UCHWAŁA Nr XIX/107/04
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie ustalenia „Kierunków działania Zarządu Powiatu Łobeskiego”
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568)
Rada Powiatu w Łobzie uchwala co następuje:
§1

Ustala „Kierunki działania Zarządu Powiatu Łobeskiego” stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiemu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Wstęp
Powiat Łobeski jest jednym z najmłodszych powiatów w Polsce. W skład
powiatu wchodzą gminy Łobez, Węgorzyno, Dobra, Resko i Radowo Małe.
Powiat Łobeski został powołany 1 stycznia2002r. Do 18 listopada 2002r.
władza powiatu skupiona była w jednoosobowym organie powołanym przez
Premiera RP.
Wybory samorządowe z dnia 11 listopada 2002r.wyłoniły
pierwsze organy kolegialne tzn. Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, Starostę. Do
tego czasu działania władz powiatu skupiały się na organizowaniu struktur
starostwa, przejmowaniu mienia, organizowaniu jednostek powiatowych.
Wszystkie te działania należy ocenić pozytywnie bowiem z dniem 1 stycznia
2003r. struktury były w pełni przygotowane na wykonywanie zadań
powiatowych.
Po 18 listopada , kiedy to zostały powołane wszystkie organy kolegialne
powiatu , można mówić o „pełnym” funkcjonowaniu powiatu a co za tym idzie,
próbie formułowania celów dalekosiężnych poprzez rozpoczęcie prac nad
budową strategii rozwoju powiatu do roku 2015, oraz kadencyjnych tzn. do
roku 2006. Niniejszy dokument jest projektem programu kadencyjnego , który
po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady zostanie przyjęty uchwałą Rady
Powiatu jako kierunki działań dla Zarządu Powiatu.
2. Określenie najważniejszych kierunków działań
2.1 Powiat Łobeski jest powiatem o największym wskaźniku
bezrobocia w województwie. Determinuje to działania, jakie należy
podjąć w bliższej i dalszej perspektywie przeciwdziałające temu
zjawisku. Jest to bezwzględny priorytet.
2.1.1. Działania w zakresie możliwości Powiatowego Urzędu Pracy Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką powiatową , której
zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu. Działa w zasadzie o
środki przekazane
z budżetu państwa poprzez budżet
powiatu. Środki te mają zabezpieczać aktywne i pasywne formy
przeciwdziałaniu bezrobociu. Pasywne poprzez zabezpieczenie i
wypłatę należnych zasiłków, składek zdrowotnych,zasiłków
rodzinnych osobom uprawnionym, a aktywne poprzez
organizowanie prac interwencyjnych, publicznych, staże i umowy
absolwenckie, udzielanie pożyczek. Powiatowy Urząd Pracy jest
jednostką,która pracuje na styku z grupą mieszkańców najbardziej
dotkniętych problemami wynikłymi z transformacji ustrojowej.
„Obsługa” osób bezrobotnych a szczególnie jej jakość jest bardzo
ważnym elementem oceny pracy starostwa i powiatu. Z pewnością
coraz większego znaczenia nabierać będą środki pozabudżetowe.

Zabieganie o większe fundusze na aktywne formy, wdrażanie
programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych,
umiejętność pisania i promowania jest to najważniejsze wyzwanie
PUP na najbliższe lata. Kolejnym ważnym tematem jest poprawa
kontaktów urzędu na styku pracodawca-urzad, zabieganie o oferty
pracy, szybkie reagowanie na problemy rynku pracy. Aby poprawić
te trzy elementy należy:
- zwiększać środki na funkcjonowanie samego urzędu, szczególnie
uwzględniając środki na szkolenia, artykuły biurowe, zakup i
cykliczną wymiana sprzętu komputerowego. Urząd musi mieć
zabezpieczone środki na normalne funkcjonowanie.
- wyszkolić lub zatrudnić osoby specjalizujące się w pisaniu
programów społecznych mających na celu pozyskiwanie funduszy
pozabudżetowych
- wykonać remont urzędu lub alternatywnie pozyskać nowy obiekt
odpowiadający potrzebom urzędu.
2.1.2. Działania związane z poprawieniem struktury komunikacyjnej
pomiędzy miejscowościami powiatu a większymi ośrodkami
województwa- jedną
z większych barier dla poszukujących
pracy jest bariera komunikacyjna. Jej poprawa i dostępność jest
ważnym elementem w walce z bezrobociem, jednocześnie jest
elementem konsolidującym społeczność naszego powiatu.
Poprawę dostępności należy realizować poprzez:
- wydawanie koncesji na dowożenie osób dla firm ze szczególnym
uwzględnieniem poprawy dojazdu do Łobza z jak największej
ilości miejscowości naszego powiatu. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na poprawę komunikacji pomiędzy Łobzem a Dobrą.
Przyłączenie tej gminy do powiatu Łobeskiego jest nowym
elementem dla tej społeczności
a korzyści tej sytuacji
oceniane są między innymi jakością połączeń komunikacyjnych.
Obecnie nie są one dobre przez co bardzo mała liczba młodzieży
korzysta z oferty łobeskich szkół średnich a interesanci z tego
terenu maja utrudniony kontakt z instytucjami powiatowymi w
Łobzie.
- rozważenie możliwości czasowej lub stałej dopłaty do kursów z
Dobrej do Łobza w przypadku małej ich rentowności dla firmy je
organizującej
- rozważenie potrzeby uruchomienia powiatowej linii
komunikacyjnej dla interesantów z tych miejscowości, która np.
zapewniałaby odpłatnie dowóz pracowników starostwa z
miejscowości Dobra, Radowo Małe jednocześnie spełniając rolę
regularnej linii komunikacyjnej
2.1.3. Poprawa jakości nauczania, dostosowanie sieci placówek oświaty
do potrzeb rynku pracy- należy dążyć do określania takich form i

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

kierunków nauczania, w których absolwenci potencjalnie będą
mieli największe szanse znalezienia pracy lub dalszej nauki. Należy
realizować to poprzez:
- wdrażanie programów jak najszybszego kontaktu młodzieży
szkół średnich z doradcą zawodowym w szkołach średnich,
tworzenie klas profilowanych w zawodach mających największe
szanse na znalezienie zatrudnienia, rozszerzanie zakresu nauki
języków, stworzenie programu powszechnej dostępności do
Internetu
Utworzenie banku ofert dla potencjalnych inwestorów.-stworzenie
bazy danych o obiektach, możliwościach , preferencjach. Baza
będzie udostępniana potencjalnym zainteresowanym, gminom.
- funkcjonować może przy bazie o informacji turystycznej przy
Centrum Informacji Turystycznej
Pomoc gminom w tworzenia stref inwestycyjnych na bazie
majątku gmin
i ANR - zestawienie kryteriów udzielania przez
gminy naszego powiatu ulg i pomocy dla inwestorów , którzy
zdecydują się na inwestycje na naszym terenie
Stworzenie w gminach punktów obsługi osób bezrobotnych –
wyposażenie w sprzęt multimedialny,rozszerzenie ich kompetencji
na możliwość rejestracji, wydawania zaświadczeń, doradztwa
zawodowego. Jednocześnie punkty te, a szczególnie ich
wyposażenie wykorzystywane będzie do utworzenia bazy zasobów
i oferty turystycznej powiatu.(2.6.3.) i do utworzenia banku ofert
dla potencjalnych inwestorów ( 2.1.4.)
Powołanie Centrum Aktywizacji Bezrobotnych w Łobziewspółdziałanie z gminą Łobez w zagospodarowaniu budynku
znajdującego się na zapleczu Urzędu Miejskiego w Łobzie.

2.2 Kolejny kierunek, który bardzo ściśle łączy się z poprzednim są
wszelkie działania społeczne i socjalne skierowane do
potrzebujących mieszkańców naszego powiatu.
2.2.1. Poprawa warunków dostępności i funkcjonowania Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
- rozpatrzenie możliwości ulokowania PCPR w nowej siedzibie, w
naszym obiekcie co obniży obecne koszty dzierżawy chociaż należy
podkreślić, że obecna siedziba (pomieszczenia dzierżawione w
przychodni w Łobzie) spełnia oczekiwania PCPR.
- aktywne pozyskiwanie środków z UE na programy związane z
opieką socjalną.
2.2.2 Stworzenie punku interwencji kryzysowej- na bazie internatu
2.2.3. Poprawa standaryzacji Domu Dziecka w Zajezierzu poprzez
wygaszania do 2006r. działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Wychowawczego
w Zajezierzu. Stworzenie warunków do
pozyskiwania środków pozabudżetowych na bazie wolnych
pomieszczeń w budynku w Zajezierzu, wykorzystanie walorów
terenów zielonych wokół obiektu i jeziora.
- Remont dachu, wymiana okien w całym obiekcie ,
- remont elewacji, zagospodarowanie terenów wokół ośrodka.
Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Resku. W związku
z zapowiedziami zmian w przepisach dotyczących form
odpłatności za pensjonariuszy należy rozważyć czy stać powiat na
standaryzację idącą w kierunku zwiększenia ilości pensjonariuszy.
Wydaje się obecnie zasadne, aby podjąć uchwałę o wstrzymaniu
przyjęć nowych pensjonariuszy i doprowadzić do zmniejszenia ich
liczby z 140 obecnie do 100 w 2006r.
Współdziałanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier i uaktywnienia
środowiska- zabieganie o środki
Polepszenie bazy funkcjonowania Poradni PsychologicznoPedagogicznej—adaptacja obiektów w internacie.
Współdziałanie z ośrodkami socjalnymi zlokalizowanymi na
terenie powiatu – ośrodki Monar, Stowarzyszenia- pomoc w
pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, pomoc organizacyjna.
Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w
Resku w celu powołania i funkcjonowania Ośrodka
Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie
Wielkim

2.3 Zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do świadczeń
zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania funkcji
szpitala w Resku
2.3.1 Przejęcie roli właścicielskiej dla szpitala w Resku lub przyjęcie
innej formy przewidzianej prawem a pozwalającej na wykonywanie usług
zdrowotnych przez szpital w Resku
2.3.2 stworzenie warunków do funkcjonowania szpitala włącznie z
możliwością zaangażowania się finansowego powiatu w proces
restrukturyzacji.
2.4 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
2.4.1. Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie obiektu
Powiatowej Straży Pożarnej
Poprawienie warunków i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie. - zakończenie remontu, doposażenie służby w sprzęt
specjalistyczny.

2.4.2. Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji- ( Uchwalenie
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli)
2.4.3. Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Łobeski
2.5 Polepszenie infrastruktury drogowej powiatu
2.5.1 Określenie planu sieci dróg powiatowych.
2.5.2 Określenie planu inwestycji i remontów na lata kadencji (załącznik
1)
2.6 Działania związane z rozwojem rolnictwa na terenie powiatu
2.6.1 Współpraca z Radą Powiatową Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej
w zakresie kreowania, ochrony i rozwoju
rolnictwa. Utworzenie biura izby w strukturze starostwa
2.6.2 Przygotowanie geodezyjnej mapy numerycznej i osnów
geodezyjnych wszystkich gmin powiatu w celu stworzenia
podstaw do uruchomienia systemu IAKS
2.6.3 Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku
Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2.6.4 Przeszkolenie w ramach Funduszu Pracy osób bezrobotnych
pod kontem umiejętności wypełniania wniosków rolników o
dopłaty ze środków Unii Europejskiej. Osoby przeszkolone będą
funkcjonować w każdej gminie w oparciu o możliwości
stworzone przez samorządy gminne.
2.6.5 Współdziałanie ze strategicznymi firmami powiatu związanymi
z rolnictwem – z „Provimi” Polska, odział Łobez i „Nowamyl”Oddział Łobez
2.7 Stworzenie warunków do rozwoju turystyki w powiecie
2.7.1 Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej na bazie internatu –
remont całego obiektu
2.7.2. Stworzenia bazy noclegowej w oparciu o warunki Centrum
Informacji Turystycznej – utworzenie 72 miejsc noclegowych o
dobrym standardzie
Stworzenie bazy zasobów i oferty turystycznej powiatu z możliwością
dostępu potencjalnych zainteresowanych.
2.7.4 Ustalenie harmonogramu cyklicznych imprez o charakterze
powiatowym
2.8 Stworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury i sportu.
2.8.1. Utworzenie Powiatowej Ligi Drużyn Amatorskich – akcja
obejmowałaby wszystkie środowiska i byłaby cykliczna

2.8.2. Pomoc i współdziałanie w powołaniu Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w oparciu o kluby przyszkolne. Należy
rozważyć potrzebę utworzenia etatu w PSZS. Pozwoli to na
uaktywnienie środowiska sportowego w szkołach. Obecny
koordynator wypełnia potrzeby
w organizacji imprez
natomiast potrzeba jest struktury, która planuje imprezy, ustala
regulaminy, warunki , zabiega o środki.
2.8.3. Powołanie i stworzenie cyklicznej imprezy wyróżniającej osoby
zasłużone dla rozwoju Powiatu Łobeskiego poprzez przyznawanie
odznaczeń lub statuetki „Zasłużony dla Ziemi Łobeskiej”
2.8.4. Rozwój bazy informatycznej w ramach funkcjonowania biblioteki
powiatowej w taki sposób, aby mogła nastąpić wymiana informacji
pomiędzy bibliotekami gminnym, Książnicą Pomorską.
2.8.5. Stworzenie na bazie Łobeskiego Domu Kultury możliwości
funkcjonowania zespołów artystycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży naszego powiatu
2.8.6. Określenie powiatowych imprez promocyjnych np. wybór
najlepszego społecznika, wybór najlepszego programu unijnego,
działacza albo promotora kultury, najlepszej firmy. Ufundować
nagrody i wyróżnienia.
2.9. Działania na rzecz obniżenia kosztów i polepszenia jakości
funkcjonowania administracji powiatowej.
2.9.1. Adaptacja obiektu po byłej szkole zawodowej na siedzibę
starostwa powiatowego.
2.9.2. Komasacja instytucji powiatowych takich jak Zarząd Dróg
Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Geodezji
2.9.3. Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymogami
ustawy
2.9.4. Stworzenie strony internetowej starostwa
2.9.5. Przyjęcie strategii rozwoju powiatu
2.9.6. Przyjęcie programu Ochrony Środowiska
2.9.7. Przyjęcie programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy.
2.9.8. Przyjęcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

3.

Kierunki działania Zarządu Powiatu Łobeskiego ( układ tabelaryczny)
3.1. Przedsięwzięcia związane z placówkami oświatowymi

L.P Nazwa
.
przedsięwzięcia
1.
Remont Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w Łobzie:
1. Wymiana okien
2. Remont i
malowanie elewacji
3. Remont
wszystkich toalet
4. Adaptacja
pomieszczeń na
„przyjęcie” szkoły
zawodowej do
obiektu
2.
Remont Zespołu
Szkół w Resku:
1.Wymiana
wszystkich
pozostałych okien w
obiekcie
2.Remont i
malowanie elewacji
3.Ocieplenie ścian
szczytowych
4.Remont
wszystkich toalet

Źródła
finansowania
Budżet
powiatu,
ANR, MEN,
Fundusze
Europejskie

Cel działania
Poprawa izolacji cieplnej
obiektu ( zmniejszenie
kosztów ogrzewania),
poprawa warunków
eksploatacji.

Termin
realizacji

20042005
20052006
2005
2004

Budżet
powiatu
ANR,MEN,
Fundusze
europejskie

Poprawa izolacji cieplnej
obiektu (zmniejszenie
kosztów ogrzewania ),
poprawa warunków
eksploatacji

2004
20052006
2004
2005

3.

4.

Remont obiektu w
Zajezierzu:
1.Wymiana
wszystkich
pozostałych okien
2.Remont dachu
3.Remont i
malowanie elewacji
4.Remont kuchni
5.Zagodpodarowani
e terenu przed
obiektem
6.Zagospdoarowanie
terenu rekreacyjnego
będącego w
dyspozycji placówki
Remont internatu
przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Łobzie:
1.Wymiana
wszystkich okien
2.Remont
wszystkich
pomieszczeń
3.Remont Sali
konferencyjnej
4.Remont i
malowanie elewacji
5.Adaptacja
pomieszczeń na
siedzibę
Poradni Psych.Pedagogicznej
6.Prywatyzacja
prowadzenia
stołówki przy
internacie

Budzet
powiatu,
ANR, MEN,
Fundusze
Europejskie

Poprawa izolacji cieplnej
obiektu (zmniejszenie
kosztów ogrzewania ),
poprawa warunków
eksploatacji, standaryzacja
obiektu, przygotowanie do
ewentualnego komercyjnego
wykorzystania obiektu

2004
2004
20042005
2004
2006
2006

Budżet
powiatu,
ANR,
Fundusze
Europejskie

Przekształcenie funkcji
placówki na wykorzystanie
komercyjne, obniżenie
kosztów utrzymania
( Stworzenie Centrum
Informacji Turystycznej,
pomieszczeń hotelowych, sali
konferencyjnej),
pomieszczenia interwencji
kryzysowej. Placówka
docelowo-samofinansująca
się.

2004
2004
2004
20042005
2004
2004

5.

6.

Adaptacja obiektu
po byłej Szkole
Zawodowej na
siedzibę starostwa
1.Wymiana
wszystkich okien
2.Remont dachu
3.Remont
pomieszczeń wraz z
wymianą
inst.elektrycznej,
wod-kan,
4.Adaptacja terenu
wokół obiektu na
parking, drogi
dojazdowe.
5.Przystosowanie dla
osób
niepełnosprawnych.
Wygaszenie
Działalności
Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w
Zajezierzu
W okresie 20042006 nastąpi
zaprzestanie naboru
dzieci do ośrodka co
zaskutkuje jego
zamknięciem w
czerwcu 2006r.

Budżet
powiatu,
Fundusze
Europejskie,
PFRON,

Wyeliminowanie kosztów
dzierżawy obecnego obiektu,
zmniejszenie kosztów
funkcjonowania Zespołu
Szkół, poprawa dostępności
do obiektu (więcej miejsc
parking, skupienie w jednym
miejscu większości placówek
starostwa)

2004
2004
2004
2004

20052006

2005

Odprawy dla
odchodzącyc
h
nauczycielipokrycie w
subwencji
oświatowej

Obniżenie kosztów
funkcjonowania oświaty.
Ośrodek ma trudności w
naborze dzieci, szkoły coraz
chętniej „zatrzymują” dzieci w
klasach integracyjnych.

20042006

3.2 Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w powiecie
L.P Nazwa przedsięwzięcia
.
1.
Utworzenie Centrum
Zarządzania
Kryzysowego w
budynku Powiatowej
Straży Pożarnej:
1.Adaptacja
pomieszczeń na piętrze
budynku straży
2.Wyposażenie
pomieszczeń,
dostosowanie do
całodobowego
funkcjonowania
2.
Zakończenie remontu
obiektów powiatowej
Straży Pożarnej
1.Wykonaie ocieplenia i
elewacji pomieszczeń
garażowych
2.Zagospodarowanie
terenu wokół obiektu

Źródła
finansowania
Budżet powiatu,
Wojewoda
Zachodniopomorsk
i

3.

Budżet powiatu,
Komenda
Wojewódzka Straży
Pożarnej

Zakup nowego wozu
przystosowanego do
działań ratowniczych
- zakup wyposażenia
ratowniczego ( drabina
umożliwiająca dostęp na
wysokie kondygnacje,
maty ewakuacyjne).

Cel działania

Termin
realizacji

Realizacja
obowiązkowego
zadania powiatu
2004
2004

Budżet powiatu,
Fundusz Pracy,

Zakończenie
remontu
Obiektu
20042005

Poprawa
warunków
jakości
wykonywania
zadań
ratowniczych

20042005
2004
2006

4.

Remonty modernizacja Budżet Powiatu,
dróg powiatowych:
Środki pomocowe
1.wykonywanie
remontów 2 km. dróg
powiatowych rocznie
(nowe nakładki)
2.Doprowadzenie do
wyłączenia ruchu
drogowego z centów
miasta Łobez i Dobra.
Miasta najbardziej
zagrożone ruchem,
jednocześnie najbardziej
przygotowane do
utworzenia obwodnic.
3.Wykonanie
chodników w
miejscowościach
lezących wzdłuż drogi
powiatowej 41-362
Resko-Węgorzyno
4.Wykonanie, w
porozumieniu z
samorządami gmin,
jednego przedsięwzięcia
drogoweg w każdej z
nich rocznie.

Wykonanie
nakładki na
drodze ReskoWęgorzyno,
wykonanie
chodników w
miejscowościach
leżących wzdłuż
w/w drogi,
remont
wskazanych
odcinków dróg
w każdym
mieście.

20042006
2006

2006

204-2006

3.3 Działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu
L.P Nazwa przedsięwzięcia
.

Źródła
finansowania

Cel działania

Termin
realizacji

1.

2.

Poprawa warunków pracy
Powiatowego Urzędu
Pracy:
1.Remont sali obsługi
bezrobotnych lub
rozparzenie możliwości
pozyskania innego
obiektu, bardziej
przystosowanego do
obsługi petentów
2.Zwiekszenie
zatrudnienia w celu
umożliwienia lepszej
penetracji rynku pracy
3.Stworzenie specjalnego
stanowiska pracy lub
zespołu ludzi dla
pozyskiwania funduszy
pomocowych
4.Stworzenie w każdej z
gmin (oprócz Reska)
punktu aktywizacji,
szkoleń i obsługi osób
bezrobotnych
Stworzenie Centrum
Aktywizacji
Bezrobotnych
1.Adaptacja obiektu
wskazanego przez gminę
Łobez lub wspólne
przedsięwzięcie
2.Wyposażenie obiektu w
niezbędne urządzenia
biurowe,
telekomunikacyjne

Budżet powiatu

Poprawa
warunków pracy,
jakości obsługi,
zwiększenie
rangi urzędu i
jego działań

2004

Budżet powiatu
2005
Budżet powiatu,
fundusze
pomocowe

2004

Budżet powiatu,
budżety gmin,
fundusze
pomocowe

Budżet powiatu,
gminy Łobez,
fundusze
pomocowe

2004-2006

Umożliwienie
osobom
bezrobotnym
samodzielnego
poszukiwania
pracy, „opieka”
nad nowymi
firmami
utworzonymi
przez osoby
bezrobotne

2005-2006

2006

3.

Wstąpienie do Funduszu
Poręczeń kredytowych.
Racjonalnym wydaje się
wstąpienie do już
zarejestrowanego,
funkcjonującego
funduszu nawet za cenę
wpłaty wpisowego.

4.

Poprawa bariery
komunikacyjnej
1.Umozliwienie
funkcjonowania jak
największej ilości linii
PKS i linii prywatnych
przewoźników pomiędzy
miejscowościami naszego
powiatu i większymi
ośrodkami miejskimi
2.Remont
najważniejszych dróg
powiatowych
Poprawa świadomości
społecznej związanej z
zachowaniem się na
rynku pracy:
1.Wprowadzenie do
programów szkół
średnich tematyki
związanej z planowaniem
nauki i przyszłości pod
kontem przyszłego
zatrudnienia
2.Wprowadzenie jak
największej ilości godzin
nauki języków obcych i
informatyki

5.

Budzet powiatu,
ANR

Środki
zainteresowanyc
h firm,

Umożliwienie
wdrożenia w
powiecie
możliwości
poręczania
kredytów
osobom
bezrobotnym i
przedsiębiorcom
na tworzenie
nowych miejsc
pracy.
Poprawa
możliwości
poruszania się
bezrobotnych za
poszukiwaniem
pracy i do pracy.

2005

Na
bieżąco

Budzet powiatu,
środki
pomocowe
Na
bieżąco

Budżet powiatu,
środki
pomocowe
(program
poprawy
świadomości
zwodowej),
więcej godzin
lekcyjnych

Przygotowanie
młodzieży do
aktywnego
poszukiwania
pracy, określenia
optymalnego
kierunku
kształcenia,
Zapoznanie się z
możliwościami
funduszu pracy.

Od 2005

Od 2005

3.4. Inne działania
L.P Nazwa przedsięwzięcia
.
1.
Przyjęcie Powiatowego
Programu Ochrony
Środowiska
2.
Przygotowanie i przyjęcie
powiatowego Programu
Walki Z Bezrobociem i
Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy
3.
Przygotowanie i przyjęcie
Strategii Rozwoju
Powiatu Łobeskiego na
lata 2005-2015
4.
Przygotowanie i przyjęcie
Programu Kadencyjnego
na lata 2002-2006
5.
Budowa Biuletynu
Informacji Publicznej
6.
Wykonanie i prowadzenie
strony internetowej
7.
Uchwalenie Powiatowego
Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa
Obywateli

Źródła
finansowania
Budżet Powiatu
Fundusze
Pomocowe
Budżet Powiatu
Fundusze
Pomocowe

Cel działania
Planowanie
działań

Termin
realizacji
2004

Planowanie
działań

2004

Budżet Powiatu Planowanie
Fundusze
działań
Pomocowe

2004

Budżet Powiatu Planowanie
Fundusze
działań
Pomocowe
Wymóg
ustawowy
Promocja

2004

Budzet powiatu Komisja
Bezpieczeństwa i
Porządku,
Komisje Rady

2004

2004
2004

