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na zlecenie Zarz du Województwa Podkarpackiego
Proces opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013” był
finansowany w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) –
podkomponent B-1 Program Reorientacji/ Przekwalifikowa .

Prac niniejsz wykonał zespół konsultantów MISTiA pod kierownictwem
Janusza Krzy aka

Autorzy opracowania pragn podzi kowa władzom Powiatu Sanockiego oraz wszystkim
członkom Konwentu Rozwoju Lokalnego za wsparcie organizacyjne i merytoryczne w
procesie budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013”.
Szczególne podzi kowania nale
si Panu Staro cie Bogdanowi Strusiowi, Panu
Wicestaro cie Zbigniewowi Daszykowi, Panu Piotrowi Mazurowi – Naczelnikowi
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sanoku, Panu
Zbigniewowi Stryjakowi – Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Komunikacji, Transportu i
Dróg Starostwa Powiatowego w Sanoku.
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Słownik pomocnych poj

i skrótów

ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EWALUACJA

analiza rozbie no ci efektów osi gni tych z zaplanowanymi

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

narz dzia finansowe polityki strukturalnej UE

INSTYTUCJA KOORDYNUJ CA

instytucja zarz dzaj ca zadaniem

MGIP

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

MGPIPS

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

MISTIA

Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji

MONITORING

ledzenie przebiegu osi gania celów

M P, MSP

małe i rednie przedsi biorstwa (zatrudniaj ce do 250 osób)

NGO

organizacja pozarz dowa (społeczna)

NPR

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

PAOW

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci

PLANOWANIE

działania instytucji, które okre laj cele i metody ich realizacji

PUP

Powiatowy Urz d Pracy

SESJA STRATEGICZNA

spotkanie konwentu rozwoju lokalnego, okre laj cego kierunki rozwoju

SPO

sektorowy program operacyjny

SPO - ROL

Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego i rozwój obszarów wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004
– 2006
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw na lata 2004 – 2006

SPO – RZL
SPO – WKP
SPONSOR

osoba fizyczna lub instytucja dotuj ca nasze działania

STUDIUM UWARUNKOWA

analiza oddziaływania i wykonalno ci projektu

SWOT

analiza wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa

UE

Unia Europejska

WSKA NIKI PRODUKTU

Mierniki, według których b d mierzone post py w realizacji zadania

WUP

Wojewódzki Urz d Pracy

ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 20042006
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WST P
Niniejsze opracowanie powstało w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW
WIEJSKICH (PAOW) – usługa „Planowanie Rozwoju Lokalnego”, stanowi ca cz
składow komponentu B-1 „Program Reorientacji/ Przekwalifikowa ”. Koordynatorem
działa w ramach tego komponentu był Wojewódzki Urz d Pracy w Rzeszowie.
Realizacj „Planowania Rozwoju Lokalnego w Powiecie Sanockim” rozpocz to w czerwcu
2004 roku, zgodnie z umow podpisan pomi dzy Zarz dem Województwa Podkarpackiego,
reprezentowanym przez Pana Leszka Deptuł – Marszałka Województwa Podkarpackiego
i Juliana Ozimka – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, a Fundacj Rozwoju
Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorz du Terytorialnego i Administracji
z Krakowa, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora Instytutu.
Kierownikiem projektu był Janusz Krzy ak
Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów
MISTiA:
Wojciech Odzimek
Tomasz Rutkowski
Niniejsza Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004-2013 powstała z potrzeby
weryfikacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego, opracowanej w 2000 r.
i zakre lonej na lata 2001-2010. Aktualizacja zapisów strategicznych była wymogiem nowej
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu, regionu podkarpackiego i Polski, zwi zanej
głównie z wst pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej (maj 2004 r.) oraz zupełnie
nowych mo liwo ci zwi zanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój
lokalny. Okres realizacji zaktualizowanego dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego przyj to na lata 2004-2013, tak, aby wpisywała si ona w okresy
programowania bud etu Unii Europejskiej (2004-2006 oraz 2007-2013), co ułatwi władzom
Powiatu formułowanie zada do realizacji w ramach funduszy strukturalnych UE.
Strategia jako długofalowy program rozwoju powiatu jest dokumentem spójnym ze
redniookresowym Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Sanockiego na lata 2004-2006.
Plan ten jest obligatoryjny dla projektów składanych do Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w ramach działania 3.1. Obszary
wiejskie i działania 3.2. Obszary podlegaj ce restrukturyzacji. Dla zachowania korelacji
zapisów aktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu i budowanego Planu Rozwoju
Lokalnego, oba procesy prowadzono w ramach jednego projektu .
Budow „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013” oparto na partnerskoeksperckim modelu budowy planów strategicznych. Dokument niniejszy powstał dzi ki
aktywno ci członków Konwentu Rozwoju Lokalnego skupiaj cego liderów ycia
gospodarczego i społecznego powiatu. Punktem wyj cia do opracowania niniejszego
dokumentu była „Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego” z 2000 r. Baz informacyjn
w procesie tworzenia „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013”
stanowiło opracowanie pod nazw „Raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu
Sanockiego”, które opracowane zostało przez ekspertów MISTiA.
FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie
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Konwent Rozwoju Lokalnego Powiatu Sanockiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Imi i nazwisko
Bogdan Stru
Zbigniew Daszyk
Renata Czajnik
Stanisław Gołda
Andrzej Betlej
Stanisław Bielawka
Piotr Bła ejowski
Mariusz Szmyd
Bronisław ółkiewicz
Wacław Krawczyk
Andrzej Ostrowski
Marian Kunc
Józef Baszak

14.
15.
16.

Józef Koco
Czesław Bartkowski
Kazimierz ciborowicz

17.

Czesława Kurasz

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bolesław Marszałek
Janusz Mikołajewicz
Michał Szaryj
Stanisław Zarzyczny
Zygmunt yłka
Kazimierz Szwarc
Joanna Hydzik
Piotr Mazur

26.

Zenon Stryjak

27.
28.

Maria SzałankiewiczSkoczy ska
Wojciech Skiba

29.
30.

El bieta Mendelowska
Agnieszka Mitadis

31.
32.
33.
34.

Zygmunt Podkalicki
Jan Paszkiewicz
Antoni Wielgus
Kazimierz Pietrzkiewicz

35.

Grzegorz Oleniacz

36.

Leszek Tomaszkiewicz

Funkcja
Starosta Sanocki
Wicestarosta Sanocki
Członek Zarz du Powiatu
Członek Zarz du Powiatu
Wójt Gminy Zarszyn
Wójt Gminy Koma cza
Wójt Gminy Bukowsko
Wójt Gminy Sanok
Wójt Gminy Besko
Przewodnicz cy Rady Powiatu
Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu
Sekretarz Powiatu Sanockiego
Przewodnicz cy Komisji Bud etu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Przewodnicz cy Komisji O wiaty, Kultury i Turystyki
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
Przewodnicz cy Komisji Regulaminowej, Porz dku i
Bezpiecze stwa Publicznego
Przewodnicz ca Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomo ciami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Radny Powiatu Sanockiego
Radny Powiatu Sanockiego
Radny Powiatu Sanockiego
Radny Powiatu Sanockiego
Radny Powiatu Sanockiego
Radny Powiatu Sanockiego
Naczelnik Wydziału O wiaty
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i
Turystyki
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Komunikacji, Transportu
i Dróg
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska, Rolnictwa
i Le nictwa
Wydziału Rozwoju, Komunikacji, Transportu i Dróg
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Sanoku
Kierownik Powiatowego Urz du Pracy w Sanoku
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg
Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej
w Sanoku
Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej
w Sanoku
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urz du Miasta
w Sanoku
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37.

Robert Bury

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Zbigniew Dec
Marek Cyco
Halina Konopka
Marian Kuzicki
Andrzej Radwa ski
Tadeusz Adamiak
Józef Niekowal

45.
46.
47.
48.

Bogusław Połdiak
Anna Lewandowska
Małgorzata Wojnarowska
Andrzej Rychlicki

49.

Leszek Berezka

Zespół Inicjatyw Lokalnych i Integracji Europejskiej
przy Urz dzie Miasta w Sanoku
Urz d Gmiyn Zarszyn
II LO Sanok
Zespół Szkół Nr 4 (ZSB)
Zespół Szkół Nr 2 (ZSM)
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sanoku
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku
Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie
Cech Rzemiosł Ró nych
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Sanoka i Ziemi
Sanockiej
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku
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PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

„Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013” jest produktem ko cowym
Usługi C, b d cej cz ci projektu „Planowanie Rozwoju Lokalnego w Powiecie
Sanockim” (w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”).
Projekt „Planowanie Rozwoju Lokalnego w Powiecie Sanockim” opierał si na realizacji
dwóch podstawowych usług:
- Usługi B – planowanie i opracowywanie propozycji prac studialnych
i materiałów promocyjnych,
- Usługi C – studia lokalnego potencjału gospodarczego.
Usługa B słu yła wła ciwemu zaplanowaniu całego procesu, przeprowadzeniu
inwentaryzacji i diagnozy dokumentów strategicznych i polityki promocyjnej Powiatu
Sanockiego oraz opracowaniu koncepcji prac studialnych i materiałów promocyjnych
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami społeczno ci lokalnych. W jej ramach powołano
Konwent Rozwoju Lokalnego, składaj cy si z przedstawicieli trzech głównych rodowisk
społecznych zaanga owanych w proces planowania:
- władz samorz dowych (władz powiatu, władz gmin wchodz cych w skład
powiatu, szefów instytucji samorz dowych),
- przedsi biorców z terenu powiatu,
- mieszka ców (reprezentowanych przez organizacje pozarz dowe, liderów
społecznych).
Ponadto w ramach Usługi B opracowano dokument pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Sanockiego na lata 2004 - 2006”. Plan Rozwoju Lokalnego ma ułatwi władzom i
instytucjom Powiatu Sanockiego identyfikacj i hierarchizacj potrzeb inwestycyjnych i
zada ze sfery społeczno-gospodarczej oraz zwi kszy mo liwo ci absorpcji funduszy
europejskich na zidentyfikowane zadania.
Usługa C skupiła działania zwi zane z opracowaniem „Raportu o stanie społecznogospodarczym Powiatu Sanockiego”, aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego”
z 2000 r. i przygotowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013”.
W ramach Usługi C stworzono tak e rekomendacje słu ce wdra aniu Strategii na trzech
poziomach – organizacyjnym, merytorycznym i społecznym (zał cznik do Strategii).
W ramach Usługi C przeprowadzono warsztatowe sesje strategiczne z przedstawicielami
Konwentu Rozwoju Lokalnego, na których opracowano zało enia „Strategii Rozwoju
Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013”. Zadaniem Konwentu Rozwoju Lokalnego było
wypracowanie głównych kierunków rozwoju powiatu – domen strategicznych – oraz
ustalenie planów operacyjnych dla ka dego z nich w postaci celów strategicznych, celów
operacyjnych i zada .
Ponadto, rezultatem prac w odniesieniu do Usługi C były dwa studia wykonalno ci
inwestycji powiatowych dla projektów uznanych przez władze Powiatu za istotne dla
rozwoju społeczno-gospodarczego. Pierwsze z nich dotycz cy rozbudowy Szpitala
Powiatowego w Sanoku, natomiast drugie analizuje ekonomiczn efektywno budowy
drogi powiatowej Sanok – Bukowsko wraz z obiektem mostowym w Markowcach.
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Przebieg warsztatowych sesji strategicznych z udziałem przedstawicieli Konwentu
Rozwoju Lokalnego Powiatu Sanockiego:
Warsztat I – 13 lipca 2004 r.
Cele warsztatu:
- aktualizacja Misji Rozwoju Powiatu Sanockiego,
- identyfikacja zasobów powiatu (silne i słabe strony) i tendencji zewn trznych (szanse
i zagro enia) – przeprowadzenie analizy SWOT,
- identyfikacja domen strategicznych (kierunków rozwoju) powiatu sanockiego,
- identyfikacja problemów w poszczególnych domenach strategicznych powiatu
sanockiego,
Warsztat II – 20 lipca 2004 r.
Cele warsztatu:
- okre lenie (aktualizacja) celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych
domenach strategicznych powiatu,
- okre lenie (aktualizacja) zada do realizacji w poszczególnych domenach strategicznych
powiatu,
- hierarchizacja zada do realizacji w poszczególnych domenach strategicznych powiatu,
- opis elementów wdra ania zada (instytucja koordynuj ca, okres realizacji, partnerzy,
ródła finansowania),
- okre lenie instrukcji i procedur wdra ania Strategii Rozwoju Powiatu (sposoby
monitorowania, oceny i promocji).
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METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
W POWIECIE SANOCKIM

Przyj ta metodyka procesu opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata
2004 – 2013” oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów
strategicznych, w pełni oddaj cym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji
wspomagaj cych rozwój jednostek samorz dowych w Polsce. Zastosowana w niniejszym
projekcie metodyka jest efektem wieloletnich do wiadcze konsultantów MISTiA
w tworzeniu długofalowych planów rozwoju dla samorz dów w całej Polsce.
Organizacja procesu
Wszystkie etapy planowania strategicznego s wa ne. Jednak e dwa z nich maj zasadnicze
znaczenie: organizacja procesu oraz tworzenie planów działa (operacyjnych). Ten ostatni
etap stanowi zwie czenie wszystkich wysiłków. Je li jednak proces nie jest dobrze
zorganizowany w momencie startu, wszystkie pó niejsze działania staj si trudniejsze, a
przebieg samego procesu mo e zosta powa nie zakłócony. Etap pierwszy to swoiste
„zaplanowanie planowania”, czyli plan for planning. Zgodnie z harmonogramem prac
przyj tym dla Powiatu Sanockiego i zgodnie z nomenklatur Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich – „Planowanie Rozwoju Lokalnego”, etap ten stanowił Usług B –
„Planowanie i opracowanie propozycji prac studialnych i materiałów promocyjnych”.
Idea planowania rozwoju gospodarczego promowana przez działania PAOW oparta jest na
szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewn trznych. Zatem tak
istotne stało si zaanga owanie do tego procesu lokalnych liderów społecznogospodarczych. Grup t zaprosił do współpracy Starosta Sanocki – Pan Bogdan Stru . Rola
Konwentu Rozwoju Lokalnego, z uwagi na pełnion rol (organ kreuj cy i opiniuj cy,
którego członkowie bior udział w sesjach strategicznych oraz staj si współautorami
dokumentu ko cowego „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013”) była
w całym projekcie kluczowa. Dzi ki zapewnieniu pełnej reprezentacji lokalnych rodowisk
społeczno-gospodarczych, praca warsztatowa przebiegała efektywnie.
Na etapie planowania działa przeprowadzono inwentaryzacj i diagnoz dokumentów
strategicznych Powiatu Sanockiego. Dokonano analiz korelacji mi dzy lokalnymi
dokumentami a Strategi Rozwoju Województwa Podkarpackiego i innymi dokumentami
strategicznymi wy szego szczebla (ZPORR i Sektorowe Programy Operacyjne). Wnioski
zostały wykorzystane do aktualizacji i opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego”.
Obraz rodowiska – analiza sytuacji społeczno-gospodarczej
Planowanie rozwoju lokalnego oparte jest na obiektywnej ocenie ekonomicznego
i społecznego charakteru społeczno ci lokalnej i jej miejsca w gospodarce regionu. W
ramach realizacji tych e działa przeprowadzona została ekspercka analiza struktury
społeczno – gospodarczej powiatu sanockiego w uj ciu dynamicznym (od 1998 r.) oraz
porównawczym (w stosunku do powiatów s siednich, dysponuj cych podobnym potencjałem
społeczno-ekonomicznym). Potencjał powiatu sanockiego porównano z walorami kilku
FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie
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innych
powiatów:
bieszczadzkiego,
brzozowskiego,
kro nie skiego,
leskiego
i przemyskiego, dzi ki czemu dokonano specyficznej analizy układu lokalnego. W efekcie
prac eksperckich powstał „Raport o stanie społeczno-gospodarczym powiatu sanockiego” –
szczegółowy dokument diagnostyczny, b d cy punktem wyj cia do prac planistycznych.
Praca konsultantów MISTiA przy tworzeniu Raportu polegała na przeprowadzeniu
eksperckich analiz i bada w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane ze Starostwa
Powiatowego w Sanoku, Powiatowego Urz du Pracy w Sanoku, Urz dów Gmin z terenu
powiatu, Głównego Urz du Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), Wojewódzkiego
Urz du Statystycznego w Rzeszowie oraz internetu.
Identyfikacja domen strategicznych
Ten element procesu planowania rozwoju gospodarczego w powiecie sanockim odbywał si
w cisłej współpracy z Konwentem Rozwoju Lokalnego, w trakcie dwóch jednodniowych
sesji warsztatowych. Uczestnicy Konwentu, dysponuj c wynikami prac eksperckich
konsultantów MISTiA, swoj wiedz na temat potencjałów społeczno-gospodarczych
powiatu sanockiego, a nade wszystko bogatym do wiadczeniem zawodowym, przyst pili do
identyfikowania domen strategicznych (kierunków rozwoju) dla powiatu.
Okre lanie domen rozwoju realizowano posługuj c si Technik Grup Nominalnych, daj c
szans na prac indywidualn , w zespołach i na sesji plenarnej. W sumie umo liwiono
uczestnikom Konwentu cało ciow refleksj nad perspektyw rozwoju powiatu sanockiego
i zastanowienie si
nad jego głównymi kierunkami działalno ci („domenami
strategicznymi”), które powinny sta si kołem zamachowym dla powiatu. W wyniku
wspólnych prac członków Konwentu i konsultantów MISTiA zidentyfikowano cztery
domeny strategiczne dla rozwoju gospodarczego powiatu sanockiego:
Turystyka i kultura
Gospodarka lokalna
Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska
Zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna

Analiza uwarunkowa
wewn trznych i zewn trznych – analiza strategiczna
przeprowadzona metod SWOT
Kolejnym wa nym elementem prac nad „Strategi Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata
2004 – 2013” była analiza zasobów wewn trznych powiatu (silnych i słabych stron) oraz
analiza otoczenia zewn trznego pod k tem szans i zagro e dla jego dalszego rozwoju.
W tym celu na warsztatach strategicznych z Konwentem przeprowadzono analiz SWOT
(podobnie jak przy identyfikacji domen posługuj c si Technik Grup Nominalnych), która
stała si podstaw do sformułowania podstawowych problemów i zagadnie strategicznych
dla powiatu sanockiego. Dodatkowo konsultanci MISTiA zastosowali analiz PESTER,
która ułatwiła identyfikacj trendów płyn cych z otoczenia zewn trznego powiatu
(politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i
regulatywnych/ prawnych), rozumianych jako szanse, ale tak e zagro enia. Uczestnicy
warsztatów otrzymali materiały warsztatowe do oceny, naniesienia poprawek i
ewentualnego dodania nowych pomysłów.
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Plany operacyjne – cele strategiczne, cele operacyjne, zadania
W trakcie kolejnych warsztatów członkowie Konwentu Rozwoju Lokalnego przyst pili do
formułowania planu operacyjnego dla zidentyfikowanych na wcze niejszym spotkaniu
domen strategicznych. Dla ukazania hierarchii i powi za ł cz cych poszczególne poziomy
planów operacyjnych, opisano je w nast puj cym układzie:
•
•
•

cele strategiczne (odpowiadaj ce na pytanie: co chcemy osi gn ?)
cele operacyjne (w jaki sposób to osi gn ?)
zadania (co zrobimy?)

W ci gu dwóch intensywnych sesji warsztatowych w zespołach zadaniowych powstały
plany operacyjne w czterech zdefiniowanych domenach strategicznych dla powiatu,
wie cz c tym samym prace nad „Strategi Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 2013”. Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a
jednocze nie zawieraj cym priorytety i narz dzia realizacji, które na dzie dzisiejszy
wydaj si stwarza najwi cej mo liwo ci dynamicznego rozwoju powiatu. Z biegiem
czasu, w ci głym procesie wdra ania, Strategia b dzie ulega modyfikacjom i
aktualizacjom tak, aby jego realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej
społeczno ci.
Warsztaty z Konwentem Rozwoju Lokalnego prowadzono metodami interaktywnymi
z u yciem narz dzi (technik) treningowych, pozwalaj cych uczestnikom indywidualnie i
grupowo identyfikowa , nast pnie analizowa i proponowa mo liwe rozwi zania. Ten
sposób pracy traktuje uczestników spotka jako ekspertów posiadaj cych znacz ce
do wiadczenie, a rol konsultantów jest facylitacja (prowadzenie) procesu budowy strategii
oraz proponowanie narz dzi i podawanie przykładów rozwi za sprawdzonych w innych
samorz dach. Za najwa niejsze uznano stworzenie takiej sytuacji, która pozwalałaby
uczestnikom warsztatów uzyska pewno , e to oni sami, a nie zewn trzni konsultanci s
autorami tworzonych zapisów i rozwi za . Dodatkowo poprzez prace indywidualne oraz
zespołowe proponowane przez konsultantów, uczestnicy nabyli umiej tno ci
i wiedz dotycz c identyfikacji i analizowania problemu, uzyskiwania consensusu, technik
pracy zespołowej, sposobów poszukiwania i proponowania rozwi za . Nie byłoby to
mo liwe bez stworzenia sprzyjaj cych warunków warsztatowych i zaanga owania
członków Konwentu Rozwoju Lokalnego. Z tego powodu ka de spotkanie warsztatowe
prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z u yciem folii
prezentacyjnych, techniki kreatywne, prace z formularzem, techniki pracy zespołowej,
moderowana dyskusja.
Proces wdra ania
Uzupełnieniem działa
warsztatowych były prace eksperckie prowadzone przez
konsultantów MISTiA w ramach przygotowania rekomendacji wdro eniowych. Ten ostatni
etap prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013”
miał ułatwi lokalnym decydentom etap „przej cia” od planowania strategicznego do
zarz dzania strategicznego, czyli wdra ania zapisów Programu. W tym celu konsultanci
MISTiA w porozumieniu z władzami powiatu okre lili rekomendacje wdro eniowe, czyli te
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elementy, które powinny zosta spełnione, aby realizacja Programu odbywała si efektywnie.
Rekomendacje te dotycz trzech poziomów:
organizacyjnego
merytorycznego
społecznego
Poziom organizacyjny obejmuje w głównej mierze dostosowanie struktury organizacyjnej
Starostwa Powiatowego do zarz dzania „Strategi Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata
2004 - 2013” oraz współprac z samorz dami gminnymi w tym procesie.
Na poziomie merytorycznym okre lone s systemy i procedury działa zwi zane
z corocznymi przegl dami Strategii, ocen merytoryczn i rzeczow oraz aktualizacj
zapisów Strategii.
Poziom społeczny dotyczy aspektów upowszechniania zapisów Strategii w ród
społeczno ci lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewn trznych) dla
realizacji zawartych w nim zada strategicznych. Rekomendacje wdro eniowe s
zał cznikiem do „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013”.
Konsultacje z władzami lokalnymi
Sukces w długofalowym planowaniu rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym
w du ej mierze uzale niony jest od efektywnych i partnerskich kontaktów konsultantów z
władzami powiatu i gmin z jego terenu. Kontakty te musz by zachowane przez cały okres
realizacji usługi, dlatego te tak wa na jest akceptacja przez lokalne władze działa
planowanych i ko cowych efektów prac. To wła nie na barkach władzy uchwałodawczej i
wykonawczej w powiecie oraz samorz dach gminnych spocznie podejmowanie decyzji
wdro eniowych w ramach opracowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata
2004 - 2013”. Konsultacje te przyj ły ró ny charakter w zale no ci od potrzeb obydwu
stron i bie cych efektów prac. Najwa niejsz form konsultacji pozostały bezpo rednie
spotkania konsultantów MISTiA z przedstawicielami władz powiatu (Zarz du Powiatu i
Rada Powiatu), ale wykorzystywane były tak e inne, bardziej elastyczne formy kontaktu –
rozmowy telefoniczne oraz wymiana informacji z wykorzystaniem faxu i e-maila. Działania
te słu yły zachowaniu stałego, dwukierunkowego przepływu informacji, co ułatwiło
konsultantom MISTiA reagowanie na bie co na opinie władz powiatu i ich uwzgl dnianie
w tocz cych si pracach.
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ANALIZA SWOT DLA POWIATU SANOCKIEGO

Wybór domen strategicznych nast pił w wyniku zastosowania w procesie planowania kilku
narz dzi diagnostycznych. Wybór i weryfikacja kierunków rozwoju nast piła podczas
pierwszej sesji warsztatowej z Konwentem Rozwoju Lokalnego, w efekcie
przeprowadzonej analizy SWOT.
Analiza SWOT to metoda diagnozy sytuacji społeczno ci lokalnej (zasobów powiatu
i otoczenia zewn trznego). Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

S

- Strengths

- Silne strony, atuty

ZASOBY
POWIATU

W

- Weaknesses

- Wady, słabe strony

ZASOBY
POWIATU

O

- Opportunities

- Okazje, mo liwo ci,
szanse

OTOCZENIE
POWIATU

T

- Threats

- Trudno ci,
zagro enia

OTOCZENIE
POWIATU

Technika ta, oceniaj ca zarówno wewn trzne, jak i zewn trzne czynniki, mog ce mie
wpływ na powodzenie planu strategicznego stanowi u yteczn pomoc prowadz c do
dokonania analizy zasobów i otoczenia powiatu oraz okre lenia priorytetów rozwoju.
W celu uzyskania jasnej analizy traktuje si atuty i słabe strony jako czynniki wewn trzne
z punktu widzenia społeczno ci lokalnej, na które społeczno ma wpływ (zasoby),
a okazje i zagro enia jako czynniki zewn trzne, znajduj ce si w otoczeniu bli szym
i dalszym powiatu. Poni ej prezentowane s zapisy analizy SWOT, stworzone
i zweryfikowane przez członków Konwentu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sanockiego.
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Analiza SWOT dla Powiatu Sanockiego
wyniki

ZASOBY WŁASNE POWIATU
Silne strony
1. Naturalne, niezniszczone rodowisko
przyrodnicze (wody, lasy)
2. Bogate zasoby kulturalno-historyczne
3. Liczne atrakcje turystyczne (np. Muzeum
Budownictwa Ludowego, renesansowy
Zamek w Sanoku, Klasztor Sióstr
Nazaretanek w Koma czy, szlak ikon)
4. Korzystne poło enie:
• przy granicach ze Słowacj i Ukrain
• w niewielkiej odległo ci od portu
lotniczego
5. Wyst powanie surowców naturalnych
(kruszywo)

Słabe strony
1. Niewystarczaj co rozwini ta infrastruktura
techniczna i społeczna:
• zły stan techniczny infrastruktury
drogowej i kolejowej
• nieuporz dkowana gospodarka odpadami
• uboga infrastruktura turystyczna
• nieodpowiednia baza infrastrukturalna
szkół
• niezadowalaj cy stan obiektów słu by
zdrowia
• brak obiektów sportowych na terenach
wiejskich
• zły stan techniczny niektórych obiektów
sportowych w Sanoku

2. Niewystarczaj ca informacja turystyczna i
6. Miasto Sanok – znacz ce centrum subregionu:
promocja powiatu
• wysoki poziom wyposa enia
w infrastruktur techniczn
3. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy:
• du a liczba obiektów sportowych
• wysoki poziom bezrobocia
w Sanoku
• emigracja wysokokwalifikowanej kadry w
poszukiwaniu pracy
7. Szeroka oferta dydaktyczna w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu
4. Niski poziom przedsi biorczo ci
8. Wysoki poziom bezpiecze stwa publicznego
9. Znacz ce tradycje gospodarcze (zakłady –
Stomil, Autosan)
10. Du a liczba zakładów stolarskokonserwatorskich
11. Du y potencjał pracowniczy:
• o wysokich kwalifikacjach (zwolnieni z
restrukturyzowanych zakładów
przemysłowych – Stomil Autosan)
• niewykwalifikowanych potencjalnych
pracowników
12. Korzystne warunki dla inwestorów i rozwoju
przedsi biorczo ci:
• funkcjonowanie podstrefy Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC (Obszar Przemysłowy w
Sanoku) – zwolnienia podatkowe

społecze stwa
5. Niska siła nabywcza lokalnych
przedsi biorców – brak rodków na nakłady
inwestycyjne
6. Niewystarczaj ca promocja małych
podmiotów gospodarczych
7. Rozdrobnione gospodarstwa rolne
8. Słaby dost p do słu by zdrowia na terenach
wiejskich.
9. Niewystarczaj ca pomoc dla osób
niepełnosprawnych
10. Niewystarczaj co mocne instytucjonalnie
organizacje pozarz dowe

11. Niewystarczaj cy poziom współpracy mi dzy
organizacjami pozarz dowymi
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•
•

•

liczne wolne tereny inwestycyjne
liczne organizacje wspieraj ce rozwój
przedsi biorczo ci (Inkubator
Przedsi biorczo ci, Regionalna Izba
Gospodarcza, Centrum Wspierania
Biznesu, Cech Rzemiosł Ró nych)
przychylno władz samorz dowych dla
inwestorów

13. Wolne tereny pod uprawy rolnicze
14. Wielospecjalistyczna słu ba zdrowia
15. Sprawny system wsparcia społecznego
16. Rozbudowane kontakty władz samorz dowych
z miastami partnerskimi
17. Wysoka aktywno społeczna mieszka ców

FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie

16

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SANOCKIEGO NA LATA 2004-2013

OTOCZENIE ZEWN TRZNE POWIATU
Szanse
1. Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej:
• mo liwo korzystania ze rodków
pomocowych UE
• ułatwiony przepływ kapitału, osób,
towarów, w tym z s siaduj c Słowacj
• wzrost poziomu ycia mieszka ców
Polski
2. Rozwój współpracy transgranicznej
3. Mo liwo pozyskania du ego kapitału w
oparciu o szereg dziedzin:
• przemysł – rozwój Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
• turystyka
• ekologia
• edukacja

Zagro enia
1. Uszczelnienie granicy z Ukrain
2. Nieustabilizowana sytuacja politycznogospodarcza kraju:
• zło ono i zmienno przepisów prawa,
• biurokracja
• nieodpowiednia polityka podatkowa
• wysokie koszty pracy
• wysokie stopy procentowe
3. Trudno ci w pozyskiwaniu inwestorów
zewn trznych
4. Rosn ce wymagania w zakresie
funkcjonowania na wolnym rynku
5. Niskie dochody samorz dów terytorialnych
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MISJA ROZWOJU POWIATU SANOCKIEGO

POWIAT SANOCKI – OBSZAR ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU
OPARTEGO NA WALORACH KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH
I GOSPODARCZYCH. MIEJSCE DOBROBYTU MIESZKA CÓW
I ZADOWOLONYCH GO CI*

*niniejsza Misja jest zweryfikowan i zaktualizowan przez Konwent Rozwoju Lokalnego wersj
Misji pochodz cej ze Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego z 2000 r.
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PLAN OPERACYJNY DLA „STRATEGII ROZWOJU POWIATU
SANOCKIEGO NA LATA 2004 – 2013”

Domeny strategiczne
Domeny strategiczne to obszary mog ce sta si „kołami zamachowymi” dla dalszego
rozwoju powiatu. W wyniku prac warsztatowych wyodr bniono cztery uzupełniaj ce si
domeny strategiczne:
1.
2.
3.
4.

Turystyka i kultura
Gospodarka lokalna
Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska
Zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna

Cele strategiczne
Cele te nale do grupy celów kierunkowych (odpowiadaj na pytanie: co chcemy osi gn ?)
i długofalowych, o terminie realizacji si gaj cym 10-15 lat.
Cele operacyjne
Cele te dotycz redniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadaj na pytanie: w jaki
sposób to osi gn ?, wskazuj zatem okre lone narz dzia i sposoby realizacji celów
strategicznych.
Zadania
Zadania to konkretne działania słu ce realizacji celów. S one podstaw wdra ania
„Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013”, posiadaj wi c okre lone ramy
organizacyjne. Cz
zada w swej tre ci oraz zakresie działania mo e słu y realizacji
ró nych celów strategicznych b d operacyjnych. Mówi c o zadaniach mamy na my li nie
tylko zadania inwestycyjne, rozwijaj ce infrastruktur techniczn i komunaln . W niniejszym
dokumencie zawarto tak e zadania „mi kkie”, zwi zane z rozwojem zasobów ludzkich i
rozwojem społecze stwa opartego na wiedzy (szeroko rozumiana „inwestycja” w człowieka).
Cz
zada stanowi jednorazowe przedsi wzi cia, jednak e w zapisach niniejszego
dokumentu istniej tak e zadania ci głe (wdra ane na bie co), których realizacja b dzie
miała w najbli szych latach du y wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu
sanockiego.
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Powi zanie z dokumentami wy szego szczebla
„Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013” w du ym stopniu nawi zuje
do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, co zostało uwidocznione w opisie
ka dej domeny strategicznej niniejszego dokumentu. Jednak w najwi kszym stopniu
zadania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013” przystosowane s do
funkcjonuj cych obecnie Programów Operacyjnych, na podstawie których mo na
aplikowa po fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Najcz ciej przywoływanymi
w planie operacyjnym „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013”
dokumentami wy szego szczebla s :
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006,
- Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw na
lata 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006.
Stworzony w ramach „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013” plan
operacyjny kładzie istotny akcent na zrównowa ony rozwój powiatu. Jest on rozumiany
jako proces, w którym nast puje integrowanie działa politycznych, gospodarczych,
społecznych i przestrzennych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało ci
podstawowych procesów przyrodniczych. Zrównowa ony rozwój ma na celu równowa enie
szans w dost pie do rodowiska zarówno współcze nie yj cego społecze stwa, jak równie
przyszłych pokole .
„Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 - 2013” nie ogranicza si
w swych zapisach tylko do zada realizowanych bezpo rednio przez Starostwo Powiatowe
i instytucje podległe władzom powiatu (m.in. Powiatowy Urz d Pracy, Powiatowy Zarz d
Dróg), co w znaczny sposób zaw ziłoby mo liwo ci realizacji zada w nim zapisanych.
Wi e si to z ograniczonymi kompetencjami samorz dów powiatowych w kwestiach
aktywizowania przedsi biorczo ci lokalnej. Strategia proponuje przede wszystkim zadania,
które stanowi wyzwania dla całej społeczno ci lokalnej i wszystkich partnerów
w powiecie sanockim, a tak e regionie podkarpackim (m.in. samorz dy gminne, samorz d
wojewódzki, przedsi biorcy i organizacje przedsi biorców, organizacje pozarz dowe). Ten
układ partnerski jest jedn z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej Unii
Europejskiej.
Ka d długofalowy program rozwoju powinien charakteryzowa si dwiema głównymi
cechami – elastyczno ci i ci gło ci . Oznacza to, e cele i zadania zawarte w niniejszej
Strategii powinny by stale monitorowane i weryfikowane w zale no ci od szybko
zmieniaj cego si otoczenia zewn trznego, jak równie zasobów powiatu. Jest to
podstawowy element procesu wdra ania ka dego planu strategicznego. Mo liwo
wprowadzania zmian w zapisach Strategii, jej regularna aktualizacja ma zachowa ci gło
realizacji zada , dzi ki czemu mo liwe staje si osi gni cie celów przyj tych w trakcie jego
tworzenia. Tylko w takiej sytuacji mo na mówi o sukcesie planowania strategicznego
w powiecie sanockim.
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DOMENA STRATEGICZNA:

TURYSTYKA I KULTURA
Uzasadnienie wyboru domeny:
Powiat sanocki jest bogaty w zasoby kulturalno-historyczne oraz atrakcje turystyczne.
Osoby przebywaj ce na tym terenie maj okazj do zetkni cia si z naturalnym,
niezniszczonym rodowiskiem przyrodniczym. Do najwa niejszych miejsc godnych
zwiedzenia na terenie powiatu zalicza si :
- zamek królewski w Sanoku z XVI w. wraz ze studni zamkow oraz zajazd przy ul.
Zamkowej z ko ca XVIII w. Zamek jest siedzib Muzeum Historycznego,
posiadaj cego jedn z najbogatszych kolekcji ikon w Polsce,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w którym prezentowana jest kultura
polsko-ukrai skiego pogranicza we wschodniej cz ci polskich Karpat,
- ruiny klasztoru Karmelitów Bosych usytuowane na stromej skarpie nad Osław , w
odległo ci około 3 km od centrum Zagórza,
- klasztor ss. Nazaretanek w Koma czy - miejsce internowania kardynała Stefana
Wyszy skiego w latach 1955/56,
Zabytki powiatu sanockiego stanowi atrakcj turystyczn w ramach licznych szlaków
turystycznych (m.in. „Szlak ikon”, „Szlak architektury drewnianej”, „Szlak Szwejkowski”),
oraz atrakcji lokalnych w pobli u bazy turystycznej.
Tury ci odwiedzaj cy powiat sanocki mog wzi udział w organizowanych imprezach
kulturalnych. Najbardziej istotne wydarzenia to Festiwal Muzyki Wokalnej im. Adama
Didura w Sanoku, Sanockie Spotkania Gitarowe i Akordeonowe, Przegl d Piosenki
Turystycznej w Koma czy, Biesiada Bieszczadzka w Zagórzu, Bukowskie Prezentacje
Folkloru Młodych, wi to Kultury Ukrai skiej nad Osław – Mokre, do ynki gminne,
zjazdy kapel ludowych, jarmarki ludowe.
Wg danych Urz du Statystycznego w Rzeszowie na terenie powiatu sanockiego
funkcjonowało w 2002 r. 15 stałych obiektów noclegowych posiadaj cych 790 miejsc.
Ponadto na terenie powiatu działaj 24 gospodarstwa agroturystyczne ze 170 miejscami
noclegowymi. Jednak nie wszystkie gminy powiatu posiadaj baz noclegow . Wyst puje
ona na terenie takich gmin, jak: Besko, Bukowsko, Koma cza, miasto Sanok oraz Zagórz.
Wszystkie obiekty stałe, poza niektórymi gospodarstwami agroturystycznymi s dost pne
poprzez komunikacj autobusow pa stwow lub prywatn . Najlepsze warunki posiadaj
hotele, znajduj ce si w Sanoku oraz niektóre pensjonaty (np. "Dwór" w Woli S kowej).
Pozostałe obiekty charakteryzuj si standardem, który mo na okre li jako turystyczny.
Najwi ksza liczba lokali gastronomicznych zwi zana jest z baz noclegow (ok.85 %).
Lokale o najwy szym standardzie usług s w obiektach hotelowych na terenie miasta
Sanoka.
Pomimo posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych rozwój turystyczny napotyka
na szereg barier. W ród zdiagnozowanych problemów wewn trznych wskazuje si na
niewystarczaj co rozwini t infrastruktur turystyczn , niewystarczaj c informacj
turystyczn i promocj powiatu. Powiat nie jest identyfikowalny jako spójny region
turystyczny. Nie został wypracowany produkt kulturalno-turystyczny, który stałby si
wyró nikiem regionu.
FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie
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Naturalne, niezniszczone rodowisko otwiera przed powiatem sanockim szans na rozwój
regionu jako znacz cego punktu agroturystycznego. Obecnie jednak mieszka cy nie
posiadaj odpowiedniego wykształcenia w zakresie obsługi turystycznej. Niewysoki poziom
wiedzy na temat potrzeb turystów korzystaj cych z tego sposobu sp dzania wolnego czasu
znacznie ogranicza mo liwo ci wydłu ania czasu pobytu go ci na terenie powiatu.
Du a liczba obiektów sportowych w Sanoku stwarza szanse na przyci ganie osób
z zewn trz i otwiera mo liwo stworzenia w powiecie centrum sportu wyczynowego
i rekreacyjnego. Aby wykorzysta t szans potrzebna jest jednak modernizacja istniej cych
i budowa nowych obiektów sportowych, z których b d mogli korzysta zarówno
mieszka cy, jak i tury ci.
Niedostatecznie wykorzystywanym sposobem na przyci ganie turystów i aktywizacj
mieszka ców jest ycie kulturalne. Problem ten dotyczy zarówno organizacji imprez o
zasi gu ponadregionalnym i krajowym, jak równie prowadzenia działa z zakresu ochrony
bogatego dziedzictwa kulturowego regionu.
Powi zanie domeny strategicznej z dokumentami wy szego szczebla
Cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w domenie strategicznej „Turystyka i kultura”
znajduj swoje uzasadnienie w dokumentach wy szego rz du, takich jak: Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego na lata 2004 – 2006. Cz
działa , szczególnie skierowanych do prywatnych
przedsi biorców z bran y turystycznej i dotycz cych rozwoju potencjału firm z tej bran y
zawiera si równie w działaniach priorytetu drugiego Sektorowego Programu Operacyjnego
– Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw na lata 2004 – 2006. Zadania z dziedziny
rozwoju agroturystyki znajduj odzwierciedlenie w Sektorowym Programie Operacyjnym –
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich na
lata 2004 – 2006. Na podstawie tych dokumentów operacyjnych rozdysponowane s lub b d
rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Przedstawiony kierunek rozwoju i zwi zane z nim zadania (działania) nawi zuj do
nast puj cych celów okre lonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego:
Priorytet rozwoju:
Kultura, turystyka i ochrona przyrody
Cel strategiczny nr 1
Kierunek działania 1.

Kierunek działania 2.

Cel strategiczny nr 2

Wzbogacenie istniej cych i kreowanie nowych produktów
turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym
i unikatowych warto ciach przyrodniczo-krajobrazowych
Rewaloryzacja
dziedzictwa
kulturowego,
warto ci
krajobrazowych i przyrodniczych oraz rozwój działalno ci
kulturalnej jako podstawa tworzenia produktu turystycznego
regionu
Rozbudowa i modernizacja szeroko rozumianej infrastruktury
turystycznej i podnoszenie jako ci usług jako składowe rozwoju
produktu turystycznego województwa
Wzmocnienie to samo ci i integracji społecze stwa i uzyskanie
t drog korzystnej zmiany wizerunku regionu
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Kierunek działania 1.
Kierunek działania 2.

Wzmocnienie procesów integracyjnych w społeczno ci
regionalnej poprzez wzrost znaczenia kultury
Działania na rzecz regionalnej edukacji kulturalnej

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Turystyka i kultura” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem ZPORR”, MGPiPS, kwiecie 2004):
Priorytet 1.
Działanie 1.4.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej wzmacnianiu
konkurencyjno ci regionów
Rozwój turystyki i kultury

Priorytet 2.
Działanie 2.3.

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z rolnictwa

Priorytet 3.
Działanie 3.1.
Działanie 3.4.

Rozwój lokalny
Obszary wiejskie
Mikroprzedsi biorstwa

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Turystyka i kultura” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjno ci
przedsi biorstw, lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – WKP, MGiP, 26 lipca
2004 r.):
Priorytet 2.
Działanie 2.1.
Działanie 2.2.

Bezpo rednie wsparcie przedsi biorstw
Wzrost konkurencyjno ci małych i rednich przedsi biorstw przez
doradztwo
Wsparcie konkurencyjno ci produktowej i technologicznej
przedsi biorstw

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Turystyka i kultura” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i
modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, lata 2004 – 2006
(zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – ROL, MRiRW, 9 sierpnia 2004 r.):
Priorytet 2.
Działanie 2.3.
Działanie 2.4.

Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Ró nicowanie działalno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró norodno ci działa
i alternatywnych
ródeł
dochodów
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I.

CEL STRATEGICZNY:
ROZWÓJ
KOMPLEKSOWEJ
OFERTY
I REKREACYJNEJ POWIATU SANOCKIEGO

TURYSTYCZNEJ

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.

I.1.

Aktywna promocja oferty turystycznej powiatu
Stymulowanie rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej
Wykreowanie atrakcyjnej i urozmaiconej oferty agroturystycznej w powiecie
Kreowanie powiatu sanockiego jako centrum sportu rekreacyjnego
i wyczynowego
Wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej
Organizacja systemu kształcenia z zakresu turystyki

Cel operacyjny:
Aktywna promocja oferty turystycznej powiatu

Zadania:
I.1.1. Stworzenie programu promocji opartego na wykorzystaniu specyficznych walorów
krajobrazowych powiatu, posiadanej bazie do uprawiania sportów zimowych i
współpracy ze znanymi w kraju osobami pochodz cymi z Ziemi Sanockiej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele opracowanie
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
programu – 2005,
organizacje pozarz dowe,
nast pnie coroczna
aktualizacja

I.1.2. Stworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedstawiciele 2006
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji

I.1.3. Opracowanie wzoru własnej specyficznej marki turystycznej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedstawiciele 2006
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji
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bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
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ródła finansowania
bud et powiatu,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne
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I.1.4. Organizowanie przy współudziale władz samorz dowych z terenu powiatu, gmin i
instytucji otoczenia infrastruktury turystycznej wspólnych stoisk na najwa niejszych
krajowych targach turystycznych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele działania ci głe
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.1.5. Publikacja i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu promocji i informacji
turystycznej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele działania ci głe
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

I.1.6. Ogłoszenie konkursu na pami tk zwi zan z powiatem sanockim;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.2.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedstawiciele 2005
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

ródła finansowania
bud et powiatu,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Stymulowanie rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej

Zadania:
I.2.1. Utworzenie na istniej cej bazie lokalowej profesjonalnej sali konferencyjnej wraz z
zapleczem;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedstawiciele 2007
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

I.2.2. Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

władze miasta Sanoka, Muzeum
Historyczne w Sanoku, przedstawiciele
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji

Okres
realizacji
do 2010
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I.2.3. Rozwój nowych i istniej cych tras rowerowych i szlaków turystycznych (szlak
Szwejka, sanktuariów, grodzisk, warowni nadsa skich, dolin Sanu, dolin
Osławy,);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele do 2010
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.2.4. Integrowanie działa władz samorz dowych, biur turystycznych i innych instytucji
w celu organizacji i wyposa enia szlaków turystycznych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele działania ci głe
bran y turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.2.5. Pogł bianie współpracy ze słowackimi partnerami z terenów przygranicznych przy
realizacji zada z zakresu turystyki kwalifikowanej, urz dzaniu szlaków i imprez
turystyczno-rekreacyjnych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

samorz dy słowackie, gminy z terenu
powiatu, przedstawiciele bran y
turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.2.6. Tworzenie warunków sprzyjaj cych wydłu eniu trasy kolejki w skotorowej
Przysłup-Wetlina do Rzepedzi;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
przy współpracy ze
Stowarzyszeniem
Miło ników Kolejki
W skotorowej

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, Urz d
Marszałkowski, przedstawiciele bran y
turystycznej, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji
do 2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.2.7. Modernizacja istniej cych obiektów sportowych słu cych sportom zimowym
(sztuczne lodowisko, tor lodowy, narciarskie trasy zjazdowe i biegowe, skocznia
narciarska w Zagórzu, wyci gi narciarskie w Karlikowie, Koma czy, Zagórzu);

Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu
powiatu przy
współpracy z klubami
sportowymi,

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, przedstawiciele
bran y turystycznej, przedsi biorcy

Okres
realizacji
do 2008
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I.2.8. Budowa nowych obiektów sportowych – rozwój Bieszczadzkiego Centrum Sportów
Zimowych (współpraca z powiatem leskim i bieszczadzkim);
Instytucja
koordynuj ca
Gmina Koma cza,
Gmina Zagórz

Partnerzy

Okres
realizacji
Starostwo Powiatowe, kluby i instytucje do 2010
sportowe, władze powiatu leskiego i
powiatu bieszczadzkiego,
przedstawiciele bran y turystycznej,
przedsi biorcy

ródła finansowania

bud ety powiatów,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.2.9. Rozwój oferty turystycznej opartej na stadninach koni i trasach konnych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.3.

Partnerzy

kluby i instytucje sportowe, gminy z
terenu powiatu, przedstawiciele bran y
turystycznej, przedsi biorcy, wła ciciele
stadnin koni

Okres
realizacji
do 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Wykreowanie atrakcyjnej i urozmaiconej oferty agroturystycznej w powiecie

Zadania:
I.3.1. Prowadzenie kampanii informacyjnej w ród rolników na temat warunków
funkcjonowania i mo liwo ci pozyskiwania funduszy na rozwój gospodarstw
agroturystycznych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

rolnicy, gminy z terenu powiatu,
przedstawiciele bran y turystycznej i
agroturystycznej, O rodek Doradztwa
Rolniczego

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.2. Opracowanie powiatowej bazy danych gospodarstw agroturystycznych i jej
wł czenie w sieci regionalne i ogólnopolskie (odbiorcy – tury ci i organizacje
turystyczne);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

rolnicy, gminy z terenu powiatu,
przedstawiciele bran y turystycznej i
agroturystycznej, O rodek Doradztwa
Rolniczego

2005

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,

I.3.3. Podj cie współpracy z biurami turystycznymi w zakresie dostosowania ofert
agroturystycznych do potrzeb rynkowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

rolnicy, gminy z terenu powiatu,
przedstawiciele bran y turystycznej i

Okres
realizacji
działania ci głe
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agroturystycznej, O rodek Doradztwa
Rolniczego

fundusze zewn trzne

I.3.4. Wspieranie rozwoju stowarzysze agroturystycznych skupiaj cych gospodarstwa
go cinne z terenu powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

rolnicy, gminy z terenu powiatu,
przedstawiciele bran y turystycznej i
agroturystycznej, O rodek Doradztwa
Rolniczego

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.5. Aktywna promocja ofert gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.4.

Partnerzy

rolnicy, gminy z terenu powiatu,
przedstawiciele bran y turystycznej i
agroturystycznej, O rodek Doradztwa
Rolniczego

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Kreowanie powiatu sanockiego jako centrum sportu rekreacyjnego
i wyczynowego

Zadania:
I.4.1. Stworzenie mo liwo ci rozwoju sportów zimowych ze szczególnym
uwzgl dnieniem specyfiki działaj cych klubów sportowych (hokej, ły wiarstwo
szybkie, short-track) oraz narciarstwa zjazdowego i biegowego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy
kluby i instytucje sportowe, gminy z
terenu powiatu, przedstawiciele bran y
turystycznej, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.4.2. Obj cie mecenatem przez władze samorz dowe młodzie owych klubów sportowych
lub sekcji młodzie owych w innych klubach;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

kluby i instytucje sportowe, gminy z
terenu powiatu, przedstawiciele bran y
turystycznej, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe
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I.4.3. Stworzenie cyklu powiatowych turniejów sportowych dla młodzie y w ró nych
dyscyplinach;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

kluby i instytucje sportowe, gminy z
terenu powiatu, przedstawiciele bran y
turystycznej

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.4.4. Organizacja dla mieszka ców i turystów imprez promuj cych aktywny i zdrowy styl
ycia;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.5.

Partnerzy

kluby i instytucje sportowe, gminy z
terenu powiatu, O rodki Pomocy
Społecznej, PCPR, przedstawiciele
bran y turystycznej, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej

Zadania:
I.5.1. Tworzenie warunków do rozwoju Centrum Pielgrzymkowego w. Andrzeja Boboli
w Strachocinie;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

władze gminy Sanok, przedstawiciele
bran y turystycznej, przedsi biorcy

Okres
realizacji
do 2007

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud et gminy Sanok,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.5.2. Wspieranie władz Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Koma czy (miejsce internowania
Kardynała Stefana Wyszy skiego w latach 1955-56) w rozwoju funkcji
pielgrzymkowej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Klasztoru Sióstr Nazaretanek w
Koma czy, władze gminy Koma cza,
przedstawiciele bran y turystycznej,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe
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I.6.

Cel operacyjny:
Organizacja systemu kształcenia z zakresu turystyki

Zadania:
I.6.1. Organizacja szkole z zakresu obsługi ruchu turystycznego rodowisk wiejskich oraz
osób pracuj cych w sektorze usług dla ludno ci;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele w ramach potrzeb
bran y turystycznej i agroturystycznej,
O rodek Doradztwa Rolniczego,
organizacje pozarz dowe

I.6.2. Organizacja systemu szkole dla mened erów turystyki;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedstawiciele w ramach potrzeb
bran y turystycznej i agroturystycznej,
O rodek Doradztwa Rolniczego,
organizacje pozarz dowe
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II.

CEL STRATEGICZNY:
WYKREOWANIE POWIATU SANOCKIEGO JAKO CENTRUM
KULTURALNEGO O ZNACZENIU PONADLOKLANYM

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
II.1. Organizacja
imprez
kulturalnych
o
zasi gu
ponadregionalnym
i transgranicznym
II.2. Wzrost uczestnictwa mieszka ców i organizacji pozarz dowych w yciu kulturalnym
i społecznym powiatu
II.3. Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego powiatu sanockiego

II.1.

Cel operacyjny:
Organizacja
imprez
i transgranicznym

kulturalnych

o

zasi gu

ponadregionalnym

Zadania:
II.1.1. Organizacja corocznego happeningu pn. „Przyjazd Cesarza Franciszka Józefa do
Sanoka”;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

władze miasta Sanoka, instytucje
kultury, przedstawiciele bran y
turystycznej, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
od 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud et miasta Sanoka,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.1.2. Organizacja festiwali muzycznych, m.in.:
• Didura (organizator: Sanocki Dom Kultury),
• Festiwal Folklorystyczny (organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego),
• Mi dzynarodowe Spotkania Akordeonowe i Gitarowe (organizator: Pa stwowa
Szkoła Muzyczna w Sanoku);
Instytucja
koordynuj ca
organizatorzy
poszczególnych
festiwali

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, władze miasta
Sanoka, instytucje kultury,
przedstawiciele bran y turystycznej,
organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
corocznie
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II.1.3. Wznowienie organizacji festiwali filmowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

władze miasta Sanoka, instytucje
kultury, przedstawiciele bran y
turystycznej, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
od 2006

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud et miasta Sanoka,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.1.4. Organizacja festiwali folklorystycznych – propagowanie mi dzykulturowej specyfiki
powiatu sanockiego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, przedstawiciele bran y
turystycznej, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
od 2006 cyklicznie

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.1.5. Opracowywanie i promocja cyklicznego kalendarza imprez kulturalnych na terenie
powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

II.2.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, przedstawiciele bran y
turystycznej, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
od 2005 cyklicznie

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Wzrost uczestnictwa mieszka ców i organizacji pozarz dowych w
kulturalnym i społecznym powiatu

yciu

Zadania:
II.2.1. Powołanie Powiatowego Forum Kultury, skupiaj cego osoby i instytucje działaj ce
w sferze kultury;

Instytucja
koordynuj ca
Starosta Powiatu
Sanockiego

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy, animatorzy kultury

2005

II.2.2. Remont budynku Młodzie owego Domu Kultury;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

instytucje kultury, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe

2006

Okres
realizacji

Okres
realizacji
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II.2.3. Organizacja konkursów i przegl dów działalno ci kulturalnej dzieci i młodzie y;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
od 2005 cyklicznie

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.2.4. Zorganizowanie systemu dotacji („małych grantów”) dla mieszka ców i organizacji
działaj cych w otoczeniu kultury, turystyki i sportu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy, Ministerstwo Kultury,
Urz d Marszałkowski

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.2.5. Promocja w ród mieszka ców powiatu zasad wolontariatu i uczestnictwa w
działaniach organizacji pozarz dowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

II.3.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, organizacje pozarz dowe,
szkoły

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,

Cel operacyjny:
Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego powiatu sanockiego

Zadania:
II.3.1. Pozyskiwanie rodków na utworzenie i rozwój Parku Dziedzictwa Kulturowego,
skupiaj cego Zamek wraz z Muzeum Historycznym, Skansen (MBL) i Rynek
Sanocki;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

miasto Sanok, instytucje kultury,
Ministerstwo Kultury, Urz d
Marszałkowski, organizacje
pozarz dowe

2008

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud et miasta Sanoka,
sponsorzy, fundusze
prywatne, fundusze
zewn trzne

II.3.2. Wydawanie pisma kulturalnego przez przedstawicieli kultury z Polski, Ukrainy
i Słowacji;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

partnerskie samorz dy ukrai skie i
słowackie, instytucje kultury,
organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
od 2005
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II.3.3. Prowadzenie własnej, cyklicznej działalno ci edytorskiej obrazuj cej dorobek
kulturalny powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
kultury, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
działania cyklicze

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.3.4. Organizacja cyklicznych wystaw prezentuj cych dorobek kultury w Muzeum
Historycznym w Sanoku – współpraca z innymi muzeami z Polski i zagranicy;
Instytucja
koordynuj ca
Muzeum Historyczne
w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, miasto Sanok,
instytucje kultury, muzea organizacje
pozarz dowe

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud et miasta Sanoka,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.3.5. Ufundowanie corocznej nagrody literatury, kultury i sztuki dla twórców z terenu
powiatu sanockiego;

Instytucja
koordynuj ca
Starosta Powiatu
Sanockiego

Partnerzy

instytucje kultury, organizacje
pozarz dowe, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
sponsorzy

II.3.6. Organizacja corocznego przegl du dorobku artystycznego twórców z terenu
powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

instytucje kultury, gminy z terenu
powiatu, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
corocznie

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.3.7. Dokumentacja i ochrona dorobku kulturowego mniejszo ci łemkowskiej i
bojkowskiej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

instytucje kultury, gminy z terenu
powiatu, organizacje pozarz dowe,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
corocznie
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DOMENA STRATEGICZNA:

GOSPODARKA LOKALNA
Uzasadnienie wyboru domeny:
Małe i rednie przedsi biorstwa stanowi jedn z zasadniczych gał zi w skali całej
gospodarki. Od ich funkcjonowania uzale niona jest w du ej mierze kondycja rynku pracy
tak w skali krajowej, jak i lokalnej. Przy czym funkcjonowanie małych i rednich
przedsi biorstw w skali lokalnej (gminy i powiatu) ma zdecydowanie wi ksze znaczenie dla
rozwoju rynku pracy ni w skali ogólnokrajowej. Bardzo cz sto przedsi biorstwa takie
stanowi o sile rozwoju ekonomicznego gminy i powiatu i s cz sto jednym z
najwa niejszych ródeł utrzymania mieszka ców. Jednak e sam fakt istnienia małych i
rednich przedsi biorstw nie jest warunkiem wystarczaj cym do okre lenia siły
ekonomicznej j.s.t.
Poziom rozwoju gospodarczego j.s.t. uzale nia mo na od kondycji przedsi biorstw
działaj cych na danym terenie, stadium ich rozwoju, zdolno ci do tworzenia miejsc pracy,
struktury bran i poziomu ich konkurencyjno ci na rynku wewn trznym (gminy, powiatu) i
rynkach
zewn trznych
(regionalnym,
krajowym,
europejskim,
wiatowym).
Ró norodno ci wpływu wymienionych powy ej czynników mo na w wi kszym lub
mniejszym stopniu sterowa . Charakter tego sterowania b dzie wpływa na wzrost lub
spadek liczby przedsi biorstw działaj cych na terenie gminy, powiatu. Jednym z
czynników, który w najmniejszym stopniu daje si sterowa , jest skłonno przedsi biorstw
do inwestowania w okre lonym miejscu. Owa skłonno uzale niona jest bowiem od wielu
elementów składowych, z których jednym z najwa niejszych jest istnienie (lub te nie)
odpowiednich warunków do podejmowania inwestycji. System zach t mo e w
zdecydowany sposób przyczyni si do wzrostu ch ci inwestowania w okre lonym obszarze
na danym terytorium. Nic tak nie działa na rozwój przedsi biorczo ci, jak stabilne warunki
do prowadzenia działalno ci gospodarczej, zintegrowany system wsparcia dla
przedsi biorstw oraz dost pno do potencjałów i zasobów koniecznych do prowadzenia
działalno ci gospodarczej. Do tego katalogu warunków doda nale y dost pno do
informacji oraz promowanie w ród przedsi biorców mo liwo ci inwestowania w konkretnej
j.s.t.
Polska jest krajem o zbyt du ym odsetku mieszka ców pracuj cych w rolnictwie. Dlatego
te przekształcenie tej gał zi gospodarki ma du e znaczenie dla rozwoju naszego kraju, czy
poszczególnych regionów. Wa nymi sposobami zmierzaj cymi do zmiany tej niekorzystnej
struktury na szczeblu powiatu, czy gminy jest z jednej strony wspomaganie rozwoju
przedsi biorczo ci i tworzenie warunków do rozwoju istniej cych podmiotów
gospodarczych, a z drugiej umo liwianie profesjonalizacji działa w rolnictwie. Szczególnie
wa n rol w tym zakresie odgrywaj przedsi biorstwa przetwórstwa rolno-spo ywczego.
Rozwój tych podmiotów, z których w powiecie sanockim najwa niejsze to Zakłady Mi sne
i Spółdzielnia Mleczarska, pozwala na zapewnienie zbytu dla rolnictwa i jednocze nie
zach ca rolników do ł czenia si w grupy producenckie, daje miejsca pracy, przynosi
dochody mieszka com, a tak e pobudza do dalszych przemian.
Według danych Głównego Urz du Statystycznego pod koniec grudnia 2002 roku
działalno na terenie powiatu sanockiego prowadziło 6093 jednostek gospodarczych.
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Wymiernym wska nikiem obrazuj cym rozwój gospodarczy poszczególnych samorz dów
powiatowych jest wska nik ilo ci zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 1000
mieszka ców danej jednostki. W 2002 r. wska nik ten osi gn ł dla powiatu poziom jedynie
64 firm na 1000 swoich obywateli, podczas gdy rednia warto dla województwa
podkarpackiego wynosi 66, a wska nik ogólnopolski – 91.
Analizuj c formy prawne firm z terenu powiatu sanockiego zdecydowan wi kszo
stanowi podmioty, b d ce własno ci osób fizycznych (79,1% ogółu), przy redniej
regionalnej rz du 79,9%. Podmioty b d ce własno ci kapitału zagranicznego stanowi
tylko 0,3% wszystkich firm z terenu powiatu ( rednia regionalna wynosi 0,4%), co w
liczbach bezwzgl dnych oznacza 16 podmiotów gospodarczych. Stosunkowo du y udział
posiadaj na terenie powiatu sanockiego podmioty b d ce własno ci samorz du
terytorialnego – 3,7% wszystkich firm ( rednia regionalna 3,5%).
W ród gmin powiatu sanockiego dominuje bran a „Handel i naprawy”, która we wszystkich
jednostkach samorz du terytorialnego (oprócz gminy Tyrawa Wołoska) osi ga najwy sze
odsetki. We wszystkich porównywanych powiatach zdecydowanie dominuj firmy małe,
zatrudniaj ce 9 i mniej osób.
W powiecie sanockim funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC, w której potencjalni inwestorzy mog liczy na zwolnienia podatkowe. W
powiecie funkcjonuj liczne organizacje wspieraj ce rozwój przedsi biorczo ci (Inkubator
Przedsi biorczo ci, Regionalna Izba Gospodarcza, Centrum Wspierania Biznesu, Cech
Rzemiosł Ró nych).
Wy ej wymienione atuty nie rozwi zuj jednak wielu trosk obecnych i potencjalnych
przedsi biorców. Do głównych problemów lokalnej przedsi biorczo ci nale y zaliczy brak
uzbrojonych terenów inwestycyjnych, niedostatecznie rozwini t infrastruktur komunaln
oraz niewysok chłonno lokalnego rynku zbytu. Dodatkowymi barierami mog s te zła
sytuacja gospodarcza najwi kszych zakładów przemysłowych powiatu o oraz ucieczka
młodych wykształconych mieszka ców w poszukiwaniu lepszej pracy. Narastaj ce
wymagania w zakresie funkcjonowania na wolnym rynku powoduj , i powiat napotyka
du e trudno ci w pozyskiwaniu inwestorów zewn trznych.
Ponadto powiat nie posiada spójnego programu promocji walorów gospodarczych. Akcje
promocyjne przeprowadzane przez pojedyncze firmy, czy gminy przynosz znacznie
mniejsze efekty, ni mogłaby da skoordynowana polityka promocyjna. Jej szczególnie
istotn cz ci powinno sta si zbudowanie marki produktów regionu opartych na wysokiej
jako ci i czysto ci rodowiska naturalnego powiatu sanockiego. Poza tym dla sprawnego
rozwoju przedsi biorstw regionu niezb dne jest powstanie systemu kompleksowego
wsparcia dla lokalnych firm.
Powi zanie domeny strategicznej z dokumentami wy szego szczebla
Cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w domenie strategicznej „Gospodarka lokalna”
znajduj swoje uzasadnienie w dokumentach wy szego rz du, takich jak: Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
na lata 2004 – 2006 oraz Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw na lata 2004 – 2006. Zadania z dziedziny gospodarstw rolnych i
przetwórstwa rolno-spo ywczego s zgodne z Sektorowym Programem Operacyjnym –
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich na
lata 2004 – 2006. Na podstawie tych dokumentów operacyjnych rozdysponowane s lub b d
rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
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Przedstawiony kierunek rozwoju i zwi zane z nim zadania (działania) nawi zuj do
nast puj cych celów okre lonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego:
Priorytet rozwoju:
Obszary wiejskie
Cel strategiczny nr 2
Kierunek działania 2.

Poprawa konkurencyjno ci gospodarstw rolnych
Unowocze nienie
produkcji
poprzez:
modernizacj
gospodarstw rolnych, post p biologiczny, sprawn struktur
dystrybucji, zaopatrzenia, przetwórstwa, usług

Priorytet rozwoju:
Przedsi biorczo
Cel strategiczny nr 1
Kierunek działania 1.

Cel strategiczny nr 2
Kierunek działania 1.

Kierunek działania 2.

Efektywne
i
optymalne
wykorzystanie
potencjału
gospodarczego, naukowo-technicznego, kapitału ludzkiego i
finansowego regionu
Restrukturyzacja gospodarki ze szczególnym uwzgl dnieniem
przedsi biorstw funkcjonuj cych w tradycyjnych dla regionu
sektorach
przemysłu,
rozwój
nowych
podmiotów
gospodarczych, w tym na bazie przekształconych podmiotów
publicznych
Stworzenie sprzyjaj cych warunków do zwi kszenia napływu
inwestycji
Podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej regionu poprzez
rozbudow
odpowiedniej
infrastruktury
technicznej,
przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz ukształtowanie
korzystnego klimatu dla inwestorów
Pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla podmiotów
gospodarczych z terenu województwa poprzez szeroko
rozumian
promocj
gospodarcz
regionu na rynkach
krajowych i zagranicznych oraz podniesienie konkurencyjno ci
ich oferty

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Gospodarka lokalna” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem ZPORR”, MGPiPS, kwiecie 2004):
Priorytet 2.
Działanie 2.3.
Działanie 2.5.

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z rolnictwa
Promocja przedsi biorczo ci

Priorytet 3.
Działanie 3.1.
Działanie 3.4.

Rozwój lokalny
Obszary wiejskie
Mikroprzedsi biorstwa
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Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Gospodarka lokalna” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjno ci
przedsi biorstw, lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – WKP, MGiP, 26 lipca
2004 r.):
Priorytet 1.
Działanie 1.1.
Działanie 1.2.
Działanie 1.5.
Priorytet 2.
Działanie 2.1.
Działanie 2.2.
Działanie 2.3.

Rozwój przedsi biorczo ci i wzrost innowacyjno ci poprzez
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Wzmocnienie instytucji wspieraj cych działalno przedsi biorstw
Poprawa dost pno ci do zewn trznego finansowania inwestycji
przedsi biorstw
Rozwój systemu dost pu przedsi biorców do informacji i usług
publicznych on-line
Bezpo rednie wsparcie przedsi biorstw
Wzrost konkurencyjno ci małych i rednich przedsi biorstw przez
doradztwo
Wsparcie konkurencyjno ci produktowej i technologicznej
przedsi biorstw
Wzrost konkurencyjno ci małych i rednich przedsi biorstw poprzez
inwestycje

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Gospodarka lokalna” wpisuj si w nast puj ce
priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i
modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, lata 2004 – 2006
(zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – ROL, MRiRW, 9 sierpnia 2004 r.):
Priorytet 1.
Działanie 1.3.
Działanie 1.4.
Działanie 1.5.

Wspieranie zmian i dostosowa w sektorze rolno- ywno ciowym
Szkolenia
Doradztwo
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Priorytet 2.
Działanie 2.4.

Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich
Ró nicowanie działalno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró norodno ci działa
i alternatywnych
ródeł
dochodów
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I.

CEL STRATEGICZNY:
WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNYCH PRZEDSI BIORSTW
I PRZYCI GANIE NOWYCH INWESTORÓW

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.

I.1.

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla
rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci
Efektywna promocja walorów gospodarczych powiatu
Aktywizacja i promocja terenów inwestycyjnych w powiecie

Cel operacyjny:
Stworzenie
kompleksowego
systemu
wsparcia
i merytorycznego dla rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci

organizacyjnego

Zadania:
I.1.1. Stworzenie internetowego portalu gospodarczego dla lokalnych przedsi biorców.
Potencjalny zakres portalu:
- pierwszy kontakt – zarówno w Urz dach Gmin, Starostwie Powiatowym, jak i w innych
instytucjach – (osoba, wydział, nr pokoju, nr telefonu i faxu, e-mail),
- wolne tereny inwestycyjne na terenie powiatu,
- wolne powierzchnie u ytkowe,
- usługi wiadczone przez lokalne organizacje okołobiznesowe (linki do poszczególnych
organizacji),
- potencjalni partnerzy gospodarczy działaj cy na terenie powiatu sanockiego,
- instytucje finansowe na terenie powiatu;
- istniej ce ulgi i zach ty podatkowe,
- informacje o dost pnym rynku pracy,
- linki do lokalnych firm;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.1.2. Opracowanie i wydanie poradnika dla przedsi biorców rozpoczynaj cych
działalno gospodarcz dotycz cego zasad prowadzenia firmy;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji
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I.1.3. Tworzenie i doskonalenie baz danych dla przedsi biorców (dotycz cych np.
potencjalnych
mo liwo ci
eksportowych
i
kooperacyjnych,
regulacji
obowi zuj cych na jednolitym rynku europejskim) i ich zamieszczanie w portalu
gospodarczym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.1.4. Organizacja konferencji, seminariów dla przedstawicieli firm powiatu i instytucji
otoczenia biznesu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.1.5. Rozwój doradztwa dla osób podejmuj cych działalno gospodarcz oraz małych i
rednich przedsi biorstw - współpraca z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami
otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, Powiatowy
Urz d Pracy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.1.6. Stworzenie niekomercyjnego funduszu wspieraj cego finansowo rozwój istniej cych
i nowych firm (Fundusz Po yczkowy, Fundusz Por cze Kredytowych);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.2.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, Urz d
Marszałkowski, Bank Gospodarstwa
Krajowego

2007

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze rz dowe,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Efektywna promocja walorów gospodarczych powiatu

Zadania:
I.2.1. Udział w przedsi wzi ciach o charakterze targowo-wystawienniczym (targi i
wystawy gospodarcze, komunalne, inwestycyjne) i działania o charakterze
wydawniczym (materiały informacyjne o powiecie i jego gospodarce);
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Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy
gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.2.2. Stworzenie systemu promocji produktów charakterystycznych dla powiatu
sanockiego na rynkach zagranicznych i krajowym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.2.3. Zbudowanie marki produktów regionu opartej na wysokiej jako ci i czysto ci
rodowiska naturalnego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.2.4. Promocja mo liwo ci wykorzystania surowców naturalnych powiatu (kruszywo
naturalne) w celach przemysłowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.2.5. Ufundowanie corocznej nagrody dla „Najlepszego Przedsi biorcy Powiatu”;

Instytucja
koordynuj ca
Starosta Powiatu
Sanockiego

I.3.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
sponsorzy

Cel operacyjny:
Aktywizacja i promocja terenów inwestycyjnych w powiecie

Zadania:
I.3.1. Sporz dzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów inwestycyjnych
w skali całego powiatu;
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Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy
gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, wła ciciele
terenów inwestycyjnych

2005

Okres
realizacji

ródła finansowania
bud et powiatu

I.3.2. Prowadzenie działa słu cych pozyskiwaniu nowych terenów pod inwestycje w
powiecie – wykup, scalanie i zamiana gruntów;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, wła ciciele
terenów inwestycyjnych

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.3. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej powiatu w formie drukowanej
(kolorowa broszura) i elektronicznej (w portalu gospodarczym powiatu);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

2006

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu

I.3.4. Wykorzystywanie (rewitalizacja) obiektów po-przemysłowych w powiecie na
działalno gospodarcz , kulturaln lub edukacyjn ;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, wła ciciele
terenów inwestycyjnych

Okres
realizacji
od 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.3.5. Koordynacja polityki gmin powiatu w zakresie rozbudowy systemu zach t dla
inwestorów;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
gospodarcze, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

-

I.3.6. Współpraca władz powiatu z władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK MIELEC w promocji Obszaru Przemysłowego w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

władze SSE EURO-PARK MIELEC,
miasto Sanok, organizacje gospodarcze,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe
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II.

CEL STRATEGICZNY:
AKTYWIZACJA
TERENÓW
SANOCKIEGO

WIEJSKICH

POWIATU

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
II.1. Dostosowanie produkcji rolnej do uwarunkowa
rodowiskowych regionu
i standardów europejskich
II.2. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych zakładów przetwórczych
II.3. Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług specjalistycznych i rzemiosła,
funkcjonuj cych w otoczeniu rolnictwa

II.1.

Cel operacyjny:
Dostosowanie produkcji rolnej do uwarunkowa
i standardów europejskich

rodowiskowych regionu

Zadania:
II.1.1. Organizacja bezpłatnego doradztwa specjalistycznego i szkole
organizowaniem produkcji i zarz dzania gospodarstwem rolnym;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Izba Rolnicza

Okres
realizacji
działania cykliczne

z zakresu

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.1.2. Opracowywanie i rozpowszechnianie na szczeblu powiatu Sanockiego Informatora
Rolniczego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Izba Rolnicza

Okres
realizacji
od 2005

II.1.3. Tworzenie warunków do rozwoju hodowli bydła, owiec, kóz i koni;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
przy współpracy z
O rodkiem Doradztwa
Rolniczego

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, zwi zki hodowców zwierz t,
instytucje otoczenia biznesu, Izba
Rolnicza

Okres
realizacji
działania ci głe
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II.1.4. Tworzenie warunków do wykorzystania nie u ytkowanych ł k i pastwisk na cele
produkcji rolnej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
przy współpracy z
O rodkiem Doradztwa
Rolniczego

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Izba Rolnicza

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.1.5. Tworzenie warunków do powstawania hodowlanych stawów rybnych;

Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu
powiatu

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, organizacje
rolnicze, zwi zki hodowców ryb,
O rodek Doradztwa Rolniczego,
instytucje otoczenia biznesu, Izba
Rolnicza

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.1.6. Promocja produkcji wierzby energetycznej w ród mieszka ców wsi;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Izba Rolnicza

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.1.7. Wsparcie merytoryczne rolników w unowocze nianiu zaplecza technicznego w
gospodarstwie rolnym (budynki gospodarcze, sprz t i maszyny rolnicze) – pomoc w
wypełnianiu wniosków aplikacyjnych do sektorowego programu dla rolników (SPOROL);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
przy współpracy z
O rodkiem Doradztwa
Rolniczego

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, Izba Rolnicza, instytucje
otoczenia biznesu, ARiMR

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

II.1.8. Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów i po yczek na rozwój gospodarstw
ekologicznych i owocowo-warzywnych (np. uprawa truskawek, malin, porzeczek,
borówek, pieczarek, warzyw) – dostarczanie informacji i pomoc w wypełnianiu
wniosków grantowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
przy współpracy z
O rodkiem Doradztwa
Rolniczego

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, grupy
producentów rolnych, organizacje
rolnicze, Izba Rolnicza, instytucje
otoczenia biznesu, ARiMR

Okres
realizacji
działania ci głe
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II.1.9. Koordynacja przepływu informacji handlowej w celu zacie niania współpracy
producentów i odbiorców ywno ci (giełdy, hurtownie, pensjonaty, hotele, zakłady
przetwórstwa rolnego, hipermarkety);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

II.2.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych zakładów przetwórczych

Zadania:
II.2.1. Prowadzenie działa
wspieraj cych powstawanie grup producenckich
wytwarzaj cych olej rzepakowy i słonecznikowy oraz inne produkty rolne –
organizacja szkole , warsztatów, seminariów;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, grupy
producentów rolnych, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

II.2.2. Upowszechnienie i poprawa systemów kontroli jako ci produktów w lokalnych
zakładach przetwórczych – pomoc we wdra aniu norm jako ci HACCP;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady działania ci głe
przetwórcze, organizacje rolnicze,
O rodek Doradztwa Rolniczego,
instytucje otoczenia biznesu

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

II.2.3. Wspieranie promocji produktów lokalnych przetwórni rolno-spo ywczych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady działania ci głe
przetwórcze, organizacje rolnicze,
O rodek Doradztwa Rolniczego,
instytucje otoczenia biznesu

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

II.2.4. Koordynacja działa
maj cych na celu współprac
pomi dzy firmami
przetwórczymi działaj cymi w podobnej bran y – kojarzenie partnerów
handlowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady działania ci głe
przetwórcze, organizacje rolnicze,
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O rodek Doradztwa Rolniczego,
instytucje otoczenia biznesu

II.3.

Cel operacyjny:
Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług specjalistycznych i rzemiosła,
funkcjonuj cych w otoczeniu rolnictwa

Zadania:
II.3.1. Wspieranie osób rozpoczynaj cych działalno
obszarach wiejskich powiatu;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

usługow i rzemie lnicz na

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady działania ci głe
usługowe i rzemie lnicze, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Powiatowy Urz d Pracy

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.3.2. Wspieranie powstawania zaplecza przechowalniczego dla towarów rolnospo ywczych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady działania ci głe
usługowe i rzemie lnicze, organizacje
rolnicze, O rodek Doradztwa
Rolniczego, instytucje otoczenia
biznesu, Powiatowy Urz d Pracy
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DOMENA STRATEGICZNA:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I OCHRONA RODOWISKA
Uzasadnienie wyboru domeny:
Dost pno komunikacyjna powiatu z zewn trz, przede wszystkim z głównych rynków
pracy oraz zbytu towarów i usług oraz łatwe przemieszczanie osób i towarów wewn trz
powiatu, stanowi jeden z podstawowych warunków zrównowa onego rozwoju
gospodarczego. Powiat sanocki jest dost pny z zewn trz dwoma drogami krajowymi: nr 28
Zator – Rabka-Zdrój – Nowy S cz – Sanok – Przemy l – Medyka – granica pa stwa oraz
nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Kro cienko – granica pa stwa. Drogi te
administrowane s przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad. Ich stan
nawierzchni na terenie powiatu mo na oceni jako dobry. Ponadto do powiatu mo na
dojecha czterema drogami wojewódzkimi.
Sie poł cze komunikacyjnych na terenie powiatu sanockiego jest stosunkowo dobra.
Tworz j drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Sie
dróg powiatowych wynosi ogółem 268,5 km. Drogi powiatowe ł cz wszystkie
miejscowo ci, w których s siedziby urz dów miast i gmin oraz posiadaj odpowiednie
poł czenie z drogami wojewódzkimi i krajowymi. Jako nawierzchni bitumicznych jest na
ogół wysoka, natomiast pozostałe powiatowe drogi twarde s w znacznej cz ci w złym
stanie. Drogi powiatowe pozostaj w zarz dzie Powiatowego Zarz du Dróg w Sanoku. Sie
dróg gminnych wynosi ogółem 439,9 km i nale y j uzna za niewystarczaj c . Ich stan
techniczny jest zró nicowany. Drogi asfaltowe, wybudowane w ostatnich latach s dobre,
natomiast drogi o innej nawierzchni wymagaj modernizacji.
Powiat sanocki dysponuje wodoci gow sieci rozdzielcz o długo ci 216,3 km oraz
kanalizacyjn – 285,0 km, które stanowi odpowiednio ok. 1,8% i 4,8% ogółu sieci
w województwie podkarpackim. G sto sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej wynosi
odpowiednio 0,18 kmb/km2 i 0,23 kmb/km2; analogiczne wska niki dla województwa
wynosz : 0,66 kmb/km2 i 0,33 kmb/km2. Z tymi sieciami poł czonych jest ogółem
odpowiednio 5640 i 3464 gospodarstw domowych, w tym budynków zbiorowego
zamieszkania. Stanowi to odpowiednio 2,3% i 3,4% poł cze w województwie.
Zu ycie wody na koniec 2002 r. wyniosło 1630,1 dam3, co stanowi 3,3% zu ycia dla
województwa podkarpackiego. Dysproporcja pomi dzy długo ci sieci wodoci gowej i
kanalizacyjnej na terenie powiatu wypada na korzy
tej drugiej. Długo
sieci
wodoci gowej stanowi 75,9% długo ci sieci kanalizacyjnej, co jest sytuacj rzadko
spotykan , gdy w wi kszo ci jednostek samorz du terytorialnego wi ksze zapó nienia
wyst puj w zakresie kanalizacji obszaru. Dzi ki inwestycjom poczynionym w ostatnich
latach na terenie gmin powiatu sanockiego pokrycie infrastruktur wodoci gow i
kanalizacyjn uległo poprawie. Słabo rozwini ta sie kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej
na niektórych obszarach obni a atrakcyjno powiatu dla inwestorów. Kanalizacyjna sie
rozdzielcza wyst puje na terenie wszystkich gmin powiatu sanockiego, jednak istnieje du e
zró nicowanie w jej długo ci. Obecnie samorz dy gminne systematycznie rozbudowuj
sieci kanalizacyjne, dzi ki czemu zwi ksza si ilo klientów w turystyce, atrakcyjno
inwestycyjna powiatu oraz ulega poprawie jako rodowiska naturalnego.
FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie
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Na terenie powiatu na dzie 31.12.2002 r. funkcjonowało 13 oczyszczalni cieków
o ró norodnej przepustowo ci i technologii oczyszczania. Wiele z tych obiektów wymaga
modernizacji, szczególnie małych oczyszczalni cieków działaj cych na potrzeby
pojedynczych obiektów u yteczno ci publicznej, a niektóre przewidziane s do likwidacji.
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie sanockim
jest ich składowanie w kontenerach i wywo enie na dwa składowiska komunalne.
Nagromadzenie odpadów na składowiskach na koniec roku 2002 osi gn ło poziom ok. 75
% dla składowiska w Radoszycach i 25 % dla składowiska w m. rednie Wielkie.
Na obszarze powiatu, zamieszkałym przez 94,6 tys. osób, zebrano w 2002 roku 21,7 tys.
Mg stałych odpadów komunalnych. Z terenu powiatu sanockiego wywieziono 82% ogólnej
ilo ci odpadów komunalnych wytworzonych w gminach, a przywieziono spoza terenu
powiatu sanockiego 10% ogólnej ilo ci odpadów komunalnych. W roku 2002 w powiecie
zebrano 80 Mg surowców wtórnych, co stanowiło 0,4 % masy zebranych odpadów. Zbiórka
odpadów na obszarze powiatu sanockiego prowadzona jest w przewa aj cej mierze
systemem „u ródła” (w workach foliowych). Na terenach miejskich stosowane s do
zbierania odpadów wi ksze pojemniki rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru
miejscach, oraz pojemniki zbiorcze o mniejszej pojemno ci, rozmieszczone przy posesjach.
W powiecie sanockim oszacowany wska nik zorganizowanej zbiórki odpadów
komunalnych obejmuj cy do 80 % mieszka ców poszczególnych gmin nale y uzna
generalnie za niewystarczaj cy. Cz
nie odbieranych odpadów trafia do rodowiska w
sposób niekontrolowany powoduj c jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich odpady
s wykorzystywane w ywieniu zwierz t lub do kompostowana. Odpady o wła ciwo ciach
energetycznych s spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych nale y uzna za zjawisko
bardzo niebezpieczne dla rodowiska.
Poło enie powiatu sanockiego na obszarze o zró nicowanej budowie geologicznej,
urozmaiconej rze bie terenu determinuje do przestrzegania licznych przepisów prawnych
zwi zanych z ochron rodowiska. Walory krajobrazowe i przyrodnicze – obszary le ne,
pasma górskie, rzadkie gatunki ro lin i zwierz t - kwalifikuj du cz
powiatu do
obszarów o krajobrazie chronionym.
Na terenie powiatu funkcjonuj obszary wyró niaj ce si szczególnymi walorami
przyrodniczymi, które obj to ró norodnymi formami ochrony. Zlokalizowane s tu trzy parki
krajobrazowe, zajmuj ce ł cznie 38833,9 ha powierzchni (31,7% powierzchni powiatu):
Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Ci nia sko-Wetli ski Park Krajobrazowy, Ja liski Park
Krajobrazowy. Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane s dwa Obszary Chronionego
Krajobrazu (Wschodniobeskidzki i Beskidu Niskiego), sze rezerwatów przyrody oraz
liczne pomniki przyrody. Celem zachowania czysto ci rodowiska w powiecie niezb dna jest
dbało o zwi kszanie powierzchni terenów czystych ekologicznie, wzrost wiadomo ci
ekologicznej mieszka ców, a tak e tworzenie warunków do zwi kszenia wykorzystywania
ródeł energii bardziej przyjaznych rodowisku. Tylko takie działania pozwol na
zrównowa ony rozwój powiatu, którego jedn z wizytówek jest niezniszczone rodowisko i
wysokie walory krajobrazu wiejskiego, stanowi ce wa ny atut w walce rynkowej o
potencjalnych turystów.
Powi zanie domeny strategicznej z dokumentami wy szego szczebla
Cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w domenie strategicznej „Infrastruktura techniczna
i ochrona rodowiska” znajduj swoje uzasadnienie w dokumentach wy szego rz du, takich
jak: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 oraz Sektorowy Program Operacyjny –
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich na
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lata 2004 – 2006. Na podstawie tych dokumentów operacyjnych rozdysponowane s lub b d
rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Przedstawiony kierunek rozwoju i zwi zane z nim zadania (działania) nawi zuj do
nast puj cych celów okre lonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego:
Priorytet rozwoju:
Obszary wiejskie
Cel strategiczny nr 1
Kierunek działania 1.
Kierunek działania 2.

Rozwój alternatywnych
ródeł dochodu na obszarach
wiejskich, w warunkach zrównowa onego rozwoju
Tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej
działalno ci gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej
Zapobieganie degradacji rodowiska naturalnego na obszarach
wiejskich, upowszechnianie metod produkcji rolniczej
przyjaznych dla rodowiska

Priorytet rozwoju:
Przedsi biorczo
Cel strategiczny nr 2
Kierunek działania 1.

Stworzenie sprzyjaj cych warunków do zwi kszenia napływu
inwestycji
Podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej regionu poprzez
rozbudow
odpowiedniej
infrastruktury
technicznej,
przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz ukształtowanie
korzystnego klimatu dla inwestorów

Priorytet rozwoju:
Kultura, turystyka i ochrona przyrody
Cel strategiczny nr 3

Kierunek działania 1.
Kierunek działania 2.
Priorytet rozwoju:
Infrastruktura
Cel strategiczny nr 1

Doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki le nej,
tak by rozwój województwa odbywał si w sposób
zapewniaj cy zachowanie jego warto ci przyrodniczych
i krajobrazowych
Obj cie ochron
najbardziej warto ciowych terenów,
zagro onych ekosystemów, gatunków ro lin, zwierz t i ich
siedlisk
Wzbogacanie i racjonalne u ytkowanie lasów

Kierunek działania 1.

Zwi kszenie dost pno ci komunikacyjnej regionu jako czynnik
wzmocnienia atrakcyjno ci inwestycyjnej i turystycznej
Modernizacja istniej cego układu drogowego

Cel strategiczny nr 2
Kierunek działania 1.

Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej
Rozwój gospodarki ciekowej
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Kierunek działania 2.
Kierunek działania 3.
Kierunek działania 4.

Rozwój gospodarki wodnej
Gospodarka odpadami
Pozyskiwanie energii ze ródeł odnawialnych

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska”
wpisuj si w nast puj ce priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem ZPORR”, MGPiPS,
kwiecie 2004):
Priorytet 1.
Działanie 1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Działanie 1.2.
Działanie 1.5.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej wzmacnianiu
konkurencyjno ci regionów
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura ochrony rodowiska
Infrastruktura społecze stwa informacyjnego

Priorytet 3.
Działanie 3.1.

Rozwój lokalny
Obszary wiejskie

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska”
wpisuj si w nast puj ce priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego –
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – ROL, MRiRW, 9 sierpnia
2004 r.):
Priorytet 2.
Działanie 2.6.

Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich
Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej
z rolnictwem
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I.

CEL STRATEGICZNY:
WZROST DOST PNO CI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SŁU CEJ ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU
I ZWI KSZAJ CEJ ATRAKCYJNO ZAMIESZKANIA
W POWIECIE

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

I.1.

Usprawnienie systemu komunikacyjnego w powiecie
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
Koordynacja rozwoju infrastruktury wodoci gowej i kanalizacyjnej na terenie
powiatu oraz gospodarki wodnej
Profesjonalizacja systemu gospodarki odpadami w powiecie

Cel operacyjny:
Usprawnienie systemu komunikacyjnego w powiecie

Zadania:
I.1.1. Modernizacja ci gów komunikacyjnych prowadz cych do atrakcyjnych turystycznie
miejsc w powiecie;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.1.2. Modernizacja sieci poł cze pomi dzy drog nr 28 Zator-Medyka-Granica Pa stwa,
a drog Koma cza-Cisna;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2005-2006

I.1.3. Przebudowa drogi Sanok-Bukowsko wraz z obiektami mostowymi;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2005-2006

I.1.4. Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

2006

Okres
realizacji
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I.1.5. Przebudowa mostów w ci gu drogi Tarnawa-Kalnica (3 mosty);

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.6. Przebudowa mostów w ci gu drogi Zarszyn-Odrzechowa (2 mosty);

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.7. Przebudowa drogi Sanok-Mrzygłód-Tyrawa Wołoska wraz z obiektem mostowym;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

I.1.8. Konserwacja mostów wojskowych na rzece San;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2007-2010

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.9. Modernizacja ci gu dróg do przej cia granicznego w Radoszycach;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.10. Modernizacja dróg ł cz cych powiat sanocki z s siednimi powiatami;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Zarz d
Dróg

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, powiaty
s siednie, gminy z terenu powiatu

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.11. Inwentaryzacja gruntów przy trasach komunikacyjnych i podj cie działa
zmierzaj cych do uregulowania ich własno ci;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, wła ciciele
gruntów

Okres
realizacji
2005-2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.12. Nawi zanie współpracy z miastami i gminami z terenu powiatu w celu ułatwienia
dost pu do gruntów przy drogach i trasach kolejowych dla inwestorów i
przygotowanie ich pod inwestycje (odpowiednie zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie, itp.);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, wła ciciele

Okres
realizacji
od 2004
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gruntów

fundusze zewn trzne

I.1.13. Upowszechnienie informacji o istniej cych trasach, miejscach postoju zajazdach,
hotelach, stacjach benzynowych itp. oraz korzy ciach, jakie daje podró owanie
przez powiat (materiały, oznakowanie);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.2.

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy

Okres
realizacji
od 2005

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

Zadania:
I.2.1. Tworzenie warunków do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w powiecie;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, dostawcy
internetu, przedsi biorcy, szkoły

Okres
realizacji
działania ci głe

I.2.2. Stworzenie systemu obsługi interesantów poprzez
i monitoring spraw przez internet (przyjazny e-Urz d);
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, dostawcy
internetu, przedsi biorcy, instytucje
publiczne z terenu powiatu

2008

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, dostawcy
internetu, przedsi biorcy

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

składanie,

Okres
realizacji

I.2.3. Rozwój publicznych punktów dost pu do internetu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

ródła finansowania

Okres
realizacji
od 2006
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I.3.

Cel operacyjny:
Koordynacja rozwoju infrastruktury wodoci gowej i kanalizacyjnej na terenie
powiatu oraz gospodarki wodnej

Zadania:
I.3.1. Modernizacja i rozbudowa istniej cej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni cieków
oraz budowa nowej infrastruktury na terenie miasta Sanoka, miasta i gminy Zagórz,
gmin: Besko, Bukowsko, Koma cza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje
komunalne, przedsi biorcy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.2. Budowa oczyszczalni grupowych oraz promocja przydomowych oczyszczalni
cieków na obszarach zabudowy rozproszonej;
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje
komunalne, przedsi biorcy

I.3.3. Modernizacja istniej cych uj
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Okres
realizacji
działania ci głe

wody w Trepczy i Zasławiu;

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje
komunalne, przedsi biorcy

Okres
realizacji
do 2007

ródła finansowania

bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.4. Rozbudowa sieci wodoci gowej na terenie wszystkich jednostek samorz dowych
powiatu sanockiego w oparciu o uj cia wody na Sanie i na zbiorniku w Besku;
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje
komunalne, przedsi biorcy

Okres
realizacji
do 2010

ródła finansowania

bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.5. Rozbudowa sieci wodoci gowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem
istniej cych i projektowanych wodoci gów z obj ciem scentralizowanym systemem
zaopatrzenia w wod wszystkich wsi o zwartej zabudowie;
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje
komunalne, przedsi biorcy

Okres
realizacji
do 2010

I.3.6. Budowa nowych stacji wodoci gowych w miejscach deficytu wody;
Instytucja
koordynuj ca
Urz dy Gmin

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, instytucje

Okres
realizacji
do 2010
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komunalne, przedsi biorcy

fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

I.3.7. Rozwój systemu monitoringu stanu wody na rzekach przepływaj cych przez teren
powiatu sanockiego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.4.

Partnerzy

samorz dy gminne, s siednie
samorz dy powiatowe, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej

Okres
realizacji
od 2005

ródła finansowania

bud ety powiatów,
bud et RZGW, bud et
IMGW, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Profesjonalizacja systemu gospodarki odpadami w powiecie

Zadania:
I.4.1. Wskazanie lokalizacji i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Sanok”;
Instytucja
koordynuj ca
Gmina Zarszyn,
Miasto Sanok

Partnerzy

Starostwo Powiatowe

Okres
realizacji
do 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud et gminy Zarszyn,
fundusze zewn trzne

I.4.2. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów, pozwalaj cej na pozyskiwanie
surowców wtórnych, poprzedzone kampani promocyjn tego systemu;

Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu
powiatu

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, przedsi biorcy,
firmy komunalne

Okres
realizacji
do 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.4.3. Wprowadzenie, we wsiach o zwartej zabudowie, wielokomorowych kontenerowych
punktów do selektywnej zbiórki odpadów lub selektywna zbiórka odpadów
w miejscu wytwarzania (worki plastikowe albo małe pojemniki);

Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu
powiatu

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, przedsi biorcy,
firmy komunalne

Okres
realizacji
do 2006

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.4.4. Stworzenie systemu wsparcia finansowego słu cego wymianie materiałów
zawieraj cych azbest (w dachach, rurach wodoci gowych itp.) oraz utylizacji
odpadów azbestowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, do 2006
firmy komunalne
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fundusze zewn trzne

I.4.5. Podejmowanie działa słu cych likwidacji dzikich wysypisk mieci w powiecie;
Instytucja
Partnerzy
koordynuj ca
gminy z terenu powiatu Starostwo Powiatowe, przedsi biorcy,
firmy komunalne, szkoły, organizacje
pozarz dowe

Okres
realizacji
działania ci głe
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II.

CEL STRATEGICZNY:
ZRÓWNOWA ONE
WYKORZYSTANIE
NATURALNEGO POWIATU

RODOWISKA

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
II.1. Tworzenie warunków do zwi kszenia wykorzystania ródeł energii przyjaznych
rodowisku
II.2. Wzrost wiadomo ci ekologicznej mieszka ców powiatu sanockiego
II.3. Zwi kszanie powierzchni terenów czystych ekologicznie
II.4. Zachowanie i piel gnacja krajobrazu wiejskiego

II.1.

Cel operacyjny:
Tworzenie warunków do zwi kszenia wykorzystania ródeł energii przyjaznych
rodowisku

Zadania:
II.1.1. Ustalenie mo liwo ci wykonania inwestycji wykorzystuj cych alternatywne ródła
energii na terenie powiatu – podejmowanie działa w ramach partnerstwa publicznoprywatnego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, 2005
firmy komunalne

Okres
realizacji

II.1.2. Promowanie i wspomaganie wykorzystania ekologicznych
instytucje prywatne i publiczne;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, od 2005
firmy komunalne
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II.2.

Cel operacyjny:
Wzrost wiadomo ci ekologicznej mieszka ców powiatu sanockiego

Zadania:
II.2.1. Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, b d cego miejscem
promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i krzewienia warto ci ekologicznych;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, 2006
szkoły, organizacje pozarz dowe, Liga
Ochrony Przyrody

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.2.2. Wzbogacenie edukacji ekologicznej w szkołach gminnych i powiatowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, od 2005/2006
szkoły, organizacje pozarz dowe, Liga
Ochrony Przyrody

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.2.3. Przeprowadzenie akcji promuj cych wykorzystywanie opakowa ekologicznych i
wiadome korzystanie z dóbr rodowiska przyrodniczego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

II.3.

Partnerzy

Okres
realizacji
gminy z terenu powiatu, przedsi biorcy, działania cykliczne
szkoły, organizacje pozarz dowe, Liga
Ochrony Przyrody

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Zwi kszanie powierzchni terenów czystych ekologicznie

Zadania:
II.3.1. Inicjowanie i wspieranie działa na rzecz tworzenia nowych rezerwatów przyrody,
u ytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, Urz d
Wojewódzki, Urz d Marszałkowski,
szkoły, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.3.2. Sukcesywne zalesianie gruntów marginalnych zgodnie z granicami polno-le nymi
i w oparciu o Krajowy Program Zwi kszania Lesisto ci;
Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, wła ciciele

Okres
realizacji
od 2005
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powiatu

II.4.

gruntów

ARiMR, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Zachowanie i piel gnacja krajobrazu wiejskiego

Zadania:
II.4.1. Preferowanie projektów architektonicznych wpisuj cych si w krajobraz wiejski;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

-

II.4.2. Organizacja powiatowych konkursów na najładniejsze gospodarstwo i ogrody;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, organizacje
pozarz dowe

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

II.4.3. Współpraca z Wojewódzk Inspekcj Ochrony Ro lin w działaniach maj cych na
celu usuni cie barszczu Sosnkowskiego z terenu powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Ro lin, działania ci głe
gminy z terenu powiatu, organizacje
pozarz dowe
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DOMENA STRATEGICZNA:

ZASOBY LUDZKIE
I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Uzasadnienie wyboru domeny:
Opis obecnej sytuacji powiatu sanockiego w zakresie zasobów ludzkich nale y oprze na
kilku elementach: zjawisku bezrobocia, systemie edukacji na szczeblu ponadgimnazjalnym i
wy szym, zdrowiu i bezpiecze stwie publicznym.
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w powiecie sanockim osi gn ła pod koniec maja 2004 r. warto 23,6%.
Wynik ten kształtuje si na sporo wy szym poziomie ni ówczesna stopa bezrobocia w
regionie podkarpackim (19,3%). Prawo do zasiłku posiadała w ubiegłym roku jedynie co
ósma (13,3% ogółu) osoba bezrobotna z terenu powiatu sanockiego i z ka dym rokiem
warto tego wska nika maleje. Fakt ten wiadczy o długim okresie pozostawania bez pracy
przez du cz
osób zarejestrowanych w sanockim PUP. Pod koniec grudnia 2003 r.
absolwenci szkół stanowili 5,2% ogółu bezrobotnych obywateli powiatu sanockiego,
w liczbach bezwzgl dnych oznacza to 477 osób.
W strukturze wieku osób bezrobotnych w powiecie sanockim najwi ksz grup stanowi
mieszka cy w przedziale wieku 25-34 lat (31,6%) oraz najmłodsi, licz cy do 24 lat (25,8%
ogółu bezrobotnych). Nale y podkre li , i od 2000 roku proporcje pomi dzy tymi dwiema
grupami wiekowymi zmieniaj si . O ile grupa najmłodszych bezrobotnych (do 24 lat)
relatywnie si „kurczy” (w 2000 r. stanowiła niemal 32% wszystkich bezrobotnych w
powiecie), o tyle wzrasta grupa osób bez pracy w wieku 25-34 lat (w 2000 r. stanowiła
28,7% ogółu).
Spo ród bezrobotnych mieszka ców powiatu sanockiego najwi ksze problemy ze
znalezieniem pracy posiadaj osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (38,0%
wszystkich bezrobotnych obywateli). Jednak e drug grup stanowi osoby legitymuj ce si
wykształceniem policealnym lub rednim zawodowym (26,5%), wydawa by si mogło
maj ce zdecydowanie wi ksze szanse na rynku pracy ani eli reprezentanci grupy pierwszej.
Jest to poniek d wina systemu edukacji ponadgimnazjalnej, która najwyra niej nie w pełni
odpowiada oczekiwaniom konkurencyjnego i szybko zmieniaj cego si rynku pracy. Co
czwarta osoba bez pracy (25,4% ogółu) zarejestrowana w sanockim PUP posiada jedynie
wykształcenie podstawowe i jest praktycznie bez szans na jak kolwiek prac . Osoby z
dyplomem Liceum Ogólnokształc cego stanowi 6,2% osób bezrobotnych w powiecie
sanockim, a niespełna 4% ogółu bezrobotnych uko czyło uczelni wy sz . Jednak w
liczbach bezwzgl dnych oznacza to a 337 licencjatów i magistrów zamieszkuj cych
w powiecie sanockim i maj cych problemy ze znalezieniem pracy. Dodatkowo nale y
podkre li , e z ka dym rokiem liczba bezrobotnych absolwentów uczelni wy szych ro nie
(w 2000 r. było to 201 osób). Dlatego te wa n rol odgrywa dostosowywanie kierunków
kształcenia do potrzeb lokalnych przedsi biorstw. Wysoki poziom bezrobocia powoduje, i
wiele osób posiadaj cych wysokie kwalifikacje zwolnione z restrukturyzowanych zakładów
przemysłowych (Stomil, Autosan) emigruj za prac poza teren powiatu.
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Powiatowe Urz dy Pracy w obecnym kształcie prowadz szeroki zakres działa słu cych
walce z bezrobociem oraz zmniejszaniu jego negatywnych skutków. Jednak nawet
najsprawniej działaj ce urz dy nie s w stanie prowadzi polityki przeciwdziałaj cej
bezrobociu przy nazbyt ubogich rodkach finansowych przyznawanych do tej pory zarówno
na funkcjonowanie urz du, jak równie na aktywn polityk na rynku pracy. Obecnie,
funkcjonuj c w strukturach Unii Europejskiej walka z bezrobociem zostaje wzmocniona
funduszami strukturalnymi (z Europejskiego Funduszu Społecznego), ale pozyskanie których
w du ym stopniu b dzie zale e od aktywno ci władz lokalnych wszystkich szczebli.
Niebagateln rol odgrywa b d Powiatowe Urz dy Pracy, tworz ce projekty z zakresu
rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne i wy sze
W powiecie sanockim funkcjonuj dwa samodzielne Licea Ogólnokształc ce w Sanoku, pi
Zespołów Szkół w Sanoku oraz jeden Zespół Szkół w Nowosielcach. Według danych
Starostwa Powiatowego w poszczególnych ponadgimnazjalnych szkołach publicznych nauk
pobierało w roku szkolnym 2002/2003 ogółem 6278 uczniów, a zatrudnionych było 538
nauczycieli.
Młodzie ko cz ca gimnazjum mo e korzysta ze stosunkowo wysokiej oferty edukacyjnej.
W szkołach powiatu dominuj 1/3 uczniów kształci si w liceach ogólnokształc cych,
natomiast spo ród techników i liceów profilowanych dominuj specjalno ci techniczne
(technik mechanik, technik informatyk), a spo ród szkół zawodowych mechanik pojazdów
samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Sporym zainteresowaniem
cieszy si równie kształcenie w bran y budowlanej, a zwłaszcza kierunek technik
budownictwa, technik drogownictwa i technik geodeta. Wzrasta równie liczba uczniów
kształc cych si w zawodach i specjalno ciach zwi zanych z turystyk , gastronomi ,
hotelarstwem, ywieniem i gospodarstwem domowym oraz zawodach i specjalno ciach
ekonomiczno-administracyjnych. Obok publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
sanockim działaj tak e cztery szkoły niepubliczne.
W Sanoku prowadzi działalno Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa, która kształci
studentów na specjalno ciach: j zyk i kultura słowacka, j zyk i kultura ukrai ska, j zyk i
kultura rosyjska, specjalno : j zyk polski, specjalno : kultura krajów karpackich,
specjalno : edukacja plastyczna, specjalno : edukacja muzyczna, mechanika i budowa
maszyn, piel gniarstwo.
Z instytucji o wiatowych działaj cych w powiecie sanockim nale y tak e wyró ni
36 bibliotek publicznych, skupiaj cych ł cznie 19587 czytelników, w tym 10642 (54%
ogółu) w pi ciu bibliotekach miasta Sanoka. Osoby korzystaj ce z usług lokalnych bibliotek
wypo yczyły ł cznie w 2002 r. 372,7 tys. pozycji ksi kowych, co oznacza redni 19,0
woluminów na 1 czytelnika (w regionie podkarpackim rednia ta wynosi 19,3). Cho
podkre li nale y du e zró nicowanie w warto ciach tego wska nika pomi dzy
poszczególnymi gminami powiatu. O ile bowiem w Sanoku jeden czytelnik wypo ycza
rednio 21 ksi ek rocznie, o tyle w Bukowsku tylko 12.
Jednymi z najwa niejszych determinant poziomu wykształcenia młodych ludzi s
wykształcenie ich rodziców oraz wysoko dochodu przypadaj cego na jednego członka
rodziny. Dlatego te istotn rol jednostek samorz du terytorialnego jest wyrównywanie
dysproporcji w szansach edukacyjnych dzieci i młodzie y.
Istotn kwesti wpływaj c na pó niejsze funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy jest
jako zdobytego wykształcenia. Podstawowym zadaniem administracji samorz dowej w
tym zakresie jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy w szkołach, a tak e
rozwój systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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Zdrowie i bezpiecze stwo publiczne
W gminach Powiatu Sanockiego podstawowa opieka zdrowotna sprawowana jest przez
samodzielne publiczne gminne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej w liczbie 6 (w tym
Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - 3 przychodnie
rejonowe) oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w liczbie 6, indywidualne praktyki
lekarskie lekarzy rodzinnych w liczbie 3. Bior c pod uwag liczb lekarzy sprawuj cych
podstawow opiek medyczn w powiecie Sanockim rednio na jednego lekarza rodzinnego
przypada 3 tysi ce mieszka ców. Podstawowa Opieka Medyczna w Powiecie Sanockim
zapewniona jest kompleksowo, pracuj równie piel gniarki rodowiskowe, punkty
szczepie , indywidualne kontrakty lekarzy stomatologów zapewniaj cych opiek
stomatologiczn . Podstawowa opieka zdrowotna zapewniona jest całodobowo zapewniana
przez w/w zakłady opieki zdrowotnej, a w godzinach nocnych, dni wolne od pracy oraz
niedziele i wi ta, dy ury pełni Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sanoku zapewniaj c opiek podstawow medyczna dla mieszka ców całego powiatu.
Stacjonarn opiek medyczn dla mieszka ców całego powiatu zapewnia Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej w Sanoku, dla którego organem zało ycielskim,
w wietle ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zakładach opieki zdrowotnej, jest Powiat
Sanocki. SP ZOZ w Sanoku stanowi szpital dla ogółu mieszka ców oraz przychodnia
specjalistyczna. Szpital powiatowy w Sanoku zajmuje dwa oddalone od siebie o około 800
m obiekty. SP ZOZ w Sanoku opiek medyczn obejmuje nie tylko mieszka ców Powiatu
Sanockiego ale równie mieszka ców powiatów o ciennych: leskiego, bieszczadzkiego
i brzozowskiego. W nagłych przypadkach z usług szpitala korzystaj wczasowicze i tury ci
sp dzaj cy urlopy w Bieszczadach. wiadczone usługi medyczne obejmuj pacjentów
oddziałów szpitalnych w liczbie 12 oraz specjalistyczne porady medyczne i ambulatoryjne
badania diagnostyczne. Szans na zaspokojenie potrzeb mieszka ców Powiatu w zakresie
sług zdrowotnych jest modernizacja i rozwój Szpitala Powiatowego. Wa n kwesti
pozostaje rozbudowa systemu ostrzegania, doposa enie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Niebagatelne znaczenie ma Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe; migłowiec zlokalizowany jest na terenie miasta Sanoka i zapewnia
opiek
z zakresu ratownictwa medycznego dla mieszka ców Województwa
Podkarpackiego. Niekorzystn sytuacj w zakresie potrzeb ludno ci w Powiecie Sanockim
jest fakt, i na terenie powiatu nie funkcjonuj podmioty wiadcz ce usługi piel gnacyjnoopieku cze, rehabilitacji stacjonarnej oraz opieki geriatrycznej.
Rozwój zasobów ludzkich jest – obok rozwoju infrastruktury technicznej – drugim wa nym
elementem aktywizacji gospodarczej ka dej jednostki samorz dowej. To wła nie inwestycje
w wiedz i umiej tno ci, w obecnym szybko rozwijaj cym si wiecie, nierzadko s
elementem „przewagi konkurencyjnej” pewnych regionów czy krajów nad innymi. To
dzi ki działaniom szkoleniowym, doradczym, informacyjnym aktywizuje si osoby
bezrobotne, i rozwija potencjał wiedzy, umiej tno ci i kwalifikacji. W tym obszarze
skupiaj si tak e działania z zakresu usług edukacyjnych dla uczniów szkół ró nych
szczebli, tu zawarte s aspekty kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz kształcenia
kadr lokalnych przedsi biorstw, czyli te przedsi wzi cia, które w obecnej nomenklaturze
okre la si mianem „społecze stwa opartego na wiedzy”. Wysoki poziom zabezpieczenia
potrzeb zwi zanych ze zdrowiem i bezpiecze stwem publicznym podnosi jako
ycia
mieszka ców, a jednocze nie jest argumentem zach caj cym potencjalnych go ci do
odwiedzenia powiatu.
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Powi zanie domeny strategicznej z dokumentami wy szego szczebla
Cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w domenie „Zasoby ludzkie i infrastruktura
społeczna” znajduj swoje uzasadnienie w dokumentach wy szego rz du, takich jak:
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój
Zasobów Ludzkich. Na podstawie tych dokumentów operacyjnych rozdysponowane s lub
b d rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Przedstawiony kierunek rozwoju i zwi zane z nim zadania (działania) nawi zuj do
nast puj cych celów okre lonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego:
Priorytet rozwoju:
Kapitał ludzki
Cel strategiczny nr 1
Kierunek działania 1.
Kierunek działania 2.
Cel strategiczny nr 2
Kierunek działania 1.
Kierunek działania 2.
Kierunek działania 3.

Zwi kszenie potencjału wysoko kwalifikowanych kadr
Rozwój o rodka akademickiego
Tworzenie warunków do pozyskiwania kadr wysoko
kwalifikowanych
Wzrost mobilno ci społecznej i zawodowej mieszka ców
Społecze stwo ustawicznie kształc ce si
Rozwój edukacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego
Bezpiecze stwo zdrowotne ludno ci

Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna”
wpisuj si w nast puj ce priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem ZPORR”, MGPiPS,
kwiecie 2004):
Priorytet 1.
Działanie 1.3.
Poddziałanie 1.3.1.
Poddziałanie 1.3.2.
Działanie 1.2.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej wzmacnianiu
konkurencyjno ci regionów
Regionalna infrastruktura społeczna
Regionalna infrastruktura edukacyjna
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura ochrony rodowiska

Priorytet 2.
Działanie 2.1.
Działanie 2.2.

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami lokalnego rynku pracy
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendiane

Priorytet 3.
Działanie 3.5.
Poddziałanie 3.5.1.
Poddziałanie 3.5.2.

Rozwój lokalny
Lokalna infrastruktura społeczna
Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
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Cele i działania tworz ce kierunek rozwoju „Zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna”
wpisuj si w nast puj ce priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego –
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (zgodnie z „Uzupełnieniem SPO – RZL, MGPiPS,
kwiecie 2004 r.):
Priorytet 1.
Działanie 1.1.
Działanie 1.2.
Działanie 1.3.

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Perspektywy dla młodzie y
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Priorytet 2.
Działanie 2.1.

Rozwój społecze stwa opartego na wiedzy
Zwi kszenie dost pu do edukacji – promocja kształcenia przez całe
ycie
Podniesienie jako ci edukacji w stosunku do potrzeb rynku pracy
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.2.
Działanie 2.3.
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I.

CEL STRATEGICZNY:
WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MIESZKA CÓW
POWIATU

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

I.1.

Dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb
rynku pracy
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie y z terenu powiatu
Stworzenie dobrych warunków do nauki i pracy w szkołach powiatu
Rozwój kształcenia ustawicznego mieszka ców powiatu

Cel operacyjny:
Dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do
potrzeb rynku pracy

Zadania:
I.1.1. Prowadzenie systemu monitoringu rynku pracy badaj cego zapotrzebowanie,
preferencje zawodowe i wymagania pracodawców wzgl dem zatrudnianych osób;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, przedsi biorcy, szkoły
ponadgimnazjalne, instytucje otoczenia
biznesu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.2. Współpraca władz powiatu ze rodowiskami gospodarczymi i społecznymi
w poszerzaniu
oferty
edukacyjnej
na
szczeblu
ponadgimnazjalnym
i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku pracy;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Powiatowy Urz d Pracy, gminy z terenu działania ci głe
powiatu, przedsi biorcy, szkoły
ponadgimnazjalne, instytucje otoczenia
biznesu, Kuratorium O wiaty

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.3. Współpraca Powiatowego Urz du Pracy ze szkołami w zakresie doradztwa
zawodowego i kształtowania kariery zawodowej młodych ludzi;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

szkoły ponadgimnazjalne, Starostwo
Powiatowe, przedsi biorcy, instytucje
otoczenia biznesu

Okres
realizacji
działania ci głe
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I.1.4. Uwzgl dnianie w procesie nauczania szkolnego zagadnie przygotowuj cych
młodzie do ycia w warunkach globalizacji gospodarki i konkurencyjnego rynku
pracy;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy
Urz d Pracy, Kuratorium O wiaty

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.5. Współpraca szkół powiatu z instytucjami popularyzuj cymi funkcjonowanie Polski
w Unii Europejskiej;
Instytucja
koordynuj ca
Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, Powiatowy
Urz d Pracy, organizacje pozarz dowe,
Kuratorium O wiaty

Okres
realizacji
działania ci głe

I.1.6. Wspieranie działalno ci Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
gminy z terenu powiatu, szkoły
ponadgimnazjalne, Kuratorium O wiaty

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

I.1.7. Współpraca z Pa stwow Wy sz Szkoł Zawodow oraz innymi uczelniami
wy szymi działaj cymi w Sanoku w procesie kształcenia uczniów i doskonalenia
zawodowego rodowisk o wiatowych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa,
szkoły wy sze Sanoka, gminy z terenu
powiatu, szkoły ponadgimnazjalne,
Kuratorium O wiaty

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.1.8. Utworzenie i rozwijanie lokalnego systemu informacji naukowej przy współpracy z
bibliotek pedagogiczn ;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Biblioteka pedagogiczna, gminy z
terenu powiatu, szkoły
ponadgimnazjalne, Kuratorium O wiaty

Okres
realizacji
działania ci głe
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I.2.

Cel operacyjny:
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie y z terenu powiatu

Zadania:
I.2.1. Organizowanie ró nych form pomocy dla młodzie y podejmuj cej nauk w szkołach
ponadgimnazjalnych i studiuj cej (stypendia, nagrody, por czenia kredytowe itp.);

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe
(inicjowanie)

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły wy sze,
przedsi biorcy, instytucje otoczenia
biznesu, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

I.2.2. Rozszerzenie działalno ci pozalekcyjnej w szkołach i placówkach o wiatowowychowawczych;
Instytucja
koordynuj ca
Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

Partnerzy

Okres
realizacji
Starostwo Powiatowe, instytucje kultury działania ci głe
i o wiaty z terenu powiatu, organizacje
pozarz dowe, Kuratorium O wiaty

ródła finansowania

bud ety gmin,
gminny fundusz
przeciwalkoholowy,
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.2.3. Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie
kształcenia młodzie y szkół ponadgimnazjalnych;
Instytucja
koordynuj ca
Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

Partnerzy

Okres
realizacji
Starostwo Powiatowe, instytucje kultury działania ci głe
i o wiaty z terenu powiatu, organizacje
pozarz dowe, Kuratorium O wiaty

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.2.4. Rozwój mi dzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli do pogł biania
znajomo ci j zyków obcych;
Instytucja
koordynuj ca
Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

I.3.

Partnerzy

Okres
realizacji
Starostwo Powiatowe, instytucje kultury działania ci głe
i o wiaty z terenu powiatu, organizacje
pozarz dowe, Kuratorium O wiaty

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Stworzenie dobrych warunków do nauki i pracy w szkołach powiatu

Zadania:
I.3.1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2008
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fundusze zewn trzne

I.3.2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2008

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.3. Poprawa stanu technicznego obiektu Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2008

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.4. Poprawa stanu technicznego obiektu II Liceum Ogólnokształc cego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2008

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.5. Budowa sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształc cego w Sanoku;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2009

I.3.6. Remont kapitalny obiektu Zespołu Szkół w Nowosielcach;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2009

ródła finansowania

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.7. Wymiana kotłowni, stolarki okiennej i docieplenie budynku w Specjalnym O rodek
Szkolno-Wychowawczym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja o rodka

Okres
realizacji
Do 2009

I.3.8. Remont obiektu i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

I.3.9. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 5;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2009

Okres
realizacji
Do 2009
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fundusze zewn trzne

I.3.10. Wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 4;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2009

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.11. Docieplenie i elewacja budynku, wymiana płytek i malowanie sal, wykonanie
ogrodzenia I Liceum Ogólnokształc cego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców

Okres
realizacji
Do 2009

I.3.12. Remont techniczno-sanitarny budynku Bursy Szkolnej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja bursy

Okres
realizacji
Do 2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

I.3.13. Docieplenie stropu i wymiana okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja Centrum

I.3.14. Wspieranie stara
lekcyjnych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

I.4.

Okres
realizacji
Do 2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

szkół w zakresie wyposa enia pracowni komputerowych i sal
Partnerzy

Dyrekcja szkół ponadgimnazjalnych,
przedsi biorcy, Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania
bud et powiatu,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

Cel operacyjny:
Rozwój kształcenia ustawicznego mieszka ców powiatu

Zadania:
I.4.1. Stworzenie banku danych na temat zawodowych szkole
dost pnych dla ró nych grup zawodowych w powiecie;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Powiatowy Urz d Pracy, instytucje
szkoleniowe, instytucje otoczenia
biznesu, przedsi biorcy, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły wy sze

Okres
realizacji
2005, nast pnie
coroczna
aktualizacja

FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie
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I.4.2. Podnoszenie umiej tno ci zawodowych personelu administracji publicznej,
przedsi biorstw i organizacji pozarz dowych w powiecie w zakresie pozyskiwania i
zarz dzania funduszami pomocowymi, w tym funduszami strukturalnymi UE;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Powiatowy Urz d Pracy, gminy z terenu działania ci głe
powiatu, instytucje szkoleniowe,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły wy sze

I.4.3. Organizacja szkole
zawodowych dla osób dorosłych
poszukuj cych pracy i pracuj cych, w tym kursów na odległo ;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Powiatowy Urz d Pracy, gminy z terenu działania ci głe
powiatu, instytucje szkoleniowe,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły wy sze
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–

bezrobotnych,
ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
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II.

CEL STRATEGICZNY:
ZMNIEJSZENIE POZIOMU
BEZROBOCIA W POWIECIE

I

SPOŁECZNYCH

SKUTKÓW

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
II.1. Tworzenie warunków do utrzymywania i powstawania nowych miejsc pracy
II.2. Prowadzenie działa aktywizuj cych osoby bezrobotne
II.3. Rozwój systemu informacji z zakresu po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

II.1.

Cel operacyjny:
Tworzenie warunków do utrzymywania i powstawania nowych miejsc pracy

Zadania:
II.1.1. Rozpowszechnianie informacji w ród przedsi biorców
refundowania kosztów utworzenia nowych miejsc pracy;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje gospodarcze

Okres
realizacji
działania ci głe

o

mo liwo ciach
ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

II.1.2. Współpraca ze szkołami, przedsi biorcami i instytucjami przeciwdziałaj cymi
bezrobociu w zakresie organizacji sta y lub przygotowania zawodowego młodzie y;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, szkoły ponadgimnazjalne,
szkoły wy sze

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

II.1.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych maj cych na celu pomoc młodzie y w wej ciu na
rynek pracy;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, szkoły ponadgimnazjalne,
szkoły wy sze

Okres
realizacji
działania ci głe
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II.1.4. Wspieranie kobiet na lokalnym rynku pracy (m.in. ułatwianie tworzenia nowych
miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, pomoc w godzeniu ycia zawodowego
i rodzinnego);
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

II.1.5. Organizacja „Targów Pracy” i „Giełdy Zawodów” – cyklicznych spotka
bezrobotnych, poszukuj cych pracy i pracodawców;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

II.2.

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, szkoły ponadgimnazjalne,
szkoły wy sze, media lokalne i
regionalne, Wojewódzki Urz d Pracy

osób

Okres
ródła finansowania
realizacji
działania cykliczne – bud et powiatu,
raz w roku
bud ety gmin,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

Cel operacyjny:
Prowadzenie działa aktywizuj cych osoby bezrobotne

Zadania:
II.2.1. Organizacja spotka integracyjnych i motywacyjnych dla osób bezrobotnych;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Okres
ródła finansowania
realizacji
Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
działania cykliczne – bud et powiatu,
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
raz na kwartał
bud ety gmin,
przedsi biorcy, organizacje gospodarcze
fundusze zewn trzne

II.2.2. Realizacja umów trójstronnych w zakresie szkole : Powiatowy Urz d Pracy –
bezrobotny – pracodawca;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, instytucje szkoleniowe

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

II.2.3. Tworzenie i wdra anie specjalnych programów wsparcia dla osób zwalnianych
z przyczyn nie dotycz cych pracowników (działania w ramach outplacementu);
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje

Okres
realizacji
działania w ramach
zidentyfikowanych
potrzeb
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gospodarcze, instytucje szkoleniowe

II.3.

Cel operacyjny:
Rozwój systemu informacji z zakresu po rednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego

Zadania:
II.3.1. Stworzenie sieci Lokalnych Centrów Informacji Zawodowej na bazie istniej cych
placówek (szkół, bibliotek, organizacji otoczenia biznesu, etc.) przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informatycznych;

Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje
gospodarcze, szkoły, biblioteki,
organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
2005-2007

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne

II.3.2. Wprowadzanie nowoczesnych technologii komputerowych w rozwoju usług
poradnictwa zawodowego i po rednictwa pracy;
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje gospodarcze

Okres
realizacji
działania ci głe

II.3.3. Stosowanie przez doradców zawodowych nowoczesnych
indywidualnej i grupowej (spotkania, warsztaty, etc.);
Instytucja
koordynuj ca
Powiatowy Urz d
Pracy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy, organizacje gospodarcze

Okres
realizacji
działania ci głe
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pracy
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III.

CEL STRATEGICZNY:
WZROST POZIOMU ZASPOKOJENIA POTRZEB OBYWATELI W
ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO

W ramach powy szego celu strategicznego wyznaczone zostały nast puj ce cele
operacyjne:
III.1. Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
III.2. Stworzenie systemu szerokiego wachlarza profesjonalnych usług zdrowotnych dla
mieszka ców powiatu i turystów
III.3. Aktywizacja działa
na rzecz profilaktyki i integracji społecznej osób
zagro onych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych
III.4. Prowadzenie aktywnych działa zapewniaj cych porz dek publiczny w powiecie

III.1. Cel operacyjny:
Modernizacja Samodzielnego
w Sanoku

Publicznego

Zespołu

Opieki

Zdrowotnej

Zadania:
III.1.1. Zagospodarowanie budynku i otoczenia Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego;

Instytucja
koordynuj ca
SP ZOZ w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z
obszaru działania Powiatu Sanockiego,
organizacje pozarz dowe, Fundacja
„SZPITAL"

Okres
realizacji
2004-2006

III.1.2. Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
Instytucja
koordynuj ca
SP ZOZ w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z
obszaru działania Powiatu Sanockiego,
organizacje pozarz dowe, Fundacja
„SZPITAL"

Okres
realizacji
2004-2006

ródła finansowania

SP ZOZ w Sanoku,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
SP ZOZ w Sanoku,
fundusze zewn trzne

III.1.3. Zmiana przeznaczenia obiektów Kuchni SP ZOZ w Sanoku na działalno
medyczn ;
Instytucja
koordynuj ca
SP ZOZ w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z
obszaru działania Powiatu Sanockiego,
organizacje pozarz dowe, Fundacja
„SZPITAL"

Okres
realizacji
2006-2008
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III.1.4. Modernizacja „starej” cz ci szpitala w Sanoku przy ul. 800-Lecia 26;
Instytucja
koordynuj ca
SP ZOZ w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z
obszaru działania Powiatu Sanockiego,
organizacje pozarz dowe, Fundacja
„SZPITAL"

Okres
realizacji
2008-2010

ródła finansowania

bud et szpitala,
fundusze zewn trzne

III.2. Cel operacyjny:
Stworzenie systemu szerokiego wachlarza profesjonalnych usług zdrowotnych
dla mieszka ców powiatu i turystów
Zadania:
III.2.1. Współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Sanoku – D brówce
w zakresie usprawnienia organizacyjnego i doposa enia CPR;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, Pa stwowa do 2009
Stra Po arna w Sanoku, Komenda
Powiatowa Policji w Sanoku, gminy z
terenu powiatu

ródła finansowania

bud et powiatu, Urz d
Wojewódzki,
fundusze zewn trzne

III.2.2. Wspieranie działa zmierzaj cych do powstania O rodka Hipoterapii;

Instytucja
koordynuj ca
Stowarzyszenie
Przyjaciół Heleny
Kosiny w Sanoku

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, gminy z terenu
powiatu, instytucje ochrony zdrowia,
przedsi biorcy, organizacje
pozarz dowe

Okres
realizacji
Do 2009

III.2.3. Utworzenie w powiecie miejsc opieki paliatywnej i geriatrycznej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
ochrony zdrowia, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe,

Okres
realizacji
2007-2010

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne

ródła finansowania
fundusze zewn trzne

III.2.4. Wspieranie procesu wyposa enia zakładów opieki zdrowotnej w nowoczesn
aparatur i sprz t medyczny;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

gminy z terenu powiatu, instytucje
ochrony zdrowia, przedsi biorcy,
organizacje pozarz dowe, , Fundacja
„SZPITAL"

Okres
realizacji
działania ci głe
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III.2.5. Współpraca z Pa stwow Wy sz Szkoł Zawodow
intensyfikacji procesów szkolenia kadry medycznej;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa,
instytucje ochrony zdrowia, gminy z
terenu powiatu

w Sanoku w zakresie

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania
bud ety gmin, bud et
powiatu, fundusze
zewn trzne

III.2.6. Stała analiza stanu zdrowotno ci mieszka ców i dostosowywanie struktur sanockiej
słu by zdrowia do zaspokajania potrzeb zdrowotnych;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, instytucje
ochrony zdrowia, gminy z terenu
powiatu, organizacje pozarz dowe

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

III.2.7. Promocja zdrowia poprzez okresowe, bezpłatne akcje profilaktyczne prowadzone
w ród mieszka ców powiatu – współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarz dowymi i mediami regionalnymi;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy
Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, instytucje
ochrony zdrowia, gminy z terenu
powiatu, organizacje pozarz dowe,
szkoły, media lokalne i regionalne,
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Okres
realizacji
działania cykliczne

ródła finansowania
bud et powiatu,
bud ety gmin,
sponsorzy, fundusze
zewn trzne, NFZ

III.3. Cel operacyjny:
Aktywizacja działa na rzecz profilaktyki i integracji społecznej osób
zagro onych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych
Zadania:
III.3.1. Wspieranie działa
Fundacji im. Brata Alberta w utworzeniu Zakładu
Piel gnacyjno-Opieku czego, wiadcz cego usługi z zakresu opieki i piel gnacji
oraz rehabilitacji zdrowotnej osób starszych;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Fundacja im. Brata Alberta, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, gminy z
terenu powiatu, instytucje ochrony
zdrowia, przedsi biorcy, organizacje
pozarz dowe, PFRON

Okres
realizacji
Do 2007

FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze prywatne,
fundusze zewn trzne,
PFRON

76

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SANOCKIEGO NA LATA 2004-2013

III.3.2. Wymiana informacji i koordynacja działa ró nych instytucji w zakresie integracji
społecznej osób zagro onych wykluczeniem społecznym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
gminne o rodki pomocy społecznej,
instytucje ochrony zdrowia, organizacje
pozarz dowe, policja, s dy

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne

III.3.3. Organizacja warsztatów i szkole aktywizuj cych dla osób zagro onych
wykluczeniem społecznym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Urz d Pracy, gminy z terenu
powiatu, przedsi biorcy, instytucje
otoczenia biznesu, organizacje
pozarz dowe, PFRON

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne,
PFRON

III.3.4. Organizacja we współpracy z pracodawcami prac krótkoterminowych dla osób
zagro onych wykluczeniem społecznym;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Urz d Pracy, gminy z terenu
powiatu, przedsi biorcy, instytucje
otoczenia biznesu, organizacje
pozarz dowe, PFRON

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
fundusze zewn trzne,
PFRON

III.3.5. Zorganizowanie Centrum Integracji Społecznej, realizuj cego reintegracj
zawodow i społeczn osób zagro onych wykluczeniem społecznym dla (m.in.
byłych wi niów, osób uzale nionych od alkoholu i narkotyków, osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych powy ej 3 lat).
Centrum – zgodnie z ustaw o zatrudnieniu socjalnym z czerwca 2003 r. – mo e
prowadzi działalno
wytwórcz , handlow lub usługow oraz działalno
wytwórcz w rolnictwie;

Instytucja
koordynuj ca
Gminy z terenu
powiatu

Partnerzy

Starostwo Powiatowe, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy
Urz d Pracy, O rodki Pomocy
Społecznej, przedsi biorcy, instytucje
otoczenia biznesu, organizacje
pozarz dowe, PFRON

2007

Okres
realizacji

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin, Urz d
Wojewódzki, fundusze
zewn trzne, PFRON

III.3.6. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach u yteczno ci publicznej powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Instytucje publiczne z terenu powiatu,
PFRON

Okres
realizacji
Do 2013
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zewn trzne, PFRON

III.4. Cel operacyjny:
Prowadzenie aktywnych działa zapewniaj cych porz dek publiczny
w powiecie
Zadania:
III.4.1. Prowadzenie szerokiego zakresu działa informacyjnych i prewencyjnych maj cych
na celu zwi kszenie poczucia bezpiecze stwa publicznego w ród mieszka ców
powiatu, m.in.:
- informowanie mieszka ców o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy
bezpiecze stwa publicznego oraz monitorowanie społecznego odbioru
podejmowanych działa ,
- propagowanie w ród mieszka ców bezpiecznych postaw i zachowa w
sytuacjach zagro e , sposobów zabezpieczania mienia, etc.),
- organizacja konkursów, spotka , happeningów prezentuj cych prac
i umiej tno ci policji (np. w szkołach, podczas imprez powiatowych),
- anga owanie mieszka ców do działa na rzecz utrzymania i poprawy
poziomu bezpiecze stwa publicznego;

Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
gminy z terenu powiatu, szkoły,
organizacje pozarz dowe, media lokalne
i regionalne

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

III.4.2. Zwi kszanie poziomu porz dku publicznego na terenie powiatu poprzez cisł
współprac samorz du ze słu bami przeciwdziałaj cymi naruszeniom prawa i
przepisów w zakresie ochrony rodowiska;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
gminy z terenu powiatu, szkoły,
organizacje pozarz dowe, media lokalne
i regionalne

Okres
realizacji
działania ci głe

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne

III.4.3. Zarz dzanie kryzysowe – współdziałanie władz powiatu z wła ciwymi podmiotami
w zakresie ratowania ycia i zdrowia obywateli w przypadku wyst pienia kl sk
ywiołowych, wypadków drogowych, awarii technicznych oraz innych miejscowych
zagro e ;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Okres
realizacji
Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, Pa stwowa działania ci głe
Stra Po arna w Sanoku, Komenda
Powiatowa Policji w Sanoku, gminy z
terenu powiatu

FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie

ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne
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III.4.4. Wykorzystanie technologii społecze stwa informacyjnego do działa z zakresu
bezpiecze stwa – rozbudowa systemu monitoringu (kamer) w newralgicznych
punktach powiatu;
Instytucja
koordynuj ca
Starostwo Powiatowe

Partnerzy

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
gminy z terenu powiatu, szkoły

Okres
realizacji
2005-2010
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ródła finansowania

bud et powiatu,
bud ety gmin,
fundusze zewn trzne
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I.

CELE STRATEGICZNE
ROZWÓJ KOMPLEKSOWEJ OFERTY
TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
POWIATU SANOCKIEGO

I.1.

I.2.

KIERUNEK ROZWOJU – TURYSTYKA I KULTURA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
Aktywna promocja oferty turystycznej I.1.1.
Stworzenie
programu
promocji
opartego
na
powiatu
wykorzystaniu specyficznych walorów krajobrazowych
powiatu, posiadanej bazie do uprawiania sportów
zimowych i współpracy ze znanymi w kraju osobami
pochodz cymi z Ziemi Sanockiej
I.1.2.
Stworzenie
Powiatowego
Centrum
Informacji
Turystycznej
I.1.3.
Opracowanie wzoru własnej specyficznej marki
turystycznej
I.1.4.
Organizowanie
przy
współudziale
władz
samorz dowych z terenu powiatu, gmin i instytucji
otoczenia infrastruktury turystycznej wspólnych stoisk
na najwa niejszych krajowych targach turystycznych
I.1.5.
Publikacja i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu
promocji i informacji turystycznej
I.1.6.
Ogłoszenie konkursu na pami tk zwi zan z powiatem
sanockim
Stymulowanie rozwoju bazy turystycznej i
rekreacyjnej

I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.

I.2.4.
I.2.5.

I.2.6.
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Utworzenie na istniej cej bazie lokalowej profesjonalnej
sali konferencyjnej wraz z zapleczem
Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Sanoku
Rozwój nowych i istniej cych tras rowerowych i
szlaków turystycznych (szlak Szwejka, sanktuariów,
grodzisk, warowni nadsa skich, dolin Sanu, dolin
Osławy,)
Integrowanie działa
władz samorz dowych, biur
turystycznych i innych instytucji w celu organizacji
i wyposa enia szlaków turystycznych
Pogł bianie współpracy ze słowackimi partnerami
z terenów przygranicznych przy realizacji zada
z zakresu turystyki kwalifikowanej, urz dzaniu szlaków
i imprez turystyczno-rekreacyjnych
Tworzenie warunków sprzyjaj cych wydłu eniu trasy
kolejki w skotorowej Przysłup-Wetlina do Rzepedzi
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KIERUNEK ROZWOJU – TURYSTYKA I KULTURA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.2.7.
Modernizacja istniej cych obiektów sportowych
słu cych sportom zimowym (sztuczne lodowisko, tor
lodowy, narciarskie trasy zjazdowe i biegowe, skocznia
narciarska w Zagórzu, wyci gi narciarskie w Karlikowie,
Koma czy, Zagórzu)
I.2.8.
Budowa nowych obiektów sportowych – rozwój
Bieszczadzkiego
Centrum
Sportów
Zimowych
(współpraca z powiatem leskim i bieszczadzkim)
I.2.9.
Rozwój oferty turystycznej opartej na stadninach koni i
trasach konnych

CELE STRATEGICZNE

I.3.

Wykreowanie atrakcyjnej i urozmaiconej
oferty agroturystycznej w powiecie

I.3.1.

I.3.2.

I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.4.

Kreowanie powiatu sanockiego jako centrum
sportu rekreacyjnego
i wyczynowego

I.4.1.

I.4.2.
I.4.3.
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Prowadzenie kampanii informacyjnej w ród rolników na
temat
warunków
funkcjonowania
i mo liwo ci
pozyskiwania funduszy na rozwój gospodarstw
agroturystycznych;
Opracowanie powiatowej bazy danych gospodarstw
agroturystycznych i jej wł czenie w sieci regionalne i
ogólnopolskie (odbiorcy – tury ci i organizacje
turystyczne)
Podj cie współpracy z biurami turystycznymi w zakresie
dostosowania ofert agroturystycznych do potrzeb
rynkowych
Wspieranie rozwoju stowarzysze agroturystycznych
skupiaj cych gospodarstwa go cinne z terenu powiatu
Aktywna promocja ofert gospodarstw agroturystycznych
z terenu powiatu
Stworzenie mo liwo ci rozwoju sportów zimowych ze
szczególnym uwzgl dnieniem specyfiki działaj cych
klubów sportowych (hokej, ły wiarstwo szybkie, shorttrack) oraz narciarstwa zjazdowego i biegowego
Obj cie mecenatem przez władze samorz dowe
młodzie owych klubów sportowych lub sekcji
młodzie owych w innych klubach
Stworzenie cyklu powiatowych turniejów sportowych
dla młodzie y w ró nych dyscyplinach
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KIERUNEK ROZWOJU – TURYSTYKA I KULTURA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.4.4.
Organizacja dla mieszka ców i turystów imprez
promuj cych aktywny i zdrowy styl ycia

CELE STRATEGICZNE

I.5.

Wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej

I.5.1.
I.5.2.

I.6.

Organizacja systemu kształcenia z zakresu
turystyki

I.6.1.
I.6.2.

II.

WYKREOWANIE
POWIATU
SANOCKIEGO
JAKO
CENTRUM
KULTURALNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKLANYM

II.1.

Organizacja imprez kulturalnych o zasi gu
ponadregionalnym i transgranicznym

II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.

II.2.

Wzrost
uczestnictwa
mieszka ców
i organizacji
pozarz dowych
w
yciu
kulturalnym i społecznym powiatu

II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.
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Tworzenie
warunków
do
rozwoju
Centrum
Pielgrzymkowego w. Andrzeja Boboli w Strachocinie
Wspieranie władz Klasztoru Sióstr Nazaretanek
w Koma czy (miejsce internowania Kardynała Stefana
Wyszy skiego w latach 1955-56) w rozwoju funkcji
pielgrzymkowej
Organizacja szkole
z zakresu obsługi ruchu
turystycznego
rodowisk wiejskich oraz osób
pracuj cych w sektorze usług dla ludno ci
Organizacja systemu szkole dla mened erów turystyki
Organizacja corocznego happeningu pn. „Przyjazd
Cesarza Franciszka Józefa do Sanoka”
Organizacja festiwali muzycznych
Wznowienie organizacji festiwali filmowych
Organizacja festiwali folklorystycznych – propagowanie
mi dzykulturowej specyfiki powiatu sanockiego
Opracowywanie i promocja cyklicznego kalendarza
imprez kulturalnych na terenie powiatu
Powołanie Powiatowego Forum Kultury, skupiaj cego
osoby i instytucje działaj ce w sferze kultury
Remont budynku Młodzie owego Domu Kultury
Organizacja konkursów i przegl dów działalno ci
kulturalnej dzieci i młodzie y
Zorganizowanie systemu dotacji („małych grantów”) dla
mieszka ców i organizacji działaj cych w otoczeniu
kultury, turystyki i sportu
Promocja w ród mieszka ców powiatu zasad
wolontariatu i uczestnictwa w działaniach organizacji
pozarz dowych
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CELE STRATEGICZNE

KIERUNEK ROZWOJU – TURYSTYKA I KULTURA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
II.3. Zachowanie
i
rozwój
dziedzictwa II.3.1. Pozyskiwanie rodków na utworzenie i rozwój Parku
kulturowego powiatu sanockiego
Dziedzictwa Kulturowego, skupiaj cego Zamek wraz z
Muzeum Historycznym, Skansen (MBL) i Rynek
Sanocki
II.3.2. Wydawanie pisma kulturalnego przez przedstawicieli
kultury z Polski, Ukrainy i Słowacji
II.3.3. Prowadzenie własnej, cyklicznej działalno ci edytorskiej
obrazuj cej dorobek kulturalny powiatu
II.3.4. Organizacja cyklicznych wystaw prezentuj cych
dorobek kultury w Muzeum Historycznym w Sanoku –
współpraca z innymi muzeami z Polski i zagranicy
II.3.5. Ufundowanie corocznej nagrody literatury, kultury
i sztuki dla twórców z terenu powiatu sanockiego
II.3.6. Organizacja
corocznego
przegl du
dorobku
artystycznego twórców z terenu powiatu
II.3.7. Dokumentacja i ochrona dorobku kulturowego
mniejszo ci łemkowskiej i bojkowskiej
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I.

CELE STRATEGICZNE
WSPIERANIE
ROZWOJU
LOKALNYCH PRZEDSI BIORSTW I
PRZYCI GANIE
NOWYCH
INWESTORÓW

KIERUNEK ROZWOJU – GOSPODARKA LOKALNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.1.
Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia I.1.1.
Stworzenie internetowego portalu gospodarczego dla
organizacyjnego i merytorycznego do rozwoju
lokalnych przedsi biorców
lokalnej przedsi biorczo ci
I.1.2.
Opracowanie i wydanie poradnika dla przedsi biorców
rozpoczynaj cych działalno gospodarcz dotycz cego
zasad prowadzenia firmy
I.1.3.
Tworzenie
i
doskonalenie
baz
danych
dla
przedsi biorców (dotycz cych np. potencjalnych
mo liwo ci eksportowych i kooperacyjnych, regulacji
obowi zuj cych na jednolitym rynku europejskim) i ich
zamieszczanie w portalu gospodarczym
I.1.4.
Organizacja konferencji, seminariów dla przedstawicieli
firm powiatu i instytucji otoczenia biznesu
I.1.5.
Rozwój doradztwa dla osób podejmuj cych działalno
gospodarcz oraz małych i rednich przedsi biorstw współpraca z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami
otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci
I.1.6.
Stworzenie niekomercyjnego funduszu wspieraj cego
finansowo rozwój istniej cych i nowych firm (Fundusz
Po yczkowy, Fundusz Por cze Kredytowych)
I.2.

Efektywna promocja walorów gospodarczych
powiatu

I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
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Udział w przedsi wzi ciach o charakterze targowowystawienniczym (targi i wystawy gospodarcze,
komunalne i inwestycyjne) i działania o charakterze
wydawniczym (materiały informacyjne o powiecie i jego
gospodarce)
Stworzenie
systemu
promocji
produktów
charakterystycznych dla powiatu sanockiego na rynkach
zagranicznych i krajowym
Zbudowanie marki produktów regionu opartej na
wysokiej jako ci i czysto ci rodowiska naturalnego
Promocja
mo liwo ci
wykorzystania
surowców
naturalnych powiatu (kruszywo naturalne) w celach
przemysłowych
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KIERUNEK ROZWOJU – GOSPODARKA LOKALNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.2.5.
Ufundowanie corocznej nagrody dla „Najlepszego
Przedsi biorcy Powiatu”

CELE STRATEGICZNE

I.3.

Aktywizacja
i
promocja
inwestycyjnych w powiecie

terenów

I.3.1.
I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.

II.

AKTYWIZACJA
TERENÓW
WIEJSKICH POWIATU SANOCKIEGO

II.1.

Dostosowanie
produkcji
rolnej
do
uwarunkowa
rodowiskowych
regionu
i standardów europejskich

II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.
II.1.6.
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Sporz dzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów
i obiektów inwestycyjnych w skali całego powiatu;
Prowadzenie działa słu cych pozyskiwaniu nowych
terenów pod inwestycje w powiecie – wykup, scalanie i
zamiana gruntów;
Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej
powiatu w formie drukowanej (kolorowa broszura)
i elektronicznej (w portalu gospodarczym powiatu)
Wykorzystywanie
(rewitalizacja)
obiektów
poprzemysłowych w powiecie na działalno gospodarcz ,
kulturaln lub edukacyjn
Koordynacja polityki gmin powiatu w zakresie
rozbudowy systemu zach t dla inwestorów
Współpraca władz powiatu z władzami Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w promocji
Obszaru Przemysłowego w Sanoku
Organizacja bezpłatnego doradztwa specjalistycznego i
szkole
z zakresu organizowaniem produkcji i
zarz dzania gospodarstwem rolnym
Opracowywanie i rozpowszechnianie na szczeblu
powiatu Sanockiego Informatora Rolniczego
Tworzenie warunków do rozwoju hodowli bydła, owiec,
kóz i koni
Tworzenie
warunków
do
wykorzystania
nie
u ytkowanych ł k i pastwisk na cele produkcji rolnej
Tworzenie warunków do powstawania hodowlanych
stawów rybnych
Promocja produkcji wierzby energetycznej w ród
mieszka ców wsi
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KIERUNEK ROZWOJU – GOSPODARKA LOKALNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
II.1.7. Wsparcie merytoryczne rolników w unowocze nianiu
zaplecza technicznego w gospodarstwie rolnym (budynki
gospodarcze, sprz t i maszyny rolnicze) – pomoc w
wypełnianiu wniosków aplikacyjnych do sektorowego
programu dla rolników (SPO-ROL)
II.1.8. Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów i po yczek na
rozwój
gospodarstw
ekologicznych
i owocowowarzywnych (np. uprawa truskawek, malin, porzeczek,
borówek, pieczarek, warzyw) – dostarczanie informacji i
pomoc w wypełnianiu wniosków grantowych
II.1.9. Koordynacja przepływu informacji handlowej w celu
zacie niania współpracy producentów
I odbiorców
ywno ci (giełdy, hurtownie, pensjonaty, hotele, zakłady
przetwórstwa rolnego, hipermarkety)

CELE STRATEGICZNE

II.2.

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych
zakładów przetwórczych

II.2.1.

II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.

II.3.

Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług
specjalistycznych
i
rzemiosła,
funkcjonuj cych w otoczeniu rolnictwa
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II.3.1.
II.3.2.

Prowadzenie działa wspieraj cych powstawanie grup
producenckich wytwarzaj cych olej rzepakowy i
słonecznikowy oraz inne produkty rolne – organizacja
szkole , warsztatów, seminariów;
Upowszechnienie i poprawa systemów kontroli jako ci
produktów w lokalnych zakładach przetwórczych –
pomoc we wdra aniu norm jako ci HACCP
Wspieranie promocji produktów lokalnych przetwórni
rolno-spo ywczych
Koordynacja działa maj cych na celu współprac
pomi dzy
firmami
przetwórczymi
działaj cymi
w podobnej bran y – kojarzenie partnerów handlowych
Wspieranie
osób
rozpoczynaj cych
działalno
usługow i rzemie lnicz na obszarach wiejskich
powiatu
Wspieranie powstawania zaplecza przechowalniczego
dla towarów rolno-spo ywczych
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I.

KIERUNEK ROZWOJU – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA RODOWISKA
CELE STRATEGICZNE
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.1.
Usprawnienie systemu komunikacyjnego w I.1.1.
WZROST DOST PNO CI
Modernizacja ci gów komunikacyjnych prowadz cych
powiecie
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
do atrakcyjnych turystycznie miejsc w powiecie
SŁU CEJ ROZWOJOWI
I.1.2.
Modernizacja sieci poł cze pomi dzy drog nr 28
GOSPODARCZEMU
Zator-Medyka-Granica Pa stwa, a drog Koma czaI ZWI KSZAJ CEJ ATRAKCYJNO
Cisna
ZAMIESZKANIA
I.1.3.
Przebudowa drogi Sanok-Bukowsko wraz z obiektami
W POWIECIE
mostowymi
I.1.4.
Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra
I.1.5.
Przebudowa mostów w ci gu drogi Tarnawa-Kalnica (3
mosty)
I.1.6.
Przebudowa mostów w ci gu drogi Zarszyn-Odrzechowa
(2 mosty)
I.1.7.
Przebudowa drogi Sanok-Mrzygłód-Tyrawa Wołoska
wraz z obiektem mostowym
I.1.8.
Konserwacja mostów wojskowych na rzece San
I.1.9.
Modernizacja ci gu dróg do przej cia granicznego w
Radoszycach
I.1.10. Modernizacja dróg ł cz cych powiat sanocki
z s siednimi powiatami
I.1.11. Inwentaryzacja gruntów przy trasach komunikacyjnych i
podj cie działa zmierzaj cych do uregulowania ich
własno ci
I.1.12. Nawi zanie współpracy z miastami i gminami z terenu
powiatu w celu ułatwienia dost pu do gruntów przy
drogach i trasach kolejowych dla inwestorów i
przygotowanie ich pod inwestycje (odpowiednie zapisy
w
planach
zagospodarowania
przestrzennego,
uzbrojenie, itp.)
I.1.13. Upowszechnienie informacji o istniej cych trasach,
miejscach postoju zajazdach, hotelach, stacjach
benzynowych itp. oraz korzy ciach jakie daje
podró owanie przez powiat (materiały, oznakowanie)
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KIERUNEK ROZWOJU – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA RODOWISKA
CELE STRATEGICZNE
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.2.
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
I.2.1.
Tworzenie
warunków
do
rozbudowy
sieci
telekomunikacyjnej w powiecie
I.2.2.
Stworzenie systemu obsługi interesantów poprzez
składanie, załatwianie i monitoring spraw przez internet
(przyjazny e-Urz d)
I.2.3.
Rozwój publicznych punktów dost pu do internetu
I.3.

Koordynacja
rozwoju
infrastruktury
wodoci gowej i kanalizacyjnej na terenie
powiatu oraz gospodarki wodnej

I.3.1.

I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.

I.3.6.
I.3.7.
I.4.

Profesjonalizacja
systemu
odpadami w powiecie
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gospodarki

Modernizacja
i
rozbudowa
istniej cej
sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni cieków oraz budowa
nowej infrastruktury na terenie miasta Sanoka, miasta
i gminy Zagórz, gmin: Besko, Bukowsko, Koma cza,
Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn
Budowa oczyszczalni grupowych oraz promocja
przydomowych oczyszczalni cieków na obszarach
zabudowy rozproszonej
Modernizacja istniej cych uj
wody w Trepczy
i Zasławiu
Rozbudowa sieci wodoci gowej na terenie wszystkich
jednostek samorz dowych powiatu sanockiego w
oparciu o uj cia wody na Sanie i na zbiorniku w Besku
Rozbudowa sieci wodoci gowej na terenach wiejskich z
wykorzystaniem
istniej cych
i projektowanych
wodoci gów z obj ciem scentralizowanym systemem
zaopatrzenia w wod wszystkich wsi o zwartej
zabudowie
Budowa nowych stacji wodoci gowych w miejscach
deficytu wody
Rozwój systemu monitoringu stanu wody na rzekach
przepływaj cych przez teren powiatu Sanockiego

I.4.1.

Wskazanie lokalizacji i budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Sanok”

I.4.2.

Rozszerzenie
selektywnej
zbiórki
odpadów,
pozwalaj cej na pozyskiwanie surowców wtórnych,
poprzedzone kampani promocyjn tego systemu
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KIERUNEK ROZWOJU – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA RODOWISKA
CELE STRATEGICZNE
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.4.3.
Wprowadzenie, we wsiach o zwartej zabudowie,
wielokomorowych
kontenerowych
punktów
do
selektywnej zbiórki odpadów lub selektywna zbiórka
odpadów w miejscu wytwarzania (worki plastikowe albo
małe pojemniki)
I.4.4.
Stworzenie systemu wsparcia finansowego słu cego
wymianie materiałów zawieraj cych azbest (w dachach,
rurach wodoci gowych itp.) oraz utylizacji odpadów
azbestowych

II.

ZRÓWNOWA ONE
WYKORZYSTANIE
RODOWISKA
NATURALNEGO POWIATU

II.1.

Tworzenie warunków do zwi kszenia
wykorzystania ródeł energii przyjaznych
rodowisku

I.4.5.

Podejmowanie działa słu cych likwidacji dzikich
wysypisk mieci w powiecie

II.1.1.

Ustalenie
mo liwo ci
wykonania
inwestycji
wykorzystuj cych alternatywne ródła energii na terenie
powiatu – podejmowanie działa w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego
Promowanie
i
wspomaganie
wykorzystania
ekologicznych ródeł energii przez instytucje prywatne i
publiczne

II.1.2.

II.2.

Wzrost
wiadomo ci
ekologicznej
mieszka ców powiatu sanockiego

II.2.1.

Utworzenie
Powiatowego
Centrum
Edukacji
Ekologicznej, b d cego miejscem promocji lokalnych
zasobów przyrodniczych i krzewienia warto ci
ekologicznych

II.2.2.

Wzbogacenie edukacji ekologicznej w szkołach
gminnych i powiatowych
Przeprowadzenie akcji promuj cych wykorzystywanie
opakowa ekologicznych i wiadome korzystanie z dóbr
rodowiska przyrodniczego

II.2.3.

II.3.

Zwi kszanie powierzchni terenów czystych
ekologicznie
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II.3.1.

Inicjowanie i wspieranie działa na rzecz tworzenia
nowych rezerwatów przyrody, u ytków ekologicznych
i stanowisk dokumentacyjnych
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KIERUNEK ROZWOJU – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA RODOWISKA
CELE STRATEGICZNE
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
II.3.2. Sukcesywne zalesianie gruntów marginalnych zgodnie z
granicami polno-le nymi i w oparciu o Krajowy
Program Zwi kszania Lesisto ci
II.4.

Zachowanie
wiejskiego

i

piel gnacja

krajobrazu

II.4.1.
II.4.2.
II.4.3.
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Preferowanie projektów architektonicznych wpisuj cych
si w krajobraz wiejski
Organizacja powiatowych konkursów na najładniejsze
gospodarstwo i ogrody
Współpraca z Wojewódzk Inspekcj Ochrony Ro lin w
działaniach maj cych na celu usuni cie barszczu
Sosnkowskiego z terenu powiatu
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I.

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE STRATEGICZNE
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
Dostosowanie
kierunków
kształcenia I.1.1.
Prowadzenie systemu monitoringu rynku pracy
WZROST
POZIOMU I.1.
w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb
badaj cego zapotrzebowanie, preferencje zawodowe i
WYKSZTAŁCENIA MIESZKA CÓW
rynku
pracy
wymagania
pracodawców wzgl dem zatrudnianych osób
POWIATU
I.1.2.
Współpraca
władz
powiatu
ze
rodowiskami
gospodarczymi i społecznymi w poszerzaniu oferty
edukacyjnej
na
szczeblu
ponadgimnazjalnym
i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku
pracy
I.1.3.
Współpraca Powiatowego Urz du Pracy ze szkołami w
zakresie doradztwa zawodowego i kształtowania kariery
zawodowej młodych ludzi
I.1.4.
Uwzgl dnianie w procesie nauczania szkolnego
zagadnie
przygotowuj cych młodzie
do
ycia
w warunkach globalizacji gospodarki i konkurencyjnego
rynku pracy
I.1.5.
Współpraca
szkół
powiatu
z
instytucjami
popularyzuj cymi funkcjonowanie Polski w Unii
Europejskiej
I.1.6.
Wspieranie
działalno ci
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
I.1.7.
Współpraca z Pa stwow Wy sz Szkoł Zawodow
oraz innymi uczelniami wy szymi działaj cymi w
Sanoku w procesie kształcenia uczniów i doskonalenia
zawodowego rodowisk o wiatowych
I.1.8.
Utworzenie i rozwijanie lokalnego systemu informacji
naukowej przy współpracy z bibliotek pedagogiczn
I.2.

Wyrównywanie
szans
młodzie y z terenu powiatu

edukacyjnych

I.2.1.

I.2.2.
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Organizowanie ró nych form pomocy dla młodzie y
podejmuj cej nauk w szkołach ponadgimnazjalnych i
studiuj cej (stypendia, nagrody, por czenia kredytowe
itp.)
Rozszerzenie działalno ci pozalekcyjnej w szkołach i
placówkach o wiatowo-wychowawczych
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CELE STRATEGICZNE

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.2.3.
Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik
nauczania w procesie kształcenia młodzie y szkół
ponadgimnazjalnych
I.2.4.
Rozwój
mi dzynarodowej
współpracy
uczniów
i nauczycieli do pogł biania znajomo ci j zyków obcych
I.3.

Stworzenie dobrych warunków do nauki
i pracy w szkołach powiatu

I.3.1.
I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.
I.3.7.
I.3.8.
I.3.9.
I.3.10.
I.3.11.
I.3.12.
I.3.13.
I.3.14.
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Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w
Sanoku
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku
Poprawa stanu technicznego obiektu Zespołu Szkół nr 3
w Sanoku
Poprawa stanu technicznego obiektu II Liceum
Ogólnokształc cego
Budowa
sali
gimnastycznej
II
Liceum
Ogólnokształc cego w Sanoku
Remont
kapitalny
obiektu
Zespołu
Szkół
w Nowosielcach
Wymiana kotłowni, stolarki okiennej i docieplenie
budynku
w
Specjalnym
O rodek
SzkolnoWychowawczym
Remont obiektu i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1
Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 5
Wymiana okien, docieplenie i elewacja budynku Zespołu
Szkół Nr 4
Docieplenie i elewacja budynku, wymiana płytek
i malowanie sal, wykonanie ogrodzenia I Liceum
Ogólnokształc cego
Remont techniczno-sanitarny budynku Bursy Szkolnej
Docieplenie stropu i wymiana okien w budynku
Centrum Kształcenia Praktycznego
Wspieranie stara szkół w zakresie wyposa enia
pracowni komputerowych i sal lekcyjnych
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CELE STRATEGICZNE

II.

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
I.4.
Rozwój
kształcenia
ustawicznego I.4.1.
Stworzenie banku danych na temat zawodowych szkole
mieszka ców powiatu
specjalistycznych dost pnych dla ró nych grup
zawodowych w powiecie
I.4.2.
Podnoszenie umiej tno ci zawodowych personelu
administracji publicznej, przedsi biorstw i organizacji
pozarz dowych w powiecie w zakresie pozyskiwania i
zarz dzania funduszami pomocowymi, w tym
funduszami strukturalnymi UE
I.4.3.
Organizacja szkole zawodowych dla osób dorosłych –
bezrobotnych, poszukuj cych pracy i pracuj cych, w
tym kursów na odległo

ZMNIEJSZENIE
POZIOMU
I SPOŁECZNYCH
SKUTKÓW
BEZROBOCIA W POWIECIE

II.1.

Tworzenie warunków do utrzymywania
i powstawania nowych miejsc pracy

II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.

II.1.5.

II.2.

Prowadzenie działa
bezrobotne

aktywizuj cych osoby

II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.

FRDL - Małopolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Rozpowszechnianie informacji w ród przedsi biorców o
mo liwo ciach refundowania kosztów utworzenia
nowych miejsc pracy
Współpraca ze szkołami, przedsi biorcami i instytucjami
przeciwdziałaj cymi bezrobociu w zakresie organizacji
sta y lub przygotowania zawodowego młodzie y
Wspieranie inicjatyw lokalnych maj cych na celu pomoc
młodzie y w wej ciu na rynek pracy
Wspieranie kobiet na lokalnym rynku pracy (m.in.
ułatwianie tworzenia nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych kobiet, pomoc w godzeniu
ycia
zawodowego i rodzinnego)
Organizacja „Targów Pracy” i „Giełdy Zawodów” –
cyklicznych spotka osób bezrobotnych, poszukuj cych
pracy i pracodawców
Organizacja spotka integracyjnych i motywacyjnych
dla osób bezrobotnych
Realizacja umów trójstronnych w zakresie szkole :
Powiatowy Urz d Pracy – bezrobotny – pracodawca
Tworzenie i wdra anie specjalnych programów wsparcia
dla osób zwalnianych z przyczyn nie dotycz cych
pracowników (działania w ramach outplacementu)
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CELE STRATEGICZNE

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
II.3. Rozwój systemu informacji z zakresu II.3.1. Stworzenie sieci Lokalnych Centrów Informacji
po rednictwa
pracy
i
poradnictwa
Zawodowej na bazie istniej cych placówek (szkół,
zawodowego
bibliotek, organizacji otoczenia biznesu, etc.) przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii
informatycznych
II.3.2. Wprowadzanie
nowoczesnych
technologii
komputerowych w rozwoju usług poradnictwa
zawodowego i po rednictwa pracy
II.3.3. Stosowanie przez doradców zawodowych nowoczesnych
technik pracy indywidualnej i grupowej (spotkania,
warsztaty, etc.)

III. WZROST POZIOMU ZASPOKOJENIA
POTRZEB OBYWATELI W ZAKRESIE
ZDROWIA
I
BEZPIECZE STWA
PUBLICZNEGO

III.1. Modernizacja Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

III.1.1. Zagospodarowanie budynku i otoczenia Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego
III.1.2. Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
III.1.3. Zmiana przeznaczenia obiektów Kuchni SP ZOZ
w Sanoku na działalno medyczn
III.1.4. Modernizacja „starej” cz ci szpitala w Sanoku przy ul.
800-Lecia 26

III.2. Stworzenie systemu szerokiego wachlarza
profesjonalnych usług zdrowotnych dla
mieszka ców powiatu i turystów

III.2.1. Współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Sanoku – D brówce w zakresie usprawnienia
organizacyjnego i doposa enia CPR
III.2.2. Wspieranie działa zmierzaj cych do powstania O rodka
Hipoterapii
III.2.3. Utworzenie w powiecie miejsc opieki paliatywnej i
geriatrycznej
III.2.4. Wspieranie procesu wyposa enia zakładów opieki
zdrowotnej w nowoczesn aparatur i sprz t medyczny
III.2.5. Współpraca z Pa stwow Wy sz Szkoł Zawodow w
Sanoku w zakresie intensyfikacji procesów szkolenia
kadry medycznej
III.2.6. Stała analiza stanu zdrowotno ci mieszka ców
i dostosowywanie struktur sanockiej słu by zdrowia do
zaspokajania potrzeb zdrowotnych
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CELE STRATEGICZNE

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
III.2.7. Promocja zdrowia poprzez okresowe, bezpłatne akcje
profilaktyczne prowadzone w ród mieszka ców powiatu
– współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarz dowymi i mediami regionalnymi
III.3. Aktywizacja działa na rzecz profilaktyki
i integracji
społecznej
osób
zagro onych wykluczeniem społecznym,
w tym niepełnosprawnych

III.3.1. Wspieranie działa
Fundacji im. Brata Alberta
w utworzeniu Zakładu Piel gnacyjno-Opieku czego,
wiadcz cego usługi z zakresu opieki i piel gnacji oraz
rehabilitacji zdrowotnej osób starszych
III.3.2. Wymiana informacji i koordynacja działa ró nych
instytucji w zakresie integracji społecznej osób
zagro onych wykluczeniem społecznym
III.3.3. Organizacja warsztatów i szkole aktywizuj cych dla
osób zagro onych wykluczeniem społecznym
III.3.4. Organizacja we współpracy z pracodawcami prac
krótkoterminowych dla osób zagro onych wykluczeniem
społecznym
III.3.5. Zorganizowanie Centrum Integracji Społecznej,
realizuj cego reintegracj zawodow i społeczn osób
zagro onych wykluczeniem społecznym dla (m.in.
byłych wi niów, osób uzale nionych od alkoholu i
narkotyków, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych
powy ej 3 lat)
III.3.6. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach
u yteczno ci publicznej powiatu

III.4. Prowadzenie
zapewniaj cych
w powiecie

III.4.1. Prowadzenie szerokiego zakresu działa informacyjnych
i prewencyjnych maj cych na celu zwi kszenie poczucia
bezpiecze stwa publicznego w ród mieszka ców
powiatu
III.4.2. Zwi kszanie poziomu porz dku publicznego na terenie
powiatu poprzez cisł współprac samorz du ze
słu bami przeciwdziałaj cymi naruszeniom prawa i
przepisów w zakresie ochrony rodowiska

aktywnych
porz dek
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działa
publiczny
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CELE STRATEGICZNE

KIERUNEK ROZWOJU – ZASOBY LUDZKIE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
CELE OPERACYJNE
ZADANIA
III.4.3. Zarz dzanie kryzysowe – współdziałanie władz powiatu
z wła ciwymi podmiotami w zakresie ratowania ycia i
zdrowia obywateli w przypadku wyst pienia kl sk
ywiołowych,
wypadków
drogowych,
awarii
technicznych oraz innych miejscowych zagro e
III.4.4. Wykorzystanie
technologii
społecze stwa
informacyjnego do działa z zakresu bezpiecze stwa –
rozbudowa
systemu
monitoringu
(kamer)
w
newralgicznych punktach powiatu
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