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„Nic tak nie zmienia człowieka,
jak przejœcie od gorszego do lepszego”

„Mĕdroœć Wschodu” zacytowana powy¿ej była jednĕ z wielu przesłanek przy opracowywaniu niniejszej strategii. Lepsze jutro – to nadzieja,
która tkwi w sercu ka¿dego z nas. Lepsze jutro – to nadzieja na zmianĚ
człowieka...
Strategia którĕ przedstawiamy jest drogowskazem dla wszystkich. Jej
zapisy to nie tylko diagnozowanie stanu gminy, to nie tylko zbiór zasad
podziału przyszłego bud¿etu rozwojowego gminy czy spodziewanych z
zewnĕtrz œrodków pomocowych. To tak¿e wielka zbiorowa inspiracja do
racjonalnych działañ na rzecz rozwoju Ziemi Tuliszkowskiej.
Strategia jest dokumentem, który proponuje zbiór zasad działania
wszystkim, którzy mogĕ i chcĕ wpływać na zmianĚ naszej małej Gminnej
Ojczyzny.
Nie jest dokumentem zamkniĚtym. Jej treœć mo¿na bĚdzie doskonalić w miarĚ zmian warunków działania.
Realizacja zało¿eñ strategii rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków bĚdzie naszym najwiĚkszym wspólnym sukcesem.
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W procesie budowania strategii
brali udział następujący przedstawiciele gminy
Krystyna Gębicka – Koordynator ds. Strategii
Zenon Matuszewski – Burmistrz UGiM
Bolesław Mazurek – Sekretarz Gminy

Zespół d/s oświaty i kultury
Ziemiański Mirosław
Konieczka Krzysztof
Czekała Piotr
Marciniak Roman
Pacholski Władysław
Ścisły Roman
Chmielewski Arkadiusz
Kopczyk Renata
Wenc Halina
Kozłowska Barbara
Nawrocka Anna
Przybysz Alina
Wieruchowski Bogdan
Dominiak Janina
Zawadzki Marek
Zajdlic Zenon
Kulig Stanisław
Gradecki Zbigniew
Łusiaczyk Józef
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Zespół d/s zdrowia i pomocy społecznej
Mikołajczyk Jan
Zajdlic Zenon
Zając Lutosław
Olejnik Anna
Kozłowska Jadwiga
Maria Michalska
Jaworska Danuta
Naglewski Bogusław
Rybicki Daniel
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Jaskulski Andrzej
Mazurek Bolesław
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Zespół d/s infrastruktury
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Patrzykąt Halina
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Szwankowski Marian
Mikołajczyk Jan
Wieruchowski Bogdan
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Rybicki Daniel
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Zespół d/s rozwoju gospodarczego
Nawrocka Maria
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Marciniak Roman
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Nadzór merytoryczny i wykonanie należały do Zespołu ekspertów
Biura Partnerstwa Samorządu Terytorialnego w Poznaniu (LGPP):
Małgorzaty Ornoch-Tabedzkiej
Radosława Szarleja
Bartłomieja Kustonia

Tuliszków – Poznań, październik 2000
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U C H W A Ł A

NR XX/137/2000

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku
W

sprawie opracowania strategii rozwoju gminy Tuliszków

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1996 roku Nr 15, poz. 74 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje;
§ 1
Rada Miejska uznaje za celowe opracowanie strategii rozwoju gminy Tuliszków
celem stworzenia programów gospodarczych będących podstawą do podejmowania decyzji
społecznych i gospodarczych we wszystkich dziedzinach, życia gminnej społeczności.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Gminy i Miasta do przedstawienia Radzie trybu i organizacji
oraz harmonogramu prac związanych z opracowaniem strategii.
§ 3
1. Zarząd Gminy i Miasta określił wysokość środków finansowych niezbędnych do wdrożenia
procedur t j. ocen, opinii, analiz a także zatrudnienia niezbędnych konsultantów
celem rzetelnego przygotowania prac związanych z kompleksowym opracowaniem strategii.
2. Rada Miejska zabezpieczyła środki, o których mowa w ust. 1 w budżecie na rok 2000.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Gminy i Miasta do informowania Rady Miejskiej o zakresie
zaawansowania prac nad opracowaniem przedmiotowej strategii.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i miasta.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuliszkowie
Piotr Czekała
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1.
PROCES I METODA PRZYGOTOWANIA STRATEGII
Proces budowy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Tuliszków opiera się na metodzie
planowania strategicznego, wypracowanej przez pracowników biura poznańskiego Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). Metoda ta została zastosowana w swojej pierwotnej formie w małych gminach wiejskich. W założeniach stosuje podstawy zarządzania
strategicznego przeniesione z doświadczeń amerykańskich jednostek samorządu terytorialnego, jednak z szerokim uwzględnieniem specyfiki polskiego prawodawstwa, oraz potrzeb i
możliwości rozwojowych polskiej wsi. Metoda ta wprowadza wiele unikatowych rozwiązań
możliwych do zastosowania przede wszystkim w małych, wiejskich społecznościach lokalnych, takich jak: aktywna pomoc ze strony gminy w zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych i sporządzeniu diagnozy stanu gminy oraz szeroka partycypacja
przedstawicieli rożnych instytucji z trenu gminy w określaniu możliwości rozwojowych i
budowaniu programów strategicznego rozwoju.
W sierpniu 2000 roku podpisano porozumienie o przystąpieniu do prac nad strategią
gminy Tuliszków. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie a Zarządem Gminy Tuliszków powierzono prace
nad opracowaniem dokumentu konsultantom Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). Jeszcze w sierpniu rozpoczął się pierwszy etap tworzenia strategii, polegający na gromadzeniu danych niezbędnych do sporządzenia kompleksowego obrazu poszczególnych obszarów życia gminy. W pierwszym okresie kilka zespołów osób pracujących w urzędzie, jednostkach mu podległych i innych instytucjach z terenu gminy zbierało
informacje o sytuacji w różnych obszarach problemowych gminy, które dalej stały się podstawą analizy stanu gminy Tuliszków. Tak zebrane informacje, po dokonaniu obróbki i weryfikacji przez konsultantów zostały, przygotowane do przedstawienia na warsztatach.
Pierwsze warsztaty strategiczne poświęcono omówieniu poszczególnych sektorów.
Przedstawiono i przedyskutowano opracowane materiały z udziałem zaproszonych grup
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, pełniących rozmaite funkcje publiczne na terenie
gminy. Rozpoczęły się również prace nad wyznaczeniem strategicznych kierunków i programów rozwoju. W rezultacie na podstawie materiałów uzyskanych w czasie warsztatów,
powstał zarys drugiej części strategii - programów i projektów realizacyjnych.
Materiał ten został przekazany szefom poszczególnych zespołów roboczych, które przy
udziale konsultantów dokonały doprecyzowania wszystkich projektów, wraz z jak najdokładniejszym określeniem celów wyodrębnionych zadań i innych niezbędnych informacji.
W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami strategii uwzględniono wymagania
pryncypiów zarządzania strategicznego, które składają się z czterech zasadniczych faz działania: diagnozy, planowania, wdrożenia i oceny. Kluczowym elementem w przygotowaniu strategii rozwoju jest oczywiście planowanie, ale o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego
wdrożenia. Ponieważ większość problemów związanych z realizacją strategii wynika z niezbyt
precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym dokumencie stworzono przejrzysty schemat programów i projektów realizacyjnych
ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne „produkty” przeprowadzonych zajęć
warsztatowych wynikają bezpośrednio z opisanych w pierwszej części strategii (diagnozie)
uwarunkowań rozwojowych oraz z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju gminy.
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Tworząc karty poszczególnych projektów wykorzystano opracowaną w latach 70-tych
przez USAID metodę LogFrame. Każdy z opisanych programów zawiera określone następujące elementy: cel, rezultaty, wskaźniki efektów oraz źródła informacji niezbędnych do
ich monitorowania. Sam kształt tabel został oparty o karty wzorów projektów inwestycyjnych, zaczerpnięte z formularzy aplikacyjnych funduszy pomocowych i przedakcesyjnych
Unii Europejskiej i dostosowany do potrzeb planowania strategicznego.
Na strukturę każdego omawianego w Strategii programu składają się następujące elementy:
Określenie celu:

Identyfikuje on efekty, jakie przewidywane są do osiągnięcia w wyniku wykonanych działań.
Wskaźniki efektów:

Obliczanie efektywności to stopień, w jakim osiągamy zamierzony sukces, czyli odpowiedź na pytanie, czy i na ile zakładane cele zostały osiągnięte. Wskaźniki efektywności odnoszą się do ogólnie zarysowanych celów, takich jak poprawa warunków czy standardu życia.
Źródła informacji:

Dla wskaźników efektywności źródłami informacji są miejscowe podmioty administracyjne oraz porównywalne dane gromadzone przez gminy ościenne (w ramach powiatu tureckiego), a także dane zebrane np. dla Systemu Analiz Samorządowych. Określają one poziom rozwoju danej społeczności lokalnej.
Ryzyko i wpływ:

Dla wszystkich elementów procesu LogFrame określamy elementy ryzyka, które mogą
wpłynąć na realizację projektów. Przewidując ryzyko określono inne czynniki, które mogą
przyczynić się do sukcesu i porażki realizowanych przez gminę zadań określonych w strategii. Ryzyko i wpływ odnoszą się także do rezultatów i wyników projektów.
Rezultaty /wyniki/ projektów:

Rezultaty to wpływ. jaki realizacja zadań wywarła na mieszkańców lub efekty realizacji
projektu mierzone jako proporcja wkładu do wyników. Mogą one mieć pośrednie lub bezpośrednie znaczenie w ocenie osiągniętego celu.
Wkład:

To zapisane w kartach projektu środki finansowe przeznaczone na jego realizację.
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2.
UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY
2.1. Uwarunkowania rozwoju – analiza SWOT
Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz
określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Przyjęte metoda (nazwa SWOT pochodzi z
języka angielskiego: strenghts, weeknesses, opportunities, threats) pozwala na zebranie i
uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach.
Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.
W Gminie Tuliszków skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów gminy, jej
atutów i problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane z położeniem geograficznym, obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym i poziomem rozwoju gospodarczego.
Analizie poddano cztery duże obszary działalności gminy: gospodarkę (w tym rolnictwo), infrastrukturę, oświatę, kulturę i administrację publiczną oraz bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i pomoc społeczną.
Wykonana podczas warsztatów analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach przedstawia się w sposób następujący:
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Mocne strony
1. rozwinięte sadownictwo (tradycja)
2. sadownicy posiadają chłodnie, przechowalnie owoców
3. bliskość drogi krajowej
4. aktywność gospodarcza mieszkańców
5. tereny do wykorzystania pod inwestycje,
budownictwo
6. ludność w wieku produkcyjnym

Słabe strony
1. brak integracji sadowników
2. brak dużego zakładu pracy, szczególnie
przetwórstwa owocowego
3. brak koncepcji rozwoju gospodarczego
4. słabe zarządzanie potencjałem gminy
5. brak organizacji terenów pod budownictwo
6. gleby o niskiej bonitacji
7. brak naturalnego zbiornika wodnego
8. słaba polityka informacyjna

Jako możliwości rozwiązania problemów gospodarczych gminy wymieniano:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rozwój współpracy z ODR-em
potrzebę inwestycji infrastrukturalnych w celu oferowania robót publicznych
rozważenie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę
stworzenie warunków dla rozwoju biznesu
promocję gminy na zewnątrz
pomoc w tworzeniu grup producentów
organizację szybkiego przekazu informacji
stworzenie mechanizmów zatrzymania osób w wieku produkcyjnym w gminie
przygotowanie ofert inwestycyjnych, wspomaganie polityki zarządzania gruntami
kontynuację sprzedaży terenów pod usługi
prowadzenie programu zalesień.
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INFRASTRUKTURA
Mocne strony
Słabe strony
1. nowa oczyszczalnia
1. brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. w dużej części rozwiązany problem gospo- 2. zły stan mieszkań komunalnych
darki śmieciowej
3. szanse na podłączenie do nitki gazowej
3. zły stan dróg (brak obwodnicy, brak dróg
osiedlowych)
4. przynależność do krajowego sytemu ratow- 4. brak oczyszczalni w Grzymiszewie i Smaniczego
szewie
5. prawie pełne zwodociągowanie gminy
5 brak gazyfikacji
6. dobra sieć dróg
6. zawieszanie i ograniczanie połączeń komunikacyjnych
7. brak połączeń między hydroforniami
8. brak mieszkań socjalnych

Jako możliwości rozwiązania problemów sugerowano:
–

racjonalizację kosztu i ilości przetwarzanych ścieków – dążenie do zwiększania ilości
klientów
– zamknięcie sieci wodociagowej
– instalację wodomierzy w celu uniknięcia strat w sieci wodociągowej
– możliwość doprowadzenia gazu z Rychwała
– kontynuację budowy kanalizacji.
OŚWIATA, WYCHOWANIE I KULTURA
ORAZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Mocne strony
1. dobry poziom kształcenia w szkołach
2. wykwalifikowana kadra nauczycielska

Słabe strony
1. języki obce (angielski)
2. brak utwardzonych dróg lokalnych dla dowozu dzieci
2.szkoły centrami kultury w małych społecz- 3. słaba technicznie i niewystarczająca baza
nościach
lokalowa dla szkół
3. biblioteki przy szkołach
4. brak centralnego rejestru książek w bibliotekach
5. można wykorzystywać możliwości ze- 4. mała liczba dzieci w szkołach/ rozdrobniewnętrznego finansowania działalności kulnie szkół
turalnej i oświatowej
6. dobrze działający Dom Kultury
5. brak środków na komputery, kasety i ksero
w bibliotekach
6. brak koordynacji działań szkół (zabiegi o
fundusze zewnętrzne)

Wydatki na oświatę przekraczają 50 % wydatków budżetu gminy, a warunki nauczania
ze względu na problemy lokalowe wymagają pilnej poprawy. W trakcie debaty nad możliwościami poprawy sytuacji wymieniono przede wszystkim:
–
–
–

podjęcie inwestycji w centrach edukacyjnych
potrzebę zmiany obwodów szkolnych
możliwość zorganizowania dowozów dzieci do szkół małymi busami
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–
–

wyposażenie szkół, bibliotek i wszystkich instytucji publicznych w dostęp do internetu
podjęcie programów edukacyjnych w celu zapoznania pracowników instytucji publicznych z nowoczesnymi technologiami informacji
– przygotowanie bazy dla działalności organizacji pozarządowych
– usprawnienie obsługi klientów w urzędach
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA
Mocne strony
Słabe strony
1. dobre rozeznanie potrzeb pomocy społecz- 1. brak środków na podstawowe działania/
nej
likwidację barier społecznych i architektonicznych
2. możliwość współpracy z Bankiem Żywności 2. brak organizacji pozarządowych
i sklepami
3. zadowalający dostęp do usług specjalistycz- 3. konieczność nawiązywania współpracy z
nych
osobami prywatnymi w celach opiekuńczych
4. przynależność do krajowego sytemu ratow- 4. zagrożenie bezpieczeństwa osób mieszkająniczego
cych samotnie
5. istnienie wydziału prewencji przy Komen- 5. mało liczny Posterunek Policji (brak środków
dzie Powiatowej w Turku
na wykrywanie przestępstw i prewencję)
6. wysoka wykrywalność przestępstw
6. brak informacji na temat stanu zdrowia
mieszkańców.

Jako możliwość rozwiazania problemów w dziedzinie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego zwrócono uwagę na potrzebę
stworzenia zintegrowanych programów prewencji, w których realizację włączą się
wszystkie działajace na terenie gminy instytucje i organizacje.
2.2. Deklaracja misji
Misją Gminy Tuliszków jest wyznaczenie roli, jaką ma ona pełnić w dążeniu do najbardziej pożądanego rozwoju, w oparciu o posiadane zasoby i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Misja wytycza kierunek i sposób działania na okres do roku 2010.
Na podstawie analizy mocnych i słabych stron, opierając się na jej najczęściej wymienianych atutach, związanych z tradycyjnym na tym terenie rozwojem sadownictwa, sformułowano następująca deklarację:

Misją Gminy Tuliszków jest wspieranie rozwoju rolnictwa
i uzyskanie (do 2010 roku) statusu sadowniczego zagłębia
Wielkopolski, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną
i komunalną oraz wykształconym, bezpiecznym i zdrowym
społeczeństwem.
Postulat skoncentrowania sił na najlepiej rozwiniętej gałęzi rolnictwa i najefektywniejszym wykorzystaniu istniejących sadów oraz doświadczenia sadowników daje szansę stwo11
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rzenia spójnej polityki wspierającej tę działalność, szczególnie w zakresie lepszej promocji
na zewnątrz.
2.3.Cele strategiczne
W rezultacie prac Zespołu ds. Strategii sformułowano początkowo cztery, a potem trzy
strategiczne cele rozwoju Gminy Tuliszków. Oddzielne cele dotyczyły podniesienia jakości
świadczeń w zakresie oświaty i kultury oraz pomocy społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego, które w trakcie prac nad programami strategicznego rozwoju połączono we
wspólny program dotyczący zmian w zarządzaniu i poprawy poziomu usług publicznych.
Ich realizacja w perspektywie 10-letniej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji. Cele te są następujące:

1. Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej.
2. Wspieranie działalności gospodarczej i przeciwdziałanie bezrobociu.
3. Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych
w gminie.

12

Tuliszków – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

3.
CELE - PROGRAMY STRATEGICZNE
3.1 Opis i uzasadnienie wyboru celów
Główne cele strategiczne nie nawiązują bezpośrednio do misji. Jednak realizacja zaproponowanych programów, a szczególnie tych związanych z podniesieniem warunków
technicznych i organizacyjnych życia w gminie, ułatwi osiągnięcie przez gminę pożądanego
statusu określonego w misji .
Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców – mieszkańców, radnych, członków Zarządu, burmistrza oraz pracowników urzędu gminy, nie jest tylko listą życzeń i dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą
pracy personelu zarządzającego i kierującego usługami, dokumentem ustalającym hierarchię
ważności zadań i określającym czas ich realizacji.
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:

Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony
środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
Gospodarze gminy zdają sobie sprawę z faktu iż pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną jest dziś postrzegane jako podstawowy warunek dla prowadzenia działalności gospodarczej i jako jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych. Pełna infrastruktura techniczna oznacza nie tylko podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, czy też gęsta i o dobrej
jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów
stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też pełna telefonizacja (umożliwiająca dostęp do
światowej sieci internetowej). Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić
mieszkańcom gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie.
Nowoczesne rozwiązania z zakresu wyposażenia w infrastrukturę techniczną są obecnie ściśle związane z dbałością o środowisko – tym sposobem gminy, które decydują się na
inwestycje infrastrukturalne nie tylko żyją na wyższym poziomie, ale także w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu. Pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną jest również
warunkiem niezbędnym dla prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach silnej
konkurencji rynkowej. Ewentualne inwestycje na terenie gminy przez zewnętrzne podmioty
gospodarcze nie będą możliwe do przeprowadzenia bez stworzenia dla nich odpowiednich
warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych.
Z zaprezentowanej wcześniej diagnozy stanu gminy wynika, że uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej będzie związane z koniecznością poniesienia w
najbliższych latach bardzo znaczących środków finansowych.
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Cel strategiczny nr 2
Wspieranie działalności gospodarczej i przeciwdziałanie bezrobociu
Jednym z największych problemów, występującym w prawie każdej gminie w kraju jest
problem bezrobocia. Również w Gminie Tuliszków rzutuje on nie tylko na poziom zamożności mieszkańców, jest źródłem wielu napięć społecznych, zarówno dla mieszkańców,
jak i dla gminy (alkoholizm, wzrost przestępczości, konflikty rodzinne, niższe wpływy podatkowe, itp.). Gmina nie może w sposób bezpośredni zapewnić wielu nowych miejsc pracy, ale jest w stanie i chce podejmować działania polegające na wspieraniu i stymulowaniu
działalności gospodarczej. Największe znaczenie ma tutaj oferowanie atrakcyjnych terenów
do prowadzenia działalności, preferencje podatkowe oraz doradztwo i integracja środowiska biznesu. Celem programu jest przede wszystkim wzrost aktywności godpodarczej
mieszkańców, biorąc pod uwagę charakter gminy – wzrost opłacalności produkcji sadowniczej i rolnej. Działania takie przyczyniają się do realizacji misji gminy.

Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu
świadczonych usług publicznych w gminie
Rola zarządzających gminą ulega szybkiemu przeobrażeniu. Burmistrz i Zarząd Gminy
coraz częściej muszą występować w charakterze organizatorów i koordynatorów współpracy różnych instytucji publicznych i prywatnych na terenie gminy w celu podniesienia poziomu świadczonych usług oświatowych, komunalnych czy socjalnych Dochody Gminy
Tuliszków są relatywnie niskie i władze gminy nie mogą ze środków budżetowych zaspokoić wielu potrzeb społeczności lokalnej. Jedyną szansą gminy jest w tej sytuacji poszukiwanie
partnerów i wprowadzanie nowych instrumentów zarządzania i organizacji usług publicznych . Stanie się to między innymi dzięki kształtowaniu polityki informacyjnej i rozwoju,
których konsekwentna realizacja powinna doprowadzić do lepszej edukacji mieszkańców
oraz większej umiejętności reklamowania walorów własnej gminy na zewnątrz .
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1. Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i
zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej.

2. Wspieranie działalności
gospodarczej i przeciwdziałanie
bezrobociu

3. Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gmienie

1.1. Pełne podłączenie mediów

1.3. Poprawa warunków środowiska
naturalnego

2.1. Wspieranie działalności gospodarczej

3.1. Poprawa zarządzania potencjałem gminy

3.4. Poprawa infrastruktury oświatowej

1.1.1. Dokończenie zwodociągowania gminy

1.3.1. Pełna segregacja śmieci

2.1.1. Integracja sadowników
(pomoc w tworzeniu grup
producentów)

3.1.1. Opracowanie i wdrożenie strategii
promocji gminy

3.4.1. Rozwiązanie problemów lokalowych
gimnazjum

3.1.2. Poprawa polityki informacyjnej gminy

3.4.2. Poprawa wyposażenia bibliotek w
sprzęt

1.3.2. Utylizacja śmieci
1.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej

1.3.3. Program zalesień

2.1.3. Ulgi podatkowe dla firm
1.1.4. Budowa oczyszczalni
i kanalizacji
(w Grzymiszewie i Smaszewie)

1.4. Poprawa w zakresie budownictwa
komunalnego

1.2.1. Budowa obwodnicy Tuliszkowa

3.1.4. Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu
organizacji pozarządowych

2.1.4. Prowadzenie doradztwa dla
rolników
2.1.5. Przekwalifikowanie osób
bezrobotnych

1.2. Poprawa stanu dróg

3.1.3. Punkt obsługi interesantów

3.2. Integracja działań na rzecz polepszenia
warunków życia i zdrowia w gminie

3.2.3. Edukacja zdrowotna w szkołach i
środowiskach domowych

1.2.4. Utwardzenie dróg lokalnych

3.4.4. Doposażenie bibliotek w materiały
cyfrowe (oprogramowanie) i aktualizacja,
zakupy lektur
3.4.5. Remonty i modernizacja obiektów
oświatowych

3.2.1. Życie bez barier społecznych
3.2.2. Życie bez barier architektonicznych

1.2.2. i 1.2.3. Budowa gróg w
Tuliszkowie oraz chodnika w
Tuliszkowie i we wsiach

3.4.3. Wyposażenie szkół i bibliotek w łącza
elektronicznego przesyłu informacji

3.5. Wzrost poziomu nauczania

3.5.1. Zwiększenie liczby nauczycieli
języków obcych

3.2.4. Profilaktyka raka piersi
3.5.2. Rozwój zawodowy
kadry nauczycielskiej
3.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa

15

Schemat – Struktura budowy strategii

3.3.1. Alert dla samotnych

3.6. Zmiany w organizacji i
zarządzaniu usługami oświatowymi i
k lt l
i

3.3.2. Dostosowanie zasobów Policji
do potrzeb zapewnienia
bezpieczeństwa w gminie

3.6.1. Gminne szkoły podstawowe lokalnymi
centrami kultury

3.3.3. Bezpieczna droga do szkoły

3.6.2. Zmiana obwodów
szkolnych
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1.3.4. Melioracja użytków rolnych

1.1.3. Gazyfikacja gminy

2.1.2. Organizacja i sprzedaż
terenów pod działalność
gospodarczą
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3.2. Główne kierunki rozwoju – programy strategiczne

Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony
środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
3.2.1. Program 1.1. Pełne podłączenie mediów
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej są tzw. media, czyli wodociągi, kanalizacja wraz z oczyszczalniami, gazociągi, sieci telefoniczne (przewodowe i bezprzewodowe). Jak już wyżej wspomniano, pełne wyposażenie gospodarstw domowych w media jest
warunkiem niezbędnym dla zapewnienia wysokiego poziomu życia, a dla podmiotów gospodarczych – warunkiem koniecznym dla ich funkcjonowania. Spełnienie tych warunków jest
niezbędnym minimum dla rozpatrzenia możliwości lokalizacji działalności przez potencjalnych inwestorów.

Opisy projektów
1.1.1. Dokończenie zwodociągowania gminy
Na terenie gminy około 76% gospodarstw jest podłączonych do sieci wodociągowej, co
stawia gminę na przedostatnim miejscu w powiecie tureckim. Dla pełnego zwodociągowania
gminy niezbędne jest dokończenie budowy sieci w Tuliszkowie oraz budowa wodociągów w
Gadowskich i Smaszewskich Holendrach. Do najpilniejszych zadań należy także połączenie
miejscowości Ruda z siecią gminy Tuliszków oraz modernizacja stacji wodociągowej w Tuliszkowie (dokończenie II etapu). W celu zapewnienia bardziej racjonalnej gospodarki wodą
planowane jest zamontowanie wodomierzy w gospodarstwach domowych (500 sztuk zakupionych z środków gminy i funduszy zewnętrznych. Nieodzowna jest także rozbudowa sieci
wodociągowej w celu umożliwienia połączenia między stacjami wodociągowymi tak, aby w
możliwie największym zakresie zaspokoić niedobór wody w czasie awarii stacji. Przewidywany łączny koszt powyższych zadań, które powinny zostać zrealizowane w latach 2001-05,
wynosi 970 tys. zł.
1.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Celem projektu jest zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu w gminie możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Na koniec 1999 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było zaledwie 11,4% gospodarstw domowych w gminie; potrzeby dotyczące zapewnienia podłączenia wszystkich gospodarstw są ogromne. Do roku 2010 przewiduje się
zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie (jest ona podzielona na 13 etapów;
obecnie są realizowane etapy VII, VIII i IX) oraz budowę kanalizacji deszczowej w tym mieście (w celu uniknięcia zalewania ulic i chodników po deszczu). W latach 2008-10 planuje się
budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach Smaszew i Grzymiszew. Szacuje się, że
koszty powyższych przedsięwzięć wyniosą 10 mln zł.
1.1.3. Gazyfikacja gminy
Obecnie gmina nie jest podłączona do magistrali gazowej. Planowany na lata 2005-10
pierwszy etap gazyfikacji gminy poprzez podłączenie nitki z gminy Stare Miasto ma objąć
tylko miasto Tuliszków. Zapewnienie gazu jako źródła energii cieplnej powinno w znaczącym
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stopniu przyczynić się do poprawy stanu środowiska poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto gaz jest obecnie tańszym niż węgiel surowcem energetycznym.
1.1.4. Budowa oczyszczalni i kanalizacji (w Grzymiszewie i Smaszewie)
Plany budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grzymiszew i Smaszew ujęto w
osobnym projekcie, bowiem są one ściśle powiązane z budową dwóch nowych oczyszczalni
ścieków w latach 2005-10. Koszt realizacji projektu powinien wynieść prawie 3 mln zł. Po
jego ukończeniu każde gospodarstwo domowe w powyższych miejscowościach powinni być
podłączone do sieci kanalizacyjnej, a odprowadzane ścieki będą w pełni oczyszczone.
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PROGRAM 1.1. PEŁNE PODŁĄCZENIE MEDIÓW
Przewidywany budżet programu
18.720.000

Data opracowania - 15.10.2000
Cele
1. Podniesienie poziomu życia
mieszkańców gminy
2. Intensyfikacja działalności gospodarczej

Wskaźniki osiągnięć
•
•
•
•

Źródła informacji
• Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
• Wydział Ewidencji Ludności
• Stanowisko ds. gosp.
komunalnej
• Stanowisko ds. dział.
gospodarczej

Ryzyko i wpływ
• Inne czynniki wpływające na stan
zdrowia mieszkańców
• Brak perspektyw zawodowych w
miejscu zamieszkania
• Brak środków na inwestycje w
gminie

PLANOWANE PROJEKTY
1.1.1 Dokończenie zwodociągowania gminy
1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.1.3 Gazyfikacja gminy poprzez magistralę gazową z gminą Stare Miasto
1.1.4 Budowa oczyszczalni i kanalizacji (w Grzymiszewie i Smaszewie)
Rezultaty projektów
1.1.1. Zwodociągowanie gminy
• Większa liczba gosp. domowych podłączonych do sieci
wodociągowej
• Lepsza jakość wody
• Mniejsza awaryjność i niższe
koszty produkcji i dostaw wody
• Mniejsze zużycie wody na gospodarstwo domowe (po zainstalowaniu liczników)

•
•
•
•
•

Mierniki
Procent gospodarstw domowych podłączonych do sieci
Wskaźniki zanieczyszczeń wody
Liczba awarii sieci w roku
Koszt 1 m3 wydobycia i oczyszczania wody
Ilość wody zużywana przez gospodarstwo
domowe

Źródła informacji
• ZGKiM

•

Ryzyko i wpływ
Brak środków na inwestycje w
gminie
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Śmiertelność na 1 tys. mieszkańców
Zachorowalność na 1 tys. mieszkańców
Saldo migracji
Odsetek osób, korzystających z usług na terenie gminy
• Liczba nowych przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy na 1 tys. mieszkańców
• Procentowy wzrost wartości inwestycji

Planowany czas realizacji
2001-2010
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1.1.4. Oczyszczalnia i kanalizacja w Grzymiszewie i Smaszewie
• Podłączenie gospodarstw do
sieci kanalizacyjnej
• Niższe koszty odprowadzania
i oczyszczania ścieków

•
•

•
•
•
•

•
Procent gospodarstw domowych podłączonych do sieci
Koszt odprowadzenia i oczyszczenia 1m3
ścieków
Procent gospodarstw domowych podłączonych do sieci
Koszt energii cieplnej dla 1 gospodarstwa
domowego
wskaźnik emisji zanieczyszczeń z terenu gminy

Procent gospodarstw domowych w Grzymiszewie i Smaszewie podłączonych do sieci
• Koszt odprowadzenia i oczyszczenia 1m3 ścieków

ZGKiM

• Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

• Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

•

Brak środków na inwestycje w
gminie
• Niechęć do przyłączania się do
sieci kanalizacyjnej i ponoszenia
części kosztów inwestycji
• Wysokie koszty oczyszczania
ścieków spowodowane zbyt małą
liczbą przyłączonych gospodarstw
domowych
• Niechęć do przyłączania się do
sieci gazowej i ponoszenia części
kosztów inwestycji
•
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1.1.2. Kanalizacja
• Większa liczba gosp. domowych podłączonych do sieci
kanalizacyjnej
• Niższe koszty odprowadzania
i oczyszczania ścieków
1.1.3. Gazyfikacja
• Podłączenie gospodarstw do
sieci gazowej
• Niższe koszty energii cieplnej
• Niższa emisja zanieczyszczeń
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Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
Harmonogram realizacji programu/ wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

2001-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

PEŁNE PODŁĄCZENIE MEDIÓW

PROGRAM 1.1
Projekty

październik 2000

Data opracowania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dokończenie zwodociągowania gminy

385

155

260

160

10

1.1.2

Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
+ budowa systemu
przepompowni w Tuliszkowie
Gazyfikacja gminy
poprzez magistralę gazową z gminy Stare
Miasto
Budowa oczyszczalni
(w Grzymiszewie i
Smaszewie)

800

2 000

1 100

900

900

900

900

900

800

800

10 000

1 900

600

600

600

600

500

4 800

275

275

275

275

925

925

2 950

3 085

1 775

1 775

1 775

2 325

2 225

18 720

1.1.3

1.1.4

Razem

1 185

2 155

1 360

1 060

970
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1.1.1
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KARTA PROJEKTU 1.1.1
Nazwa
program

Pełne podłączenie mediów

Numer
programu

1.1

Czas
realizacji

2001-2005

Nazwa
projektu

DOKOŃCZENIE ZWODOCIĄGOWANIA
GMINY

Numer
projektu

1.1.1

Cel
Łączne
nakłady
finansowe

Podłączenie wszystkich gospodarstw domowych w gminie do sieci
wodociągowej
Jednostka
UMiG
koordynująca
970 000
Odbiorcy
Mieszkańcy gminy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zwodociągowanie Gadowskich Holendrów
2. Podłączenie miejscowości Ruda do wodociągu
gminnego
3. Dokończenie II etapu
modernizacji wodociągu w
Tuliszkowie
4. Instalacja wodomierzy

2001

Koszt realizacji
zadania
90 000

2001

45 000

2002-2003

105 000 + 100
000

budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD

2001-2005

budżet gminy, wojewoda,
AriMR

2001

500 wodomierzy x 100 zł =
50.000
120 000

2002

90 000

2001
2003-2004
2002

30 000
300 000
40 000

5. Budowa sieci w Tuliszkowie (Bagna)
6. Zwodociągowanie Smaszewskich Holendrów
7. Modernizacja hydrofornii Smaszew
8. Podłączenie Smaszew –
Tuliszków

Źródła
finansowania
budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD
budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD

budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD
budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD
budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD
budżet gminy, wojewoda,
ARiMR, SAPARD
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KARTA PROJEKTU 1.1.2
Program
nazwa

Pełne Podłączenie Mediów

Numer
programu

1.1

Czas
realizacji

2001-2010

Nazwa
projektu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SYSTEMU PRZEPOMPOWNI W TULISZKOWIE

Numer
projektu

1.1.2

Podłączenie gospodarstw domowych w gminie do sieci kanalizacyjnej,
kanalizacja deszczowa w gminie

Cel
Łączne nakłady finansowe

10 000 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie - etap
X, z przepompownią (ul.
Zaremby i Zadworna)
2. Dokończenie etapów
VII, VIII, IX budowy kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie
3. Realizacja etapu XI (ul.
Zaremby, Senatorska, Patrzykąta, Jabłonna, Łąkowa)
4. Realizacja etapów XII i
XIII
5. Budowa kanalizacji
deszczowej w Tuliszkowie
6. Budowa kanalizacji
deszczowej na wsi (Smaszew, Grzymiszew)

2002

UMiG
Mieszkańcy
Koszt realizacji
Źródła
zadania
finansowania
500 000
budżet gminy (50%)
WFOŚiGW (50%)

2001

300 000

budżet gminy (50%)
WFOŚiGW (50%)

2002

1 000 000

budżet gminy
WFOŚiGW

2003

200 000

2002-2008

6 400 000

2009-2010

1 600 000

budżet gminy
WFOŚiGW
budżet gminy
WFOŚiGW
budżet gminy
WFOŚiGW
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KARTA PROJEKTU 1.1.3
Program
nazwa
Numer
programu
Nazwa
projektu

Pełne Podłączenie Mediów
1.1

Czas
realizacji

2005-2010

GAZYFIKACJA GMINY POPRZEZ MAGISTRALĘ GAZOWĄ Z GMINY STARE MIASTO

Numer
projektu

1.1.3

Podłączenie gospodarstw domowych w Tuliszkowie do sieci gazociągowej

Cel
Łączne nakłady finansowe

4 800 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

UMiG
Mieszkańcy

Zadania

Czas realizacji

1. Budowa nitki gazociągowej Stare Miasto (Bicz) Tuliszków
2. Gazyfikacja Tuliszkowa

2005

Koszt realizacji
zadania
1 300 000

2005-2010

3 500 000

Źródła
finansowania
WFOŚiGW
NFOŚiGW
budżet gminy
WFOŚiGW
NFOŚiGW
budżet gminy

KARTA PROJEKTU 1.1.4
Program
nazwa

Pełne Podłączenie Mediów

Numer
programu

1.1

Czas
realizacji

2005-2010

Nazwa
projektu

BUDOWA OCZYSZCZALNI (W GRZYMISZEWIE I SMASZEWIE)

Numer
projektu

1.1.4

Cel

Podłączenie gospodarstw domowych do sieci kanalizayjnej

Łączne nakłady finansowe

2 950 000

Zadania
1. Budowa oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie
2. Budowa oczyszczalni
ścieków i kanalizacji w
Smaszewie

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

UMiG
Mieszkańcy

2005-2010

Koszt realizacji
zadania
1 650 000

2009-2010

1 300 000

Czas realizacji

Źródła
finansowania
WFOŚiGW
NFOŚiGW
budżet gminy
WFOŚiGW
NFOŚiGW
budżet gminy
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3.2.2. Program 1.2. Poprawa stanu dróg
Podobnie jak w większości gmin w kraju, także w Tuliszkowie potrzeby w zakresie drogownictwa są bardzo duże. Rozwinięta, o dobrej jakości sieć dróg (zwłaszcza na terenie, gdzie
nie funkcjonuje transport kolejowy) stwarza możliwości czerpania korzyści z ruchu tranzytowego oraz jest (obok pełnego podłączenia mediów i preferencji podatkowych) warunkiem
lokalizacji nowych inwestycji. Ponieważ na terenie gminy położone są także drogi krajowe i
powiatowe (ich łączna długość jest znacznie większa niż utwardzonych dróg gminnych),
obowiązek utrzymania i modernizacji dróg spoczywa nie tylko na władzach gminy. Stan dróg
na terenie gminy jest więc w dużej części uzależniony od czynników pozostających poza
kompetencjami władz gminnych.

Opisy projektów
1.2.1. Budowa obwodnicy Tuliszkowa
Budowa obwodnicy Tuliszkowa jest obecnie najbardziej kontrowersyjnym projektem
w gminie. Za realizacją projektu przemawia odciążenie ruchu tranzytowego przez centrum
miasta, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa oraz obniżenie emisji spalin. Z drugiej strony przejeżdżające przez miasto osoby są ważnymi klientami placówek handlowych i
gastronomicznych. Z tego powodu pierwszym zadaniem powinno być opracowanie koncepcji poprawy ruchu tranzytowego przez miasto, która będzie musiała pogodzić interesy
wszystkich zainteresowanych stron. Należy dodać, że w mieście Tuliszków przewidywana
jest budowa dwóch obwodnic – na drodze krajowej i wojewódzkiej; ponadto obwodnica
powinna powstać także na drodze krajowej w Grzymiszewie. Zarówno decyzje o podjęciu
inwestycji, jak i jej finansowanie nie leżą w kompetencjach gminy, ponieważ nie dotyczą
one dróg gminnych.
1.2.2. i 1.2.3. Budowa dróg w Tuliszkowie oraz chodników w Tuliszkowie i we
wsiach
Celem projektów jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu i pieszych na drogach, ulicach i chodnikach w gminie. Dwie dzielnice Tuliszkowa – Osiedle Młodych i Stary Tuliszków wymagają poważnych inwestycji – budowy dróg
wraz z chodnikami. Są one rozpisane na najbliższych 10 lat i mają pochłonąć ponad 11 mln
zł. Ponadto planowane jest wybudowanie chodników we wszystkich wsiach.
1.2.4. Utwardzanie dróg lokalnych
Dążąc do poprawy stanu dróg należy myśleć nie tylko o mieście Tuliszków, ale także o
wsiach – dlatego też planowane jest asfaltowanie dróg w głównych wsiach gminy oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
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PROGRAM 1.2. POPRAWA STANU DRÓG
Data opracowania - 15. 10. 2000

Przewidywany budżet programu
17 230 000

Cele

• Liczba wypadków drogowych na 1 tys. mieszkańców
• Liczba osób poszkodowanych na 100 wypadków
• Liczba pojazdów przejeżdżających tranzytem
przez gminę na dobę
• Liczba km dróg utwardzonych do całkowitej długości dróg

2000-2010
Źródła informacji

•
•
•

Komenda Policji
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Ryzyko i wpływ

• Brak środków na inwestycje
• Niechęć mieszkańców do ponoszenia części kosztów inwestycji

PLANOWANE PROJEKTY
1.2.1 Budowa obwodnicy Tuliszkowa
1.2.2 Budowa dróg w Tuliszkowie
1.2.3 Budowa chodników
1.2.4 Utwardzanie dróg lokalnych
Rezultaty projektów

1.2.1. Obwodnica Tuliszkowa
• Wzrost bezpieczeństwa na
ulicach miasta
• Zwiększenie czystości powietrza w mieście
• Mniejsza liczba pojazdów
tranzytowych przejeżdżających przez miasto

Mierniki

• Liczba wypadków drogowych na 1 tys. mieszkańców (miasto)
• Liczba osób poszkodowanych na 100 wypadków
(miasto)
• Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza (głównie
dwutlenek ołowiu, tlenek węgla)
• Liczba pojazdów tranzytowych przejeżdżających
przez miasto

Źródła informacji

•
•

Komenda Policji
Stanowisko ds. drogownictwa

Ryzyko i wpływ

•

Brak środków na inwestycje (Urząd
Wojewódzki)
• Brak zgody Urzędu Wojewódzkiego
• Opór ze strony właścicieli lokali
handlowych i gastronomicznych

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

Podniesienie poziomu życia i
bezpieczeństwa mieszkańców
gminy
Zwiększenie intensywności ruchu tranzytowego
Intensyfikacja działalności gospodarczej

Wskaźniki osiągnięć

Planowany czas realizacji
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•

Przepustowość pojazdów na dobę

•
•
•

Komenda Policji
Firmy ubezpieczeniowe
Mieszkańcy

•

Brak środków na inwestycje

•
•

Liczba chodników na 1 mieszkańca
Liczba pieszych-ofiar wypadków drogowych

• Mieszkańcy
• Komenda Policji

•

Brak środków na inwestycje

•

Liczba pojazdów przejeżdżających na dobę

•
•

•

Brak środków na inwestycje

•

Komenda Policji
Firmy ubezpieczeniowe
Mieszkańcy

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

1.2.2 Budowa dróg w Tuliszkowie
• Poprawa poziomu życia
mieszkańców – możliwość
poruszania się po drogach
utwardzonych
1.2.3 Budowa chodników
• Poprawa poziomu życia
mieszkańców – możliwość
poruszania się po chodnikach
• Zwiększenie bezpieczeństwapieszych
1.2.4 Utwardzanie dróg lokalnych
• Poprawa poziomu życia
mieszkańców – możliwość
poruszania się po drogach
utwardzonych
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Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
Harmonogram realizacji programu/ Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

2000-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

POPRAWA STANU DRÓG

PROGRAM 1.2
Projekty

październik 2000

Data opracowania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Budowa obwodnicy
Tuliszkowa1

30

1.2.2

Budowa dróg w Tuliszkowie

975

975

975

975

975

975

975

975

600

600

9 000

1.2.3

Budowa chodników

250

250

250

250

400

400

400

400

350

350

3 300

1.2.4

Utwardzanie dróg lokalnych

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

4 900

1 715

1 715

1 715

1 715

1 865

1 865

1 865

1 865

1 440

1 440

17 230

Razem
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1

30

Koszty budowy obwodnicy poniesie Państwo (inwestycja będzie prowadzona na drogach krajowej i wojewódzkiej)
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1.2.1
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KARTA PROJEKTU 1.2.1
Program
nazwa

Poprawa stanu dróg

Numer
programu
Nazwa
projektu

1.2
BUDOWA OBWODNICY TULISZKOWA

Czas
realizacji

2001-2009

Numer
projektu

1.2.1

Odciążenie ruchu tranzytowego przez miasto

Cel
Łączne nakłady finansowe

30.000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1 Opracowanie koncepcji
poprawy warunków ruchu
tranzytowego przez miasto
Tuliszków i podjęcie decyzji (z udziałem przedstawiciela Dyrekcji Dróg z Poznania)
Jeżeli zapadnie decyzja o
budowie obwodnicy, to:
2. Przygotowanie wniosku
do Urzędu Wojewódzkiego.
3. Wniesienie propozycji
budowy obwodnicy do
strategii województwa
4. Budowa obwodnicy:
a) Tuliszków – droga
krajowa
b) Tuliszków – droga wojewódzka
c) Grzymiszew - droga
krajowa

2001

2001
2001

a) od 2005
b) 2009
c) 2005

Urząd Miasta i Gminy
Mieszkańcy Tuliszkowa, tranzyt
Koszt realizacji
zadania
30.000

Źródła
finansowania
budżet gminy
Urząd Wojewódzki

w ramach kosztów własnych
j.w.

budżet gminy

obecnie koszt
nie jest znany

j.w.
Dyrekcja Dróg w Poznaniu
środki pomocowe
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KARTA PROJEKTU 1.2.2
Program
nazwa

Poprawa stanu dróg

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas
realizacji

1.2
BUDOWA DRÓG W TULISZKOWIE

Numer projektu
Poprawa dostępności komunikacyjnej części miasta

9 000 000

Zadania

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

1.2.2

UGiM
Mieszkańcy

2001-2008

Koszt realizacji
zadania
3 000 000

2001-2010

6 000 000

Czas realizacji

1. Budowa dróg na os.
Młodych w Tuliszkowie
2. Budowa ulic w Starym
Tuliszkowie

2001-2010

Źródła
finansowania
budżet gminy, ARiMR
wojewoda
j.w.

KARTA PROJEKTU 1.2.3
Program
nazwa

Poprawa stanu dróg

Numer
programu
Nazwa
projektu

Czas
zacji

1.2
BUDOWA CHODNIKÓW

reali-

Numer projektu

2001-2010
1.2.3

Poprawa jakości ciągów pieszych

Cel
Łączne nakłady finansowe

3 300 000

Zadania
1. Budowa chodników na
Osiedlu Młodych
2. Budowa chodników w
Starym Tuliszkowie
3. Budowa chodników w
każdej wsi

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

UGiM
Mieszkańcy

2002-2008

Koszt realizacji
zadania
800 000

2002-2010

1 500 000

Źródła
finansowania
budżet gminy, ARiMR
wojewoda
j.w.

2005-2010

1 000 000

j.w.

Czas realizacji
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KARTA PROJEKTU 1.2.4
Program
nazwa

Poprawa stanu dróg

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas
realizacji

1.2

2001-2010

BUDOWA I UTWARDZANIE DRÓG LOKALNYCH

Numer pro1.2.4
jektu
Poprawa dostępności komunikacyjnej wsi, ułatwienie dojazdu do gruntów rolnych
4 900 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

UGiM
Mieszkańcy

Zadania

Czas realizacji

1. Asfaltowanie dróg:
Wróblina, Grzymiszew,
Ogorzelczyn, Kiszewy,
Grabowiec, Tarnowa, Dryja, Wielopole, Imiełków,
Nowy Świat , (łącznie 20
km), Babiak, Piętno
2. Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów
rolnych (łącznie 30 km)
3. Oświetlenie uliczne

2001-2010

Koszt realizacji
zadania
4 000 000

Źródła
finansowania
budżet gminy
ARiMR
wojewoda

2001-2010

900 000

j.w.

2001-2010

1 000 000

j.w.
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3.2.3. Program 1.3. Poprawa warunków środowiska naturalnego
Jednym z podstawowych elementów jakości życia są warunki środowiska naturalnego. Z
kolei obecnie jednym z najważniejszych elementów dbałości o środowisko jest segregacja i
utylizacja śmieci. Gmina posiada wysypisko odpadów, do rozwiązania pozostaje natomiast
kwestia pełnej segregacji i utylizacji odpadów. Z tym ostatnim problemem gmina zamierza
sobie poradzić poprzez uczestnictwo w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu.
Innym bardzo istotnym elementem dbałości o środowisko jest zalesianie gruntów nie
nadających się pod działalność rolniczą. Korzyści ze zwiększania powierzchni lasów są trudne
do przecenienia – czystsze powietrze, lepsza regulacja gospodarki wodnej, rekreacja, siedliska
dla zwierząt.
Celem programu jest wdrożenie ekologicznych rozwiązań w gospodarce komunalnej
gminy oraz zapewnienie jej harmonijnego rozwoju, zgodnego z misją oraz pustulatami Agendy 21 i innych dokumentów ONZ

Opisy projektów
1.3.1. Pełna segregacja śmieci
Gmina planuje zakup lub wydzierżawienie pojemników i kontenerów do selektywnej
zbiórki odpadów, dzięki czemu wstępna selekcja odpadów dokonywałaby się już przez
mieszkańców. Wywozem śmieci zajmowałaby się osobna firma, zakontraktowana przez gminę. Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów stałych z terenu gminy poprzez przygotowanie do ich ekologicznej utylizacji.
1.3.2. Utylizacja śmieci
Na lata 2001-03 planowana jest budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, który obsługiwałby wszystkie gminy zrzeszone w
Związku Komunalnym. Zrzeszanie się gmin w celu rozwiązania problemu odpadów jest z
pewnością dużo bardziej efektywnym rozwiązaniem niż indywidualne działanie poszczególnych gmin. celem projektu jest utylizacja gromadzonych i selekjonowanych wcześniej odpadów zgodnie z nowoczesnymi tendencjami w zakresie ekorozwoju.
1.3.3. Program zalesień
W ramach programu "Granica polno-leśna dla gminy Tuliszków", przewidywane jest zalesienie około 1.300 ha gruntów rolników indywidualnych. Jeżeli pojawią się dodatkowe możliwości finansowania przedsięwzięcia z środków pomocowych, będzie prowadzone dalsze
zalesianie na terenie całej gminy na podstawie wniosków indywidualnych właścicieli terenów.
Zalesienie może prowadzić do podniesienia zdolności ekosystemu gminy. Większa odnawialność środowiska przyczynia się również do podniesienia warunków życia mieszkańców.
1.3.4. Melioracja użytków rolnych
W celu odwodnienia w latach 2001-02 planowana jest melioracja gruntów rolnych na terenie wsi Ogorzelczyn i Tarnowa.
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PROGRAM 1.3. POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Data opracowania –
5. 10. 2000

Przewidywany budżet programu
4 249 000

Cele

•
•
•
•

% mieszańców pracujących w leśnictwie
% terenów leśnych i zadrzewionych
% gruntów objętych zalesieniami
% gospodarstw objętych systemem segregacji odpadów stałych
• % gruntów objętych systemem retencji
gruntów
• Liczba gospodarstw agroturystycznych
• % wód retencjonowanych na terenie gminy

2000-2010
Źródła informacji

• Stanowisko ds. ochrony
środowiska
• Stanowisko ds. rolnictwa

Ryzyko i wpływ

• Zmiany w ustawodawstwie dotyczące zalesienia nieużytków
• Nastawienie mieszkańców
• Napływ środków pieniężnych na
realizację programów
• Polityka rolna państwa
• Polityka rolna UE

PLANOWANE PROJEKTY
1.3.1 Pełna segregacja śmieci
1.3.2 Utylizacja śmieci
1.3.3 Program zalesień
1.3.4 Melioracja użytków rolnych
Rezultaty projektów

1.3.1 Pełna segregacja śmieci
• Gmina wdrożyła kompleksowy
program segregacji i utylizacji odpadów
• System nie stanowi obciążenia budżetu gminy
• Mieszkańcy dbają o środowisko

Mierniki

• System wdrożony
• Liczba zawartych umów o wywóz odpadów
• Umowa z przedsiębiorstwem dostarczającym pojemniki
• Brak kosztów budżetowych
• Wielkość środków przeznaczonych na popularyzację wdrożenia systemu
• Ilość przetworzonych odpadów

Źródła informacji

•
•
•

Stanowisko ds. ochrony
środowiska
ZGKiM
Zarząd Gminy

Ryzyko i wpływ

•
•

Niechęć do segregacji odpadów
ze strony mieszkańców
Ceny wdrożenia systemu dla indywidualnych odbiorców

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego
2. Podniesienie jakości usług komunalnych
3. Zagospodarowanie terenów
4. Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy
5. Zapewnienie mieszkańcom dodatkowego źródła dochodów
6. Zwiększenie efektywności wykorzystania użytków rolnych

Wskaźniki osiągnięć

Planowany czas realizacji
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1.3.2 Utylizacja śmieci
• Gmina wdrożyła kompleksowy
program wywozu i utylizacji odpadów
• System nie stanowi obciążenia budżetu gminy
• Przedsiębiorstwo zewnętrzne realizuje usługi z zakresu gospodarki
komunalnej

• System wdrożony
• Liczba zawartych umów o wywóz odpadów
• Umowa z przedsiębiorstwami utylizującymi
odpady zawarta
• Brak kosztów budżetowych
• Wielkośc środków przeznaczonych na popularyzację wdrożenia systemu

1.3.4 Melioracja użytków rolnych
• Mieszkańcy gminy uzyskują dodatkowe dochody z tyt. prowadzonej
działalności rolniczej
• Istnieje sprawny system retencji
gruntów

•
•

Powierzchnia użytków rolnych objętych
systemem retencji
ilość wód retencjonowanych na terenie
gminy

• Warunki umowy z firmami zewnętrznymi
• Rentowność systemu
• Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw
• Dotacje z funduszy zewnętrznych na ochronę środowiska

•
•
•

• Zmiany w ustawodawstwie dotyczące zalesienia nieużytków
• Nastawienie rolników-właścicieli
gruntów
• Napływ środków pieniężnych na
realizację programów
• Polityka rolna państwa
• Polityka rolna UE

Stanowisko ds. rolnictwa
Starostwo powiatowe
Firmy sektora usług komunalnych i leśnych

•

Stanowisko ds. rolnictwa

•

Nastawienie rolnikówwłaścicieli gruntów
• Napływ środków pieniężnych
na realizację programów
• Polityka rolna państwa
• Polityka rolna UE
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1.3.3 Program zalesień
• Liczba zadrzewionych hektarów po• Grunty przewidziane pod zalesiewierzchni rolnej
nia są sukcesywnie zalesiane
• Liczba ludności pracującej w leśnictwie
• Mieszkańcy gminy mają możliwość
uzyskania dodatkowych dochodów
z działalności w leśnictwie

• Stanowisko ds. ochrony
środowiska
• Stanowisko ds. gospodarki
komunalnej
• ZGKiM
• Zarząd Gminy
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Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
Harmonogram realizacji programu / Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

2000-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO

PROGRAM 1.3
Projekty

październik 2000

Data opracowania

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

207

0

0

0

0

0

0

207
42

1.3.1

Pełna segregacja śmieci

1.3.2

Utylizacja śmieci

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3

Program zalesień

192

258

350

450

500

350

350

350

350

350

1.3.4

Melioracja użytków
rolnych

250

250

484

508

Razem

3.500
500

350

657

500

350

350

350

350

350

4.249
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2004
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KARTA PROJEKTU 1.3.1
Program
nazwa

Poprawa warunków środowiska naturalnego

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas realizacji

1.3

2004

PEŁNA SEGREGACJA ŚMIECI

Numer
1.3.1
projektu
Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska odpadami stałymi

207.000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zakup lub wydzierżawienie pojemników i kontenerów do selektywnej
zbiórki odpadów
2. Zakontraktowanie wywozu odpadów z jednostką obsługującą wg istniejących opracowań
3. Wdrożenie systemu

2004

Gmina Tuliszków
Mieszkańcy gminy Tuliszków
Koszt realizacji
zadania
zakup – 2.300 x
90 zł = 207.000
zł

2004

w ramach kosztów własnych

2004

koszt jednostkowy do ustalenia w ramach indywidualnych
umów

Źródła
finansowania
budżet gminy
środki mieszkańców
pożyczka z WFOŚIGW
w Poznaniu
budżet gminy

mieszkańcy
budżet gminy
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KARTA PROJEKTU 1.3.2
Program
nazwa

Poprawa warunków środowiska naturalnego

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe
gm. Tuliszków

1.3
UTYLIZACJA ŚMIECI

Czas realizacji

20012004

Numer
projektu

1.3.2

Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska
składki
członków
związku
13 722 tys.
zł. tj.
2,4%
udziału
gminy

Zadania
2,4% - udział gminy
1. Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w
Prażuchach Nowych
2. Powołanie jednostki obsługującej zakład
3. Uruchomienie systemu

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Czas realizacji
2001 - 2003

2004
2004

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”
Członkowie Związku zgodnie z uchwalonym
statutem związku, mieszkańcy gmin

Koszt realizacji
zadania
42 000

w ramach kosztów własnych
j.w.

Źródła
finansowania
środki własne Związku
pożyczka
kredyty i pożyczki z
WFOŚiGW woj. wielkopolskiego i łódzkiego
dotacje Ekofunduszu
Związek Komunalny
budżet gminy
dochody jednostki
prowadzącej wynikające
z umów
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KARTA PROJEKTU 1.3.3
Program
nazwa

Poprawa warunków środowiska naturalnego
Czas
realizacji

Numer
programu

1.3

Nazwa
projektu

PROGRAM ZALESIEŃ

Cel

Numer projektu

2001-2010
1.3.3

Zwiększenie powierzchni lasów w gminie

Łączne nakłady finansowe

3.500.000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zalesianie gruntów rolników indywidualnych wg.
programu „Granica polnolesna dla gminy Tuliszków„
Największe obszary w
okolicach miejscowości
Tarnowa, Grabowiec, Kiszewy, Dryja, Kępina,
Grzymiszew, Ruda oraz
mniejsze w rejonach Gadowskie Holendry, Zadworna, Ogorzelczyn,
Krępa, Wróblina, Sarbicko.
Do zalesienia około 1300
ha
2. Zalesianie w ramach
programów pomocowych
Unii Europejskiej na terenie całej Gminy wg wniosków indywidualnych właścicieli terenów.

2001-2010
dokładny
czas zalesień
poszczególnych terenów
trudny do
ustalenia z
uwagi na fakt,
że tereny plnowanych zalesień stanowią własność
prywatną

2001-2010

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, starostwo
Powiatowe
Mieszkańcy Gminy Tuliszków, przyjezdni
Koszt realizacji
zadania
(całkowity)
3.500.000

Źródła
finansowania
Urząd Marszałkowski
w Poznaniu
Fundusze Unijne

W zależności od
napływających
środków

Unia Europejska
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KARTA PROJEKTU 1.3.4
Program
nazwa

Poprawa warunków środowiska naturalnego

Numer
programu
Nazwa
projektu

Czas
zacji

1.3
MELIORACJA UŻYTKÓW ROLNYCH

reali-

Numer projektu

2001-2002
1.3.4

Poprawa warunków produkcji rolnej

Cel
Łączne nakłady finansowe

500 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Urząd Miasta i Gminy
Właściciele gruntów

1.Melioracja gruntów –
Ogorzelczyn

2001-2002

Koszt realizacji
zadania
250 000

2. Melioracja gruntów Tarnowa

2001-2002

250 000

Zadania

Czas realizacji

Źródła
finansowania
mieszkańcy
budżet gminy
wojewoda
fundusze ochrony środowiska
j.w.
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3.2.4. Program 1.4. Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego
Ze względu na brak środków Gmina nie przewiduje poważnych przedsięwzięć z zakresu
budownictwa komunalnego. W dyspozycji gminy znajduje się tylko jeden budynek; na lata
2003-04 planowane jest ocieplenie i modernizacja kotłowni (projekt 1.4.1.). W celu zwiększenia kosztów ogrzewania budynku i obniżenia stopnia emisji zanieczyszczeń przez obecnie
działającą kotłownię.
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PROGRAM 1.4. POPRAWA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć

Planowany czas realizacji
2000-2010
Źródła informacji

• Koszty ogrzewania 1 m2 powierzchni budynku
• Wskaźniki emisji (dwutlenek węgla, tlenek węgla,
dwutlenek azotu, pył zawieszony, węglowodory
alifatyczne i aromatyczne, węgiel elementarny)

Ryzyko i wpływ

• Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
• ZGKiM

• Brak środków na inwestycję

PLANOWANE PROJEKTY
1.4.1 Poprawa stanu mieszkań komunalnych
Rezultaty projektów
• Obniżenie kosztu ogrzewania
budynku
• Obniżenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery

Mierniki

Źródła informacji

• Koszt ogrzewania budynku
• Koszt ogrzewania 1 m2 mieszkania w
budynku

• Stanowisko ds. gospodarki
komunalnej
• ZGKiM

Ryzyko i wpływ
• Brak środków na inwestycję

Cel strategiczny nr 1
Budowa brakującej infrastruktury technicznej w celu ochrony środowiska i zapewnienia warunków dla działalności gospodarczej
Harmonogram realizacji programu / Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

1.4.1

Poprawa stanu mieszkań komunalnych
Razem

2003-2004

Planowany okres działań
POPRAWA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

PROGRAM 1.4
Projekty

październik 2000

Data opracowania

2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

Planow. budżet
Razem

2003

2004

2010

200

100

300

200

100

300
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Cele
1. Lepszy stan budynku komunalnego
2. Poprawa warunków życia
mieszkańców budynku

Przewidywany budżet programu
300 000
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KARTA PROJEKTU 1.4.1
Program
nazwa

Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas realizacji

1.4
POPRAWA STANU MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Numer
projektu
Obniżenie kosztów eksploatacji budynku komunalnego

300 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Mieszkańcy bloku komunalnego

1. Ocieplenie budynku

2004

2. Modernizacja kotłowni

2003

200 000

Czas realizacji

1.4.1

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Koszt realizacji
zadania
100 000

Zadania

2003-2004

Źródła
finansowania
WFOŚiGW
budżet gminy
j.w.
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Cel strategiczny nr 2
Wspieranie działalności gospodarczej i przeciwdziałanie bezrobociu
3.2.5. Program 2.1. Wspieranie działalności gospodarczej
Prowadzenie działalności gospodarczej napotyka na wiele barier i problemów. Wymagania rynku stawiają przed przedsiębiorstwami coraz większe wyzwania. Otwarcie polskiej
gospodarki na towary i usługi napływające z eksportu stworzy konieczność podnoszenie
jakośći oferowanych produktów. Wszechstronne wspieranie i ułatwienia dla działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie gminy jak i poszukiwanie nowych zakładów stwarzających warunki zatrudnienia dla mieszkańców gminy winny być elementami stałej polityki
samorządu i innych instytucji społecznych. Ułatwienie i podniesienie opłacalności działających na terenie gminy firm jest celem wspierającym takie zadania jak podniesienie stopy
życiowej wszystkich mieszkańców gminy czy chociażby walka z bezrobociem.

Opisy projektów
2.1.1. Integracja sadowników (pomoc w tworzeniu grup producentów)
Sadownicy stanowią dużą część ogółu osób zajmujących się rolnictwem na terenie gminy. Integracja mniejszych gospodarstw sadowniczych jest elementem pojawiającym się na
wszystkich etapach procesu opracowywania strategii. Powstanie grup producenckich zrzeszających indywidualnych sadowników pozwoliłoby na stworzenie korzyści skali zwiększających
opłacalność tej produkcji. Takie elementy jak zwiększenie sprzedaży, obniżka kosztów transportu czy składowania mogą być elementem zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku i
rozwoju produkcji w przyszłości. Bezpośrednim celem projektu jest podjęcie działań ułatwiających ten proces.
2.1.2. Organizacja i sprzedaż terenów pod działalność gospodarczą
W chwili obecnej gmina nie prowadzi szeroko zakrojonej polityki proinwestycyjnej. Jej
istotnym elementem jest przemyślana oferta inwestycyjna oferująca gotowe rozwiązania dla
osób poszukujących terenów pod inwestycje różnego rodzaju. Również używanie nowoczesnych metod marketingu jest istotnym elementem rozwoju gminy, która musi sprostać wymaganiom coraz bardziej zatłoczonego rynku inwestycyjnego gmin. Realizacja projektu ma
na celu stworzenie dobrze przygotowanej, kompleksowej oferty inwestycyjnej.
2.1.3. Ulgi podatkowe dla firm
Jasny i przejrzysty system zwolnień podatkowych dla firm jest elementem sine qua non
racjonalnej polityki inwestycyjnej samorządu. Tylko w przypadku jego oficjalnego przyjęcia
będzie można mówić o przychylnym klimacie dla rozwoju inwestycji bez podejrzeń o stronniczość organów wykonawczych gminy. Celem tego projektu jest właśnie utworzenie takiego
systemu poprawiającego klimat dla działalności gospodarczej.
2.1.4. Prowadzenie doradztwa dla rolników
W nowoczesnej gospodarce najbardziej krytycznym elementem sukcesu jest informacja.
Przedsiębiorca musi mieć dostęp do informacji i wiedzy. Umożliwienie rolnikom kontaktu z
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nowoczesnymi metodami produkcji jest jedną z form aktywnego wspierania rozwoju produkcji rolniczej na terenie gminy i celem tego projektu. W przypadku gminy o typowo rolniczym charakterze i o tak silnie rozwiniętym sadownictwie szybki przekaz informacji o nowych technologiach produkcji może być wspomagany przez organy samorządowe z uwagi na
istotę problemu i wpływ jaki rozwój produkcji rolniczej ma na rynek pracy oraz na poziom
życia mieszkańców lokalnej społeczności.
2.1.5. Przekwalifikowanie osób bezrobotnych
Niejednokrotnie zdarza się, że na rynku istnieją jednocześnie wolne miejsca pracy i osoby bezrobotne, ponieważ ich wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe nie odpowiadają wymogom zakładów, pragnących zwiększyć zatrudnienie. Z tego też powodu przekwalifikowanie osób bezrobotnych pod kątem wymogów lokalnego rynku pracy jest jedną z najbardziej
istotnych form zmniejszania bezrobocia. projekt ten ma na celu stworzenie systemu informacji pozwalającej na maksymalnie efektywne wykorzystanie dostępnych środków ludzkich i
finansowych.
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PROGRAM 2.1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć
Liczba grup producenckich na terenie gminy
% powierzchni gminy objęty inwestycjami
wskaźnik bezrobocia
% wydatków na roboty publiczne w całym budżecie
• % środków budżetu przeznaczonych na działania
związane z zapobieganiem bezrobociu
• % środków budżetu przeznaczonych na działania
związane z promocją terenów inwestycyjnych
•
•
•
•

PLANOWANE PROJEKTY
2.1.1 Integracja sadowników (pomoc w tworzeniu grup producentów)
2.1.2 Organizacja i sprzedaż terenów pod działalność gospodarczą
2.1.3 Ulgi podatkowe
2.1.4 Prowadzenie doradztwa dla rolników
2.1.5 Przekwalifikowanie osób bezrobotnych
Rezultaty projektów
Mierniki
2.1.1 Integracja sadowników
• Liczba produktów posiadających cechy
(pomoc w tworzeniu grup
jakości
producentów)
• Dane o opłacalności produkcji rolnej• Lepsze wykorzystanie istniejązyskowność gospodarstw
cego potencjału produkcji rolniczej (sadowniczej)
• Wzrost opłacalności produkcji
sadowniczej

•
•
•
•

Planowany czas realizacji
2000-2010

Źródła informacji
• Zarząd gminy
• PUP
• Stanowisko ds. dzuiałalności gospodarczej
• ODR

Ryzyko i wpływ
• Dostępność środków
• Polityka państwa dotycząca zapobiegania bezrobociu
• Wzrost PKB, stabilność ekonomiczna państwa
• Rozwój nowoczesnych metod przekazu informacji

Źródła informacji
Zarząd gminy
PUP
Stanowisko ds. działalności gospodarczej
ODR

Ryzyko i wpływ
Wola sadowników i rolników
Istniejące warunki i fundusze zewnętrzne wspomagające grupy producenckie.

•
•
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Cele
1. Zmniejszenie bezrobocia
na terenie gminy
2. Wzrost opłacalności działalności gospodarczej
3. Wzrost opłacalności produkcji rolnej
4. Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej gminy

Przewidywany budżet programu
1 370 500
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• Liczba ha planowanych, uzbrojonych i
oferowanych pod inwestycje
• Liczba nowoutworzonych miejsc pracy
na terenie gminy
• Liczba podmiotów inwestujących na terenie gminy

•

Stanowisko ds. działalności •
gospod
•

Dostępność środków na promocję
ofert inwestycyjnych
Wzrost PKB, stabilność ekonomiczna państwa

•

Liczba nowych zakładów pracy na terenie gminy
Liczba przedsiębiorstw korzystających z
ulg podatkowych

•

Stanowisko ds. działalności •
gospod

Konsensus w radzie co do konstrukcji systemu ulg

2.1.4 Prowadzenie doradztwa
dla rolników
• Spadek bezrobocia na terenie
gminy
• Stały dopływ informacji o
nowych formach produkcji

•

•

Stanowisko ds. działalności gospod.

•

•
•

Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie
na terenie gminy
Liczba przeprowadzonych szkoleń
Zyskownośc gospodarstw

•
•

Liczba przeprowadzonych szkoleń
Liczba bezrobotnych na terenie gminy

•

Powiatowy Urząd Pracy

• Polityka państwa dotycząca zapobiegania bezrobociu
• Dostępność środków na zwalczanie
bezrobocia
• Brak środków
• Niechęć osób bezrobotnych do
udziału w szkoleniach
• Niechęć osób bezrobotnych do podjęcia pracy

2.1.5 Przekwalifikowanie osób
bezrobotnych
• Zmniejszenie bezrobocia
• Wzrost zatrudnienia
• Obniżenie przestępczości

•

•

Rozwój nowoczesnych metod przekazu informacji
Brak aktywności ze strony rolników
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2.1.2 Organizacja i sprzedaż
terenów pod działalność
gospodarczą
• Stworzenie atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej
• Spadek bezrobocia na terenie
gminy
• Wzrost dochodów gminy
2.1.3 Ulgi podatkowe
• Stworzenie atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej
• Spadek bezrobocia na terenie
gminy
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Cel strategiczny nr 2:
Wspieranie i stymulowanie działalności gospodarczej i przeciwdziałanie bezrobociu
Harmonogram realizacji programu / Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PROGRAM 2.1
Projekty

2.1.2

2.1.3

2000

Integracja sadowników (pomoc w tworzeniu grup producentów)
Organizacja i sprzedaż
terenów pod działalność gospodarczą)
Ulgi podatkowe dla
firm

2.1.4

Prowadzenie doradztwa dla rolników

2.1.5

Przekwalifikowanie
osób bezrobotnych
Razem

12,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

październik 2000
2000-2010
Planow. budżet
Razem

2001

2002

2003

2010

10

2,5

1

2

2

25

25

102

102

205

205

205

205

1283

0

0

12,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

70

15

2,5
12,5

27

2,5
9,5

31

30

107

107

210

210

210

210

1370,5
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2.1.1

Data opracowania:
Planowany okres działań:
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KARTA PROJEKTU 2.1.1
Program
nazwa

Wspieranie działalności gospodarczej
Czas
zacji

Numer
programu

2.1

Nazwa
projektu

INTEGRACJA SADOWNIKÓW (POMOC W
TWORZENIU GRUP PRODUCENTÓW)

Cel

reali-

Numer projektu
Podniesienie opłacalności produkcji sadowniczej

Łączne nakłady finansowe

15 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

sadownicy

1. szkolenie integrujące

2001

2. wyjazdy seminaryjne

2001

5 000

3. pomoc w opracowaniu
statutu
4. pomoc w rejestracji grupy

2002

2 500

2003

1000

Czas realizacji

2.1.1

UGiM, WODR

Koszt realizacji
zadania
5 000

Zadania

2001-2003

Źródła
finansowania
budżet gminy
AWRSP
programy pomocowe
instytuty
sadownictwo
firmy promujące środki
ochrony
ODR
budżet gminy
budżet gminy
Starostwo Powiatowe
budżet gminy
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KARTA PROJEKTU 2.1.2
Program
nazwa

Wspieranie działalności gospodarczej

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas reali2001-2010
zacji

2.1
ORGANIZACJA I SPRZEDAŻ TERENÓW
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Numer
projektu
Wspieranie inwestycji zapewniających wzrost gospodarczy

1 283 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Gmina Tuliszków lub zarządca nieruchomości
podmioty gospodarcze, developerzy, inwestorzy

1. Promocja terenów pod
działalność gospodarczą

2001-2010

Koszt realizacji
zadania
20 000 zł.

2. Określenie w planie
miejscowym szczegółowych warunków scalenia i
podziału nieruchomości
pod budownictwo
3. Postępowanie scaleniowo – podziałowe nieruchomości
4. Wyposażenie terenów
budowlanych w niezbędne
urządzenia infrastruktury
technicznej

2003-2004

50 000 zł.

j.w.

2005-2006

200 000 zł.

j.w.

2007-2010

1 200 000

j.w.

Zadania

Czas realizacji

2.1.2

Źródła
finansowania
budżet gminy
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KARTA PROJEKTU 2.1.3
Program
nazwa

Wspieranie działalności gospodarczej

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas
zacji

2.1

reali-

2001-2002

ULGI PODATKOWE DLA FIRM

Numer pro2.1.3
jektu
Wspieranie działalności gospodarczej i przeciwdziałanie bezrobociu

Łączne nakłady finansowe

brak

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Przygotowanie koncepcji warunków i kierunków
zwolnień podatkowych
2. Przygotowanie uchwały
kierunkowej Rady
3. Uchwalenie
4. Włączenie uchwalonego
systemu ulg do systemu
promocji gospod. gminy

2001

Zarząd, Rada
inwestorzy, firmy
Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów własnych

Źródła
finansowania
budżet gminy

2001-2002

j.w.

j.w.

2001-2002
2002

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.
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KARTA PROJEKTU 2.1.4
Program
nazwa

Wspieranie działalności gospodarczej

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas reali2001-2010
zacji

2.1
PROWADZENIE DORADZTWA DLA ROLNIKÓW

Numer
2.1.4
projektu
Wspieranie działalności rolniczej prowadzącej do zwiększenia opłacalności produkcji

Łączne nakłady finansowe

65 000

Zadania

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu
Czas realizacji

Urząd Gminy i Miasta
WODR - rolnicy
Koszt realizacji
zadania
50 000 (po 5 tys.
na rok)

Źródła
finansowania
AWRSP
powiat
instytuty i inne środki
budżet gminy
AWRSP
wykorzystane pracownie szkolne i
komputery urzędu
ODR (samochód)
budżet gminy

1. Szkolenia dla rolników
dot. sadownictwa, bydła,
trzody, uprawy warzyw

2001-2010

2. Kursy komputerowe
dot. rachunkowości rolnej

2001-2002

10 000 (po 5 tys.
na rok)

3. Wyjazdy seminaryjne

2001-2002

5 000
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KARTA PROJEKTU 2.1.5
Program
nazwa

Wspieranie działalności gospodarczej

Numer
programu
Nazwa
projektu

Czas reali2001-2002
zacji

2.1
PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB BEROBOTNYCH

Numer
projektu

2.1.5

Zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy

Cel
Łączne nakłady finansowe

2500

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zebranie informacji o
liczbie bezrobotnych, ich
wykształceniu i kwalifikacjach
2. Zebranie informacji o
istniejących i potencjalnych
miejscach pracy
3. Przygotowanie tematyki
i harmonogramu szkoleń
4. Przygotowanie listy wykładowców
5. Informacje dla bezrobotnych o szkoleniu (zaproszenia, ogłoszenia)
6. Przeprowadzanie szkoleń

I 2001

Urząd Pracy
Bezrobotni
Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów
własnych

Źródła
finansowania
budżet gminy

II 2001

j.w.

j.w.

III –IV 2001

-j.w.

j.w.

IV-V 2001

-j.w.

j.w.

VI 2001

2 500

budżet gminy
Powiatowy Urząd
Pracy
Powiatowy Urząd
Pracy

IX 2001 –
IV 2002

51

Tuliszków – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia
usług publicznych w gminie
3.2.6. Program 3.1. Poprawa zarządzania potencjałem gminy
Celem tego programu jest zwiększenie efektywności w zarządzaniu Gminą. Wskaźnikami powodzenia programu powinny być zmiany organizacyjne w UGiM, lepsza komunikacja z mieszkańcami gminy oraz większa aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców.
Do tej pory w Urzędzie nie było wydzielonego stanowiska do spraw promocji i rozwoju, nie
było dostępu do internetu i nie istniały żadne zapisy dotyczące polityki informacyjnej Gminy. Trudna sytuacja gospodarcza gminy wymaga podjęcia bardzo szybkich działań promujących gminę na zewnątrz i jednocześnie zapewniających szybki dostęp do informacji o rynkach zbytu, o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych etc. Z kolei brak organizacji pozarządowych na terenie Gminy jest sygnałem do lepszej współpracy z mieszkańcami,
która z jednej strony powinna zaowocować sprawniejszą obsługą w Urzędzie, a z drugiej uruchomić mechanizmy partycypacji społecznej mieszkańców w życiu gminy.

Opisy projektów
3.1.1. Opracowanie i wdrożenie strategii promocji gminy
Celem tego projektu jest intensywne promowanie walorów (mocnych stron) gminy na
zewnątrz i przygotowanie spójnej polityki informacyjnej.

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu powinien zostać stworzony
dokument strategii promocji gminy określający jej długofalowe cele. Pośrednimi rezultatami powinnny być: wzrost aktywności gospodarczej gminy mierzony wzrostem liczby podmiotów gospodarczych oraz zmniejszenie odpływu młodych ludzi z gminy, których odbiciem będzie zerowe lub dodatnie
saldo migracji.
Umiejętna promocja gospodarcza Gminy jako „zagłębia sadowniczego Wielkopolski” z
jednoczesnym tworzeniem wizerunku gminy otwartej na współpracę i aktywnej społecznie,
jest jedyną szansą na podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców i potencjalnych inwestorów.
3.1.2. Poprawa polityki informacyjnej gminy
Celem tego projektu jest lepszy (szybszy) dostęp do informacji, lepsza komunikacja z
mieszkańcami oraz generalnie podniesienie kultury informacji w gminie.
Gmina bez dostępu do poczty elektronicznej, własnej strony internetowej, własnych
mediów informacji nie jest w stanie konkurować o klientów, inwestorów, być rozpoznawaną
na mapie gospodarczej Polski. Jednocześnie nowoczesne zarządzanie wymaga umiejętności
technicznych obsługi sprzętu komputerowego oraz umiejętności posługiwania się informacją
w procesie zarządzania gminą. Umiejętność zbierania, przetwarzania, stałego monitorowania
informacji powinno polepszyć zrozumienie radnych i mieszkańców dla podejmowanych decyzji.

52

Tuliszków – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

3.1.3 Punkt obsługi interesantów.
Celem tego projektu jest zarówno lepsza obsługa interesantów w urzędzie Gminy jak i
usprawnienie pracy urzędników.
• Projekt ten jest realizowany jednocześnie we wszystkich gminach powiatu tureckiego i
Starostwie Powiatowym i ma służyć skróceniu czasu załatwiania rutynowych spraw administracyjnych w urzędach i sprawnego przekazania informacji o obowiązujących procedurach postępowania bez konieczności . W wyniku jego realizacji w każdej gminie zostanie opracowany informator o sposobie załatwiania spraw urzędowych i wyznaczona
osoba do udzielania informacji mieszkańcom. W następnej kolejności zostaną opracowane procedury obsługi mieszkańców, a w dalszej kolejności zostaną otwarte wydzielone punkty obsługi interesantów.
3.1.4. Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych
Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i ich partycypacji w różnego rodzaju działaniach na rzecz rozwoju gminy.
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PROGRAM 3.1. POPRAWA ZARZĄDZANIEM POTENCJAŁEM GMINY
Data opracowania - 15.10.2000
Cele
1. Rozwój gospodarczy
2. Efektywne zarządzanie gminą

Przewidywany budżet programu:
203 600
Wskaźniki osiągnięć
•

Źródła informacji
•
•
•

Stanowisko d/s działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy
Skarbnik Gminy

Ryzyko i wpływ
• Brak potencjału przywódczego
• Opór pracowników UGiM przed
zmianą
• Brak wsparcia Rady Gminy

PLANOWANE PROJEKTY
3.1.1 Opracowanie i wdrożenie strategii promocji gminy
3.1.2 Poprawa polityki informacyjnej gminy
3.1.3 Punkt Obsługi Interesantów
3.1.4 Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych
Rezultaty projektów
3.1.1 Opracowanie i wdrożenie strategii
promocji gminy

-

Powołane nowego stanowisko ds.
promocji i rozwoju
Powołanie zespołu wdrożeniowego
Monitorowanie realizacji

-

Mierniki
Stanowisko d/s promocji i rozwoju
Dokument strategii przyjęty przez Rade
Gminy
Harmonogram pracy zespołu wdrożeniowego

Źródła informacji
Sekretarz Gminy
Stanowisko d/s promocji i rozwoju

-

Ryzyko i wpływ
Brak środków na sporządzenie dokumentu strategii
Brak umiejętności sporządzenia dobrego planu wdrożeniowego
Brak egzekwowania planów realizacyjnych
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Liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców
• wskaźnik bezrobocia
• % udział wydatków budżetu gminy na promocje gminy/ poprawę polityki informacyjnej
• % udział wydatków budżetu gminy na gospodarkę komunalną

Planowany czas realizacji
2000-2010
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3.1.2. Poprawa polityki infor- macyjnej gminy
-

-

3.1.3 Punkt Obsługi Interesantów
- Zmiany w strukturze organizacyjnej UGiM
- Lepsza obsługa mieszkańców
gminy
- Efektywniejsza praca urzędników
- Eliminacja korupcji

-

-

-

-

-

Liczba opisanych procedur administracyjnych
Liczba nowych rozwiązań organizacyjnych
w UGiM oraz jednostkach współpracujących zatwierdzonych przez Zarząd lub Radę Gminy

-

Liczba nowych organizacji pozarządowych
Liczba nowych inicjatyw społecznych

-

-

-

Stanowisko d/s promocji i rozwoju
Strona www
Sekretarz UGiM
Redakcja Gazety/Biuletynu
Sprawozdania z imprez

Niskie dochody gminy uniemożliwiające wprowadzenie nowych
rozwiązań technologicznych
Niechęć środowiska lokalnego do
wprowadzanych zmian
Brak środków finansowych na
przeprowadzanie zakładanych
zmian

Stanowisko d.s promo- cji i rozwoju
Sekretarz UGiM
Stanowisko ds. obsługi
Rady
-

Niechęć pracowników urzędu do
wprowadzanych zmian
Przyzwyczajenie interesantów do
załatwiania spraw po znajomości
Brak środków finansowych na zainstalowanie oprogramowania w BOI

Stanowisko ds. kultury Stanowisko ds. obywa- telskich
-

Brak środków z budżetu gminy
Niechęć społeczeństwa w zaangażowanie się w sprawy społeczne
Niska aktywność (bierność) mieszkańców

-

3.1.4 Pomoc w tworzeniu i funk-

cjonowaniu organizacji pozarządo- wych
- Zwiększenie liczby organizacji pozarządowych
- Wyposażenie w nowoczesny sprzęt
biurowy
- Łatwość dotarcia do organizacji
- Wzrost aktywności społecznej
mieszkańców

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

Wykorzystanie informacji jako
narzędzia zarządzania
Lepsza komunikacja z mieszkańcami
Zwiększenie atrakcyjności gminy
na zewnątrz

Liczba odwiedzin na stronie internetowej
Liczba publikacji promujących gminę w mediach lokalnych i ogólnopolskich
Nowa ulotka promocyjna
Liczba imprez promujących gminę
Biuletyn/kwartalnik lokalny
Liczba nowych inicjatyw społecznych i gospodarczych
Liczba podmiotów gospodarczych
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Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
Harmonogram realizacj programu / Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

3.1.2
3.1.3

3.1.4

Opracowanie i wdrożenie strategii promocji gminy
Poprawa polityki informacyjnej gminy
Lepsza obsługa
mieszkańców (Punkt
Obsługi Interesanta)
Pomoc w tworzeniu i
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych
Razem

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

20

1,3

20,3

12,6

6

6

0,4

0,5

0,5

5

5

40

50

60,8

83,1

1,7

6

6

6

6

6

6

82,2
11,4

90

11

11

6

6

6

6

6

6

203,6
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3.1.1

2000-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

POPRAWA ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM GMINY

PROGRAM 3.1.
Projekty

październik 2000

Data opracowania
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KARTA PROJEKTU 3.1.1
Program
nazwa

Poprawa zarządzania potencjałem gminy

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas reali2001-2002
zacji

3.1

OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Numer
3.1.1
PROMOCJI GMINY
projektu
Promowanie walorów gminy, zatrzymanie młodych ludzi, przyciągnięcie nowych mieszkańców i inwestorów

Łączne nakłady finansowe

20.000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Powołanie stanowiska
ds promocji I rozwoju
gminy
2. Przygotowanie koncepcji
promocji gminy
3. Stworzenie dokumentu
promocji gminy

06. 2001
2001
2002

UMiG
Organizacje gospodarcze, biura handlowe,
turystyczne, mieszkańcy Polski
Koszt realizacji
zadania
Bez kosztów
(zmiana zakresu
obowiązków)
w ramach kosztów
własnych
20.000

Źródła
finansowania
Budżet gminy
W ramach wydatków
na bieżącą obsługę
Budżet gminy +
rwpływy z reklam
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KARTA PROJEKTU 3.1.2
Program
nazwa

Poprawa zarządzania potencjałem gminy

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas reali2000-2010
zacji

3.1

POPRAWA POLITYKI INFORMACYJNEJ
Numer
3.1.2
GMINY I KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI projektu
Lepsza wymiana informacji, lepsza komunikacja z mieszkancami, podniesienie kultury informacji w gminie

Łączne nakłady finansowe

82.200

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1.Podłaczenie UMiG do
internetu
2.Opracowanie własnej
strony internetowej
3. Przeszkolenie pracowników UMiG Posterunku
Policji, Biblioteki w korzystaniu z internetu i korzystaniu ze sprzetu komputerowego
4. Doposazenie Urzedu w
sprzęt komputerowy
5. Stałe monitorowanie informacji samorządowych
w Internecie, uaktualnianie
witryny internetowej, doposazanie oprogramowania
6. Podłączenie internetu
do Zespołu Szkół w
Grzymiszewie, Komendy
Policji, Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie i
MGOK
7. Utworzenie własnego
biuletynu informacyjnego
lub czasopisma kwartalnego

Grudzień
2000
Marzec 2001

Zarząd Gminy i Miasta
mieszkańcy, Zarząd, pracowanicy Urzędu
Koszt realizacji
zadania
900

Źródła
finansowania
Urząd gminy

700

Urząd gminy

I polowa
2001

800

Urzad Gminy

2001

10.000

Urząd Gminy

2001- 2010

2000

Urzad Gminy

2001-2002

6.800 podłączenie
( eksploatacja
130x12x4)
10 040

Urzad Gminy

2002

4000

Urząd gminy +
mieszkańcy+
Wpływy z reklam
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KARTA PROJEKTU 3.1.3
Program
nazwa

Poprawa zarządzania potencjałem gminy

Numer
programu
Nazwa
projektu

Czas realizacji

3.1
LEPSZA OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
(PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA)

Numer
projektu

2000-2004
3.1.3

Wspieranie i stymulowanie rozwoju Gminy

Cel
Łączne nakłady finansowe

11.400

Zadania
1. Przygotowanie i druk
broszurki informacyjnej
o sposobie załatwiania
spraw urzędowych
2. Opracowanie szczegółowych procedur załatwiania spraw urzędowych w gminie
3. Wytypowanie i przeszkolenie osoby, która
będzie prowadzić punkt
obsługi interesantów
4. Uaktualnienie i druk
broszurek
5. Utworzenie punktu informacyjnego przy istniejącym stanowisku
pracy
6. Przygotowanie i wdrożenie programu informacyjnego do rejestracji
spraw urzędowych. Zakup wyposażenia, utworzenie wydzielonego
punktu obsługi interesantów

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu
Czas realizacji
grudzień
2000

UMiG
Mieszkańcy gminy, pracownicy urzędu
Koszt realizacji
zadania
400

Źródła
finansowania
UMiG

I połowa
2001

w ramach
kosztów własnych

UMiG

I połowa
2001

bez kosztów

UMiG + nieodpłatna
pomoc Starostwa Powiatowego w Tuliszkowie

II połowa
2001 i II połowa 2002
2003

500 zł. x 2

UMiG

5 000

UMiG

2004

5 000

UMiG
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KARTA PROJEKTU 3.1.4
Program
nazwa

Poprawa zarządzania potencjałem gminy
Czas reali2001-2002
zacji

Numer
programu

3.1

Nazwa
projektu

POMOC W TWORZENIU I FUNKCJONOWANIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Cel

Numer
3.1.4
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie

Łączne nakłady finansowe

90 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Urząd Gminy i Miasta
organizacje pozarządowe, mieszkańcy gminy

Zadania

Czas realizacji

1. Remont 2 pomieszczeń
w MGOK
2. Remont 2 pomieszczeń
w MGOK
3. Częściowe wyposażenie
2 pomieszczeń
4. Częściowe wyposażenie
2 pomieszczeń

2001

Koszt realizacji
zadania
40 000

Źródła
finansowania
budżet gminy

2002

40 000

budżet gminy

2002

5 000

budżet gminy

2002

5 000

budżet gminy
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3.2.7. Program 3.2. Integracja działań na rzecz polepszenia
warunków życia i zdrowia w gminie
W gminie istnieje dobre rozeznanie potrzeb socjalnych mieszkańców. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji swoich zadań udziela pomocy socjalnej
wszystkim najbardziej potrzebującym, przede wszystkim bezrobotnym. Przy skromnych
środkach nie ma możliwości rozwiązania wszystkich problemów, między innymi problemów osób przewlekle chorych niepełnosprawnych. O jakości życia świadczy również status
zdrowotny mieszkańców. Mimo, że ochrona zdrowia nie jest bezpośrednim zadaniem gminy w jej interesie należy wspieranie programów profilaktycznych i promowanie zdrowego i
bezpiecznego stylu życia.
Wymienione wyżej działania wymagają wspólnego wysiłku wielu organizacji i służb
w Gminie. Celem tego programu jest integracja działań przedstawicieli pomocy społecznej,
ochrony zdrowia policji, straży pożarnej, placówek kulturalnych i oświatowych, Kościoła,
organizacji gospodarczych i pozarządowych dla polepszenia warunków zycia i zdrowia w
gminie.

Opisy projektów
3.2.1. Życie bez barier społecznych
Celem tego projektu jest wypracowanie metod wzajemnego wspierania się i lepszego
funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez uczestnictwo w grupach samopomocy
Wiele osób niepełnosprawnych żyje w dużej izolacji społecznej. Zaadoptowanie i oddanie w budynku MGOK pomieszczenia na spotkania osób niepełnosprawnych będzie dużym krokiem w kierunku niwelacji istniejących barier społecznych. Projekt ten będzie uzupelnieniem powiatowego programu Dominoi w wyniku jego realizacji zostanie uruchomiona grupa samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten będzie stale monitorowany i zakłada sie, że do końca 2010 formy działania grupy samopomocowej bedą stale ewoluowały.
3.2.2. Życie bez barier architektonicznych
Celem tego projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym czynnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy - zlikwidowanie barier architektonicznych.
W pierwszej kolejności dofinansowania z funduszu PEFRON zostaną wykonane podjazdy do obiektów ochrony zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie podjazdy pod gmachy
Urzędu Miasta i gminy oraz MGOK-u. W dalszych latach będą obniżane krawężniki na
przejściach dla pieszych.
Projekt ten ma umożliwić osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego poruszania się po terenie gminy i wyjścia z domów. Powinien również uwrażliwić mieszkańców na potrzeby osób niepełnosprawnych.
3.2.3. Edukacja zdrowotna w szkołach i środowisku domowym
Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i motywacji młodzieży do higienicznego
stylu życia. W wyniku projektu na terenie szkół gminy: higienistki, pielęgniarki szkolne i
nauczyciele wf będą prowadzili stały program edukacyjny skierowany zarówno do młodzieży jak i do rodziców zwiększający ich wiedzę i motywację do higienicznego stylu życia. Podstawowymi sposobami oddziaływania będą pogadanki filmy edukacyjne ale również zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu. Projekt będzie jednocześnie realizował cele
wszystkich programów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
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3.2.4. Profilaktyka raka piersi
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki chorób nowotworowych oraz zwiększenie wczesnej wykrywalności raka piersi. Przewiduje się, że do roku
2005:
• wszystkie kobiety w wieku 40-60 zostaną objęte badaniem mammograficznym piersi
• w wyniku kampanii informacyjnej oraz nauki samobadania piersi prowadzonej przez
lekarzy rodzinnych, pielęgniarki szkolne i środowiskowe do 2010 roku ponad 70% kobiet w gminie będzie wiedziało jak samodzielnie zbadać piersi.
Projekt, który będzie jednocześnie realizowany na terenie całego powiatu powinien
doprowadzić do uaktywnienia organizacji kobiecych takich jak liga kobiet czy koła gospodyń wiejskich i zwiększyć tym samym ich udział wżyciu publicznym.
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PROGRAM 3.2. INTEGRACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ POLEPSZENIA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA W GMINIE
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć
• budżet na 1 mieszkańca na profilaktykę i
promocję zdrowia
• % osób niepełnosprawnych deklarujących
jakość życia jako satysfakcjonujące
• liczba wcześnie wykrytych nowotworów
piersi do liczby badanych
• umieralność z powodu raka piersi
• liczba zajęć rekreacyjnych do liczby zajęć
nadobowiązkowych’

Źródła informacji
• kwestionariusz ankiety
– MOPS
• Skarbnik UGiM
• praktyki lekarzy rodzinnych
• dokumentacje szkolne

Planowany czas realizacji
2000-2010
Ryzyko i wpływ
• niechęć kobiet do badania mammograficznego
• niechęć młodzieży do zajęć profilaktycznych
• małe zaangażowanie nauczycieli i
pielęgniarek szkolnych w problemy
profilaktyczne

3.2.1 Życie bez barier społecznych
3.2.2 Życie bez barier architektonicznych
3.2.3 Edukacja zdrowotna w szkołach i środowisku domowym
3.2.4 Profilaktyka raka piersi
Rezultaty projektów
3.2.1 Życie bez barier społecznych
• utworzenie grup samopomocowych
dla osób niepełnosprawnych

Mierniki
-

funkcjonuje grupa samopomocowa

Źródła informacji

MOPS/ MGOK

Ryzyko i wpływ
• brak środków na zorganizowanie
grup samopomocowych
• obawa osób niepełnosprawnych
przed wyjściem z domu
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Cele
1. polepszenie jakości życia osób
niepełnosprawnych
2. Zmniejszenie izolacji społecznej
osób niepełnosprawnych
3. Większa świadomość zagrożeń
zdrowotnych wśród młodzieży i
rodziców
4. Większa aktywność ruchowa
młodzieży
5. polepszenie stanu zdrowia kobiet
PLANOWANE PROJEKTY

Przewidywany budżet programu
483 200
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3.2.2 Życie bez barier architektonicznych
• wybudowanie podjazdów dla osób
niepełnosprawnych w obiektach
służby zdrowia
• obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych

-

wybudowane podjazdy
liczba przejść dla pieszych z obniżonymi krawężnikami

• udział kobiet w badaniach mammograficznych
• większa wiedza o zagrożeniach dla
zdrowia
• umiejętność samobadania piersi

• prawidłowo wykonane testy samobadania piersi
• liczba kobiet które odbyły badanie
mammograficzne
• liczba osób uczestniczących w spotkaniach

-

-

stanowisko ds. budownictwa

ankiety
dyrektorzy szkół
pielęgniarki szkolne

• praktyki lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych

-

Brak środków z PEFRON-u na likwidację barier architektonicznych
Brak środków własnych gminy na
dofinansowanie tych projektów

• niechęć młodzieży do zajęć profilaktycznych
• małe zaangażowanie nauczycieli i pielęgniarek szkolnych w problemy profilaktyczne
• niechęć kobiet do badania mammograficznego
• brak pieniędzy na badania kontrolne
•
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3.2.3 Edukacja zdrowotna w szkołach
i środowisku domowym
• większa wiedza o zagrożeniach dla
• frekwencja młodzieży na zajęciach
zdrowia
rekreacyjnych i profilaktycznych
• większa aktywność ruchowa młodzieży

-
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Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
październik 2000
Harmonogram realizacji programu/ Wydatki
Data napisania projektu
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)
2000-2010
Planowany czas realizacji
INTEGRACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ POLEPSZENIA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA W GMINIE
PROGRAM 3.2
Planow. budżet
Razem
Projekty

Razem

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13,2

7

7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

35

35

40

5

5

5

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

57

13

13,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

270,5

66,9

61,2

83,2

36,7

41,7

41,7

41,7

36,7

36,7

36,7

483,2

30,7
125
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3.2.1 Życie bez barier społecznych
3.2.2 Życie bez barier architektonicznych
3.2.3 Edukacja zdrowotna w
szkołach i środowisku domowym
3.2.4 Profilaktyka raka piersi

2000

65

Tuliszków – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

KARTA PROJEKTU 3.2.1
Program
nazwa

Integracja działań na rzecz polepszenia warunków życia i zdrowia w gminie

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Łączne nakłady finansowe

Czas
zacji

3.2

reali-

2001-2003

ŻYCIE BEZ BARIER SPOŁECZNYCH

Numer pro3.2.1
jektu
Wypracowanie metod wzajemnego wspierania się i lepszego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez uczestnictwo w grupach
samopomocy
Jednostka
MOPS/ UmiG/ PCPR
koordynująca
30 700
Odbiorcy
osoby samotne, niepełnosprawne
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Identyfikacja osób
niepełnosprawnych i
określenie ich potrzeb
2. Zaproszenie do
uczestnictwa w grupach samopomocowych
3. Przygotowanie pomieszczenia do spotkań grup samopomocowych
4. Doposażanie pomieszczeń w sprzęt
edukacyjny / audiowizualny
5. Zapewnienie pomocy
opiekunom grupy
6. Rozwinięcie współpracy z MGOK

styczeń 2001

7. Kontynuacje projektu

Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów własnych

Źródła
finansowania
MOPS w ramach bieżącej działalności

styczeń 2001

200

MOPS

luty 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG
MGOK

2001-2003

21 000
(3 x 7 000)

maj 2001

6 000

UMiG

2001-2003

w ramach kosztów własnych

2004-2010

500 rocznie

UMiG
MGOK
MOPS
UMiG

PEFRON z funduszy
projektu DOMINO
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KARTA PROJEKTU 3.2.2
Program
nazwa

Integracja działań na rzecz polepszenia warunków życia i zdrowia w gminie
Czas
zacji

Numer
programu

3.2

Nazwa
projektu

ŻYCIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Cel
Łączne nakłady finansowe

reali-

2001-2007

Numer pro3.2.2
jektu
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym czynnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy. Zlikwidowanie barier architektonicznych
260 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

MOPS
osoby niepełnosprawne w gminie

2001-2002

Koszt realizacji
zadania
70 000

Źródła
finansowania
PEFRON/DOMINO
UMiG
sponsorzy

2003

40 000

PEFRON?DOMINO
UMiG
sponsorzy

2001- 2005

w ramach
kosztów włąsnych

2005-2008

15 000

Zadania

Czas realizacji

1. Wykonanie podjazdów
pod placówki służby
zdrowia w Tuliszkowie
i Grzymiszewie
2. Wykonanie podjazdów
pod obiekty publiczne:
- gmach UMiG w Tuliszkowie
- MGOK w Tuliszkowie
3. Kampania prasowa –
motywowanie instytucji publicznych typu
banki, urzędy pocztowe, sklepy, restauracje
do robienia podjazdów
i przebudowywania toalet ()
4. Oniżenie krawężników
na przejściach dla pieszych w Tuliszkowie

UMiG

Zarząd Dróg, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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KARTA PROJEKTU 3.2.3
Program
nazwa

Integracja działań na rzecz polepszenia warunków życia i zdrowia w gminie

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas
zacji

3.2

reali-

2001-2010

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOŁACH I Numer pro3.2.3
ŚRODOWISKU DOMOWYM
jektu
Zwiększenie wiedzy i motywacji młodzieży do higienicznego styli życia

Łączne nakłady finansowe

12 200

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. przygotowanie pogadanek edukacyjnych na
temat: dobrego odżywiania
- przeciwstawienie się
agresji i przemocy
- unikanie / nie poddawanie się nałogom
- potrzeby aktywności
fizycznej
2. produkcja lub zakup
materiałów informacyjnych
3. Zakup filmów edukacyjnych (kasety VHS)
4. Raz w miesiący wygłoszenie pogadanek dla
rodziców w dniu spotkań z rodzicami w
szkole
5. Rozszerzenie oferty
zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży (zajęcia nadobowiązkowe i motywowanie młodzieży)
6. Kontynuacja działań
edukacyjnych i sportowych

2001

Szkoły, pielęgniarki, higienistki szkolne, nauczyciele
młodzież gimnazjum, rodzice, nauczyciele
Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów własnych
realizacja na lekcjach wychowawczych w poszczególnych
klasach

Źródła
finansowania
UMiG

2001

500

UMiG

2001

300

UMiG

2001

500

UMIG

2001

52 h x 25 zł.
nadobowiązkowe
1 300 zł. x 4 =
5200

UMiG

2002-

5 700

UMiG
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KARTA PROJEKTU 3.2.4
Program
nazwa

Integracja działań na rzecz polepszenia warunków życia i zdrowia w gminie

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas realizacji

3.2

2001-2010

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Numer
3.2.4
projektu
Zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki chorób nowotworowcyh. Zwiększenie wczesnej wykrywalności raka piersi

Łączne nakłady finansowe

42 550

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Uaktywnienie organizacji kobiecych typu
Liga Kobiet, Koła Gospodyń Wiejskich
- organizacja spotkań
edukacyjnych
2. Współpraca lekarzy,
pielęgniarek z prasą –
publikacje
3. Druk, zakup materiałów informacyjnych
4. Nauka samokontroli
piersi

2001

5. Sfinansowanie badań
mammograficznych u
100 kobiet rocznie

2001
2001-2010
2001-2002
2002-2010

Praktyki lekarzy rodzinnych
Kobiety w wieku 40-60 lat w gminie Tuliszków
Koszt realizacji
zadania
w ramach
kosztów własnych

Źródła
finansowania
Kasa Chorych, UMiG,
MGOK

w ramach
kosztów własnych
500 zł. rocznie

Kasa Chorych

500 kobiet
rocznie x 25 zł.
12 500
30 000

Kasa Chorych

Kasa Chorych, Sanepid

Kasa Chorych, UMiG

69

Tuliszków – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

3.2.8. Program 3.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa
Program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będzie programem miedzysektorowym realizowanym przez instytucje oświatowe, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i
Komendy Policji.

Opisy projektów
3.3.1. Alert dla samotnych
Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie
osób starszych, zamieszkujących samotnie.
Opieka nad osobami zagrożonymi będzie polegała między innymi na stworzeniu kalendarza odwiedzin i edukowaniu osób samotnych w jaki sposób powinny zachowywać warunki
bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią tego projektu będzie stworzenie osobom samotnym
możliwości wyjścia z izolacji społecznej przy jednoczesnym uwrażliwieniu mieszkańców na
problem osób samotnych.
3.3.2. Dostosowanie zasobów policji do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa
w gminie
Celem projektu jest zapewnienie takich warunków pracy policji, które pozwolą na
realizacje jej regulaminowych zadań. W Tuliszkowie mimo braku środków na paliwo, braku
podstawowego wyposażenia posterunku policji i niedostatecznej obsady posterunku wykrywalność przestępstw jest relatywnie duża. W obliczu dodatkowych zadań dłużej takiego
stanu rzeczy nie można jednak utrzymywać. Bez doposażenia Policji w Tuliszkowie (np.
dostępu do faksu czy internetu, które są podstawowym warunkiem szybkiego przesłania
rysopisów przestępców) realizacja obu wymienionych wyżej projektów nie będzie możliwa.
Wysokie koszty projektu wynikają z zaplanowania dodatkowego etatu, na co środki przynajmniej w połowie powinny pochodzić z Komendy Powiatowej Policji w Turku.
3.3.3. Bezpieczna droga do szkoły
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminy, szczególnie
poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły. W kluczowych
miejscach w Tuliszkowie brakuje sygnalizacji świetlnej, a drogi gminne nie mają oznakowanych poboczy co naraża dzieci na niebezpieczeństwo.
Projekt będzie poprzedzony prezentacją statystyki wypadków i kampanią prasową
uświadamiającą potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach. W szkołach prowadzone
będą działania edukacyjne wśród młodzieży. Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu
zmniejszy się liczba wypadków na drogach z udziałem dzieci i młodzieży.
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PROGRAM 3.3. POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć

Planowany czas realizacji
2000-2010
Źródła informacji

• % osób deklarujących poczucie bezpieczeństwa
• liczba wypadków drogowych do wszystkich wypadków
• budżet policji na bezpieczeństwo publicznne na 1
mieszkańca

• ankieta KP Policji lub
prasa
• statystyka policji
• skarbnik UGiM

Ryzyko i wpływ
• brak środków na benzynę (patrole)
• mała współpraca w przekazie sąsiadów,
• małe wsparcie mediów, brak lokalnej gazety
• mała śwaidomość społeczna
• niewyszkoleni policjanci

PLANOWANE PROJEKTY
3.3.1 Zapewnienie bezpieczeństwa osób mieszkających samotnie
3.3.2 Bezpieczna droga do szkoły
3.3.3 Dostosowanie zasobów Komendy Policji do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa w gminie
Rezultaty projektów
• sygnalizacja świetlna na dwóch
skrzyżowaniach
• oznakowane i wybudowane
pobocze
• ulotki informacyjne dla osób
samotnych i placówek opieki
• wyposażenieKomendy Policji w
fax, komputer, telefon z automatyczną sekretarką
• zwiększenie liczby etatów w
policji

Mierniki
• założona sygnalizacja świetlna
• liczba kom oznakowanych i wybudowanych poboczy
• zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek
• 1 dodatkowy efekt, liczba wprowadzonych nazwisk do bazy danych
• plan odwiedzin prewencyjnych

Źródła informacji
• UGiM – Wydział Gospodarki Komunalnej
• Komenda Policji

Ryzyko i wpływ
• brak środków z Komendy Powiatowej Policji na doposażenie policji
• zmiana na stanowisku komendanta i
brak koordynacji
• zbyt mała liczba etatów i brak środków na beznzynę na objazdy osób
samotnych
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Cele
1. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
2. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

Przewidywany budżet programu
851 000

71

Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczonych usług publicznych w gminie
Harmonogram realizacji programu/ Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)
POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA
PROGRAM 3.3
Projekty

Razem

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1
0,4
13,3

75
5
29,9

75
8
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

75
10,4
5,7

676,0
86,2
88,8

24,7

109,9

88,7

91,1

91,1

91,1

91,1

91,1

91,1

91,1

851
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3.3.1 Alert dla samotnych
3.3.2 Bezpieczna droga do szkoły
3.3.3 Dostosowanie zasobów
Komendy Policji do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa w gminie

2000

październik 2000
Data napisania projektu
2000-2010
Planowany czas realizacji
Planow. budżet
Razem
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KARTA PROJEKTU 3.3.1
Program
nazwa

Poprawa stanu bezpieczeństwa

Numer
programu

3.3

Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas realizacji

2001-2010

ALERT DLA SAMOTNYCH

Numer
3.3.1
projektu
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom zamieszkującym samotnie

676 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

KM Policji/ UMiG
Osoby starsze, samotne
Koszt realizacji
zadania
500

Źródła
finansowania
UMiG

Zadania

Czas realizacji

1. Identyfikacja osób
mieszkających samotnie(objazd gminy)
2. Sporządzenie listy (bazy danych) i zabezpieczenie ich w Komendzie Policji

styczeń 2001
styczeń 2001

W ramach kosztów wlasnych

UMiG

3. Dotarcie do indywidualnych osób i uzyskanie akceptacji współpracy w celu określenia
zagrożenia
4. Wytypowanie osób
szczególnie zagrożonych’
5. Objęcie osób zagrożonych stałą opieką
prewencyjną przez
dzielnicowych, sąsiadów, MOPS, pilęgniarki środowiskowe,
etc.
6. Urealnienie liczby etatów dzielnicowch w
celu realizacji zadań i
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

2001

500

UMiG

2001

W ramach kosztów wlasnych

UmiG

2002-2010

3 000 zł. rocznie

UMiG

2002

72 000 zł.
rocznie

UMiG + środki z Komendy Powiatowej
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KARTA PROJEKTU 3.3.2
Program
nazwa

Poprawa stanu bezpieczeństwa

Numer
programu

3.3

Nazwa
projektu
Cel

Czas realizacji

2001-2010

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Numer
projektu
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminy

Łączne nakłady finansowe

86.200

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zapoznanie społeczności lokalnej z potrzebą poprawy bezpiecznego dojazdu do
szkoły (akcje prasowe)
2. Przygotowanie materiałów informacyjnych
(statystyka wypadków)
3. Ukonstytuowanie zespołu wdrożeniowego.
Rozpisanie poszczególnych zadań – wyznaczenie koordynatora zadań
4. Pogadanki w szkołach

styczeń 2001

5. Ustanowienie sygnalizacji świetlnej na ul.
Poznańskiej
6. Ustanowienie sygnalizacji świetlnej na ul.
Zaremby
7. Budowa i własciwe
oznakowanie poboczy
(2 sołectwa na rok)
8. Budowa chodników i
dróg rowerowych (3
km na rok)

3.3.2

Komenda Policji w Tuliszkowie
Dzieci i młodzież szkolna
Koszt realizacji
zadania
bez kosztów ,
w ramach
współpracy z
prasą

Źródła
finansowania
UMiG

styczeń 2001

400 zł. co roku

UMiG

luty 2001

W ramach
kosztów wlasnych

UMiG

2001

UMiG

2002

bez kosztów
w ramach zajęć szkolnych
5 000

UMiG/KP Policji

2003

5 000

UMiG/KP Policji

2004- 2010

10 000

UMiG/KP Policji

2005- 2010

10 000

UMiG
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KARTA PROJEKTU 3.3.3
Program
nazwa

Poprawa stanu bezpieczeństwa

Numer
programu

3.3

Nazwa
projektu

DOSTOSOWANIE ZASOBÓW KOMENDY POLICJI DO POTRZEB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE

Czas realizacji
Numer
projektu

2001-2010
3.3.3

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w gminie

Cel
Łączne nakłady finansowe

88.800

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zakup faksu, telefonu
z sekretarką automatyczną
2. Zakup radaru
3. Przeszkolenie policjantów

styczeń 2001

4. Uzupełnienie taboru
samochodowego
5. Zakup telefonów komórkowych w ramach
projektu szybkiego
ostrzegania
6. Zakup komputera stacjonarnego i uzyskanie
pomocy pracownika
do stworzenia baz danych i przeszkolenia
pracowników

2002

luty 2001
czerwiec
2001

Komenda Policji w Tuliszkowie
UMiG/Komenda Powiatowa Policji/Mieszkańcy
Koszt realizacji
zadania
600 zł.
3 000 zł.
w ramach
środków
KPP w Turku
20 000

2001

1 500 zł.
rocznie

2001

4000 jednorazowo
350 zł. (miesięcznie)
x 12

Źródła
finansowania
KPP Turek
UMiG
KPP w Turku

50% KPP Turek
50% UMiG Tuliszków
KPP

KPP
UMiG, Powiatowy Urząd
Pracy, fundusz interwencyjny
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3.2.9. Program 3.4. Poprawa infrastruktury oświatowej
Stan oświaty na terenie gminy i miasta Tuliszków wymaga szeroko zakrojonych, dalekosiężnych działań. Obecne rozdrobnienie placówek, braki w wyposażeniu, trudności lokalowe, wszystkie te elementy nakładają się, tworząc problem dla władz samorządowych.
Problem, którego rozwiązanie będzie również bardzo kosztowne i wymaga mobilizacji
wszystkich dostępnych środków, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz osiągnięcia szerokiego konsensusu społecznego w najtrudniejszych kwestiach. Niestety obecny stan
infrastruktury oświatowej wymaga podjęcia natychmiastowych działań w zakresie remontów i budowy nowych obiektów, działań, na które nie ma wystarczających funduszy. Dlatego ich poszukiwanie staje się priorytetem władz gminy, tak samo jak poszukiwanie funduszy dodatkowych na zakupy sprzętu, niezbędnego do podniesienia szeroko rozumianej jakości usług oświatowych.
Celem tego programu jest doprowadzenie do stworzenia nowoczesnego systemu nauczania, przygotowującego dzieci i młodzież do stojących przed nimi, w nowoczesnej gospodarce, wyzwań.

Opisy projektów
3.4.1. Rozwiązanie problemów lokalowych gimnazjum
Celem tego projesktu jest powstanie nowoczesnego budynku gimnazjum na terenie gminy, które jest elementem kluczowym powodzenia wdrażanej reformy oświatowej. Nowy budynek przyczyni się zarówno do podniesienia jakości kształcenia uczniów, warunków pracy
nauczycieli, jak i umożliwi dalsze prace nad restrukturyzacją szkolnictwa na terenie gminy.
Inwestycja ta przekracza możliwości finansowe budżetu gminy w najbliższych latach. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania jest działaniem koniecznym dla powodzenia tego
projektu. Argumentem sprzyjającym uzyskaniu takich środków jest fakt, iż sytuacja lokalowa
oświaty na terenie gminy i miasta Tuliszków jest krytyczna. Wysokie koszty utrzymania małych szkół skłaniają do centralizacji oświaty, sprzyjają temu również zasady naliczania subwencji oświatowej promujące gminy, które dowożą jak największą liczbę uczniów.
3.4.2. Poprawa wyposażenia bibliotek w sprzęt
Działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności bibliotek powinny być podjęte w
związku ze spadającym zainteresowaniem książką. Biblioteki powinny stać się małymi centarmi przyciągającymi dzieci i młodzież w czasie pozalekcyjnym. Miejscami gdzie można się
zarówno pobawić i czegoś dowiedzieć, jak i zająć przygotowaniem na następny dzień nauki.
Celem tego projektu jest zapewnienie rozowju oferty bibliotek, który umożliwi tym jednostkom lepsze wypełnianie swej podstawowej roli, jaką jest propagowanie czytelnictwa.
3.4.3. Wyposażenie szkół i bibliotek w łącza elektronicznego przesyłu informacji
Projekt jest realizowany w celu zapewnienia dosępu do komputerów, internetu i innych
urządzeń biurowych, który jest elementem niezbędnym dla rozwoju dzieci i młodzieży i zapewnienia im lepszej pozycji w momencie ich wejścia w życie dorosłe. Internet staje sie medium coraz tańszym i coraz bardziej powszechnym, dlatego koszty podłaczenia kompterów
znajdują się w zakresie finansowych możliwosci każdego samorządu. Edukacja najmłodszych
w zakresie nowoczesnych technologii jak i udostępnienie im źródła dostępu do informacji na
temat wielu dziedzin życia jest w dzisiejszych czasach elementem niezbędnym ich rozwoju w
nowoczesnym społeczeństwie.
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3.4.4. Doposażenie bibliotek w materiały cyfrowe (oprogramowanie) i aktualizacja, zakupy lektur
Zakupy lektur i nowych pozycji są elementem koniecznym dla utrzymania pozycji bibliotek w życiu dzieci i młodzieży, która w ostatnich latach spada na rzecz innych dostępnych
mediów. Bezpośrednim celem jest by biblioteki oferowały wszystkie dotychczas oferowane
usługi na coraz wyższym poziomie, należy je jednak również zaopatrzyć w dodatkowe elementy oferty przyciągające najmłodszych.
3.4.5. Remonty i modernizacja obiektów oświatowych
Remonty i modernizacje obiektów oświatowych tworzą ogromną kwotę wydatków budżetu gminy w najbliższych latach. Jest to pozycja konieczna z uwagi na stan techniczny budynków, należy jednak pamiętać, że cały system oświatowy na terenie gminy musi uleac restrukturyzacji w ciągu najblizszych lat, dlatego bezpośrednim celem są remonty tych obiektów, które docelowo mają stanowić trzon gminnego systemu edukacji, jednocześnie wycofując się z remontu obiektów nie spełniających podstawowych wymogów nauczania.
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PROGRAM 3.4. POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć
• % młodzieży przyjmowanej na studia
wyższe
• % młodzieży zdającej do liceów
• % uczniów posiadających stały dostęp
do internetu
• Wskaźnik zmianowości
• Liczba wypożyczeń na 1 mieszkańca

Planowany czas realizacji
2000-2010

Źródła informacji
• Dyrektorzy szkół i bibliotek
• ZEAS

Ryzyko i wpływ
• Dostępność środków na rozwój
Internetu w szkołach
• Polityka rozwoju społeczeństwa
informatycznego państwa
• Postęp w rozwoju technologii
• Spadek cen rozwiązań informatycznych

PLANOWANE PROJEKTY
3.4.1 Rozwiązanie problemów lokalowych gimnazjum
3.4.2 Poprawa wyposażenia bibliotek w sprzęt
3.4.3 Wyposażenie szkół i bibliotek w łącza elektronicznego przesyłu informacji
3.4.4. Doposażenie bibliotek w materiały cyfrowe (oprogramowanie) i aktualizacja, zakupy lektur
3.4.5 Remonty i modernizacja obiektów oświatowych
Rezultaty projektów
Mierniki
Źródła informacji
3.4.1 Rozwiązanie problemów lo- • Liczba uczniów na oddział
• Dyrektorzy szkół
kalowych gimnazjum
• Liczba uczniów dowożonych do szkół • ZEAS
• Budowa nowego budynku gmi- • Koszty dowozów uczniów
nazjum
• Wzrost poziomu nauczania na
terenie gminy

Ryzyko i wpływ
•

Brak środków na inwestycje na terenie gminy
• Reforma oświaty
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Cele
1. Podwyższenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie
gminy
2. Zagospodarowanie czasu dzieci i
młodzieży

Przewidywany budżet programu
13 842 200
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3.4.2 Poprawa wyposażenia bibliotek szkolnych i publicznych w
sprzęt
• Biblioteki są lokalnymi centrami
spotkań dzieci i młodzieży
• Wzrasta poziom czytelnictwa

• Dyrektorzy bibliotek
• ZEAS

• Dostępność środków z programów
pomocowych i fundacji
• Brak środków w budżecie gminy

• Dyrektorzy szkół
• ZEAS

• Dostępność środków na rozwój Internetu w szkołach
• Polityka rozwoju społeczeństwa informatycznego państwa
• Rozwój technologii (tempo postępu)
• Spadek cen rozwiązań informatycznych

• Liczba dostępnych woluminów
• Komputerowy system informacji
• Liczba klientów bibliotek

• Dyrektorzy szkół
• ZEAS

• Brak środków na doposażenie bibliotek
• Dostępność innych źródeł finansowania działalności bibliotel

• Liczba wyremontowanych budynków
oświatowych
• Budżet przeznaczony na remonty

• Dyrektorzy szkół
• ZEAS

• Brak środków na inwestycje na terenie gminy
• Reforma oświaty
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3.4.3 Wyposażenie szkół i bibliotek w łącza elektronicznego przesyłu informacji
• Dzieci i młodzież uzyskują dostęp do internetu
• Rozwija się wiedza pedagogów i
wychowanków w zakresie internetu i komputerów
3.4.4 Doposażenie bibliotek w materiały cyfrowe (oprogramowanie),
aktualizacja, zakupy lektur
• Lepiej dostępny, atrakcyjny i aktualizowany księgozbiór
• Biblioteki staną się miejscem
przyciągającym młodzież
3.4.5 Remonty i modernizacja
obiektów oświatowych
• Istniejące obiekty oświatowe są
nowoczesne lub spełniają bieżące
standardy
• Uczniowie i nauczyciele mają zapewnione odpowiednie warunki
pracy i rozwoju

• Liczba godzin zajęć dodatkowych organizowanych przez biblioteki
• Liczba wypożyczeń na jednego czytelnika
• Liczba zajęć edukacyjnych w bibliotekach
• Liczba czytelników
• Liczba stanowisk komputerowych z
dostępem do internetu
• Liczba godzin zajęć komputerowych
• Liczba uczniów korzystająca z zajęć
komputerowych
• Liczba godzin komputerowych zajęć
pozaleksyjnych
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Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU/ WYDATKI
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

2000-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ

PROGRAM 3.4
2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.4.1 Rozwiązanie problemów lokalowych gimnazjum

400

2 006

2 006

2 006

2 006

2 006

3.4.2 Poprawa wyposażenia
w sprzęt

43

43

43

43

43

3.4.3 Wyposażenie szkół i
bibliotek w łącza elektronicznego przesyłu
informacji
3.4.4 Doposażanie bibliotek
w materiały cyfrowe
(oprogramowanie) i aktualizacja księgozbiorów, zakupy lektur
3.4.5 Remonty i modernizacja obiektów oświatowych

7,2

5

125

1625

400

2181,2

3679

2006

2007

2008

2009

środki podzielono równomierniernie przy założeniu
zakończenia inwestycji w
ciągu 5-ciu lat
3
3
3

2010

10 430

3

3

240
12,2

1 090

3139

290

2339

40

2089

3 170

3

3

3

3

3

13 842,2
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Projekty

Razem

październik 2000

Data opracowania
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KARTA PROJEKTU 3.4.1
Program
nazwa

Poprawa infrastruktury oświatowej

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas realizacji

3.4

2000-2010

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW LOKALOWYCH GIMNAZJUM

Numer
3.4.1
projektu
Podniesienie poziomu świadczenia usług oświatowych w gminie

10 430 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zarząd Gminy
młodzież- uczniiowie gimnazjum

Zadania

Czas realizacji

1. Ogłoszenie przetargu na
dokumentację projektową
bud. gimnazjum
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i ogłoszenie przetargu na budowę
3. Realizacja inwestycji 3
etapy:
- gimnazjum
- sala gimnastyczna
- liceum
4. Nadzór nad inwestycją

2000

Koszt realizacji
zadania
58 560

2000

350 000

2001-2010

2000-2010

szacunkowo
na całość 10
000 000

30 000

Źródła
finansowania
budżet gminy
środki zewnętrzne
Wojewoda Wielkopolski
budżet gminy
środki zewnętrzne

fundusze pomocowe
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KARTA PROJEKTU 3.4.2
Program
nazwa

Poprawa infrastruktury oświatowej

Numer
programu
Nazwa
projektu

Czas realizacji

3.4
POPRAWA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT

Numer
projektu

2000-2010
3.4.2

Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży

Cel
Łączne nakłady finansowe

240 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zakup komputerów (ok.
50 sztuk do szkół)

2001-2005

2. Zakup kaset, kserografów, odtwarzaczy VHS i
TV dla bibliotek

2001-2010

ZEAS
dzieci i młodzież, nauczyciele
Koszt realizacji
zadania
200 000
5 000 na jedną bibliotekę
łącznie 30
000 zł.

Źródła
finansowania
środki zewnętrzne
program Internet dla szkól
i inne - MEN
MEN,
fundacje edukacyjne
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KARTA PROJEKTU 3.4.3
Program
nazwa

Poprawa infrastruktury oświatowej
Czas realizacji

Numer
programu

3.4

Nazwa
projektu

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ I BIBLIOTEK W
ŁĄCZA ELEKTRONICZNEGO PRZESYŁU INFORMACJI

Numer
projektu

2001-2002
3.4.3

Zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych i efektywności nauczania

Cel
Łączne nakłady finansowe

12 200

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
nauczyciele

1. Zbadanie możliwości
technicznych w szkołach

2000-2001

2. Poszukiwanie środków
na sfinansowanie inwestycji

2001

Koszt realizacji
zadania
w ramach
kosztów własnych
j.w.

3. Podłączenie do internetu w standardzie ISDN

2001-2003

7 200 zł.

4. Stworzenie zintegrowanego programu informatycznego szkół na terenie
gminy

2003

5 000 zł.

Zadania

Czas realizacji

Źródła
finansowania
budżet gminy
j.w.

srodki zewnętrzne
program Internet dla szkół
i inne.
współpraca w ramach programów strategicznych
Starostwa
TP S.A.
inne źródła
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KARTA PROJEKTU 3.4.4
Program
nazwa

Poprawa infrastruktury oświatowej
Czas realizacji

Numer
programu

3.4

Nazwa
projektu

DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK W MATERIAŁY CYFROWE (OPROGRAMOWANIE)
I AKTUALIZACJA, ZAKUPY LEKTUR

Numer
projektu

2001-2010
3.4.4

Podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek

Cel
Łączne nakłady finansowe

Zadania

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Kierownicy bibliotek
uczniowie i mieszkańcy

1. Pozyskanie oprogramowania

2001-2010

2. Aktualizacja księgozbiorów
3. Zakup lektur

2001-2010

Koszt realizacji
zadania
maksymalne
wykorzystanie
pojawiających
się możliwości
zewnętrznych
j.w.

2001-20010

j.w.

Czas realizacji

Źródła
finansowania
środki zewnętrzne
budżet gminy w dotychczasowym zakresie

AWRSP
fundacje
instytucje pozarządowe

j.w.
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KARTA PROJEKTU 3.4.5
Program
nazwa

Poprawa infrastruktury oświatowej

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel
Łączne nakłady finansowe

Czas realizacji

3.4

2001-2005

REMONTY I MODERNIZACJE OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

Numer
3.4.5
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług oświatowych w gminie
3 170 000

Zadania
1. Wymiana stolarki
okiennej w SP Tuliszków i Tarnowa
2. Doposażenie i modernizacja pionów żywieniowych z ZS w Tuliszkowie i Grzymiszewie
3. Remont dachu w SP w
Ogorzelczynie
4. Instalacja CO w SP w
Ogorzelczynie
5. Remont generalny sali
gimnastycznej w Tuliszkowie
6. Budowa sali gimnatycznej w Grzymiszewie na istniejących
fundamentach

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu
Czas realizacji
2001-2005
2001-2002Grzymiszew
2005Tuliszków
2002-2004
w zależności
od dopływu
środków
2002-2004
w zależności
od dopływu
środków

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
nauczyciele
Koszt realizacji
zadania
200.000

Źródła
finansowania
Budzet Gminy , środki
zewnętrzne

CA 340.000
w oparciu o aktualny kosztorys dla Grzymiszewa
50.000

Wojewoda Wielkopolski.,
MEN, inne środki zewnętrzne

50.000

Budżet Gminy i środki
zewnetrzne
Budżet Gminy i środki
zewnetrzne

30 000
2001
2002-2004

środki zewnetrzne
2.500.000

środki zewnętrzne
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3.2.10. Program 3.5. Wzrost poziomu nauczania
Wszelkie działania poprawiające sytuację i możliwości kreowania skutecznej polityki
oświatowej powinny być również prowadzone z myślą o uczniach i nauczycielachpodmiotach, których los jest bardzo ważny. Celem jest zbudowanie kompleksowego i nowoczesnego systemu oświatowego, co stworzy młodzieży wchodzącej w dorosłe życie szersze możliwości, nauczycielom natomiast zapewni możliwość planowania przyszłości i tak
trudnego do osiągnięcia w dzisiejszych czasach zadowolenia z codziennej, zawsze niedostatecznie wynagradzanej pracy.

Opisy projektów
3.5.1. Zwiększenie liczby nauczycieli języków obcych
Nauczanie języków obcych powinno być procesem zaplanowanym. Dzieci i młodzież
po wyjściu ze szkoły muszą władać przynajmniej jednym językiem obcym. Bezpośrednim
celem jest więc zapewnienie ciągłości nauki i odpowiedniego poziomu. Stworzenie przejrzystego systemu pozwalającego na planowanie etatów w poszeczególnych placówkach będzie
tylko elementem, który pozwoli go osiągnąć. Zgłaszany w analizie SWOT niski poziom nauczania języka angielskiegi i brak nauczycieli języków jest elementem, który musi znaleźć
swoje rozwiązanie.
3.5.2. Rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej
Rozwój zawodowy kadry nauczycielsikiej nie jest w tej chwili praktycznie finansowany
przez samorząd. Skromna subwencja oświatowa nie pozwala gminom na takie wydatki. Nauczyciele planują rozwój własnych umiejętności samodzielnie w oparciu o własne środki i
możliwości. Cele jest planowanie i przekazywanie informacji o istniejących pożądanych kierunkach specjalizacji. Jest to element bardzo ważny dla zapewnienia racjonalnego wykorzystania istniejących skromnych zasobów i nadarzających się możłiwości.
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PROGRAM 3.5. WZROST POZIOMU NAUCZANIA
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć
• Liczba nauczycieli języków obcych na jednego ucznia
• Liczba zajęć z języków obcych na jednego
ucznia

Źródła informacji
• Dyrektorzy szkół
• ZEAS

Planowany czas realizacji
2000-2010
Ryzyko i wpływ
• Struktura rynku pracy (dostępność
kadry)
• Wysokość subwencji oświatowej

PLANOWANE PROJEKTY
3.5.1 Zwiększenie liczby nauczycieli języków obcych
3.5.2 Rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej
Rezultaty projektów
3.5.1 Zwiększenie liczby nauczycieli języków obcych
• Uczniowie mają możliwość opanowania języka obcego
• Wymiany młodzieży ze szkołami
w innych krajach
3.5.2 Rozwój zawodowy kadry
nauczycieli
• Podniesienie kwalifikacji nauczycieli
• Nauczyciele otrzymują informację o możliwościach zatrudnienia i kierunkach przekwalifikowania

Mierniki

Źródła informacji

Ryzyko i wpływ

• Liczba zajęć z języków obcych na jednego
ucznia rośnie
• Liczba zajęć dodatkowych dla nauczycieli
• Liczba kursów uzupełniających dla nauczycieli organizowanych z udziałem gminy

• Dyrektorzy szkół
• ZEAS

• Brak środków w budżecie
• Wysokość subwencji oświatowej

• Liczba kursów uzupełniających dla nauczycieli dofinansowanych przez gminę
• Liczba uczniów z oceną db i bdb z języków
obcych

• Dyrektorzy szkół
• ZEAS
• Nauczyciele

• Struktura rynku pracy (dostępność
kadry)
• Obawa przed redukcjami zatrudnienia w oświacie
• Mała dostępność kursów dla nauczycieli

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

Cele programu
1. Utrzymanie poziomu nauczania odpowiadającego wymogom rynku
2. Zagwarantowanie kadrze nauczycielskiej przejrzystego
programu zatrudnienia

Przewidywany budżet programu
300 000
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Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
Harmonogram realizacji programu/Wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)

3.5.2

Zwiększenie liczby
nauczycieli języków
obcych
Rozwój zawodowy
kadry nauczycielskiej
Razem

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

600
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3.5.1

2000-2010
Planow. budżet
Razem

Planowany okres działań

WZROST POZIOMU NAUCZANIA

PROGRAM 3.5
Projekty

październik 2000

Data opracowania
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KARTA PROJEKTU 3.5.1
Program
nazwa

Wzrost poziomu nauczania
Czas realizacji

Numer
programu

3.5

Nazwa
projektu

ZWIĘKSZENIE LICZBY NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH

Cel
Łączne nakłady finansowe

2000-2010

Numer
3.5.1
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług oświatowych w gminie w zakresie nauki języków obcych

300 000 zł.

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Zebranie informacji o
istniejącym deficycie kadry

2001-2002

2. Opracowanie informacji
dot. oczekiwanych zmian
kwalifikacji nauczycieli
3. Wdrożenie programu
dokształcania

2001
2002-2010

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
Ucznowie szkół podstawowych i gimnazjów
Koszt realizacji
zadania
w ramach
kosztów łasnych
j.w.
koszty wg tabeli zbiorczej dla
programu na
przestrzeni lat
–całosc 300
tys. zł.

Źródła
finansowania
budżet gminy
j.w.
środki własne nauczycieli, budżet placówek, śr.
zewnętrzne, granty
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KARTA PROJEKTU 3.5.2
Program
nazwa

Wzrost poziomu nauczania
Czas realizacji

Numer
programu

3.5

Nazwa
projektu

ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

Cel
Łączne nakłady finansowe

2001-2010

Numer
3.5.2
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
300 000

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

ZEAS
nauczyciele

Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie studiów podyplomowych
2. Rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie kursów dokształceniowych

2001-2010

Koszt realizacji
zadania
200 000

2001-2010

100 000

Źródła
finansowania
środki własne nauczycieli
budżet placówek
środki zewnętrzne
granty
j.w.
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3.2.11. Program 3.6. Zmiany w organizacji i zarządzaniu
usługami oświatowymi i kulturalnymi
Oba projekty w tym programie mają charakter pilotowy. Ich wdrożenie zależeć będzie od stopnia realizacji celów.
W sporządzonej diagnozie stanu gminy dotyczącej sytuacji szkolnictwa najważniejszym problemem okazały się: trudne warunki lokalowe szkół, rozdrobniona sieć małych
liczebnie szkół i związane z tym wysokie koszty ich utrzymania
Uczestnicy warsztatów strategicznych w zespole oświaty wskazali na następujące
możliwości poprawy tej sytuacji :
- podjęcie inwestycji w centrach edukacyjnych
- zmiana obwodów szkolnych
- dowozy busami z opieką (konieczność utwardzania dróg)
W świetle przeprowadzonych wcześniej analiz najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydają się zmiany w organizacji zarządzania usługami oświatowymi polegające na
zmianie obwodów szkolnych. i wykorzystaniu szkół jako wiejskich centrów kultury.

Opisy projektów
3.6.1. Gminne szkoły podstawowe lokalnymi centrami kultury
Celem tego projektu jest lepsze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży –
zwiększenie oferty kulturalnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym
Omawiany projekt ma charakter pilotażowy. Jego wartość ma polegać na sprawdzeniu
możliwości otwarcia szkół w godzinach popołudniowych we wsiach, w których młodzież
nie ma dostępu do żadnych zajęć kulturalnych.
Większość działań będzie dotyczyło zorganizowania w okresie od stycznia do czerwca
próbnego programu pracy z młodzieżą i przetestowaniu form organizacji czasu, rozliczenie
nakładów i efektów działania.
3.6.2. Zmiana obwodów szkolnych
Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania szkół poprzez racjonalizację
liczby uczniów w obwodach szkolnych.
Projekt będzie polegał na sporządzeniu symulacji kosztów wydatkowanych na dowozy uczniów do szkół związanych ze zmianą obwodów szkolnych.
W wyniku realizacji projektu do marca 2001 roku będzie wiadomo o ile zmienią się
koszty utrzymania jednego ucznia przy zachowaniu wymaganych standardów nauki i nauczania oraz komfortu dowozu uczniów do szkół. Dzięki projektowi będzie można podjąć
decyzje zmian organizacyjnych, które będą jednym z elementów racjonalizacji sieci szkół.
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PROGRAM 3.6. ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU USŁUGAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI
Data opracowania - 15.10.2000

Wskaźniki osiągnięć
• budżet na 1 ucznia
• % budżetu na zajęcia świetlicowe do w budżecie szkoły ogółem
• liczba uczniów na oddział
• % uczniów szkoły korzystający z zajęć kulturalnych
• odsetek uczniów z ocenami niedostatecznymi

Źródła informacji
• ZEOS
• dokumentacja szkoły

Planowany czas realizacji
2000-2010
Ryzyko i wpływ
• opór dyrektorów szkół, nauczycieli,
rodziców
• mało atrakcyjny program

PLANOWANE PROJEKTY
3.6.1 Gminne szkoły podstawowe lokalnymi centrami kultury
3.6.2 Zmiana obwodów szkolnych
Rezultaty projektów

Mierniki

3.6.1 Gminne szkoły podstawowe • prowadzone zajęcia popołudniowe
lokalnymi centrami kultury
• liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
• rodzaje podejmowanej działalności kulturalnej
• program zagospodarowania
• nowe umiejętności uczniów
czasu wolnego młodzieży
• zwiększenie czytelnictwa w bibliotece, lepsze
• zajęcia świetlicowe 2 x w tygodniu
wyniki w nauce
3.6.2 Zmiana obwodów szkolnych
• diagnoza dotycząca kosztów ekonomicznych i
• wariantowa symulacja kosztów
społecznych decyzji o zmianie obwodu
dowozu uczniów przy zmianie
obwodów szkolnych

Źródła informacji

• ZEOS
• Dyrektor szkoły

• dokumentacje szkół

Ryzyko i wpływ

• mało atrakcyjny program

• opór dyrektorów szkół, nauczycieli,
rodziców

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

Cele
1. polepszenie warunków nauczania
2. obniżenie wydatków na oświatę
3. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, zwiększenie
uczestnictwa w kulturze

Przewidywany budżet programu
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Cel strategiczny nr 3
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie
październik 2000
Data napisania projektu
2000-2010
Planowany czas realizacji

Harmonogram realizacji programu/ wydatki
( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych)
PROGRAM 3.6

3.6.1 Gminne szkoły podstawowe lokalnymi centrami
kultury
3.6.2 Zmiana obwodów szkolnych
Razem

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2500

Planow. budżet
Razem
2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500
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Projekty

ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU USŁUGAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI
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KARTA PROJEKTU 3.6.1
Program
nazwa

Zmiany w organizacji i zarządzaniu usługami oświatowymi i kulturalnymi

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas realizacji

3.6

2001

GMINNE SZKOŁY PODSTAWOWE LOKALNYMI CENTRAMI KULTURY

Numer
3.6.1
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie

Łączne nakłady finansowe

2 500

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu

Zadania

Czas realizacji

1. Wytypowanie szkoły
pilotowej
2. Wizja lokalna pod kątem określenia bazy i
możliwości otwarcie
szkoły po południu
3. Doposażenie w niezbędne sprzęty świetlicowe
4. Sporządzenie listy
sprzętu edukacyjnego

grudzień
2000
grudzień
2000

5. Uzyskanie zgody opiekuna i zgody na środki
na zawarcie umowy
zlecenia
6. Stworzenie programu
zajęć świetlicowych
7. Uruchomienie zajęć
kulturalnych i ośwaitowych (początkowo
2x w tygodniu i dni
wolne)
8. Ocena + sporządzenie
sprawozdania
9. Ewentualne kontynuacje projektu
2001/2002

Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów własnych
w ramach kosztów własnych

Źródła
finansowania
UMiG
UMiG

styczeń 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG, Fundusz Przeciwalkoholowy

Styczeń 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG, Fundusz Przeciwalkoholowy

listopad 2000

w ramach kosztów własnych

UMiG

listopad 2000

w ramach kosztów własnych
2 500

UMiG

styczeń 2001
czerwiec
2001
Czerwiec
2001

UMiG

w ramach kosztów własnych
W miare mozliwosci
środki zewęetrzne z
MEN lub inny grant
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KARTA PROJEKTU 3.6.2
Program
nazwa

Zmiany w organizacji i zarządzaniu usługami oświatowymi i kulturalnymi

Numer
programu
Nazwa
projektu
Cel

Czas realizacji

3.6

2001

ZMIANA OBWODÓW SZKOLNYCH

Numer
3.6.2
projektu
Poprawa organizacji i podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych w gminie

Łączne nakłady finansowe
Zadania
1. Analiza istniejącego
dowozu uczniów

Jednostka
koordynująca
Odbiorcy
projektu
Czas realizacji
styczeń 2001

nauczyciele, kuratoria oświaty i wychowania,
UMiG
Koszt realizacji
zadania
w ramach kosztów własnych

Źródła
finansowania
UMiG

2. Wytyczenie tras dowozu uczniów

luty 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

3. Analiza wydatkowania
subwencji oświatowej
w różnych wariantach
dowozów
4. Analiza wykorzystania
pomieszczeń lekcyjnych
5. Analiza i opis higieny
pracy uczniów i nauczycieli
6. Sporządzenie symulacji zmiany obwodu
szkolnego pod kątem
zwiększenia liczby
uczniów we Wróblinie
7. Sporządzenie raportu i
pokazanie słabych i
mocnych stron zalecanego rozwiązania
8. Ewentualne wdrożenie
zmian

luty 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

luty 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

luty 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

marzec 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

marzec 2001

w ramach kosztów własnych

UMiG

wrzesień
2001

w ramach kosztów własnych

UMiG
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ZBIORCZY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMÓW
CELE / PROGRAMY:
Program nr 1.1.

rok
półrocze

2000
1

2

2001
1

2

2002
1

2

2003
1

2

2004
1

2

2005
1

2

2006
1

2

2007
1

2

2008
1

2

2009
1

2

2010
1

2

PEŁNE PODŁĄCZENIE MEDIÓW

Projekt nr 1.1.1.
Projekt nr 1.1.2.
Projekt nr 1.1.4.
Program nr 1.2.

POPRAWA STANU DRÓG

Projekt nr 1.2.1.
Projekt nr 1.2.2.
Projekt nr 1.2.3.
Projekt nr 1.2.4.
Program nr 1.3.

POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Projekt nr 1.3.1.
Projekt nr 1.3.2.
Projekt nr 1.3.3.
Projekt ne 1.3.4.
Program nr 1.4.

POPRAWA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

Projekt nr 1.4.1.
Program nr 2.1.
Projekt nr 2.1.1.

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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Projekt nr 1.1.3.
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CELE / PROGRAMY:

rok
półrocze

2000
1

2

2001
1

2

2002
1

2

2003
1

2

2004
1

2

2005
1

2

2006
1

2

2007
1

2

2008
1

2

2009
1

2

2010
1

2

Projekt nr 2.1.2.
Projekt nr 2.1.3.
Projekt nr 2.1.4.
Projekt nr 2.1.5.

POPRAWA ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM GMINY

Projekt nr 3.1.1.
Projekt nr 3.1.2.
Projekt nr 3.1.3.
Projekt nr 3.1.4.
Program nr 3.2.

INTEGRACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ POLEPSZENIA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA W GMINIE

Projekt nr 3.2.1.
Projekt nr 3.2.2.
Projekt nr 3.2.3.
Projekt nr 3.2.4.
Program nr 3.3.

POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA

Projekt nr 3.3.1.
Projekt nr 3.3.2.
Projekt nr 3.3.3.
Program nr 3.4.
Projekt nr 3.4.1.
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Projekt nr 3.4.2.

POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ
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Program 3.1.

CELE / PROGRAMY:

rok
półrocze

2000
1

2

2001
1

2

2002
1

2

2003
1

2

2004
1

2

2005
1

2

2006
1

2

2007
1

2

2008
1

2

2009
1

2

2010
1

2

Projekt nr 3.4.3.
Projekt nr 3.4.4.
Projekt nr 3.4.5.
Program nr 3.5.

WZROST POZIOMU NAUCZANIA

Projekt nr 3.5.2.
Program nr 3.6.
Projekt nr 3.6.1.
Projekt nr 3.6.2

ZAMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU USŁUGAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

Projekt nr 3.5.1.
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4.
WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY TULISZKÓW
W zarządzaniu strategicznym należy odróżnić te elementy działań, które poddają się
procesowi planowania od tych, których nie można przewidzieć i które nie poddają się tradycyjnym metodom zarządzania. Elementy te zostały uwzględnione w programach i karatach projektów. W kartach zapisane zostały elementy ryzyka jakie mogą wpłynąć na powodzenie realizacji strategii oraz warunki, które muszą zostać spełnione aby działania zapisane
w projektach przyniosły pożądany efekt. Dlatego bardzo istotnym elementem z punktu widzenia wdrażania strategii jest właściwe zaplanowany proces monitorowania
4.1. Monitorowanie strategii
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
Zasady monitorowania

Ustalono, że monitorowanie by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania
strategii powinno charakteryzować się następującymi zasadami:
Wiarygodność - Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących.
Aktualność - Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły,
który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących.
Obiektywność - Monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych (gromadzonych np.) w ramach systemu SAS oraz MAS daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny nie zakłóconej subiektywnością
wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów.
Skupienie się na strategicznych punktach - Monitorowanie koncentrować się będzie na
dziedzinach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania w realizacji projektu
lub jego zatrzymanie.
Realizm - Monitorowanie musi być zgodne z realiami projektu. Wdrażający strategię powinien dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o
wydajności i jakości dostarczanych produktów.
Koordynacja informacji - Monitorowanie musi być skoordynowane z tokiem pracy tak,
aby nie wpływał na jej zahamowanie, ani też nie przeszkadzał w realizacji
podejmowanych działań. Monitorowanie każdego z etapów projektu powinno wpływać na powodzenie całego projektu. Oceny, których dokonuje
się w trakcie jego realizacji powinny być znane członkom zespołu sterującego, a w przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania, których
celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości. Informacje płynące z prowadzonego monito-
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ringu powinny docierać do wszystkich członków zespołu tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.
Elastyczność monitorowania - Mechanizm i sam proces monitorowania musi być na tyle
elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany. Również w
przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby
modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się
oczekiwań w późniejszych etapach projektu.
Normatywność i operacyjność monitorowania - Skuteczny system monitorowania w
przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm powinien
wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. W sposobie raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich
jakość budzić będzie wątpliwość. W każdym projekcie należy wskazać jakie działanie może podjąć odbiorca projektu aby wyrównać dysproporcje i
doprowadzić do realizacji założonego celu.
W procesie monitorowania strategii przewidziano następujące fazy :
Kontrolę wstępną – Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone będzie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i
jakościowych – wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań. Przyjęte
raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.
Monitoring sterujący – Zadaniem tego rodzaju monitorowania będzie wykrycie wszelkich
odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dla skutecznej
realizacji monitoringu sterującego powinien zostać wyłoniony zespół składający się z radnych oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Celem działania zespołu będzie ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania strategii oraz rekomendowanie zarządowi niezbędnych działań modyfikujących
Zakończenie projektu - kontrola końcowa - ewaluacja efektów. Ocena końcowa będzie dokonana w celu określenia na ile zakładane w strategii cele zostały
osiągnięte oraz ustalenia przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji strategii. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są
zgodne z założonymi normami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji
zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów
w przyszłości.
Narzędzia służące zbieraniu informacji – Do oceny realizacji projektu zostały zaprojektowane przez ekspertów LGPP narzędzia służące do gromadzenia informacji na temat osiąganych efektów realizowanych programów i projektów.
Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych instrumentów
zapewniających efektywne wdrażanie strategii..
Wskaźniki – W celu rzetelnego monitorowania wdrażania strategii potrzebne są dane ilościowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. Dzięki tym wskaźnikom zostanie określony
poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów.
Dla każdego z przedmiotów działań opracowano jeden, albo więcej stosownych wskaźników. Wskaźniki pozwolą ocenić stopień zaawansowania
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projektu i sukces w jego realizacji. Pomiar osiąganych wyników pozwala
odróżnić powodzenie od porażki. Wyniki zapisane we wskaźnikach mają
także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla
prowadzonych zmian czy świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że muszą być one interpretowane łącznie. Pojedynczy wskaźnik może dawać mylne, zbyt optymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania strategii. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Wskaźniki umożliwiają bezstronną ocenę osiąganych efektów.
Mierniki efektywności i jakości świadczonych usług – Jednym z elementów zarządzania strategicznego jest ocena efektywności i skuteczności podejmowanych
działań. Rozumiana jest ona jako połączone ze sobą elementy oceny efektywności działania i oceny rezultatów. Podstawowymi narzędziami służącymi do pomiaru efektywności usług są wskaźniki wykonania oraz wskaźniki jakości. Wskaźniki wykonania służą zarówno planistom do określenia
celów jakie zamierzają osiągnąć, jak i wykonawcom zadań do oceny efektywności i kosztów podejmowanych przedsięwzięć.
Porównywanie wskaźników – Jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny
efektów realizowanej strategii jest porównanie osiąganych wyników pomiędzy gminami. Porównywanie efektów odzwierciedlanych w różnego
rodzaju wskaźnikach może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych
wzorów, których wspólnym mianownikiem jest wydajność. Gmina Tuliszków będzie miała możliwość porównywania wskaźników w ramach powiatu tureckiego.
Proponowane wskaźniki – Na podstawie doświadczeń z udziału w Systemie Analiz Samorządowych (Monitoring Gmin Wiejskich) utworzono grupę wskaźników,
dzięki którym będzie dokonywany pomiar wyników. Wskaźniki służyć będą
do wyznaczenia progów, które wskazane zostaną za sukces lub porażkę w
trakcie realizacji projektu. Wskaźniki będą wykorzystywane przez zespól sterujący procesem strategii do oceny rezultatów, a w przypadku stwierdzania
odchyleń od zakładanych celów podjęcie działań korygujących.
Być może nie wszystkie zaproponowane w tabelach wskażniki monitorowania programów zostaną w praktyce utrzymane. Zweryfikuje je możliwość i uzuteczność wykorzystania
ich w procesie zarządzania i porównywania osiagnięć. To samo dotyczy mierników wykonania zadań. Ich rola ma polegac nie tylko na rejestrowaniu liczby zdarzeń, ale poprzez porównanie w czasie powinna pokazywać wartość informacji zwrotnej jako czynnika mobilizującego do zmian.
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