- Projekt Uchwała Nr XLVII / /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie: przyj cia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorz dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z pó niejszymi zmianami).
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co nast puje:
§1
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjmuje dokument pod nazw „Strategia Rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego”, w brzmieniu stanowi cym zał cznik do niniejszej uchwały.
§2
Przyj ty dokument stanowi podstaw do realizacji zada w nim zawartych w szczególno ci
przez Rad Powiatu, Zarz d i jednostki organizacyjne Powiatu.
§3
Traci moc Uchwała nr XVIII/193/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 marca
2004r., w sprawie przyj cia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Wodzisławskiego.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XLVII /

/2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerca 2006 r.
w sprawie przyj cia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego

Obecna aktualizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego zwi zana jest
z nast puj cymi przyczynami:
1/ cykliczn korekt zapisów prowadzon przez odpowiednie wydziały Starostwa oraz
jednostki organizacyjne Powiatu;
2/ zmieniaj cym si otoczeniem dotycz cym funkcjonowania Strategii, co zostało uj te m.
innymi w zmodyfikowanym rozdziale: 2.1. Podstawy strategii;
3/ zrealizowaniem wybranych zada ;
4/ konieczno ci dokonania korekty redakcyjnej dokumentu.
W wyniku przeprowadzonych zmian otrzymano spójny i aktualny dokument odnosz cy si
do programowania rozwoju lokalnego na szczeblu powiatu wodzisławskiego. Maj c to na
uwadze rekomenduj

Radzie Powiatu Wodzisławskiego przyj cie uchwały dotycz cej

przyj cia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
NACZELNIK WYDZIAŁU
Strategii i Rozwoju Powiatu
/-/ mgr Donata Mali ska

Zał cznik do uchwały Nr XLVII/

/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

Rydułtowy

Godów

Wodzisław
l ski

Radlin

Gorzyce

Powiat Wodzisławski

Pszów

Lubomia

Mszana

Marklowice

– czerwiec 2006 –

Spis tre ci
1.

METODOLOGIA TWORZENIA STRATEGII POWIATU .......................................... 5

1.1. Zakres i struktura strategii ..................................................................................... 6
1.2. Zadania i cele strategii ............................................................................................. 8
1.3. Procedura tworzenia Strategii................................................................................. 9
2.

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO..................................... 14

2.1. Podstawy strategii .................................................................................................. 15
2.2. Wizja i misja powiatu wodzisławskiego ................................................................ 16
2.3. Obszary strategiczne.............................................................................................. 17
2.4. Cele strategiczne .................................................................................................... 18
3.

ZADANIA REALIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
STRATEGICZNYCH...................................................................................................... 21

4.

ISTOTNE PRZEDSI WZI CIA DO REALIZACJI W RAMACH STRATEGII
ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ............................................................ 36

Powiat
Wodzisławski

OFEROWANIE WARUNKÓW GODNEGO
YCIA ORAZ ROZWOJU
INTELEKTUALNEGO I MATERIALNEGO
MIESZKA CÓW W OPARCIU O ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO

strona 4

Szanowni Pa stwo.
Dzi ki współpracy z Zakładem Bada Ekonomicznych i Społecznych
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 25 czerwca 2001 roku Rada Powiatu
Wodzisławskiego przyj ła Strategi Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
Z uwagi, i strategia powinna by z upływem czasu weryfikowana podj te
zostały konsultacje społeczne, w tym równie z samorz dami Gmin Powiatu
Wodzisławskiego, w ramach których poczyniono niezb dne korekty oraz dopisano
nowe zadania.
Zebrane zostały równie najwa niejsze przedsi wzi cia z terenu naszego
Powiatu, które władze samorz dowe wspólnie z partnerami społeczno –
gospodarczymi pragn wdro y , a tym samym wesprze realizacj zapisanych celów
strategicznych.
Mamy nadziej , e dokument ten pozwoli nam kontynuowa proces integracji
lokalnej i rozwoju społeczno – gospodarczego naszego powiatu.

Zarz d Powiatu
Wodzisławskiego
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1.
METODOLOGIA TWORZENIA
STRATEGII POWIATU
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1.1. ZAKRES I STRUKTURA STRATEGII
Przedstawiona strategia nie jest jedynie dokumentem obliguj cym lokalne władze
samorz dowe. Jest to program rozwoju całej społeczno ci lokalnej, w którym „aktorami”
społecznymi i instytucjonalnymi oprócz samorz du s

organizacje pozarz dowe, podmioty

gospodarcze i ich zrzeszenia oraz instytucje regionalne. Program ten powinien aktywnie wpisywa
si

w koncepcj

rozwoju subregionu i województwa, preferuj c przede wszystkim działania

ukierunkowane na społeczno

lokaln . Szczególny charakter ma strategia tworzona dla powiatu.

Powiat, oprócz funkcji władczych wynikaj cych z zapisów prawnych, powinien przejmowa
równie

szereg funkcji programuj cych, koordynuj cych i inicjuj cych działania w szerszym

wymiarze – w tym równie obejmuj cych działania wspólne gmin wchodz cych w skład tego
powiatu. Nie jest to forma ingerencji w samorz dno
optymalnych oraz podejmowanie przedsi wzi

gmin, ale poszukiwanie wspólnie rozwi za

wspólnych ku po ytkowi całej społeczno ci.

Strategia rozwoju Powiatu składa si z czterech dokumentacji:
1. Diagnoza potencjału społeczno-gospodarczego, z charakterystyk

zmian i tendencji

w głównych obszarach ycia społeczno-gospodarczego w gminach na tle rednich wska ników
dla powiatu wodzisławskiego, województwa l skiego i Polski.

2. Analiza SWOT – sprawozdanie z konsultacji społecznych, ze wskazaniem mocnych i słabych
stron powiatu obecnie oraz szans i zagro e na przyszło .

3. Raport z konsultacji społecznych – ujmuj cy wszystkie indywidualne pomysły i opinie
Lokalnych Ekspertów zebrane podczas przeprowadzonych sesji strategicznych.

4. Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego – dokumentacja ko cowa wła ciwej strategii
podlegaj ca zatwierdzeniu przez Rad Powiatu.
Przyjmuje si , e prace prowadzone w ramach szeroko rozumianej Strategii powinny by dalej
kontynuowane w postaci budowy odpowiednich programów, w których nale y okre la siły i rodki
potrzebne do ich realizacji, terminy graniczne oraz kryteria oceny skuteczno ci

i

efektywno ci działa . Punktem odniesienia do budowy tych Programów powinny by zapisy
w zatwierdzonej przez Rad Powiatu Strategii.

strona 7

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU oznacza koncepcj funkcjonowania w dłu szym
okresie czasu, tj. w perspektywie do 2010÷2015 roku. Zawiera ona główne cele rozwojowe powiatu
oraz sposoby prowadz ce do ich realizacji. Strategia koncentruje si

na podstawowych

i najwa niejszych problemach powiatu, warunkuj cych jego rozwój społeczny i gospodarczy (rys.
1).

Rysunek 1.

System programowania rozwoju na szczeblu powiatu.

Strategia Rozwoju Powiatu

Plany i programy realizacyjne

Bud et

STRATEGIA

ROZWOJU

POWIATU –

to koncepcja systemowego działania władz i partnerów społecznych, która polega na:

• formułowaniu

zbioru

perspektywicznych

celów

rozwojowych

i

ich

modyfikacji

w zale no ci od zmieniaj cych si uwarunkowa zewn trznych i wewn trznych,

• okre laniu potrzebnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i naturalnych, niezb dnych
do realizacji przyj tych celów,

• okre laniu sposobów post powania (reguł działania, dyrektyw) zapewniaj cych realizacj
przyj tych

perspektywicznych

celów

i rozmieszczenie przestrzenne zasobów.

rozwojowych

oraz

optymalne

wykorzystanie
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STRATEGIA ROZWOJU powinna da odpowied na pytanie:
CO NALE
aby powiat funkcjonował i rozwijał si

Y ZROBI

,

w przyszło ci w celu optymalnego zaspokojenia

zbiorowych potrzeb lokalnej społeczno ci ?

1.2. ZADANIA I CELE STRATEGII
ZADANIEM STRATEGII JEST STWORZENIE PODSTAW DO:
• sprawnego, skutecznego i efektywnego zarz dzania powiatem przez jego władze, tak
w dłu szym, jak i w krótkim horyzoncie czasu, w tym koordynowania i zapewnienia zgodno ci
działa bie cych z perspektywicznymi,

• przygotowania władz samorz dowych do działa w sytuacji niepewno ci i ryzyka, wynikaj cych
ze zmieniaj cych si uwarunkowa rozwojowych,

• stwarzania warunków do przełamywania barier rozwojowych, a tak e eliminowania
(minimalizowania) ró norodnych konfliktów pojawiaj cych si w toku rozwoju powiatu,

• pozyskiwania przez władze

rodków finansowych ze

przewidzianych w strategii przedsi wzi

ródeł zewn trznych

inwestycyjnych,

• pozyskiwania funduszy na działania obj te interwencj Planu Rozwoju Lokalnego,
• promocji powiatu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki.

na realizacj
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CELE STRATEGII TO GŁÓWNIE:
•

aktywizacja i rozwój społeczno ci lokalnej poprzez uspołecznienie samego procesu budowania
strategii oraz intensywny program promocji i rozwoju przedsi biorczo ci,

•

integracja społeczno ci lokalnej wokół wspólnych problemów oraz realizacji dalekosi nych
celów,

•

wykorzystanie zało e strategii przy programowaniu działa rozwojowych, przy ubieganiu si
o rodki pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz przy opracowywaniu ofert
inwestycyjnych.

1.3. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII
Przy konstruowaniu Strategii Rozwoju Powiatu wykorzystano metod PLANOWANIA
PARTYCYPACYJNEGO, opart

o sesje strategiczne, czyli formy aktywnego współdziałania

zespołu badawczego Głównego Instytutu Górnictwa z ekspertami lokalnymi, reprezentuj cymi
lokaln społeczno .
Schemat realizacji poszczególnych etapów nad strategi , z udziałem Ekspertów Lokalnych,
przedstawia rysunek 2.
Syntetyczne natomiast uj cie budowy wła ciwej strategii rozwoju Powiatu zobrazowano
w postaci tzw. „drzewa celów rozwojowych” (patrz rys. 3).
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Rysunek 2.
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Schemat realizacji poszczególnych etapów przy opracowywaniu strategii powiatu.

ETAP I

RAPORT O STANIE
POWIATU
ANALIZA SWOT
(wst pna wersja)

Prace analityczne
ekspertów GIG

ANALIZA
SWOT
Sprawozdanie
z konsultacji
społecznych

Strategiczne problemy do
rozwi zania

ANALIZA SWOT
Konsultacje społeczne

ETAP II – Strategia rozwoju powiatu

Wst pna okre lenie
WIZJI i MISJI

I SESJA strategiczna
z udziałem ekspertów
lokalnych

Sformułowanie ko cowej
wersji WIZJI i MISJI
Zdefiniowanie obszarów
strategicznych
Zdefiniowanie celów
strategicznych
Ustalenie zada
realizacyjnych
Kryteria realizacji zada

II i III SESJA
strategiczna
z udziałem ekspertów
lokalnych
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Rysunek 3.

Drzewo celów rozwojowych

Obszar strategiczny
1
Cel
strategiczny
1.1.
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Obszar strategiczny
2

Obszar strategiczny
N

C. S.

C. S.

C. S.

C. S.

C. S.

C. S.

C. S.

C. S.

1.2.

1.n.

2.1.

2.2.

2.n.

N.1.

N.2.

N.n.

1. Zadanie
2. Zadanie
3. Zadanie

n. Zadanie
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Pierwszym etapem planowania strategicznego jest zdefiniowanie WIZJI powiatu.

WIZJA to swoistego rodzaju marzenie i model, do
którego chcemy zd a . To obraz naszego „miejsca na
ziemi”, w którym chcemy

y , mieszka , uczy

si

i

pracowa oraz odpoczywa .
Najogólniej rzecz ujmuj c – WIZJ

(definicja przyj ta na potrzeby niniejszej

strategii) tworz dwa główne elementy (patrz rys. 4):

•

po dane walory (atrybuty) społeczno ci

•

szeroko rozumiana infrastruktura społeczno-gospodarcza ( za 10-15 lat )

Rysunek 4.

Wizja Powiatu

PO

DANE WALORY (ATRYBUTY)
SPOŁECZNO CI

OCZEKIWANIA WOBEC
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ
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MISJA (w niniejszym opracowaniu) to generalne,
kierunkowe działania prowadz ce do realizacji
nakre lonej WIZJI
Kolejnym

etapem

realizacji

strategii

jest

wyznaczenie

OBSZARÓW

STRATEGICZNYCH, jako najwa niejszych dla rozwoju powiatu, a które zdefiniowano w
cz ci ANALIZA SWOT.

OBSZARY STRATEGICZNE
1. SPOŁECZE STWO
2. EDUKACJA
3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5. GOSPODARKA ( w tym: TURYSTYKA, ROLNICTWO I PRZEMYSŁ)
6. RELACJE WŁADZA – SPOŁECZE STWO

W ród wyznaczonych, sze ciu obszarów dokonano hierarchizacji, ustalono w
efekcie pi

strategicznych obszarów rozwoju Powiatu Wodzisławskiego traktowanych jako

kierunki rokuj ce najwi ksze szanse jego rozwoju i to zgodnie z nakre lon wizj . Nale
do nich:

1. GOSPODARKA
2. EDUKACJA
3. SPOŁECZE STWO I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, w tym RELACJE – WŁADZA
SPOŁECZE STWO
W ramach wybranych obszarów zdefiniowano CELE STRATEGICZNE oraz
sposoby realizacji definiowane jako konkretne ZADANIA REALIZACYJNE dla Powiatu
Wodzisławskiego.

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO

2.
STRATEGIA ROZWOJU

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
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2.1. PODSTAWY STRATEGII
Tworz c Strategi Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego posiłkowano si poj ciem

zrównowa onego rozwoju.
Ekorozwój (zrównowa ony rozwój) - rozwój społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy,
zgodnie z którym zaspokajamy aktualne potrzeby społecze stwa w sposób zapewniaj cy
przyszłym pokoleniom mo liwo

optymalnego korzystania z zasobów

rodowiska.

Ekorozwój obejmuje m.in.:
•

rozs dne, a przez to długotrwałe wykorzystywanie odnawialnych zasobów przyrody,

•

eksploatacj nieodnawialnych ródeł energii z maksymaln efektywno ci ,

•

utrzymywanie stabilno ci procesów ekologicznych i ekosystemów,

•

ochron ró norodno ci genetycznej,

•

ogólnie poj t ochron przyrody,

•

zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpiecze stwa pracy, edukacji i
dobrobytu.
Spo ród

porozumie

mi dzynarodowych

zajmuj cych

si

problematyk

zrównowa onego rozwoju wymieni nale y przede wszystkim porozumienia i konwencje
mi dzynarodowe z Rio de Janeiro („Agenda 21” z 1992 r.), z Lucerny („O czyste

rodowisko Europy” z 1993 r.) i Sofii („Paneuropejska Strategia Ró norodno ci
Biologicznej i Krajobrazowej” z 1995 r.).
Zapisy

dotycz ce

zrównowa onego

rozwoju

zawiera

art.

5

Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej, przyj tej w ogólnonarodowym referendum 18 maja 1997 r.
Długookresowa strategia trwałego i zrównowa onego rozwoju została przyj ta przez Rad
Ministrów w dniu 26 lipca 2000r. Równie

w Zintegrowanym Programie Rozwoju

Regionalnego na lata 2004 – 2006 wskazano, e poj cie zrównowa onego rozwoju zostało
uwzgl dnione poprzez trosk o zachowanie równowagi rodowiskowej, ekonomicznej i
społecznej. Wa ne zapisy tworz ce podstaw dla opracowania omawianych programów
zawarte s w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r., Uchwale Senatu
RP w sprawie polityki ekologicznej pa stwa z 4 listopada 1994 r. i Uchwale Sejmu RP w
sprawie polityki zrównowa onego rozwoju z 19 stycznia 1995 r.
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2.2. WIZJA I MISJA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
W oparciu o indywidualne zapisy ekspertów lokalnych sformułowano (w uj ciu
syntetycznym) WIZJ powiatu:

MISJ Powiatu Wodzisławskiego rozumian jako kierunkowe działania prowadz ce do
realizacji nakre lonej WIZJI uj to nast puj co:

!
"
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2.3. OBSZARY STRATEGICZNE
W wyniku przeprowadzonej hierarchizacji ustalono list

pi ciu, kluczowych

obszarów strategicznych dla rozwoju POWIATU WODZISŁAWSKIEGO.

GOSPODARKA
Tworzenie sprzyjaj cych warunków dla rozwoju gospodarczego skutkuj cych
tworzeniem nowych, trwałych miejsc pracy i wzrostem zamo no ci
społeczno ci lokalnej.

EDUKACJA
Podniesienie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych
mieszka ców dostosowanych do zmian społeczno-gospodarczych w powiecie.
Edukacja osób z wieloletnim sta em pracy oraz długotrwale bezrobotnych
w zakresie nowych technologii i potrzeb rynku pracy.

SPOŁECZE STWO
Zapewnienie mieszka com odpowiedniego poziomu i jako ci ycia oraz
poprawa bezpiecze stwa socjalnego i publicznego. Zapobieganie zjawisku
wykluczenia społecznego oraz wszelkim formom dyskryminacji.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Osi gni cie wysokiego stopnia dost pno ci i jako ci infrastruktury technicznej
oraz poprawa stanu rodowiska naturalnego

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, w tym RELACJE –
WŁADZA SPOŁECZE STWO
Tworzenie warunków do poszerzenia form i płaszczyzn dialogu społecznego
oraz podniesienie skuteczno ci w pozyskiwaniu rodków pomocowych.

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO

strona 18

2.4. CELE STRATEGICZNE
W ramach kluczowych dla rozwoju Powiatu Wodzisławskiego obszarów
(kierunków) strategicznych okre lono nast puj ce cele strategiczne.

I Obszar: GOSPODARKA
Cele strategiczne
1. Wspieranie rozwoju gospodarczego obejmuj ce rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku,
tworzenie stref rozwoju gospodarczego, przygotowanie ofert inwestycyjnych,
prowadzenie działalno ci edukacyjnej dla obecnych i przyszłych przedsi biorców,
zorganizowanie profesjonalnego doradztwa w zakresie tworzenia nowych podmiotów
gospodarczych oraz pozyskiwania zewn trznych rodków finansowych.

2. Wielofunkcyjny rozwój terenów obejmuj cy intensyfikacj wykorzystania u ytków
rolnych, rewitalizacj terenów zdegradowanych i poprzemysłowych.
3. Dywersyfikacja działa w obszarze przemysłu w glowego oraz ekologiczne
wykorzystanie w gla kamiennego i metanu. Wykorzystanie w gla jako głównego
no nika energii oraz energii z odmetanowania kopal . Wykorzystanie terenów i
obiektów pogórniczych.

II Obszar: EDUKACJA
Cele strategiczne
1. Dostosowanie kierunków i struktury kształcenia do zmieniaj cych si potrzeb
rynku pracy obejmuj ce szereg działa edukacyjnych stwarzaj cych wi ksze szanse
dla młodzie y i dorosłych w znalezieniu pracy.
2. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wy szego obejmuj ce kompleks działa
prowadz cych do umo liwienia rozwoju działaj cych na terenie powiatu szkół
wy szych.
3. Optymalizacja kierunków i metod nauczania obejmuj ca kompleks działa
prowadz cych do rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz podniesienia jako ci procesów
dydaktycznych.
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4. Rozwijanie idei demokracji i integracji europejskiej obejmuj ce współprac
mi dzynarodow szkół, uczestnictwo w Europejskich Programach Edukacyjnych oraz
korzystanie z funduszy i programów unijnych.

5. Tworzenie warunków do efektywnego funkcjonowania o wiaty obejmuj ce
zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej, uspołecznienia nadzoru nad szkołami oraz
pomocy pedagogicznej i poradnictwa psychologicznego.

III Obszar: SPOŁECZE STWO
Cele strategiczne
1. Stworzenie zintegrowanego systemu bezpiecze stwa publicznego obejmuj cego
działania w sferze materialnej i organizacyjnej zwi kszaj ce bezpiecze stwo publiczne
oraz opracowanie i wdro enie programu współpracy społecze stwa z policj w zakresie
prewencji, a tak e zintegrowanego systemu powiadamiania ratunkowego.
2. Inicjowanie działa ukierunkowanych na ograniczenie zjawisk w zakresie patologii
społecznych obejmuj cych intensyfikacj działa zwi zanych z przeciwdziałaniem
negatywnym zjawiskom społecznym.
3. Usprawnienie funkcjonowania i zwi kszenie efektywno ci słu by zdrowia i pomocy
społecznej obejmuj ce kompleks działa słu cych poprawie jako ci pracy i
dost pno ci słu by zdrowia oraz poprawie stanu jej bazy materialnej. Obejmuje równie
podejmowanie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, sierot
oraz upo ledzonych.
4. Rozwój kulturalny i organizacja czasu wolnego obejmuj ca organizowanie działa
rodowiskowych zwi zanych z popularyzacj kultury oraz ofert sp dzania wolnego
czasu.
5. Stymulowanie wysokiego poziomu integracji społecznej obejmuj ce odbudow wi zi
społecznych oraz kształtowanie postaw przywi zania do „małej ojczyzny”.
6. Rozwój rekreacji i turystyki obejmuj cy tworzenie bazy materialnej do uprawiania
turystyki, organizowania imprez lokalnych i ponadlokalnych oraz rozwój infrastruktury
słu cej turystyce komercyjnej.
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IV Obszar: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cele strategiczne
1. Wsparcie dla działa zmierzaj cych do budowy autostrady A1 oraz dostosowania
istniej cej infrastruktury drogowej dla potrzeb autostrady obejmuje wspomaganie
działa

zwi zanych z budow

autostrady oraz popraw

stanu dróg bezpo rednio

doprowadzaj cych oraz przejmuj cych ruch z autostrady.

2. Rozbudowa
modernizacj

i

modernizacja

dróg,

budow

infrastruktury

obwodnic,

komunikacyjnej

parkingów,

popraw

obejmuj ca

funkcjonowania

komunikacji wewn trznej oraz usprawnienie poł cze drogowych wewn trz powiatu i
na zewn trz.

3. Rozwój infrastruktury zwi zanej z ochron
rodowiska obejmuj cy kompleks
działa zwi zanych z rozbudow kanalizacji i oczyszczalni cieków, gospodark
odpadami, ochron powietrza, regulacj rzek oraz kształtowaniem proekologicznej
wiadomo ci społeczno ci lokalnej.
4. Rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjno sportowej.
5. Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu infrastruktury o wiaty.

V Obszar: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA w tym RELACJE

WŁADZA SPOŁECZE STWO

Cele strategiczne
1. Rozszerzenie form i płaszczyzn dialogu społecznego obejmuj ce zacie nienie
kontaktów i współpracy pomi dzy władz , społecze stwem i partnerami społecznymi
oraz usprawnienie przepływu informacji o działaniach władzy.
2. Rozwój współpracy regionalnej i mi dzynarodowej obejmuj ce poszerzenie form tej
współpracy oraz tematyki, jak równie nawi zanie bli szych kontaktów z regionami w
innych krajach Europy.
3. Zwi kszenie skuteczno ci w pozyskiwaniu rodków zewn trznych obejmuj ce
koordynacj działa w zakresie pozyskiwania rodków pomocowych.
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1.1 Wspieranie rozwoju
gospodarczego.

Cel strategiczny

Obszar: Gospodarka

b

c

d

b
b
d

bz

z

z

bz
bz
z

b

bz

1.1.4. Współpraca i koordynacja działa władz
samorz dowych ró nych szczebli
ukierunkowana na przyci gni cie potencjalnych
inwestorów oraz opracowanie wspólnie z
gminami kompleksowej oferty dla inwestorów
i jej bie ca aktualizacja.
1.1.5. Stworzenie i wykorzystanie lokalnego
lobby w parlamencie, agendach rz dowych,
samorz dowych oraz UE dla wspierania rozwoju
powiatu.
1.1.6. Wykorzystanie mo liwo ci rozwojowych
powiatu wodzisławskiego z uwzgl dnieniem
wpływu ekonomicznego, b d cego wynikiem
budowy oraz eksploatacji autostrady A1.
1.1.7. Kreowanie i propagowanie
samozatrudnienia, szczególnie w ród osób
młodych.
1.1.8. Wspieranie gminnych o rodków
doradztwa dla absolwentów i osób
bezrobotnych.
1.1.9. Wsparcie dla współpracy gospodarczej
pomi dzy przedsi biorcami z terenu powiatu
wodzisławskiego w ramach wspódziałania

a
a

bz
z

W, ZP

W

PUP

KS

RP

ZP

RP

RG
ZP

IO, RP

W, PUP

EOW,
PUP, ME

W, KS, PG
SGK

RP, RG

W, RG,
SSR

RG, W

RG, W
PUP, ZP,
W, PCPR
EOW.

W, ZP, IO

PUP

PUP

KS, SGK

RP

SSR

PUP

W
ZP
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Zm.

Zadania
1.1.1. Rozwój stref aktywno ci gospodarczej.
1.1.2 Opracowanie i realizacja programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
współfinansowanych z funduszy UE.
1.1.3. Stworzenie przejrzystego systemu ulg
i kryteriów ich przyznawania istniej cym i nowo
powstaj cym podmiotom gospodarczym w
powi zaniu z tworzeniem nowych , trwałych
miejsc pracy w szczególno ci dla absolwentów
i młodzie y podejmuj cych pierwsz prac .
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kopal .

b

b
c

z
z

d

z

z

1.2.4. Zagospodarowanie nieu ytków mi dzy
innymi na cele produkcji ro lin przemysłowych
(rzepak do produkcji biopaliwa i inne).

d

d

bz
bz

b

z

1.2.3. Restauracja i rewitalizacja zabytkowych
budynków i ich otoczenia.

1.2.5. Wprowadzenie systemowych działa
zapewniaj cych przepływ informacji zwi zanych
z działalno ci rolnicz , z nowymi trendami
i nowoczesn technologi oraz mo liwo ciami
kształcenia i dokształcania rolników mi dzy
innymi w zakresie pozyskiwania rodków
zewn trznych.
1.3 Dywersyfikacja działa w
1.3.1. Opracowanie projektów dla ekologicznego
obszarze przemysłu w glowego wykorzystania w gla.
oraz ekologiczne wykorzystanie 1.3.2. Wspieranie i realizacja ródeł energii na
w gla kamiennego i metanu
bazie metanu pochodz cego z odmetanowania

1.2 Wielofunkcyjny rozwój
terenów

partnerskich jednostek samorz du
terytorialnego. Szkolenia dla liderów
przedsi biorczo ci.
1.2.1. Rewitalizacja terenów zdegradowanych
i poprzemysłowych. Doprowadzenie do
partnerskiego układu mi dzy władzami
samorz dowymi a lokalnym rodowiskiem
górniczym w zakresie przeciwdziałania
negatywnym skutkom restrukturyzacji górnictwa.
1.2.2. Wsparcie dla koncepcji budowy Centrum
Logistycznego w Gorzyczkach.
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Zadania

2.3. Optymalizacja kierunków i
metod nauczania

2.2. Wspieranie rozwoju
szkolnictwa wy szego

d

d
b
b

b

z

z
bz
bz

bz

a

bz

2.1.6. Uczestnictwo w programach
stypendialnych współfinansowanych ze rodków
EFS i bud etu pa stwa dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich oraz
studentów b d cych w trudnej sytuacji
materialnej
2.2.1. Popieranie inicjatywy organizacji studiów
podyplomowych przez szkoły wy sze na terenie
powiatu wodzisławskiego.
2.2.2. Propagowanie w ród młodzie y potrzeby
podnoszenia poziomu wykształcenia.
2.2.3. Współpraca powiatu z władzami uczelni
w celu tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania istniej cych szkół wy szych na
terenie powiatu.
2.3.1. Aktualizacja programu zaj
pozalekcyjnych maj cych na celu poszerzenie
wiedzy i zainteresowa , ukierunkowanych na
rozwój najzdolniejszych.

a

bz

a

b

bz

bz

b

ZP

RP

RP

RP

RP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

EOW

PUP.
EOW, ME
ZP, EOW
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RP, ZP,
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PUP,
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ZP
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RP

EOW

EOW

EOW

EOW

EOW

EOW
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Zm.

2.1.5. Rozszerzenie działalno ci Centrum
Kształcenia Praktycznego.

2.1. Dostosowanie kierunków i 2.1.1.Okre lenie kierunków kształcenia
w korelacji z prognozowanymi kierunkami
struktury kształcenia do
zmieniaj cych si potrzeb rynku rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.
pracy
2.1.2. Wypracowanie systemu bie cego
monitorowania – wprowadzania zmian profili
kształcenia w odniesieniu do krótkoterminowej
sytuacji gospodarczej i oczekiwa podmiotów
gospodarczych.
2.1.3. Utrzymanie w ofercie edukacyjnej szkół
technicznych o dobrym poziomie kształcenia.
2.1.4. Ustawiczne kształcenie dorosłych
w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Cel strategiczny

Obszar: Edukacja
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2.5.1. Zabezpieczenie odpowiedniej bazy
materialnej dla placówek o wiatowych w tym
tworzenie klaso-pracowni wyposa onych
w wysokiej jako ci nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
2.5.2. Stworzenie systemu pomocy
pedagogicznej i poradnictwa psychologicznego
wychodz cych poza problemy szkolne.

a

b

z

bz

c

z

2.5. Tworzenie warunków do
efektywnego funkcjonowania
o wiaty

b

bz

b

z

2.4.2. Rozszerzenie współpracy
mi dzynarodowej pomi dzy szkołami
i organizacjami pozarz dowymi.
2.4.3. Wdro enie systemu obiegu informacji
zwi zego z istniej cymi funduszami
zewn trznymi.

b

bz

b

b

bz

bz

b

bz

2.4. Rozwijanie idei demokracji i 2.4.1. Uczestnictwo w Programach Wspólnot
integracji europejskiej
Europejskich.

2.3.2. Podnoszenie jako ci kształcenia
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
wprowadzenie powiatowego systemu rankingu
szkół, oceny pracy nauczycieli i zasad ich
premiowania.
2.3.3. Realizacja tre ci programowych
w formach ł cz cych nauczanie teoretyczne
z praktycznym.
2.3.4. Upowszechnianie poziomu wykształcenia
redniego oraz specjalizacji w okre lonym
zawodzie poprzez szerok ofert szkół
policealnych.
2.3.5. Rozszerzenie oferty w zakresie kultury
fizycznej i wypoczynku dla młodzie y.

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP, EOW

ZP, SSR,
EOW, W

EOW.,
SSR, ZFP

EOW, OP,
W,
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SSR

EOW
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EOW

EOW
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Zadania

3.2. Inicjowanie działa
3.2.1. Zwi kszenie nadzoru policji nad
ukierunkowanych na
imprezami masowymi i dyskotekami.
ograniczanie zjawisk w zakresie
3.2.2. Pomoc rodzinom dysfunkcjonalnym
patologii społecznych
poprzez utworzenie Specjalistycznego O rodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3.3. Usprawnienie
3.3.1. Zorganizowanie O rodka Adopcyjnofunkcjonowania i zwi kszenie Opieku czego i organizacja wietlic dla dzieci
efektywno ci słu by zdrowia i oraz mieszka chronionych dla osób
pomocy społecznej
usamodzielnionych.
3.3.2. Organizacja o rodków wsparcia dla osób
starszych oraz osób niepełnosprawnych.
3.3.3. Rozwój rodzinnej opieki zast pczej
poprzez utworzenie banku rodzin zast pczych,
pogotowi rodzinnych, rodzin zawodowych, rodzin
specjalistycznych.
3.3.4. Propagowanie wiedzy o prawach pacjenta
przysługuj cych obywatelowi w zakresie
korzystania z usług słu by zdrowia.

3.1. Stworzenie zintegrowanego 3.1.1. Współpraca z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Powiatowym Centrum
systemu bezpiecze stwa
Zarz dzania Kryzysowego w zakresie
publicznego
bezpiecze stwa publicznego.
3.1.2. Zwi kszenie rodków finansowych na
słu by porz dkowe i słu by ratownicze.
3.1.3. Usprawnienie pracy i podniesienie
efektywno ci działa policji i stra y miejskiej.
Współpraca słu b i instytucji odpowiedzialnych
za szeroko poj te bezpiecze stwo obywateli.
3.1.4. Wdro enie i realizacja Powiatowego
Programu Zapobiegania Przest pczo ci oraz
Ochrony Bezpiecze stwa Obywateli i Porz dku
Publicznego.
3.1.5. Monitorowanie za pomoc kamer miejsc
szczególnie zagro onych.

Cel strategiczny

Obszar: Społecze stwo i organizacja czasu wolnego
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b

b

b

b

c
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bz
bz

b
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3.3.15. Udzielenie wsparcia dla inicjatyw
maj cych na celu wyposa anie szpitali
powiatowych w nowoczesny sprz t medyczny.

b

bz

3.3.7.Umo liwienie korzystania z opieki
medycznej osobom starszym oraz obło nie
i przewlekle chorym.
3.3.8. Doposa enie placówek słu by zdrowia
w tym m. in. finansowanie ze ródeł
zewn trznych.
3.3.9. Dostosowanie obiektów medycznych dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.3.10. Udzielanie osobom niepełnosprawnym
po yczek na rozpocz cie działalno ci
gospodarczej oraz zawieranie z pracodawcami
umów o zwrot kosztów przystosowania miejsc
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych przy
wykorzystaniu rodków PFRON.
3.3.11. Tworzenie programów zdrowotnych,
finansowanych ze rodków zewn trznych
(narodowe programy zdrowia, programy
promocji zdrowia finansowane ze rodków
Banku wiatowego).
3.3.12. Organizacja systemu rodowiskowego
wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez
tworzenie warsztatów terapii zaj ciowej, wietlic
i klubów dla osób niepełnosprawnych oraz
zakładów aktywno ci zawodowej.
3.3.13. Tworzenie przyjaznego rodowiska dla
osób niepełnosprawnych, likwidacja barier
transportowych, urbanistycznych i
architektonicznych oraz barier w komunikowaniu
si .
3.3.14. Powołanie koordynatora ds. Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim.
b

b

bz

3.3.6. Działania profilaktyczne w obszarze
ochrony zdrowia.

c

bz

3.3.5. Poprawa organizacji i funkcjonowania
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat
Wodzisławski jest organem zało ycielskim.
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3.5.1. Podnoszenie wiadomo ci społecze stwa
w zakresie wa niejszych spraw zwi zanych
z regionem.
3.5.2. Publikacja informatorów regionalnych.

b

z

3.4.2. Współpraca z gminami przy redagowaniu
Kalendarza Kulturalnego Województwa
l skiego w danym roku kalendarzowym maj ca
na celu promocj i upowszechnianie informacji
o wydarzeniach kulturalnych na terenie całego
powiatu ziemskiego.
3.4.3. Modernizacja obiektów kulturalnych.

b

bz

3.4.1. Promowanie aktywnych zachowa
w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

3.5.3. Wsparcie dla działa maj cych na celu
integracj społeczno ci lokalnej.
3.6.1. Wspólne działania starostwa i władz
gminnych w celu upowszechnienia walorów
3.6 Rozwój rekreacji i turystyki
turystycznych powiatu, w tym premii poło enia
przygranicznego i zabytków kultury.
3.6.2. Podejmowanie działa w zakresie
pozyskiwania rodków na turystyk oraz
promocj walorów turystycznych i rekreacyjnych
powiatu z ró nych funduszy.

3.5 Stymulowanie wysokiego
poziomu integracji społecznej

3.4. Rozwój kulturalny i
organizacja czasu wolnego
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4.2.7. Przebudowa i modernizacja dróg
wojewódzkich.
4.2.8. Opracowanie programu: budowy
chodników, o wietlenia i odwodnienia dróg oraz
o wietlenia miejsc szczególnie niebezpiecznych
dla poprawy bezpiecze stwa ruchu.

d

z

4.2.6. Budowa obwodnic wokół miast.

d

bz

bz

a

z

4.2.5. Modernizacja dróg krajowych.

b

bz

4.2 Rozbudowa i modernizacja 4.2.1. Pozyskiwanie rodków umo liwiaj cych
infrastruktury komunikacyjnej pozabud etowe finansowanie zada zwi zanych
z komunikacj i ochron rodowiska.
4.2.2. Opracowanie koncepcji w zakresie
optymalnych rozwi za komunikacyjnych na
terenie powiatu oraz przygotowanie
odpowiednich projektów technicznych
zwi zanych z budow , modernizacj i remontami
dróg.
4.2.3. Podj cie działa zwi zanych z budow
Drogi Głównej Południowej, a w szczególno ci
obwodnicy Pszów – Rydułtowy.
4.2.4. Podj cie działa zwi zanych z budow
Drogi rednicowej.

a

b

c

c

c

bz

4.1.2. Modernizacja dróg dla potrzeb autostrady.

4.1 Wspiercie dla działa
zmierzaj cych do budowy
autostrady A1 oraz
dostosowania istniej cej
infrastruktury drogowej dla
potrzeb autostrady

a

W, WZD,
SGK

IN, W,
WZD

PZD

IN, PZD

PZD, KS,
WKT,

RP, ZP, W GDDKiA,
ZP, W, K
W
RP, ZP, W GDDKiA, ZP, W, WKT
W, RP,
Marsz.
Woj., WZD
RP, ZP, W Marsz. ZP, W, WKT
Woj. RP,
W
ZP,W
PZD, W
PZD, W

ZP

ZP,W

ZP, W

KS, WKT,
PZD,

SSR, PZD, SSR, WO
W

PZD, W

RP, KS,
W,

ZP RP, ZP PZD, W
KS, PZD,
W,

ZP

ZP

RP

Zmiana Priorytet Inicjatywa Realizacja Koordynacja
z

Zadania
4.1.1. Kontynuacja działa zwi zanych
z budow autostrady A1.

Cel strategiczny

Obszar: Infrastruktura Techniczna
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4.3. Rozwój infrastruktury
zwi zanej z ochron
rodowiska.

4.3.5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych
na terenach wiejskich. Koordynacja gospodarki
wodno- ciekowej na szczeblu powiatu.
4.3.6. Doprowadzenie do całkowitego
skanalizowania powiatu.

4.2.9. Opracowanie i wdro enie programu
przebudowy, modernizacji i remontów w zakresie
istniej cych dróg powiatowych.
4.2.10. Przeprowadzenie bie cych pomiarów
i proponowanie zarz dom dróg na tej podstawie
optymalnych rozwi za w zakresie in ynierii
ruchu drogowego.
4.2.11. Podj cie działa zmierzaj cych do
uspokojenia ruchu i zwi kszenia bezpiecze stwa
w rejonach zabudowy mieszkalnej, przy
szkołach, przedszkolach.
4.2.12. Podj cie działa zapobiegaj cych
degradacji nawierzchni dróg przez przeładowany
transport ci ki.
4.2.13. Opracowanie czytelnego systemu
oznakowania dróg oraz informacji w pasie
drogowym.
4.3.1. Realizacja kompleksowego planu
zwi zanego z ochron rodowiska powiatu
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
(Powiatowy Program Ochrony rodowiska,
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami,
Powiatowy Plan Poprawy Jako ci Powietrza,
badanie jako ci gleby i ziemi na zawarto
metali ci kich).
4.3.2. Zabezpieczenie rodków ze ródeł
krajowych i zagranicznych na regulacj rzeki
Odry.
4.3.3. Zabezpieczenie rodków z Powiatowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rozwój gospodarki wodno- ciekowej.
4.3.4. Opracowanie „mapy” potrzeb w zakresie
kanalizacji na terenie całego powiatu.
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a
a

b
b
b

bz
bz

z
bz
z

a

c

bz

z

d

bz

a

b

bz

bz

a

bz

ZMG

RP

RP

RG

RP

RP

ZP

RP, ZP

ZP, W

ZP

ZP

PZD, WKT

ZMG, W,

W

ZMG, W

WO , W,

RP

ZP, WO ,
W

WO

ZMG, O

ZMG, WO

ZP

RP, WO

ZP

WKT

PZD

KPP, PZD,
WKT
PZD, WKT

WKT

W, WKT

PZD, WKT PZD, WKT

PZD
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4.5. Zabezpieczenie
odpowiedniego poziomu
infrastruktury o wiaty.

4.4 Rozbudowa i modernizacja
bazy rekreacyjno sportowej.

b

z

4.5.3. Opracowanie systemu umo liwiaj cego
obni enie kosztów dojazdu młodzie y do szkół.

4.4.2. Opracowanie koncepcji rozbudowy
i modernizacji infrastruktury wokół terenów
zbiornika „Racibórz” oraz zagospodarowanie
terenów wokół Polderu Buków.
4.4.3. Wytyczenie i budowa cie ek rowerowych
i konnych w tym równie ł cz cych szlaki
mi dzynarodowe
4.5.1. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych
i remontowych w obiektach szkolnych w celu
poprawy stanu technicznego szkół ze
szczególnym uwzgl dnieniem zmniejszenia
kosztów energii.
4.5.2. Opracowanie i wdro enie programu
rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych.

4.3.11. Wyst pienie z inicjatyw opracowania
kompleksowego programu uciepłowienia gmin –
centralizacja ródeł emisji wyposa onych
w wysoko sprawne ekologiczne ródła ciepła
(w glowe, gazowe, olejowe, elektryczne).
4.3.12. Wyst pienie z inicjatyw rozbudowy
i modernizacji sieci przesyłowych w tym:
gazowych, C.O. i elektroenergetycznych.
4.4.1. Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej.

d

z

4.3.9. Wyst pienie przez samorz d z inicjatyw
przeprowadzenia regulacji rzek poprzez m. in.
udro nienie i oczyszczenie rzeki Le nica.
4.3.10. Zwi kszenie stopnia wyedukowania
społecze stwa w zakresie ochrony rodowiska.

b

z

b

b

z

z

a

z

c

z

d

d

z

z

d

z

b

bz

4.3.8. Usprawnienie systemów kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

c

bz

4.3.7. Wspieranie przez samorz d inicjatywy
budowy zbiornika Racibórz-Dolny dla
minimalizacji zagro enia powodziowego.
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ZP

ZP

ZP

ST

IO, OP

ZP, W

ZP

ZP
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EOW

SSR
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ZP

ZP, EIT

ZP, WO

RP, WO

RP, WO

WO

RP,

RP, ZP,
EOW
SSR,EIT,
RG, W
RP, RG, EOW, WKT

EIT, W

W, ZP, ST,
IO

IO, OP

W, PG,
EIT

IN, PG,
EIT

W, PG,
ZP, WO ,
EIT

ZP, EOW,
WO

RP, IN,

ZMG, W,

RP, RG,
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4.5.4. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych
i remontowych zwi zanych z przebudow w
obiektach szkolnych istniej cych sieci
kanalizacyjnych i wodoci gowych w zwi zku
z porz dkowaniem gospodarki wodno- ciekowej
w gminach.
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z

c

ZP

EIT, EOW

EIT
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Zadania

5.1.4. Zdefiniowanie i wypromowanie atutów
regionu (regionalizm) w działaniach
promocyjnych (np. instytucje kultury, zespoły
artystyczne, miejsca zwi zane z tradycj
i histori , regionalne potrawy - markowy produkt
turystyczny).
5.2. Rozwój współpracy
.2.1. Rozszerzenie współpracy gospodarczej
regionalnej i mi dzynarodowej. i kulturalno-o wiatowej w ramach Euroregionu
Silesia.
5.2.2. Rozwini cie współpracy partnerskiej
z jednostkami samorz du terytorialnego w Unii
Europejskiej.
5.3. Zwi kszenie skuteczno ci w 5.3.1. Koordynacja działa władz
pozyskiwaniu rodków
samorz dowych powiatu w zakresie
zewn trznych
pozyskiwania rodków pomocowych.

5.1.3. Wypracowanie efektywnych form
przekazywania informacji o działaniach władzy
za po rednictwem masmediów.

- Pełn jawno decyzji podejmowanych przez
władze samorz dowe.

5.1.2. Poszerzanie form dialogu społecznego,
poprzez:
- Uspołecznienie procesu podejmowania
wa nych, strategicznych dla powiatu działa .

5.1. Rozszerzenie form i
5.1.1. Zainicjowanie instytucjonalnej współpracy
płaszczyzn dialogu społecznego z partnerami społecznymi.

Cel strategiczny

Obszar: Infrastruktura społeczna w tym relacje Władza – Społecze stwo
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z
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b

b

z

z
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z

ZP
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RP

ZP
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SSR, W

ZP, PG,
ME, SSR

EOW, ZP,
SSR

W, ME,
EOW

ME, SRP

RP, RG,
SSR,
EOW
ZP, SSR,
RP, W

ZP

ZP

ZP

SSR

ZP
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RP, SSR
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IN
IO
IR
WKT KPP KS
ME
ODR EOW OPS SRP WO WZP PCKU PCPR ODGW PG
-

EAB ARiMR SBP GAP SGK -

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Prawne
Górnicza Agencja Pracy
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo ciami
Instytucje nadrz dne i pa stwowe
Instytucje i organizacje okołobiznesowe
Izba Rolnicza
Wydział Komunikacji i Transportu
Komenda Powiatowa Policji
Komitet Steruj cy ds. budowy autostrady A1
Media Lokalne
O rodki Doradztwa Rolniczego
Wydział O wiaty
O rodki Pomocy Społecznej
Rzecznik Prasowy
Wydział Ochrony rodowiska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Okr gowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej
Podmioty Gospodarcze

LEGENDA:
Priorytet:
a
Zadanie w trakcie realizacji
b
Zadanie niewygasaj ce - realizowane sukcesywnie
c
Zadanie do realizacji w pierwszej kolejno ci
d
Zadanie przyszło ciowe
Zmiana:
bz
–
zadanie bez zmian
z
–
zadanie zmienione
n
–
zadanie nowe
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PSP PTTK PUP PZD PZW RG
RP
SRK SSR WSE SW
W
WOPR ZMG ZP
EIT SZK ZZ
OP
GDDKiA –
WZD ZFP -

Powiatowa Komenda Pa stwowej Stra y Po arnej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Powiatowy Urz d Pracy
Powiatowy Zarz d Dróg
Polski Zwi zek W dkarski
Rady Gmin
Rada Powiatu
Spółka Restrukturyzacji Kopal
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
Sekretarz Powiatu
Spółki W glowe
Wójt / Burmistrz / Prezydent
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zwi zek Mi dzygminny
Zarz d Powiatu
Wydział Infrastruktury Technicznej
Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego
Zwi zki Zawodowe
Organizacje Pozarz dowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wojewódzki Zarz d Dróg
Ponadgminny Zespół ds. Funduszy Pomocowych
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W RAMACH STRATEGII ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

4.
ISTOTNE PRZEDSI WZI CIA DO REALIZACJI

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO
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Realizacja "Programu Aktywizacji Gminy Górniczej Wodzisław l ski".

Uzbrojenie terenu przy ul. Ładnej w Rydułtowach.

Utworzenie Polsko-Czeskiej Izby Gospodarczo-Handlowej w Wodzisławiu l skim.

Stworzenie Wodzisławskiego Parku Przemysłowego.

Rewitalizacja terenów po Koplani „1 Maja”.

Stworzenie Powiatowego Centrum Sportów Zimowych na terenie rekultywowanych hałd pokopalnianych.

Rewitalizacja Osiedla Karola w Rydułtowach.

Realizacja trasy rowerowej Wodzisław l. - Mszana - Skrzyszów – Gołkowice.

Realizacja trasy rowerowej Wodzisław l. - Radlin – Jankowice.

Realizacja trasy rowerowej Pszów – Radlin – Jankowice”

Modernizacja stadionu MOSiR w Wodzisławiu l skim.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja o rodka rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu l skim.

Budowa krytej pływalni w Wodzisławiu l skim.

G3.

G4.

G5.

G6.

G7.

G8.

G9.

G10.

G11.

G12.

G13.

G14.

G15.

G16.

G2.

Tworzenie i rozwój stref aktywno ci gospodarczej: Wodzisławskiej (na terenach po byłej KWK „1 Maja”), Radli skiej,
Rydułtowskiej, Czy owickiej, Marklowickiej oraz w Gorzyczkach i Pola Gołkowickiego.
Wykorzystanie obszaru strategicznego "Kokoszyce - Olszyny" w Wodzisławiu l skim.

Obszar: Gospodarka

Przedsi wzi cia

G1.

Lp.

Istotne przedsi wzi cia do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego*
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UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

Gminy

Gminy

Gminy

UM Rydułtowy

UM Pszów

SRK, UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Rydułtowy

UM Wodzisław

UM Wodzisław

Gminy

Realizator
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Remont i zagospodarowanie Pałacyku My liwskiego w Gorzycach.

Reaktywacja o rodków wypoczynkowych w Olzie

Renowacja zabytkowych parków w Gorzycach i Gorzyczkach

Starostwo, Podmioty
Gosp. Stowarzyszenia
Wewn trzna i zewn trzna promocja rozwoju gospodarstw agroturystycznych, w tym szkolenia agroturystyczne w gminie Centrum Informacji
Gorzyce.
i Promocji
w Gorzycach,
gospodarstwa
agroturystyczne
Stworzenie markowego produktu turystycznego (Piknik Country, zloty chórów, turnieje skatowe i w dkarskie, wiosenne Organ. pozarz dowe,
spotkania kobiet) w gminie Gorzyce.
gospod. agroturystycz,
Centrum Informacji
i Promocji
w Gorzycach.
Remont kapitalny budynku USC i Muzeum w Wodzisławiu l skim.
UM Wodzisław

Rewitalizacja terenów zamieszkanych przez rodowiska zagro one wykluczeniem w Radlinie.

Rewitalizacja terenów obj tych ochron konserwatorsk : Miel ckiego, Solskiego, Czecha, Pocztowej w Radlinie.

Strefa rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci przy ul. Strzody w Rydułtowach.

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowo-usługowego „Tropikalna Wyspa” w Marklowicach.

Budowa Gminnego Centrum Sportowego w Marklowicach.

Realizacja ródła energii skojarzonej na bazie silników gazowych na metan z KWK „Marcel”

G20.

G21.

G22.

G26.

G27.

G28.

G29.

G30.

G31.

G25.

G24.

G23.

Utworzenie Centrum Handlowo-Usługowego w Gorzyczkach.

G19.

UG Marklowice

UG Marklowice

UG Marklowice

UM Rydułtowy

UM Radlin

UM Radlin

UG Gorzyce

Podmioty Gospodarcze

UG Gorzyce

UG Gorzyce

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem krytym w Gminie Gorzyce.

G18.

UM Wodzisław

Budowa o rodka sportowo-rekreacyjnego w północnej cz ci Wodzisławia l skim.

G17.

STR AT EGI A ROZWOJU POWI AT U WODZISŁ AWS KI EGO
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Budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach - etap 4.

Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach.

Budowa Gimnazjum w Marklowicach.

Przyst pienie do realizacji projektu pod nazw „Laboratorium robotów mobilnych” przez PCKU w Wodzisławiu l skim Starostwo (EOW)
przy ul. Gałczy skiego 1.
Realizacja projektu w SOSW dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu l skim przy ul. Kopernika 71 w ramach
Starostwo (EOW)
programu „Edukacja – program pomocy w dost pie do nauki dzieci i młodzie y niepełnosprawnej”.

E10.

E11.

E12.

E13.

E14.

E15.

E9.

E8.

E7.

E6.

E5.

E4.

UG Marklowice

UG Marklowice

UM Radlin

UM Rydułtowy

Starostwo (EIT)

Przebudowa istniej cej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu l skim przy Starostwo (EIT)
ul. Pszowskiej 92.
Cz ciowe ocieplenie cian i malowanie elewacji zewn trznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy
Starostwo (EIT)
ul. Traugutta 32.
Wymiana stolarki okiennej i odnowienie elewacji zewn trznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach Starostwo (EIT)
przy ul. Obywatelskiej 30.
Adaptacja pomieszcze na cele dydaktyczne z przeznaczeniem na pracowni multimedialn , bibliotek i czytelni
Starostwo (EIT)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej.
Przyst pienie do inwestycji pod nazw „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu l skim przy Starostwo (EOW)
ul. Pszowskiej” przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu l skim.
Organizacja Targów Edukacyjnych w Wodzisławiu l skim.
Starostwo (EOW),
PUP
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach.
UM Rydułtowy

E2.

E3.

Starostwo (EIT)

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powsta ców l skich wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych im.
Oskara Langego przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu l skim.
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wyszy skiego 41 w Wodzisławiu l skim

E1.

Obszar: Edukacja
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Promocja dorobku intelektualnego znawcy prawa europejskiego prof. Dominika Lasoka.

Zagospodarowanie pola biwakowego oraz przyległych terenów w Olzie.

Uruchomienie przedszkola integracyjnego na terenie Gminy.

Modernizacja Domu Kultury w Radlinie

Budowa zbiornika „Dolny Racibórz” w ramach programu Odra 2006.

Budowa autostrady A1 wraz z modernizacj dróg dla potrzeb autostrady (w zeł msza ski, zjazd gorzycki).

Wdro enie programów ochrony rodowiska dla Powiatu i Gmin.

Wdro enie planu gospodarki odpadami dla Powiatu i Gmin.

Wdro enie programu poprawy jako ci powietrza atmosferycznego.

Budowa Drogi Głównej Południowej.

S5.

S6.

S7.

S8.

IT1.

IT2.

IT3.

IT4.

IT5.

IT6.

S4.

Obszar: Infrastruktura Techniczna

Uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla administracji publicznej w powiecie i dost p do usług
realizowanych drog elektroniczn .
Doposa enie sztolni znajduj cej si w PCKUiDM w Wodzisławiu l skim w maszyny i urz dzenia górnicze,
pozyskiwanie eksponatów zwi zanych z górnictwem i kultur naszego regionu typu: stroje, fotografie i inne oraz
przystosowanie przyległych terenów do celów rekreacyjnych.
Wydanie monografii gminy Gorzyce (z opcj wspólnego wydawnictwa z Gmin Dolna Lutynia).

S2.

S3.

Utworzenie systemu monitoringu bezpiecze stwa w Wodzisławiu l skim.

S1.

Obszar: Społecze stwo i organizacja czasu wolnego
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Gminy, Starost.

Starost., Gminy

Starost., Gminy

Starost., Gminy

GDDKiA

ODGW

UM Radlin

UG Gorzyce

Organizacje pozarz d.,
Centrum Informacji
i Promocji w
Gorzycach,
Centrum Informacji
i Promocji
w Gorzycach, organiz.
pozarz dowe
UG Gorzyce

Starostwo

Gminy, Starostwo

UM Wodzisław
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Budowa obwodnic wokół Rydułtów, Radlina, Pszowa i Wodzisławia l skiego.

Przebudowa wiaduktu na ul. Jastrz bskiej oraz przebudowa ronda na skrzy owaniu ulic Jastrz bskiej i Rybnickiej.

Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Gminie Gorzyce.

Modernizacja kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul. Dworcowej w Olzie.

Remont chodnika, zewn trznej sieci wodoci gowej oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Powsta ców w Syryni.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Centralnej w Połomi.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Piotrowickiej w Skrbe sku.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Szybowej w Krostoszowicach.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni na ul. 1 Maja w Godowie.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej i remont chodnika na ul. 1 Maja w Gołkowicach.

Budowa chodnika na ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu l skim.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolno ci w Wodzisławiu l skim.

Remont chodnika i nawierzchni na ul. Paderewskiego w Wodzisławiu l skim.

IT10.

IT12.

IT13.

IT14.

IT15.

IT16.

IT17.

IT18.

IT19.

IT20.

IT21.

IT22.

IT23.

IT24.

IT11.

Budowa ł cznicy od ul. Pszowskiej do ul. Marklowickiej w Wodzisławiu l. wraz z w złem komunikacyjnym w rejonie
ulic Basenowej i Rybnickiej (skrzy owanie z dk 78).
Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich dw 932 Wodzisław l ski – ory oraz dw 933 Racibórz – Pszów –
Wodzisław l. – Jastrz bie Zdrój.
Modernizacja nawierzchni drogi dw 936 Wodzisław l ski – Krzy anowice oraz dw 930 Mszana – wierklany.

IT9.

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

PZD

WZD

Gminy

Marsz. Wojew., Gminy

Marsz. Wojew., Gminy

GDDKiA, Gminy

Modernizacja drogi krajowej dk 78 wraz z przebudow wa niejszych skrzy owa i modernizacj sygnalizacji wietlnych. GDDKiA, Gminy

IT8.

Gminy, Starost.

Budowa Drogi rednicowej.

IT7.
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Modernizacja nawierzchni, chodnika oraz kanalizacji na ul. A. Ludowej wraz z modernizacj skrzy owania ulic:
A. Ludowej, Skrzyszowskiej, Turskiej i 1 Maja.

Modernizacja ulic Łu yckiej i Basenowej w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja ul. Karola Szymanowskiego w Marklowicach.

Modernizacja ul. Letniej w Wodzisławiu l skim.

Remont nawierzchni, budowa chodnika i kanalizacji na ul. Wiosny Ludów w Marklowicach.

Remont chodnika na ul. Plebiscytowej w Rydułtowach.

Budowa drogi zbiorczej ul. Marklowicka – Rybnicka – Matuszczyka w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja ul. Marklowickiej w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny mostu na ul. Matuszczyka w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny ul. Michalskiego w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny ul. Daszy skiego w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny ul. Działakowców w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny ul. Radli skiej w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja drogi krajowej 78 wraz ze skrzy owaniami le cymi w jej ci gu w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja ci gu Pszowska – Matuszczyka w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja skrzy owania Jastrz bska – Łu ycka w Wodzisławiu l skim.

Budowa parkingu samochodowego u zbiegu ulic Daszy skiego i 26 Marca w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja skrzy owania ul. Jastrz bskiej, Brackiej i Kopernika w Wodzisławiu l skim.

IT25.

IT26.

IT27.

IT28.

IT29.

IT30.

IT31.

IT32.

IT33.

IT34.

IT35.

IT36.

IT37.

IT38.

IT39.

IT40.

IT41.

IT42.
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UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław, Urz d
Marszałkowski
Urz d Marszałkowski

GDDKiA

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław, Urz d
Marszałkowski
Urz d Marszałkowski

PZD

PZD

PZD

Wojewódzki Zarz d
Dróg. Marszałek Woj.
PZD

PZD
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Budowa parkingu przy ul. Witosa w Wodzisławiu l skim.

Termomodernizacja II Bloku Urbanistycznego w Wodzisławiu l skim.

Zabudowa pomp ciepła w budynkach komunalnych w Wodzisławiu l skim.

Budowa systemu kanalizacji rozdzielczych na terenie całego Wodzisławia l skim.

Humifikacja substancji organicznych na terenie Słu b Komunalnych Miasta w Wodzisławiu l skim.

Odbudowa rowów LA i LA1 w Wodzisławiu l skim.

Remont kapitalny budynków Urz du Miasta w Wodzisławiu l skim.

Przebudowa infrastruktury energetycznej starej cz ci Wodzisławia l skim.

Utworzenie obszaru chronionego dla ro lin podlegaj cych całkowitej ochronie w Wodzisławiu l skim.

Renowacja zbiornika wodnego „Balaton” w Wodzisławiu l skim.

Renowacja stawu w Parku Zamkowym w Wodzisławiu l skim.

Utworzenie parku miejskiego przy ul. Bogumi skiej w Wodzisławiu l skim.

Utworzenie parku dzielnicowego mi dzy os. XXX-lecia, Piastów i D brówki w Wodzisławiu l skim.

Utworzenie u ytku ekologicznego „Potok Wypandów” w Wodzisławiu l skim.

Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kokoszyce” w Wodzisławiu l skim.

Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Grodzisko” w Wodzisławiu l skim.

Modernizacja oczyszczalni cieków „Rydułtowy” przy ul. Obywatelskiej.

Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków przy ul. Opolskiego 2 i 4, Ko cielnej 8 i 10 oraz Rynku 19 i 20
w Wodzisławiu l skim.

IT43.

IT44.

IT45.

IT46.

IT47.

IT48.

IT49.

IT50.

IT51.

IT52.

IT53.

IT54.

IT55.

IT56.

IT57.

IT58.

IT59.

IT60.
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ZGMiR w
Wodzisławiu l.

UM Rydułtowy

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław

UM Wodzisław
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Budowa przyzagrodowych oczyszczalni cieków na terenach nie obj tych kanalizacj sanitarn .

Ochrona bioró norodno ci gminy Gorzyce – „Zielona Gmina” w tym: zró nicowanie struktury krajobrazu, kształtowanie UG Gorzyce, Organiz.
wiadomo ci ekologicznej mieszka ców, realizacja idei minirezerwatów w ka dej miejscowo ci.
Ekologiczne, działacze
ochrony przyrody
Modernizacja ulicy Wantuły w Marklowicach.
UG Marklowice,
UM Radlin
Obszar: Infrastruktura Społeczna w tym relacje władza społecze stwo

Cykliczne spotkania Konwentu Gmin Powiatu Wodzisławskiego.

Funkcjonowanie Rady Biznesu przy Konwencie oraz Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Działanie ponadgminnego Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewn trznych – cykliczne spotkania.

Zacie nienie i rozwój kontaktów z miastami partnerskimi Wodzisławia l skiego – Karvina, Gladbeck, Sallaumines,
Alanya.
Rozwini cie form współpracy mi dzynarodowej poprzez zacie nienie kontaktów z powiatem Recklinghausen (Niemcy)
oraz z Ostraw (Czechy).

IT65.

IT66.

IS1.

IS2.

IS3.

IS4.

* Przedsi wzi cia powinny spełnia co najmniej jedno z kryteriów:
- warto inwestycji co najmniej 100 tys. zł,
- charakter ponadgminny, realizacja do roku 2013.

IS5.

IT67.

IT64.

Starostwo

UM Wodzisław

Starost. Gminy, PUP

Starostwo

Starost. Gminy

UG Gorzyce

UG Gorzyce

cieków „Karkoszka” i istniej ce oczyszczalnie cieków na UG Gorzyce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o oczyszczalni
terenie gminy Gorzyce.
Modernizacja oczyszczalni cieków w Bełsznicy.

IT62.

IT63.

ZGMiR w
Wodzisławiu l.
UM Radlin

Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków przy u. Piłsudskiego 3, 5, 7, 9 oraz Jana 12 w Wodzisławiu
l skim.
Budowa systemu kanalizacji rozdzielczych na terenie Radlina.

IT61.
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