawodowych.

Szanse:
•

WdroŜenie

programów

pomocowych

dla

mieszkańców

wsi

w

celu

zlikwidowania dysproporcji w dostępie do edukacji;
•

Rozbudowa zaplecza technologicznego szkół, zinformatyzowanie instytucji
oświatowych i bibliotek;

•

Skuteczna walka z bezrobociem ukrytym i długotrwałym;

•

Opracowanie programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
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ZagroŜenia:
•

Niskie fundusze na edukację, niskie płace w oświacie, brak środków na zajęcia
pozalekcyjne;

•

Dalsza emigracja ludzi młodych;

•

Wzrost bezrobocia ukrytego i długoterminowego.

4.5 Promocja i rozwój współpracy ponadlokalnej
Mocne strony:
•

DuŜy potencjał rozwoju sektora turystyki;

•

Bogate i unikalne dziedzictwo kulturowe powiatu;

•

Szereg popularnych imprez kulturalnych o charakterze ponadregionalnym,
organizowanych cyklicznie na terenie powiatu;

•

Działalność zespołów artystycznych na terenie powiatu reprezentujących
powiat na zewnątrz.

Słabe strony:
•

Niedostateczne

wykorzystanie

walorów

turystycznych:

brak

systemu

powiatowej informacji turystycznej, brak koordynacji ruchu turystycznego;
•

Niedostosowana

infrastruktura

turystyczna

do

wydłuŜenia

sezonu

turystycznego poza miesiące letnie;
•

Brak programów w zakresie rozwoju turystyki, wyznaczających platformę
porozumienia dla współpracy ponadlokalnej;

•

Dysproporcje w rozwoju gmin Powiatu Puławskiego;

•

Brak strategii rozwoju turystyki i mechanizmów kompleksowej promocji
powiatu.
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Szanse:
•

Wspólna

polityka

i

aktywne

współdziałanie

podmiotów

publicznych

i prywatnych w zakresie promocji powiatu, rozwoju terenów wiejskich;
•

Opracowanie

strategii

rozwoju

turystyki

dla

Powiatu

Puławskiego

i prowadzenie powiatowej informacji turystycznej;
•

Opracowanie i konsekwentna promocja marki powiatowej;

•

Podejmowanie inicjatyw ponadlokalnych w celu polepszenia jakości Ŝycia
mieszkańców

i

zwiększenia

atrakcyjności

obszarów

turystycznych

(m.in. budowa ponadgminnych ścieŜek rowerowych).
ZagroŜenia:
•

Brak porozumienia lub chęci współpracy między podmiotami funkcjonującymi
na terenie powiatu.
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5. Zgodność z innymi dokumentami
strategicznymi wyŜszego rzędu

5.1 Zgodność z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2007 2013
Niniejsza Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego została opracowana zgodnie
z kierunkami rozwoju regionalnego znajdującymi się w NSRR. Ze względu na
specyfikę i uwarunkowania geograficzne, społeczne oraz gospodarcze, w sposób
zasadniczy Strategia pokrywa się z NSRR w następujących dziedzinach:
a) wpływu na wzrost atrakcyjności konkurencyjności powiatu i rozwoju jego
potencjału,
b) wyrównywania szans pomiędzy regionami,
c) przełamywania barier strukturalnych i gospodarczych,
d) wewnętrznej integracji regionu,
e) opracowania działań długofalowych,
f) podejmowania problemów priorytetowych dla powiatu,
g) zidentyfikowania problemów i barier rozwojowych.

5.2 Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego
Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego w latach 2008-2013 podejmuje i rozwija
problematykę podjętą w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i w centralnych
dla powiatu kwestiach, stanowi takŜe jej uszczegółowienie w głównych dziedzinach:
a) rozwoju ekonomicznego,
b) rozwoju i modernizacji obszarów rolniczych,
c) rozwoju zasobów ludzkich,
d) budowy strategii turystycznej regionu,
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e) promocji i ochrony dóbr kultury,
f) ochrony środowiska,
g) spójnego marketingu regionalnego,
h) powołania zespołów zadaniowych (grup sektorowych),
i) wzrostu atrakcyjności regionu jako głównego celu Strategii.
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WIZJA I MISJA POWIATU PUŁAWSKIEGO
Wyznaczenie wizji i misji jest nieodzownym elementem budowy spójnej i kompletnej
strategii rozwoju. Wizja i misja łączą aktualnie zdiagnozowane problemy powiatu
z perspektywą stanu idealnego, leŜącego w jego moŜliwościach. Jednak dla pełnej
charakterystyki strategicznej jednostki administracyjnej konieczne jest odróŜnienie
tych dwóch zapisów.
Wizja jest najogólniejszą charakterystyką przyszłości powiatu i jego potencjału, więc
redagowany zapis musi wyjść naprzeciw pragnieniom mieszkańców, oczekiwaniom
władz oraz wszystkich podmiotów, którym bliski jest rozwój Powiatu Puławskiego.
Natomiast misja powiatu jest charakterystyką zadań i funkcji w kontekście
ustalonych priorytetów. Wyznacza ona takŜe główne obszary odpowiedzialności przy
wskazaniu, jakimi metodami władze winny zbliŜać się do ideału opisanego w wizji.
Określenie wizji implikuje konkretny sposób działania - misję powiatu. Składają się na
nią główne pola działań, role, zadania oraz zakresy odpowiedzialności konieczne dla
osiągnięcia prognozowanej sytuacji powiatu. Z drugiej strony urzeczywistnienie wizji
uzaleŜnione jest od powodzenia misji.
Rysunek 11: Schemat współzaleŜności wizji i misji w dokumencie

WIZJA

M

I

S

J

A

Źródło: opracowanie własne
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Kierując

się

najlepiej

rozumianym

dobrem,

sformułowano

następującą

Wizję Powiatu Puławskiego:

Powiat Puławski dba o swe walory naturalne i pielęgnuje
dziedzictwo historyczne, a jednocześnie sprawnie zarządza
i rozbudowuje zaplecze infrastruktury powiatowej, tworząc
dogodne warunki do rozwoju turystyki i konkurencyjnej
gospodarki.

Tak sformułowana wizja podkreśla potencjał powiatu i zakłada pomyślną realizację
kaŜdego ze szczegółowych celów rozwoju. Zapis ten stanowi projekcję wizerunku
powiatu i stanowi nadrzędny cel jego polityki.
Sformułowana wizja skłania do wyróŜnienia następujących elementów Misji
Powiatu Puławskiego:
a) ochrony walorów naturalnych, poprzez pielęgnację dóbr przyrody, prowadzenie
edukacji ekologicznej oraz przemyślaną rozbudowę infrastruktury przemysłowej
i turystycznej;
b) konserwacji i opieki nad obiektami zabytkowymi tworzącymi historię i kulturę
powiatu;
c) prowadzenia sprawnej i skutecznej polityki rozwoju przyjaznej mieszkańcom
i realnie wpływającej na poprawę ich dobrobytu;
d) rozbudowy i poprawy zasobów jednostki samorządu terytorialnego, przy
szczególnym

uwzględnieniu

rozbudowy

szlaków

transportowych,

rozwoju

infrastruktury gospodarczej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
e) wykorzystania potencjału turystycznego powiatu, co doprowadzi do rozwoju
i promocji regionu;
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f) wspierania rozwoju konkurencyjnej gospodarki, wykorzystującej zarówno zasoby
merytoryczne mieszkańców jak i sprzyjające warunki naturalne. Powiat Puławski
stanie się dzięki temu istotnym w skali kraju obszarem pręŜnie działających
przedsiębiorstw usługowych, handlowych i produkcyjnych.
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Drzewo celów dla Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015
Rysunek 12: Schemat drzewa celów dla Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego 2008 - 2015

Źródło: Opracowanie własne
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I CEL STRATEGICZNY:
ZDYNAMIZOWAĆ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
Rozwój powiatu w zasadniczej mierze uzaleŜniony jest od rozbudowy infrastruktury
znajdującej się na terenie jednostki administracyjnej. Zasobami strategicznymi
w interesującej nas perspektywie są przede wszystkim drogi i ich otoczenie, obiekty
uŜyteczności

publicznej,

Dla zrealizowania

wyŜej

zaplecze

infrastruktury

wymienionych

celów

wodnej

konieczne

i
jest

kanalizacyjnej.
wprowadzenie

i koordynacja długofalowej polityki nieruchomościami powiatowymi. Formułując plan
działania władz samorządowych na najbliŜsze lata pominięciu nie mogła ulec
problematyka

ochrony

środowiska,

szczególnie

istotna

dla

powiatu

z

racji

występowania duŜych zakładów i instytucji zajmujących się przemysłem chemicznym.
W części dotyczącej infrastruktury powiatowej znajduje się ponadto zapis o istotnych
działaniach wpływających na rozwinięcie potencjału uzdrowiskowego na obszarach
do tej pory niewykorzystywanych.
Omówione poniŜej cele operacyjne wskazują, iŜ kierunek działań powiatu wymaga
nie

tylko

zagadnień,

prowadzenia
ale

ponadto

konsekwentnej
wymaga

od

polityki
władz

względem
i

liderów

zidentyfikowanych
lokalnych

działań

pozaformalnych, takich jak: lobbing, udzielanie wsparcia czy działania konsolidujące,
koordynujące dziedziny gospodarki, turystyki, przedsiębiorczości oraz ekologii.

Cel operacyjny I.1:
Podnosić jakość dróg powiatowych
Specyficzne połoŜenie sytuujące powiat w sąsiedztwie województwa mazowieckiego
sprawia, iŜ tereny znajdujące się w obrębie administracyjnym powiatu pełnią istotną
funkcję dla ponadregionalnego transportu i logistyki. Z tego powodu baczną uwagę
poświecić naleŜy poprawie i utrzymaniu stanu dróg.
Zadania realizacyjne dotyczą newralgicznych odcinków dróg, których modernizacja
jest priorytetem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach. Osobny zapis dotyczy
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uregulowania stanu prawnego dróg, czyli spraw własności gruntów zajętych pod
drogi powiatowe (byłe wojewódzkie do roku 1999) oraz pozbawienia niektórych dróg
powiatowych kategorii drogi powiatowej nie spełniających wymagań definicji „drogi
powiatowej” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przykładem takiego
działania jest przekwalifikowanie ulic w mieście Puławy z kategorii drogi powiatowej
na kategorię drogi gminnej, których aktualnym zarządcą jest gmina Miasto Puławy).
Zadania realizacyjne wskazują głównie na konieczność zawiązania długotrwałej
współpracy powiatu z gminami znajdującymi się w jego obszarze administracyjnym.
Kooperacja tych podmiotów jest niezbędna, by zrealizować istotne inicjatywy mające
na celu podniesienie jakości szlaków transportowych. Stąd w wielu przypadkach
poprawa stanu dróg uzaleŜniona jest od współpracy kilku jednostek samorządowych.
Zadania Strategiczne:
a) Przy udziale środków unijnych w pierwszej kolejności modernizować drogi
wskazane w planie inwestycji wieloletnich realizowanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Puławach:
-

Wąwolnica – Poniatowa;

-

śyrzyn – Baranów – Michów;

-

Karmanowice – Łopatki – Drzewce – Piotrowice;

-

Końskowola – Celejów;

-

Obwodnica Janowca.

W następnej kolejności naleŜy realizować zadania związane z modernizacją dróg:
-

Bochotnica – Kazimierz Dolny – UściąŜ;

-

Kurów – Karmanowice;

-

ulice w m. Puławy stanowiące drogi powiatowe tj. ul. Skłodowskiej,
ul. Wróblewskiego, ul. Norwida;

b) Przebudować most w Baranowie przez rzekę Wieprz wraz z drogą dojazdową;
c) Uregulować stan prawny dróg powiatowych.
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Zadania realizacyjne:
a) DąŜyć

przy

współpracy

z

gminami

do

modernizacji

i

podniesienia

bezpieczeństwa dróg powiatowych;
b) We współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami dąŜyć do modernizacji dróg
i mostów wyprowadzających ruch z terenu powiatu;
c) Modernizować mosty i przepusty.

Cel operacyjny I.2:
Usprawnić ruch drogowy na terenie powiatu
Modernizacja i utrzymanie dróg są celem istotnym, lecz niewystarczającym, dla
kompleksowego rozwiązania kwestii szlaków komunikacyjnych znajdujących się na
terenie powiatu. Dlatego osobnym celem operacyjnym jest usprawnienie ruchu
drogowego oraz zabezpieczenie kwestii zaplecza drogowego, transportu zbiorowego
oraz obsługi ruchu turystycznego.
Zrealizowanie tych załoŜeń ma być moŜliwe poprzez spełnienie zadań realizacyjnych,
które są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i turystów. W zakres konkretnych
działań powiatu wchodzić będzie udzielanie wsparcia inicjatywom tworzącym
sprawny system transportu zbiorowego dla całego powiatu (w tym szczególnie
wspierane

będą

próby

utworzenia

węzłów

przesiadkowych).

Przedsięwzięcia

transportowe znajdą wymierne przełoŜenie we wzroście dostępności wsi a takŜe
wpłyną na dynamikę rozwoju obszarów dotąd nieeksploatowanych.
Usprawnienie

ruchu

drogowego

na

terenie

powiatu

dowodzi

konieczności

uzgodnienia modelu współdziałania powiatu, gmin oraz osób prywatnych w celu
zwiększenia

efektywności

działań

prowadzących

do

wzrostu

atrakcyjności

i sprawności obsługi ruchu turystycznego.
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Jako zadania realizacyjne dla tego celu operacyjnego wyłoniono następujące
inicjatywy:
a) Wybudować obwodnicę Janowca;
b) Przy udziale środków pomocowych wybudować obwodnice kluczowych
miejscowości;
c) Modernizować sieci dróg między siedzibami gmin;
d) Inspirować gminy do tworzenia sieci ponadgminnych ścieŜek rowerowych;
e) DąŜyć do tworzenia parkingów obsługujących ruch turystyczny, szczególnie na
terenach o wzmoŜonym ruchu turystycznym;
f) Zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego;
g) Poprawić dostępność do dróg krajowych;
h) Skonsolidować i zharmonizować sieć transportu zbiorowego.

Cel operacyjny I.3:
Rozwijać gospodarkę wodną na terenie powiatu
Jeden z najpilniejszych problemów związany jest z niezadowalającym stanem
gospodarki wodnej, która musi zająć istotne miejsce w polityce prowadzonej na
terenie powiatu. Sformułowanie tego celu operacyjnego powodowane jest chęcią
odnalezienia nowych sposobów wykorzystania zasobów, a takŜe uatrakcyjnienia
infrastruktury powiatowej (z tego powodu naleŜy dąŜyć do wykorzystania zasobów
wód termalnych, które potencjalnie mogą stać się atrakcją regionu, a przez to
przyciągnąć nową rzeszę turystów, jak równieŜ mogą stać się alternatywnym źródłem
energii).
Nie mniej istotnym problemem jest niezadowalający (w niektórych gminach) stopień
skanalizowania i zwodociągowania obszarów wiejskich, co sprzyja pogłębianiu
dysproporcji pomiędzy miastem i wsiami. Osobny zapis dotyczący rozwoju sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej ma mobilizować i skłaniać do sprawnego pozyskiwania
środków finansowych na doprowadzenie sieci do miejscowości na terenie całego
powiatu.
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Zadania realizacyjne:
a) Wspierać rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) DąŜyć

do

uzasadnionego

ekonomicznie

łączenia

systemów

wodno-

kanalizacyjnych sąsiadujących ze sobą gmin z wykorzystaniem moŜliwości
istniejących oczyszczalni ścieków;
c) Wspierać działania zmierzające do odbudowy i modernizacji systemu
melioracyjnego na terenie powiatu;
d) Zmodernizować wały przeciwpowodziowe;
e) Wykorzystać zasoby wód termalnych jako narzędzie zwiększenia atrakcyjności
powiatu oraz jako odnawialne źródło energii;
f) Utrzymać dna cieków wodnych dla ochrony przed zagroŜeniem powodziowym.

Cel operacyjny I.4:
Usprawnić gospodarkę przestrzenną i nieruchomościami
W gestii polityki powiatu leŜy zarządzanie obiektami uŜyteczności publicznej,
będącymi jego własnością. Nieruchomości te powinny znaleźć swe szczególne
miejsce w powstających planach urbanistycznych dla konkretnych obszarów. Zapis
ten jest szczególnie istotny w kontekście nieruchomości naleŜących do powiatu,
a przeznaczonych w przyszłości na sprzedaŜ. Dla najefektywniejszego wykorzystania
tych zasobów naleŜy uzgodnić z powiatową komisją urbanistyczno-planistyczną plan
przestrzenny dla terenu powiatu, w celu opracowania długofalowego projektu
zagospodarowania jego obszaru.
Odrębnym zadaniem, wynikającym z bogactwa kulturowego, będzie opieka nad
zabytkami rozmieszczonymi w róŜnych częściach powiatu. Dlatego, szczególnie przy
pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, naleŜy uwzględniać potrzeby
renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych.
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Zadania strategiczne:
a) Opracować program scalania gruntów;
b) Powołać

do

2009

r.

powiatowy

zespół

konsultacyjny

do

spraw

urbanistyczno-planistycznych.
Zadania realizacyjne:
a) Wspierać gminy w działaniach związanych z opracowaniem i gromadzeniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej dla
całego powiatu;
b) Zbudować system informacji o zagospodarowaniu przestrzennym dla całego
powiatu poprzez tworzenie baz danych;
c) Lobbować na forum województwa o zgodne z interesami mieszkańców
zagospodarowanie przestrzenne powiatu.

Cel operacyjny I.5:
Rozwijać infrastrukturę uŜyteczności społecznej
W ramach wytyczonego kierunku rozwoju szczególną uwagę poświęcono obiektom
uŜyteczności publicznej, nad którymi zarząd sprawują władze powiatu. Z tego
powodu uwzględniono w ramach zadań strategicznych modernizacje obiektów
oświatowych oraz opieki zdrowotnej. W załoŜeniach znajduje się rozbudowa
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla osób niepełnosprawnych oraz
przeprowadzenie termomodernizacji SP ZOZ w Puławach.
Pragnąc usprawnić działanie urzędów powiatowych zmierza się do rozszerzenia
zasobów usług urzędowych moŜliwych do zrealizowania drogą internetową, przez co
powiat w najbliŜszych latach pragnie wdroŜyć systemy informatyczne obsługujące
interesantów w moŜliwie największej liczbie placówek. Zadanie to związane jest
z dąŜeniem powiatu do objęcia siecią szerokopasmową całego administrowanego
terenu, co koresponduje z innymi celami, takimi jak wyrównanie róŜnic pomiędzy
wsią a miastem, czy zapewnieniu dostępu do Internetu moŜliwie najliczniejszej rzeszy
mieszkańców.
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Zadania powiatu (poza juŜ wymienionymi), skupiać się będą na działaniach
wspierających rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej
ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się na wsi.
Cel operacyjny: Rozwijać infrastrukturę uŜyteczności publicznej, odwołuje się
w swych załoŜeniach do innego celu operacyjnego – II Stymulować rozwój zasobów
ludzkich, przez co te dwa zapisy strategiczne są względem siebie komplementarne,
a wyznaczone w nich zadania powinny być wdraŜane symultanicznie, przez co
skuteczniej uda się osiągnąć zamierzone cele (zwłaszcza, jeśli odwołanie się do tych
dwóch zapisów stanie się podwaliną dla uzyskania zewnętrznego wsparcia
finansowego).
Zadania strategiczne:
a) Rozbudować do 2010 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla
niepełnosprawnych w Kęble i doprowadzić do powstania specjalnej szkoły
zawodowej w Puławach;
b) Do

końca

2012

r.

przeprowadzić

termomodernizację

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach;
c) Do 2010 roku wdroŜyć informatyzację usług publicznych świadczonych przez
powiat i podległe mu instytucje.
Zadania realizacyjne:
a) Rozwijać infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną na terenie
powiatu;
b) Rozwijać infrastrukturę kulturalną na terenie powiatu;
c) Prowadzić

termomodernizacje

i

modernizacje

obiektów

uŜyteczności

publicznej;
d) Prowadzić działania zmierzające do objęcia siecią szerokopasmową obszaru
powiatu;
e) Rozbudowywać i modernizować placówki oświatowe;
f) Rewitalizować obiekty szkolne i poszkolne na terenach zdegradowanych.
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Cel operacyjny I.6:
Poprawić jakość środowiska
Problematyka ochrony środowiska i wynikające z niej dąŜenie do poprawy stanu
zasobów naturalnych regionu znajdowało swe rozwiązania w partykularnych
dokumentach strategicznych opracowywanych na potrzeby powiatu (Programie
Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Puławskiego).
Główne działania polegać będą na prewencji oraz edukacji z zakresu ograniczania
negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Realizując
wytyczne zawarte we wspomnianych powyŜej dokumentach strategicznych, powiat
wspierać będzie inicjatywy związane z wdroŜeniem systemu zbiórki i segregacji
odpadów, co łączy się z akcjami informacyjnymi skierowanymi nie tylko do dzieci
i młodzieŜy, ale takŜe do dorosłych celem wykształcenia poŜądanych postaw
proekologicznych. Akcje tego typu, muszą uwzględniać moŜliwie najliczniejszą grupę
odbiorców, zatem konieczne jest zapewnienie dostępu do poszczególnych akcji
zarówno mieszkańcom wsi jak i miast. Działaniami wspierającymi są ponadto:
rozbudowa

infrastruktury

segmentacji

śmieci

(uwzględniającej

odpady

niebezpieczne), w tym takŜe zwiększenie liczby kontenerów w poszczególnych
rejonach powiatu, co w dalszej perspektywie ma przyczynić się do zlikwidowania
nielegalnych wysypisk śmieci.
Jakość środowiska uzaleŜniona jest w duŜej mierze od gospodarki zasobami
naturalnymi. Stąd osobne miejsce w polityce powiatu powinna zająć racjonalna
gospodarka wodna i ściekowa. Ze względu na nią istotna staje się popularyzacja
grupowych oczyszczalni ścieków oraz monitoring zuŜycia wody.
Poprawa stanu środowiska na terenie powiatu uzaleŜniona jest zasadniczo od samych
mieszkańców. Dlatego tak szczególne miejsce zajmuje edukacja z zakresu ochrony
środowiska, która ma przyczynić się do wzrostu odbiorców ekologicznej energii oraz
w spopularyzowaniu ekologicznego transportu.
Rozwinięciem zapisów dotyczących ochrony środowiska są włączone (w postaci
załącznika) do niniejszego dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu

Puławskiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Puławskiego.
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Zadania realizacyjne:
a) Wspierać ochronę zasobów przyrodniczych;
b) Prowadzić edukację ekologiczną;
c) Wprowadzać system gospodarki odpadami niebezpiecznymi, medycznymi;
d) Popularyzować racjonalną gospodarkę wodną i wodno-ściekową;
e) Prowadzić akcję zalesiania;
f) Wspierać ekologiczny transport;
g) DąŜyć do zwiększenia liczby odbiorców ekologicznej energii;
h) Likwidować nielegalne wysypiska odpadów;
i) Wprowadzić ścieŜki dydaktyczne i oznaczyć tereny cenne przyrodniczo;
j) Utworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej w Kazimierzu Dolnym.

Cel operacyjny I.7:
Odblokować moŜliwości turystyczno – uzdrowiskowe okolic Kazimierza
Dolnego, Janowca, Nałęczowa
Zdynamizowanie rozwoju infrastruktury ma na celu pobudzenie rozwoju inwestycji
związanych z zapleczem turystycznym. Polityka powiatowa powinna zgodnie
z wyznaczanymi kierunkami rozwojowymi uwzględniać potencjalne obszary, które
dzięki współpracy samorządu i inwestorów prywatnych, mogą stanowić nową jakość
atrakcji turystycznych, obecnych na terenie powiatu. Spośród zidentyfikowanych
obszarów priorytetowych z punku widzenia ich atrakcyjności wymienić moŜna tereny
Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz Janowca. Dla tych obszarów wdraŜać naleŜy
inicjatywy zmierzające do przyciągnięcia inwestycji sektora turystyki. Podobną pomoc
naleŜy

skierować

do

Męćmierza,

gdzie

planowane

jest

kompleksowe

zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod uprawianie czynnego wypoczynku.
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Zadania realizacyjne:
a) Zagospodarować pod względem turystycznym nieruchomość w Męćmierzu;
b) Odblokować moŜliwości inwestycyjne w zakresie turystyczno – uzdrowiskowym
okolic

Kazimierza

Dolnego,

Janowca,

Nałęczowa

–

głównie

termy.
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II CEL STRATEGICZNY:
STYMULOWAĆ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Cel strategiczny II w całości poświęcony jest mieszkańcom Powiatu Puławskiego.
Wskazany w nim zostaje kierunek, w jakim powinna być prowadzona polityka,
by zapewnić przyjazne warunki Ŝycia ludności zamieszkałej w powiecie. Projekt
stymulowania

rozwoju

zasobów

ludzkich

koresponduje

w

wielu

punktach

i załoŜeniach z projektem rozwoju infrastruktury powiatowej, z tą jednak róŜnicą,
iŜ opracowane cele operacyjne są bezpośrednio dedykowane poprawie jakości Ŝycia
kaŜdego mieszkańca. Dlatego cel strategiczny II identyfikuje i podejmuje kluczowe
problemy powiatu związane z zasobami ludzkimi. Cele operacyjne skupiają się na
opisaniu konkretnych rozwiązań dotyczących: bezrobocia, edukacji, pracy, ochrony
zdrowia, polityki społecznej oraz jakości Ŝycia na wsi. Problematyka zasobów ludzkich
objęła w niniejszym dokumencie takŜe informatyzację powiatu, co znajduje swe
uzasadnienie

w

planach

stworzenia

interaktywnego/wirtualnego

centrum

informacyjnego.
Podstawową cechą stymulacji rozwoju zasobów ludzkich jest skoordynowanie działań
z róŜnych obszarów tematycznych. Doskonałym tego przykładem jest uzgodnienie
zadań

rozwiązujących

problemy

bezrobocia

ze

wspierającymi

działaniami

edukacyjnymi. ZałoŜeniem tej współpracy jest chęć dostosowania oferty edukacyjnej
do

wymogów

coraz

wykwalifikowanych

bardziej

kadr,

ma

specjalistycznego
docelowo

umoŜliwić

rynku

pracy.

Kształcenie

absolwentom

znalezienie

atrakcyjnej pracy na terenie powiatu, a przez to przyczynić się do spadku dynamiki
emigracji młodego pokolenia.
Podobne załoŜenie kryje w sobie problematyka jakości Ŝycia na wsi. Ta wymaga
szczególnej, wieloaspektowej i niezwykle wnikliwej identyfikacji problemowej, czego
znakiem jest uwzględnienie kwestii wsi w kaŜdym z zaproponowanych celów
operacyjnych, a takŜe opracowanie osobnego punktu dotyczącego jakości Ŝycia na
tych terenach.
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Cele operacyjne, które przyczynić się mają do stymulacji zasobów ludzkich obejmują
główne dziedziny, które zostały zidentyfikowane na etapie prac nad dokumentem
strategicznym. Poszczególne zapisy naleŜy traktować jako wskazówkę dla instytucji
i podmiotów prywatnych, które pragną partycypować w rozwoju obszaru, a tym
samym kształtować przyszłość Powiatu Puławskiego.

Cel operacyjny II.1:
Promować zatrudnienie i przeciwdziałać skutkom bezrobocia
W Powiecie Puławskim, podobnie jak w całym kraju, zauwaŜalny jest dynamiczny
spadek bezrobocia, co niewątpliwie związane jest z wstąpieniem Polski do struktur
Unii Europejskiej. Błędnym byłoby jednak stwierdzenie, iŜ bliscy jesteśmy rozwiązania
problemu bezrobocia, a to z powodu złoŜoności tego zagadnienia. Przede wszystkim
naleŜy zaznaczyć, iŜ tendencje rynku pracy wskazują na odpływ młodych
mieszkańców do większych miast. Drugim, nie mniej istotnym problemem, jest
zidentyfikowanie i wyeliminowanie strukturalnych przyczyn braku zatrudnienia.
W tym celu naleŜy szczególnie wspierać inicjatywy zmierzające do zlikwidowania
zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz wyeliminowania ukrytego bezrobocia na
wsiach.
Wskazane zadania realizacyjne w głównej mierze przyczyniają się do zapobiegania
bezrobociu wśród ludzi młodych. Dlatego konkretne działania polegają na
opracowaniu prognozy zawodów deficytowych oraz na skoordynowaniu działań
instytucji oświatowych i urzędu pracy z pracodawcami. Konieczne jest więc
opracowanie wzorca wymiany informacji o zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych
pracowników pomiędzy instytucjami rynku pracy na terenie powiatu.
Zadania

realizacyjne

wielopłaszczyznowych

wskazują
planów

na

potrzebę

zapobiegania

opracowania
bezrobociu,

i

gdzie

wspierania
osobnym

zagadnieniem będzie kwestia identyfikacji grup największego ryzyka, które zostaną
objęte szkoleniami oraz innego typu programami przeciwdziałania bezrobociu.
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Zadania strategiczne:
a) Stworzyć do 2008 r. forum wymiany informacji o potrzebach rynku pracy dla
współdziałania jednostek edukacyjnych, pracodawców oraz instytucji rynku
pracy;
b) Stworzyć prognozę koniunktury zawodów deficytowych.
Zadania realizacyjne:
a) Wspomagać wyrównywanie szans na rynku pracy grup „największego ryzyka”;
b) Dostosowywać ofertę edukacyjną podległych placówek do potrzeb rynku
pracy;
c) Wspierać działania Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach i organizacji
pozarządowych realizujących programy przeciwdziałania bezrobociu;
d) Wspomagać

powstawanie

programów

przeciwdziałających

bezrobociu

i rozwijających przedsiębiorczość.

Cel operacyjny II.2:
Podnosić jakość edukacji
Cel operacyjny II.1 odwoływał się do bezrobocia jako problemu, który naleŜy
zlikwidować

między

innymi

poprzez

modyfikację

programów

nauczania

i dostosowanie ich do potrzeb rynku. Podejmowana w punkcie 2.2 problematyka jest
nakierowana na częściowe rozwiązanie kwestii walki z bezrobociem. Nie mniej waŜne
miejsce w kontekście tego celu zajmują zadania związane z rozwojem uzdolnionej
młodzieŜy, wyrównywaniem szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem czy
podwyŜszaniem kwalifikacji kadry oświatowej.
Do zadań strategicznych zaliczyć naleŜy działania dąŜące do zindywidualizowania
procesu kształcenia, co ma zaowocować wspomaganiem młodzieŜy szczególnie
uzdolnionej oraz wsparciem dla uczniów z trudnościami w nauce. Stworzenie takich
procedur moŜe być szczególnie pomocne młodzieŜy z obszarów wiejskich poprzez
tworzenie systemów stypendialnych. Stypendia nie są jednak w stanie zlikwidować
nierówności w dostępie do oświaty pomiędzy mieszkańcami wsi i miast. Z tego
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powodu konieczne okazuje się opracowanie programu wyrównywania szans
w zakresie edukacji dla Powiatu Puławskiego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych posiadać będzie jeszcze jeden wymiar w polityce
powiatu – ten odwołujący się do kształcenia osób niepełnosprawnych. Na terenie
powiatu nie ma bowiem moŜliwości kontynuowania nauki w szkole specjalnej na
poziomie ponadgimnazjalnym, stąd koniecznością jest powstanie szkoły zawodowej,
dającej kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne
(zapis o powstaniu szkoły został ponadto uwzględniony przy celu strategicznym I:
Zdynamizować rozwój infrastruktury).
W toku prac zarysowała się potrzeba utworzenia na terenie powiatu szkoły wyŜszej,
która byłaby

odpowiedzią na potrzeby

kadrowe specjalistycznych zakładów

i instytucji badawczych znajdujących się na terenie powiatu. Wskazana została takŜe
konieczność dąŜenia do technologicznego rozwoju szkół, co z jednej strony
przejawiać się ma w planowych inwestycjach w nowoczesne wyposaŜenie szkoły
z drugiej natomiast na poszerzeniu oferty edukacyjnej o alternatywne formy
kształcenia młodzieŜy i dorosłych.
Wskazane zadania uwzględniają fakt, Ŝe oferta edukacyjna musi być przygotowana
takŜe pod kątem dokształcania i przekwalifikowania osób dorosłych, stąd powiat
zobowiązany jest do udzielania wsparcia instytucjom podejmującym się kształcenia
ustawicznego, praktycznego i oferującym doradztwo zawodowe.
Zadania strategiczne:
a) Stworzyć program promocji uzdolnień poprzez odpowiednie kształtowanie
zajęć szkolnych oraz systemy stypendialne;
b) Opracować program wyrównywania szans mieszkańców wsi w zakresie
dostępu do edukacji;
c) Powołać i wspierać działanie szkoły zawodowej dla niepełnosprawnych.
Zadania realizacyjne:
a) Ustalić priorytety kształcenia młodzieŜy;
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b) WdraŜać programy rozwojowe w szkołach i placówkach oświatowych;
c) Wspierać przekwalifikowanie i dokształcanie dorosłych;
d) Wspierać edukację mieszkańców wsi;
e) Wspierać podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty;
f) Wspierać realizację zmodyfikowanych programów kształcenia w oparciu
o potrzeby rynku pracy;
g) Promować alternatywne formy kształcenia;
h) Rozwijać

edukację

zawodową

poprzez

wdroŜenie

specjalistycznych

i nowoczesnych technologii;
i) Dopasować sieć szkół ponadgimnazjalnych do warunków demograficznych;
j) Wspierać rozwój szkolnictwa wyŜszego na terenie powiatu;
k) Wspierać rozwój instytutów naukowo – badawczych;
l) Wprowadzić

programy

wczesnej

preorientacji

zawodowej

i

doradztwa

zawodowego;
m) DąŜyć do utworzenia wyŜszej szkoły państwowej kształcącej na kierunkach
z dziedziny B+R, branŜowo związanych z działającym w regionie przemysłem.

Cel operacyjny II.3:
Poprawić stan zdrowia społeczeństwa oraz jakość i dostępność do usług
medycznych
Określiwszy rozwój zasobów ludzkich, jako cel rozwoju powiatu, pominięciu nie
mogła ulec sfera opieki zdrowotnej, która (zgodnie z ustawą o samorządzie
powiatowym) znajduje się w zakresie odpowiedzialności powiatu. Z tego powodu
sformułowano szereg zadań związanych z rozbudową i modernizacją zakładów opieki
zdrowotnej oraz rozszerzeniem wachlarza usług oferowanych przez ośrodki.
Szereg inicjatyw związanych jest z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Puławach, gdzie w najbliŜszych latach zakupiona zostanie nowa
aparatura

medyczna,

pomieszczenia

zostaną

dostosowane

do

standardów
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wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia, a rozbudowaniu ulegnie Oddział
Ratunkowy i blok operacyjny. Kolejnym etapem modernizacji SP ZOZ w Puławach
będzie jego pełna informatyzacja w celu usprawnienia działalności słuŜby medycznej,
a takŜe po to, by zapewnić komfortowe warunki obsługi pacjentów.
Pośród zadań realizacyjnych wskazano na potrzebę dostosowania ośrodków
zdrowotnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz potrzebę wspierania
programów ochrony zdrowia wraz z akcjami informacyjnymi (związanymi głównie
z chorobami cywilizacyjnymi). Konkretne działania skupiać mają się takŜe na
podniesieniu kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, usprawnieniu i rozbudowie
systemu ratownictwa oraz rozwoju opieki długoterminowej.
Zadania strategiczne:
a) DoposaŜyć SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach w nowoczesną aparaturę
i

sprzęt

medyczny

uwzględniający

przewidywany

rozwój

świadczeń

zdrowotnych;
b) Modernizować i remontować budynki i oddziały szpitalne SP Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Puławach oraz Przychodni Specjalistycznych i Podstawowej
Opieki Zdrowotnej;
c) Dostosować pomieszczenia szpitalne do wymogów prawnych, higienicznych
i bezpieczeństwa pracy;
d) Termomodernizować SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach;
e) Informatyzować SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach;
f) Rozbudować Szpitalny Oddział Ratunkowy i wybudować blok operacyjny
z centralną sterylizacją oraz OIT z toksykologią;
g) Poprawić jakość lecznictwa specjalistycznego poprzez ucyfrowienie radiologii;
h) Rozbudować budynek „D” szpitala dla potrzeb działalności medycznej;
i) Wspierać realizację programów zdrowotnych skierowanych do róŜnych
środowisk w zakresie promocji zdrowia i zmniejszenia ryzyka występowania
chorób cywilizacyjnych;
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j) Zrealizować program naprawczy SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach;
k) Rozszerzyć

działalność

Oddziału

Kardiologii

o

nieinwazyjne

procedury

naczyniowe przy uŜyciu wielorzędowej tomografii komputerowej – I etap;
l) Zorganizować ośrodek naczyniowy – II etap.
Zadania realizacyjne:
a) Modernizować i rozbudować infrastrukturę ochrony zdrowia;
b) DoposaŜyć placówki ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt i aparaturę
medyczną;
c) Wprowadzić nowe technologie medyczne;
d) Podnosić kwalifikacje personelu medycznego;
e) Rozwijać róŜne formy opieki długoterminowej;
f) DąŜyć do zahamowania zachorowalności z powodu chorób cywilizacyjnych;
g) Rozwijać profilaktykę, promocję i edukację w zakresie zdrowia, w tym wczesną
edukację i profilaktykę dzieci i młodzieŜy;
h) Zwiększyć sprawność i skuteczność pomocy doraźnej – rozbudować system
ratownictwa medycznego;
i) Dostosować obiekty ochrony zdrowia dla osób niepełnosprawnych poprzez
likwidację barier architektonicznych.

Cel operacyjny II.4:
Podnosić efektywność polityki społecznej
Prowadzenie polityki społecznej naleŜy do zadań własnych powiatu, który jest

zobowiązany w szczególności do:
- opracowywania i realizowania programów pomocy społecznej,
- wspierania osób niepełnosprawnych i innych a przez to zapewnienia integracji osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- prowadzenia poradnictwa specjalistycznego,
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- zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- prowadzenia i rozwijania specjalistycznej infrastruktury pomocy społecznej,
- szkolenia i doskonalenia kadr.
Kierunki prowadzenia polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej zostały na
potrzeby

powiatu

opisane

w

partykularnych

dokumentach

strategicznych

poświęconych tej dziedzinie, między innymi w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015”, „Powiatowym Programie Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006 – 2010” oraz w programie
„Kompleksowy system pomocy rodzinie i dziecku w powiecie puławskim”.
W

„Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych”

przyjęto

następujące cele strategiczne:
a) rozwijanie inicjatyw i działań na rzecz osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka,
b) wdroŜenie sprawnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych,
c) rozwój infrastruktury i zwiększanie efektywności pomocy społecznej.
„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” została włączona do
niniejszego dokumentu w postaci załącznika.

Cel operacyjny II.5:
Podnosić jakość Ŝycia na wsi
Diagnoza sytuacji na wsiach Powiatu Puławskiego wskazuje na mały stopień
aktywności mieszkańców, co znajduje swe późniejsze przełoŜenie na brak dynamiki
rozwoju gospodarczego tych terenów. Zadaniem realizacyjnym w zakresie rozwoju
powiatu jest podjęcie próby aktywowania mieszkańców wsi, czemu słuŜyć ma
popularyzowanie inicjatyw dedykowanych dla obszarów wiejskich (znamiennym
przykładem

jest

program

LEADER

i

LEADER+

integrujący

i

mobilizujący

mieszkańców). WaŜnym elementem poprawy Ŝycia na wsi jest ponadto zrealizowanie
zadań sformułowanych w innych celach operacyjnych (głównie edukacyjnych
i zapobiegających bezrobociu).
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Zadania realizacyjne:
a) Promować powstawanie i wdraŜanie programów odnowy terenów wiejskich;
b) Wspierać

tworzenie

i

funkcjonowanie

lokalnych

grup

działania,

wykorzystujących programy pomocowe dla wsi i rolnictwa;
c) Wspierać programy aktywizujące mieszkańców wsi, w szczególności te,
dotyczące promowania przedsiębiorczości i dostępu do edukacji.

Cel operacyjny II.6:
Rozwijać społeczeństwo informacyjne
Popularyzacja

idei

i

rozwój

społeczeństwa

informacyjnego

związane

są

z usprawnieniem Ŝycia społecznego poprzez szybszy i prostszy dostęp mieszkańców
do informacji. Dzięki wprowadzeniu w plan rozwoju powiatu zadania strategicznego,
nakazującego docelowo zinformatyzowanie całego obszaru administracyjnego, powiat
ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych pod tym względem w kraju.
Systemy internetowej obsługi interesantów urzędów przyczynią się w sposób
oczywisty do zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucji samorządowych oraz
wpłyną na komfort obsługiwanego oraz obsługującego i przyczynią się do krótszego
rozpatrywania poszczególnych spraw.
Objęcie obszaru całego powiatu (w tym terenów wiejskich) zasięgiem sieci
szerokopasmowej wpisze się w cele niwelujące róŜnice w dostępności do Internetu,
występujące między wsią a miastem. Działanie to winno być jednak poprzedzone
pełną

informatyzacją

placówek

szkolnych

i

bibliotek,

wspomaganych

akcją

informacyjną i promującą idee społeczeństwa informatycznego.
Zadania strategiczne:
a) Stworzyć system informatyczny łączący biblioteki publiczne z terenu powiatu;
b) Uruchomić systemy elektronicznego urzędu w administracji powiatowej
i umoŜliwić załatwianie spraw drogą elektroniczną.
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Zadania realizacyjne:
a) Popularyzować ideę społeczeństwa informacyjnego;
b) Upowszechnić dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie całego
powiatu;
c) Zwiększyć zasięg sieci szerokopasmowej;
d) Zwiększyć dostępność do Internetu na terenach wiejskich;
e) Rozbudować

zasoby

internetowe

placówek

uŜyteczności

publicznej,

w szczególności w szkołach i bibliotekach;
f) Popularyzować ideę e-learningu, w szczególności dla podniesienia szans
edukacyjnych ludności wiejskiej;
g) Rozszerzyć wachlarz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
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III CEL STRATEGICZNY:
ANIMOWAĆ WSPÓŁPRACĘ PONADLOKALNĄ
Polityka prowadzona przez Powiat Puławski powinna w szczególnej mierze być
skupiona na aranŜowaniu współpracy pomiędzy gminami znajdującymi się w obrębie
powiatu. Prowadzenie takich działań pozwoli na osiągnięcie wysokiego stopnia
dynamiki rozwoju powiatu jako całości, co w konsekwencji doprowadzi do
umocnienia jego wizerunku.
Współpraca pomiędzy gminami polegać miałaby między innymi na wspólnych
inwestycjach rozbudowujących infrastrukturę, poprawiających bezpieczeństwo czy
polepszających jakość Ŝycia mieszkańców. Kooperacja taka pozwoli identyfikować
powiat oraz jego gminy jako silne ośrodki realizujące ponadlokalne cele.
Istotnym polem wspólnych działań jest ponadto rozwój turystyki oraz promocja
powiatu na arenie zarówno ogólnopolskiej, jak i zagranicznej. Współdziałanie na
rzecz wypracowania mechanizmów promocyjnych pozwoli przyciągnąć nowych
turystów oraz wzbudzi zainteresowanie powiatem pośród potencjalnych inwestorów.
Współpraca ponadgminna nie wyczerpuje jednak modelu współpracy, jaki podejmuje
Powiat Puławski. Popularyzowanie idei powiatu jako nowoczesnego ośrodka wymaga
zawiązania umów partnerskich z innymi jednostkami samorządowymi.
Dobór powiatów partnerskich powinien odbyć się na etapie opracowywania
dokumentu strategicznego dotyczącego promocji powiatu lub rozwoju turystyki.
Wówczas bowiem poprzez wskazanie dobrych praktyk wyłoni się grupa potencjalnych
partnerów – jednostek terytorialnych o charakterze zbliŜonym do Powiatu
Puławskiego.

Cel operacyjny III.1:
Zwiększyć bezpieczeństwo w Powiecie
Zakresem współdziałania gmin i powiatu jest dąŜenie do zwiększenia bezpieczeństwa
na terenie administrowanym. Dlatego poprzez współpracę jednostek samorządowych
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i słuŜb mundurowych naleŜy doprowadzić do zaktualizowania Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości. ZałoŜeniem aktualizacji będzie identyfikacja nowych
źródeł przestępczości, a następnie skierowanie w opisane rejony programów
prewencyjnych i animujących społeczność lokalną.
Nawiązaniem do celów operacyjnych związanych z rozwojem infrastruktury powiatu
jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach, co moŜe odbywać się poprzez wymianę
nawierzchni, rozbudowę dróg, oznaczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych,
a takŜe poprzez wspieranie akcji podnoszących świadomość kierowców.
Zadanie strategiczne:
Zaktualizować (do 2008 roku) i realizować Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości.
Zadania realizacyjne:
a) Poprawiać jakość działania Państwowej StraŜy PoŜarnej, Policji, Ochotniczych
StraŜy

PoŜarnych,

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (oraz innych podmiotów działających
na

rzecz

poprawy

bezpieczeństwa

na

terenie

powiatu)

poprzez

dofinansowanie, wyposaŜenie i rozbudowę infrastruktury;
b) Rozbudować system automatycznego powiadamiania ochotniczych straŜy
poŜarnych z terenu Powiatu Puławskiego;
c) Stale podnosić poziom bezpieczeństwa na drogach.

Cel operacyjny III.2:
Wspierać rozwój turystyki w powiecie
Specyfiką Powiatu Puławskiego jest atrakcyjność terenów znajdujących się w jego
granicach

administracyjnych. Walory

naturalne

stanowią

największą wartość

i jednocześnie są bezcenną atrakcją powiatu, przez co głównym celem rozwoju jest
wykorzystanie potencjału turystycznego.
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Zadaniem strategicznym jest opracowanie przy pomocy ekspertów, kompleksowej
strategii rozwoju turystyki, która przy wsparciu promocyjnym powiatu moŜe
doprowadzić do rozkwitu regionu i przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
Opracowanie tego typu będzie odpowiedzą na niepowtarzalne moŜliwości turystyczne
regionu, a towarzyszące strategii wskazania marketingowe zwiększą rozpoznawalność
regionu zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Z rozwojem turystyki związana jest jeszcze jedna inicjatywa, mająca na celu
usprawnienie obsługi turystów poprzez wprowadzenie kompleksowej informacji
turystycznej, która w całości zinformatyzowana świadczyłaby usługi między innymi
z zakresu wskazywania ciekawych obiektów, sporządzania zindywidualizowanych
ofert wypoczynkowych, informowania o wolnych miejscach hotelowych. System ten
miałby nadzorować realizację strategii rozwoju turystyki i wyznaczać standardy opieki
nad gośćmi.
Zadania strategiczne:
a) Do 2009r. przygotować strategię rozwoju turystyki;
b) Do 2009 r. opracować program opieki nad zabytkami dla terenu powiatu;
c) Do 2010 r. utworzyć system kompleksowej informacji turystycznej.
Zadania realizacyjne:
a) Promować podejmowanie przez mieszkańców działalności gospodarczej
związanej z obsługą ruchu turystycznego, w tym rzemiosła i agroturystyki;
b) Inspirować gminy do tworzenia sieci ponadgminnych ścieŜek rowerowych
(dąŜyć do łączenia ścieŜek rowerowych z terenów powiatów ościennych tak
aby stopniowo tworzyła się sieć krajowych ścieŜek rowerowych);
c) Współpracować z klubami sportowymi z terenu powiatu;
d) Urozmaicić ofertę turystyczną powiatu;
e) Rozwijać wszechstronną bazę turystyczno - uzdrowiskową;
f) Wspierać budowę ścieŜek edukacyjnych na terenie powiatu;
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g) Aktywizować gminy do podejmowania inicjatyw turystycznych.

Cel operacyjny III.3:
Opracować mechanizm promocji powiatu
Zadanie powiatu jako animatora współpracy pomiędzy mniejszymi jednostkami
terytorialnymi sprawia, iŜ powiat traktowany jest jako reprezentant danego regionu.
Konsekwencją tego jest konieczność zbudowania silnej identyfikacji powiatu,
kreującej

i

wzmacniającej

zarazem

wizerunek

powiatu.

Najskuteczniejszym

rozwiązaniem z zakresu mechanizmu promocyjnego powiatu jest stworzenie marki
budującej świadomość wśród dedykowanych odbiorców (którymi są zarówno turyści,
inwestorzy oraz sami mieszkańcy). Stworzenie strategii promocyjnej jest zadaniem
złoŜonym i wymagającym osobnego opracowania. Dlatego wyznaczając kierunek
rozwoju powiatu, zakłada się stworzenie oraz wypromowanie marki powiatowej jako
swoistego produktu.
Opracowanie mechanizmu promocyjnego wymaga określenia i zaplanowania działań
wspierających rozwój regionu, dzięki czemu dokonana zostanie między innymi
selekcja

tych

zasobów

powiatu,

które

świadczą

o

jego

niepowtarzalności

i unikalności. Dzięki temu równieŜ są one doskonałym narzędziem przydatnym do
wyboru narzędzi komunikacji w promocji Powiatu Puławskiego.
Opracowanie tejŜe strategii promocji zbiega się z czasem organizacji na terenie Polski
i Ukrainy Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej w 2012 roku. Jest to niepowtarzalna
okazja na rozwinięcie potencjału powiatu poprzez pozyskanie dodatkowych środków
finansowych na inwestycje związane z wspomnianym wydarzeniem. Mistrzostwa są
równieŜ szansą na przyciągnięcie nowej rzeszy turystów i przedsiębiorców. Z tego
powodu powiat planuje opracować specjalną ofertę skierowaną do podmiotów
związanych z Mistrzostwami oraz ich organizacją.
Zadania strategiczne:
a) Przygotować do 2009 r., we współpracy z miastem Puławy oraz z gminami
Kazimierz Dolny i Nałęczów, ofertę powiatu na Euro 2012;
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b) Do 2012 r. wypromować markę powiatową;
c) Zawiązać umowy partnerskie z innymi jednostkami terytorialnymi z kraju oraz
z zagranicy.
Zadania realizacyjne:
a) Opracować identyfikację wizualną powiatu stanowiącą element budowy marki
powiatowej;
b) Współdziałać z gminami i lokalnymi organizacjami społecznymi w prowadzeniu
działań promocji powiatu;
c) Promować kulturę powiatu i wspierać podmioty działające w sferze kultury;
d) Promować produkty regionalne i lokalną tradycję;
e) Budować więzi lokalne pomiędzy mieszkańcami.
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MONITORING STRATEGII ROZWOJU POWIATU
PUŁAWSKIEGO NA LATA 2008-2015

Istota systemu monitorowania i ewaluacji
Dla skutecznego wdraŜania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego konieczne jest
regularne weryfikowanie realizacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluowanie
zapisów dokumentu. Istotą tak rozumianego monitoringu jest gromadzenie,
opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji
rozwoju jednostki samorządowej. Stąd teŜ przedmiotem monitoringu Strategii

Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015 jest rozwój powiatu obserwowany
poprzez analizę wskaźników istotnych z punktu widzenia misji, wizji, celów i zadań
strategicznych. Oznacza to, Ŝe rozwój będący efektem wdraŜania Strategii powinien
być ujmowany w następujących płaszczyznach:
-

zasobów ludzkich,

-

wskaźników gospodarczych,

-

infrastruktury,

-

środowiska przyrodniczego,

-

rozwoju turystyki.

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Puławskiego na

lata 2008-2015 są cele i zadania strategiczne wytyczone w Strategii.
Proces monitorowania ma polegać na regularnych obserwacjach zmian zachodzących
w ramach poszczególnych celów i zadań wyznaczonych w Strategii.
System

monitorowania

oparty

będzie

na

monitorowaniu

operacyjnym

i strategicznym.
Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdraŜania Strategii Rozwoju Powiatu
przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów opisujących działania
podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te przygotowywane
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będą przez odpowiednie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Puławach
przy współpracy innych podmiotów zaangaŜowanych we wdraŜanie Strategii.
Monitoring na poziomie operacyjnym moŜe stać się podstawą dokonania aktualizacji
strategii, jeśli na podstawie przedstawionych informacji uwidoczni się taka potrzeba.
Na

poziomie

strategicznym

ocena

wdraŜania

Strategii

Rozwoju

Powiatu

przeprowadzana będzie na podstawie raportu o stanie powiatu przygotowywanego
w cyklach trzyletnich. Ocena taka będzie stanowiła podstawę dokonania planowej
aktualizacji Strategii.
Monitoring funkcjonowania Strategii prowadził będzie do podejmowania działań
polegających na modernizacji tych jej zapisów, które przestają być dopasowane do
aktualnych potrzeb i wyzwań społeczności powiatu.
Proces

zmieniania

treści

dokumentu

towarzyszący

dokonywaniu

się

zmian

rzeczywistych celów działania jednostki określany jest jako proces ewaluacji.
W

obydwu

zaprezentowanych

wariantach

monitoring

prowadził

będzie

do

uruchomienia procesów ewaluacyjnych, jednakŜe ich przebieg i konsekwencje będą
róŜne w zaleŜności od tego, do jakich wniosków doprowadzą działania monitorujące.

Monitoring operacyjny
Celem

monitoringu operacyjnego będzie

określenie stopnia realizacji zadań

zapisanych w Strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niŜ
monitoring strategiczny, ale nie powinien być dokonywany rzadziej niŜ raz na 2 lata.
Najlepszym momentem przystąpienia do analizowania stanu wdraŜania Strategii są
ostatnie

miesiące

roku

kalendarzowego.

Ponadto

informacje

pochodzące

z monitoringu mogą stać się istotnym punktem odniesienia dla polityki powiatu
u progu rozpoczynającego się roku.
Schemat zarządzania procesem monitoringu ukazuje tabela na stronach 87- 88.
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Tabela 10: Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego
LP.

1.

2.

DZIAŁANIE

Uchwała o
rozpoczęciu
monitoringu

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

PODMIOTY
ZAANGAśOWANE

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Zarząd Powiatu

Wskazanie oczekiwanych
ustaleń, podmiotów
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie
monitoringu, określenie
harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu

w okresie co
najmniej co dwa
lata; zalecane jest
przeprowadzanie
monitoringu
operacyjnego w
okresach rocznych

Przekazanie wydziałom
merytorycznym Starostwa
Powiatowego oraz innym
Zespół Zadaniowy
zaangaŜowanym podmiotom
wskazany w uchwale
informacji o rozpoczęciu
Zarządu lub wyznaczony
monitoringu oraz o zakresie
w tym celu wydział(y)
oczekiwanych informacji;
przekazanie ankiet i
formularzy

3.

Opis stanu realizacji
zadań Strategii

Wydziały Starostwa
Powiatowego przy
współpracy innych
podmiotów
zaangaŜowanych we
wdraŜanie Strategii

4.

Przekazanie opisów
stanu realizacji
Strategii zespołowi
zadaniowemu

Wydziały Starostwa
Powiatowego przy
współpracy innych
podmiotów
zaangaŜowanych we
wdraŜanie Strategii

5.

Ocena wyników
(porównanie ze
Strategią)

Opis działań podjętych w celu
realizacji Strategii; opis
zagroŜeń dla prawidłowej
realizacji zadań Strategii

2 tygodnie

Zespół zadaniowy
Określenie stopnia wykonania
wskazany w uchwale
przyjętych zapisów Strategii;
Zarządu lub wyznaczony
określenie odchyleń
wydział (lub kierownik)

2 tygodnie

Ocena rozbieŜności pomiędzy
załoŜeniami a rezultatami
oraz poszukiwanie i
określenie przyczyn
zaistniałej sytuacji

2 tygodnie

Zarząd na podstawie
zaleceń zespołu
zadaniowego
wskazanego w uchwale
Zarządu lub
wyznaczonego wydziału
(kierownika)

Zalecenia co do zmiany
dotychczasowych metod
realizacji bądź sugestia do
wprowadzenia nowych;
określenie i akceptacja
działań korygujących

2 tygodnie

Zespół zadaniowy przy
wsparciu wydziałów
Starostwa Powiatowego

Przekazanie informacji o
zauwaŜonych
niedociągnięciach,
problemach oraz o
zalecanych sposobach
rozwiązania problemów

Zespół zadaniowy
Identyfikacja i analiza wskazany w uchwale
6.
przyczyn odchyleń Zarządu lub wyznaczony
wydział (lub kierownik)

7.

8.

Planowanie korekty

Przekazanie
zalecanych korekt

1 tydzień
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LP.

DZIAŁANIE

PrzedłoŜenie
sprawozdania z
9.
monitoringu dla Rady
Powiatu

PODMIOTY
ZAANGAśOWANE

Zarząd Powiatu

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Celem sprawozdania będzie
w terminie
powiadomienie Rady o stanie
kolejnej sesji
wdraŜania Strategii Rozwoju
Rady, chyba Ŝe
oraz o dostrzeŜonych przy jej Zarząd postanowi
wdraŜaniu problemach
o innym terminie

Monitoring operacyjny nie prowadzi wprost do aktualizacji zapisów Strategii. JeŜeli
jednak w toku dokonywania tego monitoringu wskazana zostanie potrzeba
uzupełnienia lub zmiany dokumentu, która będzie istotna z punktu widzenia
osiągania wizji i misji powiatu, Zarząd, posługując się opinią zespołu zadaniowego,
winien zwrócić się do Rady Powiatu z projektem uchwały o dokonanie aktualizacji
Strategii. NaleŜy wówczas zastosować się do trybu prac przewidzianego dla etapu
aktualizowania Strategii w ramach monitoringu strategicznego.

Monitoring strategiczny
Celem monitoringu strategicznego jest ocena realizacji Strategii z punktu widzenia jej
dopasowania do aktualnych potrzeb powiatu oraz stopnia wypełniania przez nią
celów strategicznych, słuŜących realizacji wizji Powiatu Puławskiego zapisanej w tym
dokumencie.
Jako perspektywę czasową do przeprowadzenia takiego monitoringu wskazać naleŜy
okres trzech lat.
Monitoring strategiczny moŜe stać się podstawą aktualizacji Strategii. MoŜna bowiem
prognozować, Ŝe podczas kilkuletniego okresu funkcjonowania Strategii, pojawią się
na tyle istotne zmiany w powiecie, Ŝe przydatnym będzie dokonanie zmian
w zapisach dokumentu, aby dostosować je do nowych potrzeb.
Procedurę przeprowadzania monitoringu strategicznego opisuje tabela na stronach
89-90.
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Tabela 11: Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego
LP.

1.

2.

DZIAŁANIE

Uchwała o
rozpoczęciu
monitoringu

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

PODMIOTY
ZAANGAśOWANE

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Zarząd Powiatu

Wskazanie oczekiwanych
ustaleń, podmiotów
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu

w okresie co
najmniej co trzy
lata

Zarząd Powiatu

Przekazanie kierownikom
wydziałów oraz – w miarę
potrzeby i moŜliwości – innym
podmiotom informacji o
rozpoczęciu monitoringu oraz o
zakresie oczekiwanych
informacji; przekazanie ankiet i
formularzy

1 tydzień

Kierownicy wydziałów
Powiatowego przy
Opis działań podjętych w celu
Opis stanu realizacji współpracy innych realizacji Strategii; opis zagroŜeń
3.
podmiotów
zadań Strategii
dla prawidłowej realizacji zadań
zaangaŜowanych we
Strategii
wdraŜanie Strategii

3 tygodnie

Pracownicy wydziałów
wyznaczeni przez
Przekazanie opisów
kierowników przy
stanu realizacji
współpracy innych
4.
Strategii zespołowi
podmiotów
zadaniowemu
zaangaŜowanych we
wdraŜanie Strategii

5.

6.

Przygotowanie
raportu o stanie
realizacji Strategii
oraz raportu o
stanie powiatu

Dyskusja nad
raportami

Zespół zadaniowy

Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów Strategii;
określenie odchyleń, ocena
stopnia rozbieŜności, określenie
sytuacji powiatu z punktu
widzenia warunków Ŝycia w nim
(z wykorzystaniem analizy
statystycznej opisanej dalej)

Władze Powiatu
Puławskiego,
jednostki powiatowe,
oraz podmioty
zainteresowane

Celem dyskusji jest podjęcie
decyzji co do zakresu
potrzebnych prac nad
aktualizacją strategii, w
przypadku podjęcia decyzji o
konieczności dokonania
aktualizacji, naleŜy zastosować
się do punktów kolejnych, w
przypadku decyzji o
niedokonywaniu aktualizacji
naleŜy zakończyć monitoring w
trybie przewidzianym dla
monitoringu operacyjnego w
punktach: 5 i następnych

4 tygodnie
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PODMIOTY
ZAANGAśOWANE

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Zespół zadaniowy

Analiza zapisów Strategii w
części dotyczącej celów
pośrednich i zadań
strategicznych a takŜe zapisów
zadań operacyjnych słuŜących
realizacji zadań strategicznych,
wskazanie potrzebnych zmian,
dyskusja nad proponowanymi
zmianami

1 miesiąc

Przygotowanie
8.
aktualizacji Strategii

Zespół zadaniowy

Aktualizacja zapisów Strategii
powinna być wykonana na
podstawie ustaleń zespołu
zadaniowego

1 miesiąc

Przyjęcie aktualizacji
przez zespół
zadaniowy

Zespół zadaniowy

Przyjęcie tekstu, który zostanie
przedłoŜony pod obrady Rady
Powiatu

Zarząd Powiatu

PrzedłoŜenie dokumentu pod
obrady Rady Powiatu

3 tygodnie przed
terminem sesji
Rady Powiatu

Rada Powiatu

Podjęcie uchwały w sprawie
aktualizacji Strategii

W terminie sesji
Rady Powiatu

LP.

7.

9.

DZIAŁANIE

Prace studyjne nad
zapisami Strategii

PrzedłoŜenie
10. aktualizacji Radzie
Powiatu
11.

Przyjęcie aktualizacji
przez Radę

Analiza wpływu Strategii na sytuację powiatu
Proces monitoringu strategicznego powinien uwzględniać moŜliwie duŜo informacji na
temat zaleŜności sytuacji powiatu i jego mieszkańców od stopnia wdroŜenia zapisów
strategicznych. W takich analizach naleŜy ponadto odtwarzać dynamikę i kierunek
zmian istotnych dla powiatu. Szczególnie istotne będzie rejestrowanie następujących
czynników:
o rozwoju infrastruktury powiatu,
o wzrostu gospodarczego,
o stanu bezrobocia,
o przyciągania środków zewnętrznych (publicznych i prywatnych),
o wzrostu atrakcyjności powiatu,
o wzrostu dostępności obiektów uŜyteczności publicznej.
Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju powiatu system
monitoringu powinien zatem funkcjonować równieŜ w oparciu o zbiór informacji
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wynikających z rozwiązań Eurostatu dla regionów poziomu NTS IV (powiat) i NTS V
(gmina).
Zasadniczym celem wykonywania analiz statystycznych obrazujących sytuację
powiatu jest otrzymanie wymiernych wyników progresji osiągnięcia celów Strategii.
Stwarza to konieczność opracowania wskaźników agregujących na poziomie
strategicznym wyniki działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionu w ramach
opracowanej Strategii.
Do oceny sytuacji powiatu pomocne będzie wykorzystanie zestawu wskaźników
dopasowanych do listy celów i zadań.
Przykładowe wskaźniki monitoringowe
I. DYNAMIKA ROZWOJU INFRASTRUKTURY
I.1 Jakość dróg powiatowych:
•

Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni (na 100 km2 i na 10 tys. ludności),

•

Długość tras komunikacyjnych (km),

•

Długość tras rowerowych (km).

I.2 Ruch drogowy na terenie powiatu:
• Liczba istniejących parkingów w powiecie (szt.),
• Powierzchnia poszczególnych parkingów (w m²),
• Liczba miejsc postojowych wyznaczonych na poszczególnych parkingach (szt.),
• Procent istniejących parkingów w stosunku do bazy noclegowej (w %),
• Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie (w tysiącach),
• Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie w ostatnim roku kalendarzowym

(w tysiącach),
• Struktura wiekowa środków transportu rejestrowanych w ostatnim roku kalendarzowym

(w tys.),

91

Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008-2015

• Liczba pojazdów zatrzymanych w ostatnim roku kalendarzowym (szt.):
−

ze względu na stan techniczny,

−

z uwagi na kolizje drogowe,

−

z innych przyczyn,

• Liczba wydanych zezwoleń na przewozy pasaŜerskie (liczby w odniesieniu do lat – szt.),
• Liczba obecnie wykonujących przewozy pasaŜerskie przewoźników (szt.),
• Liczba posiadanych przez przewoźników pojazdów (szt.),
• Wyszczególnienie tras komunikacyjnych z podaniem:
−

odległości trasy,

−

liczby przewoźników obsługujących daną trasę komunikacyjną,

−

liczby wykonywanych kursów przez przewoźników na danej trasie,

−

liczby istniejących przystanków na danej trasie (dotyczy tylko terenu powiatu),

• ObciąŜenie poszczególnych przystanków (odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi

kursami w powiecie).

I.3 Gospodarka wodna na terenie powiatu:
•

Długość sieci wodociągowej (km),

•

Procent zwodociągowania powiatu (%),

•

Długość sieci kanalizacyjnej (km),

•

Nakłady inwestycyjne na regulację i przebudowę rzek, potoków, zbiorników wodnych,
obwałowań przeciwpowodziowych i stacji pomp (tys. PLN).

I.4 Gospodarka przestrzenna i nieruchomościami:
•

Procent powierzchni powiatu objętej planami zagospodarowania przestrzennego
w rozbiciu na poszczególne Gminy (%).

I.5 Infrastruktura uŜyteczności społecznej:
•

Liczba zmodernizowanych powiatowych obiektów uŜyteczności publicznej (szt.),

•

Liczba obiektów rekreacyjnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców(szt.),
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•

Powierzchnia terenów zielonych (ha).

I.6 Jakość środowiska:
•

Liczba przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków w powiecie – (szt.),

•

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – (szt.),

•

Liczba czynnych składowisk komunalnych – (szt.),

•

Odpady komunalne zdeponowane na wysypiskach – (Mg/rok),

•

Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca – (Mg/rok),

•

Udział odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej ilości odpadów komunalnych
zebranych - (%),

•

Odpady z sektora gospodarczego (przemysłowe) wytworzone w ciągu roku (tys. ton),
w tym: wykorzystane (%) lub unieszkodliwione (%),

•

Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód powierzchniowych lub do
ziemi wymagające oczyszczania (hm3),

•

Całkowita emisja zanieczyszczeń pyłowych (Mg),

•

Całkowita emisja zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki (Mg),

•

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) (Mg),

•

Emisja CO2(Mg),

•

Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem (%)

•

Średni poziom natęŜenia hałasu drogowego w poorze dziennej (dBA),

•

Powierzchnia

rezerwatów

przyrody,

obszarów

o

szczególnych

walorach

przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej – (ha).

•

Liczba pomników przyrody – (szt.).

II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
II. 1 Zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia:
•

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie,

•

Bezrobotni zarejestrowani poniŜej 25. roku Ŝycia w % ogółu bezrobotnych, w tym
kobiety,
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•

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia,

•

Liczba podmiotów gospodarczych (szt.),

•

Liczba i rodzaj zawodów deficytowych,

•

Liczba i rodzaj zawodów nadwyŜkowych,

•

Liczba osób (w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy)
korzystających za pośrednictwem Urzędu Pracy z programów przeciwdziałających
bezrobociu:
o

szkoleń zawodowych,

o

staŜy,

o

przygotowania zawodowego,

o

prac interwencyjnych,

o

refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla
skierowanej osoby bezrobotnej,

•

o

doradztwa zawodowego,

o

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do
ogółu zarejestrowanych.

II. 2 Podnoszenie jakości edukacji:
•

Udział szkół Powiatu Puławskiego wyposaŜonych w komputery z dostępem do
Internetu według poziomu kształcenia (szkoły podstawowe i gimnazja; szkoły
ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, łącznie z policealnymi) – (szt.),

•

Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela,

•

Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę,

•

Wydatki budŜetowe na oświatę i wychowanie 1 mieszkańca( zł).

II. 3 Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz jakości i dostępności do usług
medycznych:
•

Liczba zmodernizowanych obiektów opieki zdrowotnej (dostosowanych do wymogów
prawnych i medycznych) – (szt.),
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•

Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej – (szt.),

•

Liczba łóŜek w szpitalach na 10.000 mieszkańców (szt.) ,

•

Liczba działań informacyjno-edukacyjnych (szt.),

•

Liczba programów pomocowych (szt.),

•

Liczba osób objętych programami pomocowymi, w tym dzieci,

•

Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych i zdrowotnych (szt).

II.4 Efektywność polityki społecznej:
•

Liczba ośrodków wsparcia w powiecie (szt.),

•

Liczba klientów pomocy społecznej,

•

Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej (zł),

•

Udział

długotrwałych

klientów

pomocy

społecznej

w

ogólnej

liczbie

korzystających (%),
•

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000 ludności,

•

Odsetek pracowników socjalnych legitymujących się specjalistycznymi kwalifikacjami,

•

Procent osób objętych systemem środowiskowego wsparcia w ogólnej liczbie
potrzebujących mieszkańców (%),

•

Liczba osób niepełnosprawnych,

•

Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności (%),

•

Liczba organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie (szt.),

•

Udział dzieci niepełnosprawnych w ogólnej populacji (%),

•

Liczba niepełnosprawnych na jedno miejsce w placówkach wsparcia,

•

Procentowy udział osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej
w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych (%),

•

Procentowy

udział

osób

niepełnosprawnych

zrzeszonych

w

organizacjach

pozarządowych w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych (%),
•

Liczba placówek specjalistycznego poradnictwa (szt.),
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•

Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych (szt.),

•

Liczba rodzin zastępczych (szt.),

•

Odsetek osób dotkniętych bezrobociem (%),

•

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 ludności,

•

Procentowy udział wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych
w ogólnej liczbie wychowanków (%),

•

Procentowy udział osób starych korzystających z róŜnorakich form wsparcia
w ogólnej liczbie osób starych (%).

II. 5 Jakość Ŝycia na wsi:
•

Liczba podmiotów z terenów wiejskich, które są członkami lokalnej grupy działania
(szt.),

•

Ilość programów realizowanych w badanym okresie na rzecz aktywizacji terenów
wiejskich z terenu Powiatu Puławskiego (szt.).

II. 6 Rozwój społeczeństwa informacyjnego:
•

Liczba usług publicznych dla ludności świadczonych drogą elektroniczną (szt.),

•

Liczba klientów urzędu korzystających z moŜliwości elektronicznej obsługi klienta,

•

Liczba klientów bibliotek korzystających z moŜliwości elektronicznej obsługi klienta,

•

Obszar powiatu objęty zasięgiem szerokopasmowego Internetu (%),

•

Liczba wdroŜonych usług e-learninowych (szt.).

III ANIMOWAĆ WSPÓŁPRACĘ PONADLOKALNĄ
III. 1 Bezpieczeństwo w powiecie:
•

Analiza ilości przestępstw i wykrywalności w poszczególnych kategoriach na
terenie powiatu puławskiego w okresie ostatniego roku (szt.),

•

Liczba wypadków drogowych w danym roku na terenie powiatu puławskiego
(szt.),

•

Liczba

miejscowości

(OSP)

włączonych

do

automatycznego

systemu

powiadamiania (szt.).
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III. 2 Rozwój turystyki w powiecie:
• Liczba obiektów noclegowych turystyki, w tym hoteli (szt.),
• Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, w tym

turystom zagranicznym (szt.),
• Liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych turystyki,
• Liczba placówek gastronomicznych (szt.),
• Ilość ścieŜek edukacyjnych na terenie powiatu (szt.).

III.3 Promocja powiatu:
• Liczba osób zwiedzających muzea,
• Liczba imprez kulturalnych w ciągu roku (szt.),
• Wydatki budŜetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę

dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca (zł).
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