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P O W I A T

Sesja Rady Powiatu

31 marca odby³a siê XVIII sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Pierwszym jej tematem by³o sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z dzia³alnoci za
2003 rok. Radni podkrelili, i¿ informacja przedstawiona przez dyrektora opisuje wnikliwie i merytorycznie
realizacjê zadañ z zakresu opieki nad
dzieckiem, osobami niepe³nosprawnymi, orzecznictwa osób niepe³nosprawnych, a tak¿e inicjatywy podejmowane przez pracowników
PCPR. Materia³ wskazuje na profesjonalizm i zaanga¿owanie pracowników PCPR w dzia³alnoæ na rzecz
osób potrzebuj¹cych oraz podnoszenie jakoci oferowanego wsparcia. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi oraz w³¹czanie siê wolontariuszy
w dzia³alnoæ na rzecz opieki nad rodzin¹ i dzieckiem, a przedstawiony
wykaz potrzeb jest zbie¿ny z celami
zawartymi w Powiatowej Strategii
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Powiatu Strzeleckiego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze Rada
jednog³onie przyjê³a informacjê Dyrektora PCPR z dzia³alnoci jednostki w 2003 roku.
Kolejnym tematem by³a informacja Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Op. nt. przeciwdzia³ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, któr¹ Rada
przyjê³a jednog³onie. W dyskusji
szczególn¹ uwagê powiêcono realizacji rodków Funduszu Pracy w
2003 r. Niew¹tpliwym sukcesem by³o
pozyskanie dodatkowych 300.000 z³
na realizacjê programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz przygotowanie
zawodowe m³odocianych, efektem
czego z dofinansowania ze rodków
Funduszu skorzysta³y 722 osoby, a
nie 466, jak planowano. W rezultacie

wdra¿anych programów 42% ich
uczestników znalaz³o sta³¹ pracê, co
maj¹c na uwadze sytuacjê na rynku
jest wynikiem dobrym.
W dalszej czêci obrad radni
podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie: zmiany bud¿etu powiatu strzeleckiego na rok 2004.
Zmiana ta jest spowodowana
zmniejszeniem subwencji owiatowej o kwotê 449.000 z³.
- w sprawie: ustalenia regulaminu
okrelaj¹cego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli za
pracê oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w owiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do
wynagrodzenia i nagród.
Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
finansow¹ owiaty Rada, na wniosek Zarz¹du Powiatu, postanowi³a
wprowadziæ zmiany w regulaminie
polegaj¹ce na przekazaniu dyrektorom szkó³ instrumentu w postaci
mo¿liwoci regulowania czasookresu przyznawania i wysokoci dodatków za trudne i uci¹¿liwe warunki
pracy.
- w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. W
zwi¹zku z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z ustawy o finansach
publicznych w Starostwie Powiatowym wprowadzono stanowisko audytora wewnêtrznego.
- w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu w banku krajowym w wysokoci do
3.250.000 z³, z czego 1.250.000
z³ na pomoc dla Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Op., a
dok³adnie na uregulowanie zobowi¹zañ pracowniczych wynikaj¹cych z ustawy 203.

Jest to spe³nienie oczekiwañ za³ogi wzglêdem Rady, zg³oszonych na
poprzedniej sesji. Starosta Gerhard
Matheja poinformowa³, i¿ przed sesj¹
wspólnie z wicestarost¹ Józefem
Swaczyn¹ odby³ spotkanie z pracownikami ZOZ-u, na którym zaproponowa³ wyp³atê do 10 kwietnia pierwszej transzy zobowi¹zañ w wysokoci 550.000 z³. Wyp³ata pozosta³ych
nale¿noci pracowniczych z tytu³u
ustawy 203 nast¹pi po rozstrzygniêciu postêpowania przetargowego na udzielenie kredytu. Radny Tadeusz ¯elazny apelowa³, aby wyp³ata drugiej czêci nast¹pi³a przed 15
maja br., gdy¿ do tego dnia pracownicy maj¹ siê wypowiedzieæ odnonie
przyjêcia wypowiedzeñ warunków
p³acowych. Starosta zapewni³, ¿e
do³o¿y wszelkich starañ, by do 15
maja ca³oæ zobowi¹zañ wobec za³ogi zosta³a wyp³acona, nie zale¿y to
jednak w pe³ni od niego, ale od terminu zakoñczenia postêpowania przetargowego. Poinformowa³, i¿ rozwi¹zanie to za³oga przyjê³a z zadowoleniem a jednoczenie nieufnoci¹, gdy¿
dotychczas wszelkie postulaty pracowników ZOZ-u nie by³y realizowane. Na propozycjê starosty podejmowania wysi³ków poprawy sytuacji szpitala przez samych pracowników, przedstawicielka za³ogi z³o¿y³a wstêpn¹ deklaracjê przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Kolejna sesja odbêdzie siê 28
kwietnia. Jej tematem g³ównym bêdzie ocena realizacji bud¿etu za 2003
r., co wi¹¿e siê z udzieleniem Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Ponadto radni wys³uchaj¹ informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeñstwa w powiecie za
2003 rok.
/is./

Czym jest partnerstwo publiczno  prawne?

Zmiany administracyjne kraju
spowodowa³y zwiêkszenie obowi¹zków na³o¿onych przez pañstwo na
jednostki samorz¹dowe. Samorz¹dy
otrzyma³y i dalej otrzymuj¹ coraz
wiêcej ró¿nych zadañ, ale bez dodatkowych na nie pieniêdzy. Tym samym maj¹ coraz mniej rodków na
realizacjê inwestycji, zwi¹zanych z
poszerzonym zakresem zadañ. Jest
praktycznie niemo¿liwe, aby mog³y
spe³niæ wszystkie oczekiwania mieszkañców swoich gmin czy powiatów.
Pojêcie partnerstwa publiczno-prywatnego (Public Private Partnership)
obejmuje rozmaite formy wspó³pracy miêdzy w³adzami lokalnymi (i nie
tylko lokalnymi), a sektorem prywatnym, której celem jest rozwój infrastruktury komunalnej i wiadczenie
us³ug zwi¹zanych z t¹ infrastruktur¹.
PPP jest sposobem, dziêki któremu
publicznie kontrolowane rodki mog¹
funkcjonowaæ ze sprawnoci¹ prywatnego kapita³u, realizuj¹c publicznie akceptowane cele. Korzyci, jakie
niesie ze sob¹ partnerstwo, to jednoczenie brak finansowych obci¹¿eñ
bud¿etu samorz¹du oraz mo¿liwoæ
rozwoju i wsparcia lokalnej przedsiêbiorczoci - niewielkich, czêsto rodzinnych firm.
Partnerem prywatnym mog¹ byæ
firmy, ale tak¿e w myl ustawy o PPP:
organizacje pozarz¹dowe, instytucje
kultury, szko³y wy¿sze, kocio³y itp.
Istota wspó³pracy polega na tym, i¿
w przedsiêwziêcie prowadzone
przez samorz¹d w³¹czone s¹ naturalne dla sektora prywatnego zdolnoci
mened¿erskie, wiêksza innowacyjnoæ i dowiadczenie z rynku komercyjnego. Zespó³ tych cech procentuje
wy¿sz¹ efektywnoci¹ zarz¹dzania
projektem i wy¿sz¹ jakoci¹ dzia³ania.
PPP dochodzi do skutku wtedy,
gdy partnerzy z obu sektorów mog¹

sobie nawzajem co wartociowego
zaoferowaæ. Stron¹ inicjuj¹c¹ powinien byæ samorz¹d, który og³asza
przetarg na finansowanie i realizacjê
projektu inwestycyjnego wraz z jego
operacyjnym zarz¹dzaniem wedle
po¿¹danej przez siebie formu³y. Warianty, zasady i szczegó³y wspó³pracy mog¹ byæ ró¿norodne  zawsze
jednak powinny zostaæ sformalizowane w postaci umowy. Zadanie
publiczne, które mo¿e stanowiæ
przedmiot umowy PPP (mo¿e byæ
realizowane przez w³adzê publiczn¹
w formule wspó³pracy z partnerem
prywatnym), to przeprowadzenie
przedsiêwziêcia inwestycyjnego w
zakresie infrastruktury transportowej, technicznej lub spo³ecznej, polegaj¹cego tak¿e na modernizacji
obiektu lub urz¹dzenia, po³¹czone z
zaprojektowaniem tego przedsiêwziêcia lub przeprowadzenie go na
podstawie projektu przed³o¿onego
przez podmiot publiczny, je¿eli zadanie to obejmuje tak¿e czynnoci
utrzymania, eksploatacji lub obs³ugi
obiektu lub urz¹dzenia albo zarz¹dzanie nim lub wiadczenie powi¹zanych z nim us³ug publicznych.
Zadaniem publicznym jest równie¿ dzia³anie na rzecz rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, albo zagospodarowania miasta lub jego czêci albo innego obszaru, w tym dla
umo¿liwienia prowadzenia przez
przedsiêbiorców dzia³alnoci gospodarczej, po³¹czone z zaprojektowaniem tego przedsiêwziêcia lub przeprowadzenie go na podstawie projektu przed³o¿onego przez podmiot
publiczny.
Nie mniej istotne jest okrelenie w
zapisach umowy o PPP postanowieñ
reguluj¹cych zap³atê nale¿n¹ partnerowi prywatnemu oraz zasady i terminy jej uiszczenia. Z uwagi na komercyjn¹ motywacjê partnera pry-

watnego, zapisy umowy ustanawiaj¹cej konkretn¹ formê wspó³pracy
mog¹ przewidywaæ, i¿ zap³ata nale¿na partnerowi prywatnemu mo¿e
pochodziæ od osób trzecich lub ¿e
partner prywatny otrzyma wynagrodzenie w formie prawa do pobierania
przez okrelony czas dochodów (po¿ytków) z maj¹tku, prowadzonego
przedsiêwziêcia albo z op³at od u¿ytkowników lub us³ugobiorców. Zap³atê mo¿e stanowiæ tak¿e wieloletnie
zobowi¹zanie podmiotu publicznego
do zakupu us³ugi wiadczonej przez
partnera prywatnego na poziomie
okrelonym w umowie.
Prawnicy zakoñczyli ju¿ prace
nad ustaw¹ o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Teraz zajmie siê ni¹
rz¹d. Eksperci s¹ pewni: samorz¹dom
bêdzie dziêki niej ³atwiej. S¹ szanse,
¿e Polska bêdzie mog³a w wiêkszym
ni¿ dotychczas stopniu korzystaæ z
tej coraz popularniejszej w Europie
metody realizowania zadañ publicznych (duñskie mosty, autostrady francuskie, Eurotunel, w Polsce  linia
tramwajowa w £odzi czy kanalizacja
w Gdañsku).
W ostatnich 15 latach PPP sta³o
siê czêsto stosowanym rozwi¹zaniem
w pañstwach Unii Europejskiej. Do
marca 2004 r. sam tylko Europejski
Bank Inwestycyjny uczestniczy³ w
finansowaniu blisko stu PPP na
ogóln¹ sumê ponad 15 mld euro.
W chwili obecnej partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce znajduje
siê w powijakach, ale z pewnoci¹
przyjdzie czas, kiedy samorz¹dy, jak
i przedsiêbiorcy zdecyduj¹ siê na tego
typu wspólne przedsiêwziêcia. Dla
niektórych samorz¹dów taka forma
finansowania inwestycji bêdzie jedyn¹ mo¿liwoci¹ aby skorzystaæ z
funduszy europejskich.
/k.o/

S T R Z E L E C K I

Informacja dla lokalnych
organizacji pozarz¹dowych
Wród wielu potencjalnych podmiotów, mog¹cych skorzystaæ z Funduszy Strukturalnych, znajduj¹ siê,
obok ma³ych i rednich przedsiêbiorców, samorz¹dów lokalnych i instytucji owiatowych, tak¿e organizacje
pozarz¹dowe (NGO). Ich celem nie
jest osi¹ganie zysku, st¹d ich nazwa non profit. Instytucje tego typu mog¹
doskonale wykorzystaæ swoje dowiadczenie i zainteresowania przy
realizacji projektów maj¹cych na celu
przeciwdzia³anie bezrobociu, ograniczanie skutków wykluczenia spo³ecznego i ekonomicznego poszczególnych grup, np. bezdomnych, mog¹
aktywnie dzia³aæ na rzecz równoci
szans na rynku pracy czy w koñcu
uczestniczyæ w przedsiêwziêciach
nastawionych na rozwój lokalny. W
naszym powiecie istnieje wiele organizacji pozarz¹dowych. Wród nich
prê¿ne, powszechnie znane ze swej
dzia³alnoci, jak np. Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury

w Powiecie Strzeleckim czy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, lub znane tylko w rodowiskach lokalnych.
Utrzymuj¹ siê ze sk³adek cz³onków
oraz wp³ywów z dzia³alnoci statutowej. Nie zawsze jednak uzyskane
rodki wystarczaj¹ na planowane zamierzenia.
W chwili obecnej du¿¹ szans¹ na
powiêkszenie zasobów przeznaczonych na realizacjê zadañ organizacji
pozarz¹dowych wynikaj¹cych z ich
statutu jest Europejski Fundusz Spo³eczny.
Polska mo¿e do roku 2006 otrzymaæ
pomoc EFS w wysokoci od 3,2 do
6,5 miliarda euro. Jest wiêc o co powalczyæ. Dlatego warto wiedzieæ, na
co pomoc mo¿e byæ przeznaczona.
Mog¹ na ni¹ liczyæ organizacje nonprofit zg³aszaj¹c inicjatywy w wielu
dziedzinach zwi¹zanych z wspó³finansowanymi w Polsce przez Europejski Fundusz Spo³eczny programami. A s¹ nimi:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Cele SPO RZL s¹ realizowane poprzez trzy priorytety:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i
spo³ecznej
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce Dzia³ania:
1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy,
1.2 Perspektywy dla m³odzie¿y,
1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia,
1.4 Integracja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych,
1.5 Promocja aktywnej polityki spo³ecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,
1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
Priorytet 2: Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce Dzia³ania:
2.1 Zwiêkszenie dostêpu do edukacji  promocja kszta³cenia przez ca³e ¿ycie
2.2 Podniesienie jakoci edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,
2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
2.4 Wzmocnienie zdolnoci administracyjnych.
Priorytet 3: Pomoc techniczna
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce Dzia³ania:
3.1 Wsparcie zarz¹dzania SPO RZL,
3.2 Informacja i promocja Dzia³añ SPO RZL,
3.3 Zakup sprzêtu komputerowego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony rodowiska
1.3 Regionalna infrastruktura spo³eczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
2.1 Rozwój umiejêtnoci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro¿onych procesami restrukturyzac.
2.5 Promocja przedsiêbiorczoci
2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Priorytet 3: Rozwój lokalny
W ramach tego Priorytetu realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
3.1 Obszary wiejskie
3.2 Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe
3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa
3.5 Lokalna infrastruktura spo³eczna
Zarz¹d Powiatu w Strzelcach Op.,
wychodz¹c naprzeciw wszystkim
lokalnym organizacjom pozarz¹dowym, organizuje spotkanie informacyjne z akredytowanym trenerem EFS na temat warunków
wdra¿ania EFS w Polsce.
W ten sposób chcielibymy przygotowaæ organizacje pozarz¹dowe pod

k¹tem operacyjnym i technicznym,
do rosn¹cych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
Zachêcamy wszystkie lokalne organizacje non-profit do zainteresowania siê mo¿liwociami wykorzystania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w swojej dzia³alnoci.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Katarzyna Olschowka e-mail:pp@powiatstrzelecki.pl
lub tel.463 90 90, wew. 218.
/K.Olschowka/

