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1. Wprowadzenie
1.1 Geneza strategii
W roku 2002 władze gminy Kramsk, świadome wagi systemu planowania strategicznego dla
rozwoju społeczności lokalnej w ramach Narodowego Planu Rozwoju i Programu
Wsparcia, w tym Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego podjęły działania
zmierzające do rozpoczęcia procesu przygotowania kompleksowej wersji Strategii Rozwoju
Gminy Kramsk na lata 2005 – 2017 oraz programów narzędziowych dla jej realizacji takich
jak:
Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Kramsk 2004 – 2006 oraz (fakultatywnie
2007 – 2013) / realizacja w fazie uzgodniania/ze względu na wymagania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Programu Wsparcia,
Wieloletni Program Finansowy Gminy Kramsk 2005 – 2011,
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Kramsk 2005 – 2011.
Dotychczasowe działania władz Gminy Kramsk do roku 2004 opierały się jedynie na
stosowaniu systemu planowania krótkookresowego (wskaźnikowego),który był zasadniczą
przyczyną szeregu trudności w realizacji projektów zdefiniowanych w operacyjnych planach
inwestycyjnych poprzednich okresów budżetowych.
W Gminie Kramsk planowanie zadań inwestycyjnych następowało dopiero po zatwierdzeniu
środków finansowych na ich realizację, a decyzje związane z tymi zadaniami podejmowane
były bez znajomości szczegółowych planów wieloletnich
i przewidywanych skutków.
Stworzenie w wersji elektronicznej kompleksowego systemu zarządzania Gminą Kramsk,
która integrowałaby w jedną całości wszystkie dokumenty planistyczne (strategię rozwoju ,
plan lokalnego rozwoju oraz wieloletnie programy finansowe
i inwestycyjne) z
planowaniem operacyjnym dotyczącym przyszłych okresów budżetowych stało się
podstawowym celem działań władz lokalnych.
Nowy zintegrowany, elektroniczny system zarządzania Gminą Kramsk stworzy możliwość
bieżącej weryfikacji i aktualizacji danych, umożliwi wprowadzanie zmian, lepsze
definiowanie problemów, koordynację celów i zadań, przygotowywanie projektów, zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć lokalnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości
oraz potrzeb społeczności lokalnej oraz coraz większych możliwości ich realizacji z udziałem
środków Unii Europejskiej.
W wyniku podjętych decyzji, zgodnie z obowiazującymi przepisami o zamówieniach
publicznych, wyłoniono wykonawcę – firmę VOTER Public Relations z Poznania,
z którą nawiązano współpracę na realizacje usługi przygotowania kompleksowej,
elektronicznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005 – 2017 wraz z
programami narzędziowymi.
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1.2 Metodologia procesu planowania strategicznego
W gminie Kramsk proces planowania strategicznego oparto na metodzie ośmiu etapów w
ramach czterech faz procesu przygotowania i realizacji strategii.
1. Faza
przygotowawcza

Organizacja procesu pracy oraz powołanie Komitetu i
zespołów programowe do spraw prac nad strategią
rozwoju Gminy Kramsk

2. Faza
diagnostyczna

2.1 Analiza otoczenia
2.2 Analiza potencjału gminy Kramsk metodą
SWOT

3 Faza
planowania strategicznego

3. Faza
realizacji

3.1 Formułowanie planów działań (celów
strategicznych programów operacyjnych
i zadań)
3.2 Integrowanie planów działań w strategiczny
program rozwoju Gminy Kramsk
3.3 Przygotowanie systemu wdrożenia, monitoringu
i aktualizacji realizacji strategii
4.1 Przystąpienie do realizacji strategii rozwoju
gminy Kramsk

W fazie przygotowawczej uzgodniono organizację procesu pracy, podjęto stosowne uchwały
przez Radę i Wójta Gminy oraz powołano Komitet i zespoły programowe do spraw prac nad
strategią rozwoju gminy.
W fazie diagnostycznej zgromadzono dane statystyczne w oparciu o informacje z Urzędu
Gminy i innych instytucji wewnętrznych i zewnętrznych (według arkuszy modelu analiz
strategicznych).
Główną funkcją tego modelu jest możliwość tworzenia koputerowej bazy danych do
opracowania wykresów oraz tabel ułatwiających analityczną pracę warsztatową wszystkich
zaangażowanych w strategie grup roboczych.
Punktem wyjścia do formulowania strategii jest diagnoza prospektywna, pozwalająca na
całościową ocenę stanu istniejącego oraz wskazanie głównych trendów i kluczowych
proglemów dla rozwoju gminy.
W fazie tej dokonano szczegółowej oceny mocnych i słabych stron gminy (analiza
wewnętrzna) oraz pojawiających się szans i zagrożeń (analiza zewnętrzna).
W wyniku prac diagnostycznych dokonano analizy wszystkich danych w celu przygotowania
ogólnej charakterystyki Gminy Kramsk, w tym oceny stanu poszczególnych sektorów, ich
potencjału i zasadniczych obszarów problemowych wystepujących w sołectwach.
Efektem końcowym strategii jest zestawienie polityk i programów rozwoju
z uwzględnieniem problemów poszczególnych sołectw, dostosowanych do rzeczywistych
możliwości organizacyjnych i finansowych Gminy Kramsk przy udziale środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
W fazie planowania strategicznego zdefiniowane zostały zasadnicze obszary problemowe
oraz priorytety realizacyjne dla poszczególnych celów strategicznych w oparciu o wyniki
badań diagnostycznych oraz wiedzę członków Komitetu oraz zespołów programowych na
temat stanu poszczególnych sektorów Gminy Kramsk.
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W fazie tej zdefiniowano również misję gminy, cele strategiczne, programy operacyjne,
konkretne zadania, harmonogram realizacji programów operacyjnych łącznie z budżetem.
W fazie realizacji opracowano system monitorowania realizacji strategii rozwoju Gminy
Kramsk oraz jej aktualizacji.
Strukturę programowania realizacji planów lokalnych w powiązaniu z Programem Wsparcia
i innymi dokumentami planistycznymi przedstawiają załączone wykresy:

2. Strategia rozwoju
Misja
Osią prezentowanej strategii rozwoju Gminy Kramsk jest jej misja
Misja Gminy Kramsk wyznacza kierunek dalszych, zaplanowanych w niniejszej strategii
działań.
MISJA
MISJĄ GMINY KRAMSK
JEST ZAPEWNIENIE WZROSTU POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
POPRZEZ ROZWÓJ ROLNICTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ
PODMIOTOWOŚCI INDYWIDUALNEJ I WSPÓLNOTOWEJ
Misja jest zwięzłym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji spełnianych
przez gminę wobec jej mieszkańców i otoczenia.
Stan opisany w misji ma charakter idealny, którego osiągnięcie powinno być zasadniczym
celem wszystkich działań podejmowanych przez lokalną społeczność
i władze.
Zgodnie z powyższym postulatem wszystkie cele strategiczne strategii rozwoju Gminy
Kramsk odwołują się do zadeklarowanej misji - zaproponowane w ich ramach programy
operacyjne i zadania prowadzić będą do postulowanego w misji stanu.
2.2 Zasadnicze obszary problemowe
Punktem wyjścia dla szczegółowych rozwiązań przewidzianych w strategii jest określenie
zasadniczych obszarów problemowych rozwoju Gminy Kramsk.
Opierając się na wynikach badań diagnostycznych zidentyfikowano trzy zasadnicze obszary
problemowe rozwoju Gminy Kramsk.
W ich ramach należy przygotowywać działania, które będą przyczyniać się do rozwoju gminy
i realizacji jej misji.
Zasadnicze obszary problemowe gminy Kramsk to:
Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej
Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie
Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy.
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I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej
Gmina Kramsk to gmina typowo rolnicza z gruntami, które niestety mają w wiekszości
niską V i VI klasę bonitacji , z drugiej jednak strony to także samorząd dla którego rozwój
przedsiębiorczości lokalnej (małych i średnich firm) stanowi bardzo ważny zakres działań.
Ubożenie ludności gminy Kramsk, spadek dochodów, słaby rozwój rynku rolnego
i gospodarstw rolniczych, dane raportu o stanie gminy, zwłaszcza jego część dotycząca
lokalnego sektora gospodarczego i rynku pracy ogólnie potwierdzają potrzebę tworzenia
i uruchamiania różnorodnych instrumentów o charakterze finansowym, inwestycyjnym
i organizacyjnym dla poprawy sytuacji w tym obszarze problemowym oraz dla zwiększenia
zasobności społeczności lokalnej gminy.
Kolejnym czynnikiem rozwoju rolnictwa uznanym za konieczny do realizacji w Gminie
Kramsk jest przekształcenie profilu produkcji gospodarstw rolnych na taki, który byłby
dostosowany do potrzeb rynku, liczby dobrych jakościowo i trwałych miejsc pracy w gminie
oraz systemu informacji o rynkach zbytu i opłacalności produkcji rolnej.
.
Innym ważnym czynnikiem w Gminie Kramsk jest konieczność uzyskania z funduszy
strukturalnych środków finansowych na rozwój infrastruktury komunalnej, na rozwój firm
oraz dla tworzenia odpowiednio korzystnych warunków umożliwiających przyciąganie
inwestorów zewnętrznych dla zwiększenia aktywizacji gospodarczej
i
optymalizacji skali bezrobocia.
Jedną z istotnych kwestii związanych z rozwojem rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej
Gminy Kramsk jest stałe monitorowanie rynku pracy, maksymalne wykorzystanie zasobów
gminy (ziemi, wykwalifikowanej kadry, zasobów produkcyjnych, agroturystycznych i
innych), prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w oparciu o ciągle
aktualizowane wyniki badań metodą FGI (Focus Group Interview), w tym również na temat
rynków zbytu, opłacalności produkcji oraz dostępu do uzbrojonych terenów pod inwestycje w
gminie.
W okresie realizacji strategii rozwoju Gminy Kramsk, kwestie te powinny stać się
przedmiotem poważnego zainteresowania władz lokalnych, aby lepiej wykorzystać finansowe
możliwości funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich.
Przy formułowaniu programów działań w zakresie strategii rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich Gminy Kramsk należy uwzględnić zjawiska charakterystyczne dla
rolnictwa Unii Europejskiej, do których między innymi należą:
stały wzrost produkcji rolniczej poprzez koncentrację gospodarstw i wzrost jej
skali ,
zmiana roli wsi i rolnictwa w lokalnej gospodarce (wieś zmierza do tzw. wsi
wielofunkcyjnej),
zmniejszenie zatrudnienia, wzrost wydajności pracy i dochodów, tworzenie grup
producencich
zwiększenie różnorodnych powiązań dotyczących głównie handlu i współpracy,
powiązanie przekształceń strukturalnych rolnictwa ze zmianami społecznymi,
dążenie do osiągnięcia równowagi interesów producentów rolnych
i konsumentów żywności.
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II. Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie
Mała liczba mieszkańców z wykształceniem wyższym oraz zła sytuacja finansowa ludności
gminy związanej z rolnictwem ma istotny, negatywny wpływ na zahamowanie tempa
zachodących w tym obszarze przemian.
Z raportu o stanie Gminy Kramsk wynika,że istnieje tutaj dobra sieć szkół podstawowych i
ponadpodstawoych, w tym gimnazja oraz liceum ogólnokształcące.
W dalszym ciągu istnieje jednak szereg problemów, które wynikają z niedofinansowania
szkół, bibioteki i przedszkola, co ma bezpośredni wpływ na ogólny stan obiektów szkolnych,
bibioteki, oraz ich niekompletne wyposażenie dydaktyczne. Wyjątek pod tym względem
stanowić może gimnazjum w Kramsku, którego budowa niedawno została zakończona. .
System lokalnych usług oświatowych może w gminie Kramsk przyczynić się do wzrostu
poziomu wykształcenia i kwalifikacji, pobudzania przedsiębiorczych postaw i umiejętności
mieszkańców oraz szans dzieci i młodzieży.
Realizacja tego priorytetu ma prowadzić szczególnie do wzmocnienia konkurencyjności
szkolnictwa w Gminie Kramsk, rozwoju podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej,
efektywnej współpracy z sektorem biznesu, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wzrostu
szans rozwojowych dzieci i młodzieży, szczególnie obszarów wiejskich, ograniczenia sfery
ubóstwa i patologii społecznej oraz większej mobilności pracowników.
Podkreslić należy, że Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej poprzez Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego mogą w znacznym stopniu przyspieszyć
realizację pozytywnych zmian w tym obszarze gminy.
Podstawową sprawą będzie jednak rozwijanie umiejętności przygotowania stosownych
projektów dla rozwiązania istniejących w tym sektorze problemów.
III. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy
Jakość życia (jego standard) zależy nie tylko w Gminie Kramsk od osobistych dochodów jej
mieszkańców, ale również zdeterminowana jest stanem infrastruktury komunalnej w gminie
oraz systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji służących zaspokajaniu potrzeb
zbiorowych w gminie, takich jak zdrowie, edukacja, kultura, pomoc społeczna,
bezpieczeństwo.
Z raportu o stanie Gminy Kramsk wynika, że istnieje tutaj konieczność budowy brakującej
infrastruktury technicznej, budowy i modernizacji sieci dróg, poprawy stanu budynków i
mieszkań komunalnych, zwiekszenia oferty kulturalnej, jak również
w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa.
Podobnie jak w poprzednich obszarach problemowych gminy Kramsk również w tym,
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej poprzez Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego mogą w znacznym stopniu przyspieszyć realizację pozytywnych
zmian ze względu potrzebę dostosowania standardów w gminie do tych, które obowiązują w
Unii Europejskiej.
Podstawową sprawą będzie również rozwijanie umiejętności przygotowania stosownych
projektów dla rozwiązania istniejących w tym sektorze problemów.
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2.3 Cele strategiczne
Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów problemowych
rozwoju Gminy Kramsk wynikają z przyjętych celów strategicznych.
Zdefiniowane odrębnie dla każdego z obszarów problemowych cele strategiczne strategii
rozwoju Gminy Kramsk wyznaczają charakter programów operacyjnych, których realizacja
przewidziana jest w ramach określonych zadań, które będą przyczyniać się do rozwoju gminy
i realizacji jej misji.
W ramach niniejszej strategii zdefiniowano łącznie jedenaście celów strategicznych:
Zasadniczy obszar problemowy

1. Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa
płodów rolnych
2. Poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej
3. Tworzenie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej
4. Tworzenie przyjaznych warunków dla
inwestorów zewnętrzych oraz firm kreujących
nowe miejsca pracy.

Cele strategiczne

Zasadniczy obszar problemowy

II Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie
1. Wzrost szans rozwojowych dla dzieci oraz
młodzieży, szczególnie wiejskiej
2. Zahamowanie odpływu młodych ludzi
3. Rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług
publicznych a biznesem

Cele strategiczne

Zasadniczy obszar problemowy

Cele strategiczne

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

III Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców
1. Realizacja inwestycji publicznych w gminie
2. Zwiększenie oferty kulturalnej gminy
3. Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa
4. Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
lokalnej, sportu i rekreacji

W ramach każdego ze definiowanych celów strategicznych zaplanowano programy
operacyjne.
Łącznie w ramach strategii rozwoju Gminy Kramsk zaplanowano czterdzieści trzy programy
operacyjne.
Zestawienie zasadniczych obszarów problemowych, celów strategicznych oraz programów
operacyjnych przedstawiono poniżej w ogólnym schemacie strategii gminy Kramsk :
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2.4 Schemat celów strategicznych i programów operacyjnych
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie
Cel 1:
Rozwój upraw, hodowli oraz
przetwórstwa płodów rolnych

Cel 2:
Poprawa jakości edukacji i integracji
rolniczej

Cel 3:
Tworzenie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej

Cel 4:
Tworzenie przyjaznych warunków
dla inwestorów zewnętrzych i firm
kreujących nowe miejsca pracy

Program 1/1

Program 2/1

Program 3/1

Program 4/1

Pomoc w rozwijaniu ekologicznej
produkcji rolnej i przetwórstwa rolno
spożywczego

Pomoc w przygotowaniu programu
edukacji rolników z uwzględnieniem
wymogów Wspólnej Polityki RolnejUE

Stworzenie organizacji wspierania
przedsiębiorczości lokalnej (Kramskie
Centrum Wspierania Rolnictwa
i Przedsiębiorczości

Stworzenie Gminnego Zasobu
Terenów Inwestycyjnych (GZTI)
oraz systemu udostepniania danych
nt. gruntów, lokali, siły rob.,przetargów.

Program 1/2

Program 2 / 2

Program 3 / 2

Program 4/2

Pomoc we wdrażaniu programu zalesień
i zadrzewień

Pomoc w wdrożeniu systemu organizacji
grup producentów rolnych, owoców
i warzyw, przetwórców i handlowców

Nawiązanie kontaktów z instytucjami
i doradcami w celu wspierania
uczestnictwa MSP w programach UE

Identyfikacja podstawowych barier
i problemów we współpracy firm z
instytucjami publicznymi oraz planu
działań dla ich usunięcia.

Program 1/3

Program 2 / 3

Program 3 / 3

Program 4/3

Pomoc we wdrożeniu programu różnorodności produkcji w gospodarstwach
rolnych

Współpraca w przygotowaniu programu
szkoleń, praktyk i wymian doświadczeń
dla rolników

Pomoc w ułatwieniu dostępu do kapitału
rolnikom i firmom przez stworzenie
funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego.

Stworzenie systemu preferencji dla
inwestorów oraz firm kreujących
nowe miejsca pracy (w zakresie
zobowiązań, podatków i obsługi)

Program 1/4

Program 3/4

Program 4/4

Współpraca w zakresie usprawnienia
systemu doradztwa rolniczego

Pomoc w przygotowaniu programu
szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń
dla firm

Stworzenie programu promocji
opartego na systemie preferencji i GZTI
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II. Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie
Cel 1:
Wzrost szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
Szczególnie wiejskiej.

Cel 2:
Zahamowanie odpływu młodych ludzi z gminy

Program 1/1

Program 2/1

Zagospodarowanie wolnego czasu w dziedzinie
kultury i oświaty

Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego (pomoc
w tworzeniu małych spółdzielni)

Cel 3:
Rozwój współpracy pomiędzy
sektorem usług publicznych a biznesem

Program 3/1
Przygotowanie projektu „Alternatywnych form
edukacji przedszkolnej” w gminie

Program 1/2

Program 2 / 2

Program 3 / 2

Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa
w gminie

Budowa pozytywnego wizerunku gminy
w świadomosci młodzieży

Zorganizowanie Gminnego Forum
Organizacji Społecznych

Program 1/3

Program 2 / 3

Program 3 / 3

Wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców
ideii samorządowej

Przygotowanie projektu stypendiów dla dzieci
i młodzieży wiejskiej

Pomoc w przygotowaniu projektu Poradni
Planowania Kariery Zawodowej Uczniów

Program 1/4
Organizacja Gminnnego Centrum
Edukacji Europejskiej
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III. Wzrost jakości życia mieszkańców w gminie
Cel 1:
Realizacja inwestycji publicznych
w gminie

Cel 2:
Zwiekszenie oferty kulturalnej gminy

Cel 3:
Zwiekszenie oferty w zakresie ochrony
zdrowia,opieki społecz.i bezpieczeństwa

Cel 4:
Tworzenie warunków dla rozwoju
turystyki lokalnej, sportu i rekreacji

Program 1/1
Budowa sieci sanitarnej w gminie

Program 2/1
Pomoc we wdrożeniu menadżerskiego
systemu zarządzania kulturą w gminie

Program 3/1
Pomoc w zwiększeniu jakości i dostępności usług zdrowotnych w gminie

Program 4/1
Budowa placów zabaw, ścieżek
rowerowych oraz dla turystyki
konnej

Program 1/2
Budowa sieci gazowej w gminie

Program 2 / 2

Program 3 / 2

Program 4/2

Wdrożenie zintegrowanego systemu
obsługi bibiotek

Pomoc w zwiększeniu oferty w zakresie
opieki społecznej i kryzysowej w gminie

Budowa centrum sportowo
rekreacyjnego w Kramsku

Program 1/3
Budowa i remonty sieci dróg w gminie

Program 2 / 3

Program 3 / 3

Program 4/3

Opracowanie projektu zachowania
gminnego dziedzictwa kulturowego

Pomoc w opracowaniu zintegrowanego
systemu bezpieczeństwa w gminie

Opracowanie systemu promocji gminy
ukierunkowanej na odbiorców

Program 1/4
Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczej w gminie

Program 4/4
Program 3/4
Opracowanie programu polityki
prorodzinnej w gminie

Pomoc w powołaniu stowarzyszenia
gospodarstw agroturystycznych
w gminie

Program 1/5
Rozbudowa oświetlenia oraz systemu
energetycznego w gminie

Program 1/6
Budowa składowiska odpadów oraz
wdrożenie segregacji odpadów w gminie

Program 1/7
Budowa obiektów dla potrzeb
społeczności lokalnej w gminie
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2.5 Opisy programów i zadań (dla poszczególnych celów strategicznych w ramach
zasadniczych obszarów problemowych).
W tej części zawarto szczegółowe opisy programów operacyjnych w ramach poszczególnych
zasadniczych obszarów problemowych strategii rozwoju Gminy Kramsk.
Jak wynika ze schematu celów strategicznych i programów operacyjnych, każdemu ze
zdefiniowanych celów strategicznych (w ramach zasadniczych obszarów problemowych)
odpowiada kilka programów operacyjnych.
Każdy z programów operacyjnych został scharakteryzowany z uwzględnieniem:
jego warstwy merytorycznej – opis, uzasadnienie celowości realizacji danego
programu oraz jego związku z celami strategicznymi i misją gminy,
jednostki wiodącej (osoby) wraz z instytucjami współpracującymi przy realizacji
programu,
szacunkowego kosztu realizacji programu,
źródeł finansowania programu,
okresu realizacji programu (data początkowa i końcowa),
planowanego efektu końcowego (zakładanego w wyniku pełnej realizacji danego
programu),
podstawowych zadań do realizacji w ramach programów operacyjnych.
Opisy poszczególnych programów służą głównie prezentacji ich idei.
Nie jest wykluczone, że w trakcie realizacji programów (lub w fazach przygotowawczych)
wystapi konieczność pewnych zmian (szczególnie w odniesieniu do terminów wdrożenia, a
także w zakresie planowanych kosztów).
A zatem niniejsza strategia uwzględnia wymogi minimalnej elastyczności przez co
zaplanowane programy i zadania będą mogły być dostosowane do występujących bieżących
zmian zachodzących w otoczeniu społeczno gospodarczym.
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kramsk, która jest jednocześnie programem lokalnego
rozwoju zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej umożliwia jej ciągłą aktualizację
zgodnie z zalączoną do niej instrukcją proceduralną.
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I
ZASADNICZY OBSZAR PROBLEMOWY
ROZWÓJ ROLNICTWA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PROGRAMY OPERACYJNE

STRATEGIA
ROZWOJU GMINY KRAMSK
NA LATA 2005 -2017

ZESPÓŁ PROGRAMOWY DS. STRATEGII
ROZWOJU ROLNICTWA
Nawrocka Jolanta
Szkudlarek Czesław
Rybicka Telimena
Kowalski Henryk

Gala Karol
Kołodziejczak Antoni
Mizerny Piotr
Rybicki Bogumił
Kantarowski Marek Barski Lesław

Jaworski Grzegorz
Śmigielski Tomasz
Biernat Józef

ZESPÓŁ PROGRAMOWY DS. STRATEGII
INFRASTRUKTURY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kmiecik Krzysztof
Goździkiewicz Jan
Konieczyńska Krystyna
Pospieszyński Andrzej

Nowak Henryk
Walczak Edmund
Łupina Zenon
Szczepankiewicz Marian
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Zasadniczy obszar problemowy

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Cel
Strategiczny 1

Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa płodów
rolnych

Program 1/1

Pomoc w rozwijaniu ekologicznej produkcji rolnej
i przetwórstwa rolno spożywczego

Opis programu 1/1
Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania, który wykorzystuje możliwości przyrody,
zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin i zwierząt.
Jest to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej z
zastosowaniem naturalnych środków produkcji.
Dzięki wykluczeniu pestycydów i nawozów wytworzonych przemysłowo („sztucznych”)
rolnictwo ekologiczne nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, ogranicza
wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, sprzyja rozwojowi życia w glebie,
wytwarza żywność wysokiej jakości, cenioną przez konsumentów.
Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności o wysokich parametrach
jakościowych, w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, w którym skażenie nie
przekracza przyjętych norm, a technologie produkcyjne degradujące środowisko nie mogą
miec zastosowania.
Powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych przez gospodarstwa ekologiczne w
państwach UE zwiększyła się z niespełna 200-tys. ha w roku 1986 do 3.8 mln ha w 2000 r.
Oznacza to, że w ciągu 15 lat wzrosła ona 20-krotnie. W sumie w UE w 2000 r. gospodarstwa
ekologiczne obejmowały 2,8% ogółu użytków rolnych Współnoty.
W UE gospodarstwa ekologiczne są objęte wsparciem finansowym w postaci dotacji
(rozporządzenie o metodach produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska i chroniącej naturalne
przestrzenie życia – 2078/92).
Mają one także ewidentne korzyści finansowe w wyniku wzrastającego zapotrzebowania na
produkty ekologiczne.
Udział żywności ekologicznej w obrotach branży spożywczej wynosi w Europie 1,5%, przy
corocznej tendencji wzrostowej od 5 do 40%.
W Polsce przepisy prawne dotyczące produkcji ekologicznej są zawarte w Ustawie z dnia 16
marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (DZ.U. nr 38, poz. 452 z dnia 2 maja 2001 roku).
W perspektywie integracji Polski z UE, produkcja ekologiczna jest szansą dla wielu
mniejszych, nie specjalistycznych gospodarstw. Można także spodziewać się, że w miarę
wzrostu zamożności społeczeństwa będzie wzrastał krajowy popyt na produkty ekologiczne.
Produkty te oznakowane znakiem „produkt rolnictwa ekologicznego” i ich produkcja
podlegają stałej kontroli.
KRAMSK, WRZESIEŃ 2004
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Podkreślić należy, że w wielu regionach, w tym także w Powiecie Konińskim , ze wzgledu na
trudne warunki ekonomiczne, produkcja rolna jest bliska ekologicznej.
Jest więc pilną potrzebą społeczną, udzielenie wszechstronnej pomocy zarówno finansowej,
organizacyjnej jak i edukacyjnej dla produkcji ekologicznej, a także poprawy zbytu
produktów ekologicznych.
W dużej mierze potrzeby te powinny byc spełnione poprzez działalność powstajacego w
Radomiu Krajowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Kramsk we współpracy z
specjalistami terenowego ODR oraz Krajowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego w
Radomiu.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt programu który oszacowano na poziomie 24.000 zł obejmuje jedynie organizację cyklu
sześciu warsztatów szkoleniowych w Gminie Kramsk dla rolników zainteresowanych
rolnictwem ekologicznym i przetwórstwem rolno – spożywczym płodów z tych gospodarstw.
Żródła finansowania programu:
Program powinien byc finansowany przede wszytkim z dotacji celowej w wysokości 20.000
zł dla terenowego ODR-u z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Krajowego Centrum
Rolnictwa Ekologicznego z Radomia na realizacje szkoleń rolników w gminie Kramsk
zainteresowanych rolnictwem ekologicznym.
Możliwe jest uzyskanie dotacji z innych żródeł, a szczególnie z odpowiedniego programu UE.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
Udział Gminy Kramsk w realizacji tego programu oszacowano w wysokości 4.000 zł,
głównie jako zabezpieczenie udziału własnego w przypadku występowania o dotację z
programu UE na ten cel.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
01.03.2005 – 31.12.2005 /wariant optymistyczny/, 01.10.2005 – 30.06.2007 /wariant
realistyczny/, 01.10.2006 –30.06.2007 /wariant pesymistyczny/.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie przygotowanie minimum 15 rolników Gminy Kramsk
do stosowania zasad rolnictwa ekologicznego lub uzyskanie 1.5% udziału tego rolnictwa w
ogólnej produkcji rolnej gminy w okresie trzech lat.
Zadania do realizacji w programie:
Zadanie 1/1/1

Zadanie 1/1/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z terenowym ODRem) lub Krajowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego
z Radomia wśród rolników gminy Kramsk nt. rolnictwa
ekologicznego i cyklu szkoleń związanych z tym tematem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 do 15.12.2005
- przygotowanie, organizacja i realizacja cyklu sześciu
warsztatów szkoleniowych nt. rolnictwa ekologicznego dla
rolników gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 do 31.03.2006.

Zasadniczy obszar problemowy

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Cel
Strategiczny 1

Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa płodów
rolnych
KRAMSK, WRZESIEŃ 2004
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Program 1/2

Wdrożenie programu zalesień i zadrzewień w gminie

Opis program 1/2:
W Gminie Kramsk powierzchnia lasów, gruntów leśnych i zadrzewionych wynosi ogółem
1677 ha i stanowi 12,7 % powierzchni gminy. Z ogólnej powierzchni gminy, grunty
zadrzewione stanowią zaledwie 27 ha, czyli nikły procent (0,2 %).
Prowadzone przez wiele lat akcje zadrzewiania nie przynosiły w gminie spodziewanych
rezultatów głównie z powodu braku zainteresowania na wsi dla odgórnie planowanych
działań.
Mając na uwadze czynniki ekologiczne i estetyczne, dużą ilość użytków rolnych o słabej
bonitacji (V i VI klasa), możliwość powiększenia obszarów zalesionych oraz uzyskania
pomocy finansowej na działania związane z założeniem uprawy, utrzymaniem nowej uprawy
leśnej przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu, gmina zadecydowała o wdrożeniu
kompleksowego programu zalesień i zadrzewień.
Warunkiem uzyskania pomocy będzie spełnienie następujących warunków:
zalesienia mogą być wykonane na gruntach rolnych nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, które na podstawie ewidencji gruntów rolnych
zostały zakwalifikowane do: gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, sadów
i plantacji owocowych,
do zalesienia powinny być przeznaczone grunty, które są w stałym użytkowaniu
rolniczym i przewidziane są do zalesienia w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego,
minimalna łączna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej
szerokości zalesionej działki – 20 m. W przypadku wniosku składanego przez
grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić
co najmniej 5 ha,
do nowych zalesień wykorzystywane będą jedynie rodzime gatunki drzew
i krzewów, określone w ustawie o lesnym materiale rozmnożeniowym,
ustalając skład gatunkowy należy brać pod uwagę rolniczą kwalifikację gruntów
rolnych oraz regionalizację przyrodniczo – leśną w celu dostosowania zalesień do
lokalnych warunków siedliskowych,
należy przestrzegać zasad hodowli lasu w zakresie norm okreslajacych proporcję
gatunków na różnych typach siedliskowych lasu, liczbę drzew na hektar i więźbę,
materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakosciowe okreslone w ustawie
o leśnym materiale rozmnożeniowym,
plantacje choinek świątecznych oraz drzew szybko rosnących nie będą objęte
dotacjami.
Program ma charakter jednorazowy, ciągła natomiast powinna być działalność w zakresie
jego realizacji w gminie.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska UG we współpracy z Leśnictwem,
Starostwem Powiatowym w Koninie oraz siecią lokalnych szkół.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
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Koszt programu zalesień i zadrzewień(650.000 drzewek i krzewów na powierzchni 500 ha)
oszacowano na poziomie 1.000.000 zł.
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany głównie z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Dyrekcji Lasów Państwowych oraz z programu UE/ZPORR na rozwój
obszarów wiejskich.
Łączne finansowanie programu z budżetu gminy:
25% ogólnych kosztów tj. 250.000 zł , głównie jako zabezpieczenie udziału własnego w
przypadku występowania o dotację z programu UE na ten cel.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
01.03.2005 – 31.10.2009 /wariant realistyczny/ (przez zakończenie realizacji programu
rozumie się posadzenie w Gminie Kramsk 650.000 drzewek i krzewów na powierzchni około
500 ha)
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem realizacji programu powinien być wzrost o 3,8% wskażnika lesistości
gminy do poziomu 16,5% w roku 2009.
Rozmieszczone równomierne w krajobrazie gminy zadrzewienia będą przeciwdziałać erozji
wietrznej i wodnej, przez co korzystnie poprawią bilans wodny i wietrzny oraz klimat
lokalny.
W dłuższej perspektywie czsu zadrzewienia stworzą ostoję dla zwierząt i ptaków oraz
dostarczą drewna, owoców i pożytków pszczelarskich.
Program stanie się podstawą uzyskiwania pomocy w formie premii pielęgnacyjnej i
zalesieniowej dla rolników indywidualnych i grup (min. 3 rolników) w Gminie Kramsk.
Zadania do realizacji w programie:
Zadanie 1/2/1

Zadanie 1/2/2

Zadanie 1/2/3

Zadanie 1/2/4

Zadanie 1/2/5

- ogłoszenie przetargu na wykonanie programu zadrzewień dla
Gminy Kramsk, który powinien określać m.in. obszary
przeznaczone na pasy wiatrochronne i zadrzewienia śródpólne
oraz harmonogram rzeczowo – finansowy nasadzeń.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 do 30.06.2005
-wykonanie programu zadrzewień dla gminy Kramsk przez
wyłonioną w przetargu firmę.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 do 31.12.2005
- przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej (wspólnie z
terenowym ODR-em) lub Leśnictwem wśród rolników Gminy
Kramsk nt. zadrzewień, szkoleń i wizyty w szkółce leśnej.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 do 31.01.2006
- przygotowanie, organizacja i realizacja warsztatu
szkoleniowego nt. zadrzewień dla rolników Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.02.2006 – 28.02.2006
- składanie przez rolników wniosków do UG ws.
zapotrzebowania na sadzonki, realizacja zamówienia gminy,
bezpłatna dystrybucja sadzonek wśród rolników z dokonaniem
nasadzeń i komisyjnym ich odbiorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2006 – 31.10.2009

Zasadniczy obszar problemowy

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Cel

Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa płodów
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Strategiczny 1

rolnych

Program 1/3

Pomoc we wdrożeniu programu różnorodności
produkcji w gospodarstwach rolnych

Opis program 1/3:
Proces integracji Polski z Unią Europejską stwarza nowe warunki dla rozwoju rolnictwa i
gospodarki żywnościowej, stawiając również wobec rolników Gminy Kramsk wiele wyzwań,
którym należy sprostać.
Rolnictwo Unii Europejskiej wyróżnia się: wysokim stopniem intensyfikacji produkcji,
wysoką wydajnością i jakością produkcji oraz szybko postępującą koncentracją
i
specjalizacją produkcji.
Rolnictwo polskie, wskutek odmiennego rozwoju historycznego, jest kilkakrotnie mniej
wydajne i wolniej przebiegają w nim procesy modernizacyjne.
W Polsce jest ponad dwa miliony gospodarstw rolnych, zaś średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi około 8 hektarów. Liczba gospodarstw w ostatnich latach maleje, a
średni areał gospodarstw rośnie.
Tą tendencję można również zauważyć w Gminie Kramsk. Jest to proces korzystny, ale
przebiega powoli.
W Gminie Kramsk ludność wiejska związana z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi
(powyżej 1 ha) utrzymuje się głównie lub wyłacznie z pracy we własnym gospodarstwie.
W przypadku gospodarstw drobnych (do 1 ha) wskażnik ten jest wyższy, ponieważ większość
produkuje na samozaopatrzenie i nie sprzedaje na rynek.
Przekształcenia strukturalne w sferze wsi i rolnictwa w Gminie Kramsk powinny być
związane z realizacją dwóch równoległych procesów:
modernizacją lokalnego rolnictwa, skierowaną na poprawę struktury agrarnej
i społeczno – zawodowej oraz wzrostu jego konkurencyjności,
wielofunkcyjnością rozwoju poszczególnych sołectw Gminy Kramsk,
umożliwiającą odpływ ludności do zawodów pozarolniczych,
wspieraniem alternatywnych źródeł zarobkowania przy jednoczesnym
intensywnym rozwoju technicznej i społecznej infrastruktury wiejskiej.
Program zwiększenia różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych Gminy Kramsk
wiąże się ścisle z tymi procesami.
Każde gospodarstwo w gminie może uzyskać z programu UE pomoc do 50 tys. zł. na
inwestycje w bardzo szerokim zakresie, dotyczące produkcji poza tradycyjną produkcją rolną:
zbóż i kukurydzy na ziarno i kiszonkę, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków,
rzepaku, uprawą roślin pastewnych, a także chowem i hodowlą bydła, trzody chlewnej, owiec,
kur, kaczek, gęsi i idyków.
Inwestycje w gospodarstwach rolnych Gminy Kramsk mogą dotyczyć zarówno budynków,
ich budowy, modernizacji, wyposażenia, jak i zakupu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
przechowalnictwa, wstępnego przetwórstwa czy przygotowania produktów do sprzedaży.
Skala przetwórstwa powinna być taka, aby przetwarzać produkty danego gospodarstwa, a nie
świadczyć usługi czy prowadzić skup z innych gospodarstw.
Przetwórstwo może dotyczyć także tradycyjnych dziedzin produkcji rolnej.
Na przykład dla produkcji ogrodniczej, w tym ziół możliwe jest m.in. dofinansowanie
nawadniania, instalacji przeciwprzymrozkowych, a także zakładanie plantacji wieloletnich np.
wierzby.
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Ze środków tych może być także dofinansowany zakup stada podstawowego (poza sektorami
tradycyjnymi)np. stada kóz
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska we współpracy z specjalistami terenowego
ODR-u oraz Regionalnego Oddziału ARiMR.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt organizacji warsztatu szkoleniowego w Gminie Kramsk dla rolników
zainteresowanych zwiększeniem różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych
oszacowano na poziomie 5.000 zł.
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji celowej w wysokości 4.000 zł
dla terenowego ODR-u z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację szkolenia
rolników w Gminie Kramsk zainteresowanych zwiekszeniem różnorodnosci produkcji.
Możliwe jest uzyskanie dotacji z innych żródeł, a szczególnie z odpowiedniego programu UE.
Łączne finansowanie z budzetu gminy:
Udział Gminy Kramsk w realizacji tego programu oszacowano w wysokości 1.000 zł,
głównie jako zabezpieczenie udziału własnego w przypadku występowania o dotację z
programu UE na ten cel.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
01.10.2005 – 31.03.2006/wariant optymistyczny/, 01.10.2006 – 31.03.2007/wariant
realistyczny/,01.10.2007 – 31.03.2008/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie przygotowanie minimum 15 rolników gminy
Wierzbinek do zwiększenia różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych.
Zadania do realizacji w programie:

Zadanie 1/3/1

Zadanie 1/3/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z terenowym
ODR -em lub ARiMR ) wśród rolników Gminy Kramsk nt.
zwiekszenia różnorodności produkcji w gospodarstwach
rolnych i szkolenia związanego z tym tematem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 do 15.12.2006
- przygotowanie, organizacja i realizacja warsztatu
szkoleniowego nt. zwiększenia różnorodności produkcji
w gospodarstwach rolnych dla rolników Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 do 31.03.2006.

Zasadniczy obszar problemowy

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Cel
Strategiczny 1

Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa płodów
rolnych
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Program 1/4

Współpraca w zakresie usprawnienia systemu
doradztwa rolniczego

Opis program 1/4:
Realizacja tego programu ma na celu usprawnienie systemu doradztwa rolniczego w gminie
poprzez poprawę przepływu informacji między rolnikami a specjalistami terenowego ODR-u.
Pierwszym etapem realizacji programu będzie przeprowadzenie badań sondażowych wśród
rolników Gminy Kramsk nt. struktury potrzeb w zakresie doradztwa rolniczego, która
przyczyni się do przygotowania odpowiedniego planu działań przy udziale UG.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska UG we współpracy z specjalistami terenowego
ODR-u oraz Regionalnego Oddziału ARiMR.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt organizacji badań sondażowych oraz opracowania planu działania w Gminie Kramsk
wśród rolników nt. poprawy systemu doradztwa rolniczego oszacowano na poziomie 4.000,-.
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z budżetu gminy w pełnej wysokości.
Przy realizacji badań sondażowych należy rozważyć możliwość włączenia młodzieży
szkolnej pod kierunkiem nauczyciela lub specjalisty z ODR-u
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
01.05.2005 –30.06.2005 /wariant realistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie przygotowanie planu działań usprawnienia doradztwa
rolniczego w gminie .
Zadania do realizacji w programie:

Zadanie 1/4/1

Zadanie 1/4/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z terenowym
ODR-em) oraz ankiet badań sondażowych wśród rolników
Gminy Kramsk nt. usprawnienia doradztwa rolniczego.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.05.2005
- przygotowanie, organizacja i realizacja badań sondażowych
wśród rolników nt. usprawnienia doradztwa rolniczego
w Gminie Kramsk oraz planu działania.
Zadanie to będzie realizowane od 10.06.2005 do 30.06.2005.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 2

Poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej
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Program 2/1

Pomoc w przygotowaniu programu edukacji
rolników z uwzględnieniem Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej

Opis program 2/1:
Wejście Polski do Unii Europejskiej jest obecnie jedyną realną szansą na odbudowanie
silnego polskiego rolnictwa, które w niedalekiej przyszłości będzie mogło na lepszych
zasadach konkurować na rynku europejskim i światowym.
Polscy rolnicy, w tym również z Gminy Kramsk poprzez akcesję zostali włączeni w system i
zasady europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), funkcjonującej już z powodzeniem od
ponad czterdziestu lat.
To dzięki niej stworzono w Europie nowoczesny sektor rolny oraz konkurencyjną gospodarkę
żywnościową na najwyższym światowym poziomie.
Na jej realizację przeznacza się ok. 50% całego budżetu UE (blisko 50 miliardów euro), a
rolnicy są jedyną grupą zawodowa w Unii, której działalność jest dotowana.
Dla wspierania WPR został stworzony Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla
Rolnictwa (FEOGA), który składa się z dwóch części: większa (ok. 90% funduszu) to Sekcja
Gwarancji służąca do utrzymania podstawowych cen produktów rolnych na poziomie
zapeniającym rolnikom stały, odpowiednio wysoki dochód.
Mniejsza to Sekcja Orientacji, z której pochodzą fundusze przeznaczone na modernizację i
postęp rolnictwa.
Celem niniejszego programu jest zapewnienie rolnikom Gminy Kramsk pełnego dostępu do
szkoleń organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które
dotyczą:
pomocy finansowej w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
(IACS),
dopłat do zbóż i dopłat powierzchniowych,
dopłat do mleka,
dopłat do wołowiny, cielęciny, wieprzowiny i drobiu,
dopłat za ograniczanie produkcji rolnej i zwierzęcej do wyznaczonych kwot,
rent strukturalnych,
odszkodowań za odłogowanie (ugorowanie) ziemi,
pomocy dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
pomocy na realizację inwestycji w gospodarstwach,
pomocy na inwestycje w dziedzinie handlu i przetwórstwa produktów rolnych,
pomocy w zalesianiu ziemi
pomocy dla młodych rolników oraz
pomocy na realizację szkoleń.
Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej polscy rolnicy, w tym z Gminy Kramsk mogą liczyć na
poprawę i stabilizację koniunktury w rolnictwie, opłacalność produkcji i zwiekszoną zdolność
gospodarstw rolnych do finansowania swojego rozwoju.
Realizację programu powierza się Gminnemu Centrum Edukacji Europejskiej w Kramsku
(patrz program II/1/4). Program ma charakter cykliczny, powtarzalny corocznie.
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Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska UG we współpracy z Gminnym Centrum
Edukacji Europejskiej w Kramsku, z specjalistami terenowego ODR-u oraz Regionalnego
Oddziału ARiMR.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt udziału w szkoleniach ARiMR, materiałów informacyjnych związany będzie z
działalnością Gminnego Centrum Edukacji Europejskiej (patrz program II/1/4)
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji UE na realizację edukacji
europejskiej lokalnych społeczeństw.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
10.01.2005 – 30.06.2005 /wariant optymistyczny/,10.01.2005 – 30.06.2005/wariant
realistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie przygotowanie społeczności lokalnej do pełnej
integracji z Unią Europejską oraz wzrost udziału środków pomocowych UE w
przeobrażeniach gospodarczych w gminie Kramsk.
Zadania do realizacji w programie:
Zadanie 2/1/1

Zadanie 2/1/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z ARiMR)
wśród rolników Gminy Kramsk nt.Wspólnej Polityki Rolnej
UE .
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 do 28.02.2005
- przygotowanie, organizacja i realizacja planu szkoleń na rok
2005 dla rolników Gminy Kramsk ws. WPR/ UE.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 do 30.06.2005.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 2

Poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej

Program 2/2

Pomoc w wdrożeniu systemu organizacji grup
producentów rolnych, owoców i warzyw,
przetwórców i handlowców

Opis program 2/2:
W Unii Europejskiej funkcjonuje system organizacji zrzeszającej rolników (nazwanych
producentami rolnymi), przetwórców, handlowców.
To, co ich łączy, to efektywne gospodarowanie, dzięki czemu mogą konkurować na rynkach
światowych.
Kwestie prawne regulujące problematykę grup producenckich w UE zawarte są w
rozporządzeniu nr 952/97.
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Polskie przepisy regulujące organizację i funkcjonowanie grup producenckich wzorowane są
na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej i zostały określone w ustawie o grupach
producenckich i ich związkach z dnia 15 września 2000 r.
Grupa producencka prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną
(zrzeszenie , spółdzielnia, spółka z.o.o. , spółka akcyjna) pod warunkiem, że:
jest utworzona przez minimum 5 producentów jednego produktu lub grupy
produktów,
działa na podstawie aktu założycielskiego,
osiąga minimalną wielkość rocznej produkcji towarowej w wysokości 200.000 zł.,
została formalnie uznana, tzn. wpisana do rejestru, ze względu na miejsce
siedziby grupy.
Grupy produceckie mogą otrzymywać pomoc finansową:
na pokrycie kosztów organizacji i rocznej działalności administracyjnej,
w formie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych,
w formie zwolnień z podatków i opłat lokalnych od budynków
wykorzystywanych przez grupę na działalność.
Dla producentów świeżych owoców i warzyw, którzy podejmą działalność w grupie
podstawowe uregulowania dotyczące funkcjonowania, udzielania pomocy finansowej oraz
ustalania warunków wycofania z obrotu owoców i warzyw zawarto w ustawie dotyczącej
organizacji rynku owoców i warzyw.
Aby uzyskać pomoc finansową, grupa musi między innymi:
być utworzona na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich
związkach,
osiagać minimalną wielkość rocznej produkcji towarowej w wysokości: grupa
wstępnie uznana” – 50.000 euro, grupa uznana – 100.000 euro
zostać wpisana do rejestru
Program ma na celu utworzenie w Gminie Kramsk systemu grup producenckich:
producentów rolnych, producentów owoców i warzyw, grup przetwórców i handlowców.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska UG we współpracy z Gminnym Centrum
Edukacji Europejskiej w Kramsku, ze specjalistami terenowego ODR-u oraz Regionalnego
Oddziału ARiMR.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt udziału w szkoleniach ARiMR, materiałów informacyjnych związany będzie z
działalnością Gminnego Centrum Edukacji Europejskiej (patrz program II/1/4)
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji UE na realizację edukacji
europejskiej lokalnych społeczeństw lub grup producenckich.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
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10.01.2005 – 31.12.2011/wariant optymistyczny/,10.01.2005 – 31.2010/wariant
realistyczny/, 10.01.2006 – 31.12.2012 /wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie organizowanie co najmniej jednej grupy producenckiej
rocznie oraz wzrost udziału środków pomocowych UE w przeobrażeniach gospodarczych w
gminie Kramsk poprzez. działalności grup producenckich w gminie.
Zadania do realizacji w programie:

Zadanie 2/2/1

Zadanie 2/2/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z ARiMR)
wśród rolników Gminy Kramsk nt. grup producenckich .
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 do 28.02.2005
- przygotowanie, organizacja i realizacja planu szkoleń na rok
2005 dla rolników Gminy Kramsk ws. grup producenckich
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 do 31.12.201
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 2

Poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej

Program 2/3

Współpraca w przygotowaniu programu szkoleń,
praktyk i wymian doświadczeń dla rolników oraz
osób zainteresowanych agroturystyką

Opis program 2/3:
Program szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń jest niezwykle ważny dla rolników oraz
osób zainteresowanych agroturystyką ze względu konieczność poznania przez tą grupę
zawodową szczegółów systemu i zasad Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Dla przykładu, w krajach Unii Europejskiej działalność pozarolniczą podjęło 40% właścicieli
gospodarstw rolnych, z tego od 3 do 10% gospodarstw (w zależności od kraju i regionu)
zajęło się agroturystyką.
Wiele z tych przedsięwzięć było dofinansowanych z budżetu Unii i z budżetów narodowych.
Szacuje się, że w Polsce jest już kilkatysięcy małych obiektów noclegowych na wsi (z czego
ok. 30% mieści się w gospodarstwach rolnych).
Zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest coraz większe, a oferta coraz bardziej
rozbudowana i dostosowana do oczekiwań gości.
Aby zachęcić rolników do uzyskiwania dodatkowych dochodów przez świadczenie usług
agroturystycznych, przewidziano różnorodne zachęty i ulgi (DZ.U. nr 5 z 1995,pozycja 25,
punkt 43 - wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
w gospodarstwach rolnych osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody
pochodzące z żywienia tych osób, jeżeli wynajmowanych jest nie więcej niż pięć pokoi).
W krajach Unii Europejskiej od wielu lat dotuje się inwestycje turystyczne na wsi.
Najbardziej znany jest program LEADER oraz SAPARD. W Polsce rozwój turystyki na
terenach wiejskich był wspomagany z funduszu PHARE, z którego finansowano m.in.
bezpłatne szkolenia, informację turystyczną, a także małe inwestycje.
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Celem program jest organizacja szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń, aby przygotować
zainteresowanych rolników Gminy Kramsk do prowadzenia przez nich działaności
gospodarczej w standardach Unii Europejskiej, w tym również w zakresie agroturystyki.
Przykładowo, przygotowanie rolników do świadczenia usług agroturystycznych ma polegać
na ich udziale w cyklu warsztatów edukacyjnych, których zakres obejmować będzie (obsługę
turystów, przygotowanie kalkulacji kosztów, estetyczne urządzanie zagrody, naukę języków
obcych) oraz organizację praktyk i wymiany doświadczeń w zakresie świadczenia usług
turystycznych.
Główne zadanie w tym zakresie należy powierzyć specjalistom terenowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, którzy są organizatorami i promotorami przemian na obszarach
wiejskich Powiatu Konińskiego.
Każdego roku przewiduje sie opracowanie planu praktyk i wymiany doświadczeń w oparciu o
zgromadzone dane Gminnego Centrum Edukacji Europejskiej w Kramsku.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy we współpracy z Gminnym
Centrum Edukacji Europejskiej w Kramsku, specjalistami terenowego ODR-u oraz
Regionalnego Oddziału AriMR i stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt udziału w szkoleniach, praktykach i wymianach doświadczeń związany będzie z
działalnością Gminnego Centrum Edukacji Europejskiej (patrz program II/1/4
Natomiast koszt organizacji cyklu sześciu warsztatów szkoleniowych w Gminie Kramsk dla
rolników zainteresowanych usługami agroturystycznymi oszacowano na poziomie 24.000 zł.
Żródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji UE na realizację praktyk
i wymian doświaczeń rolników.
Natomiast program na realizację szkoleń rolników w Gminie Kramsk zainteresowanych
agroturystyką powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji celowej w wysokości
20.000 zł dla terenowego ODR-u z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Możliwe jest uzyskanie dotacji z innych żródeł, a szczególnie z odpowiedniego programu UE.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
Udział Gminy Kramsk w realizacji tego programu oszacowano w wysokości 4.000 zł,
głównie jako zabezpieczenie udziału własnego w przypadku występowania o dotację z
programu UE na ten cel.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
10.01.2005 – 30.06.2005/wariant optymistyczny/,01.10.2005 – 31.03.2006/wariant
realistyczny/,01.10.2006 – 31.03.2007/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie zorganizowanie co najmniej dwóch szkoleń, praktyk
oraz wymian doświadczeń w skali każdego roku dla grupy 20 –u rolników z Gminy Kramsk
Poza tym końcowym efektem programu będzie również przygotowanie minimum 15
rolników w Gminie Kramsk do świadczenia usług agroturystycznych w ich gospodarstwach
rolnych.
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Zadania do realizacji w programie:

Zadanie 2/3/1

Zadanie 2/3/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z terenowym
ODR-em) wśród rolników Gminy Kramsk nt. praktyk,
Wymian doświadczeń oraz cyklu szkoleń.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 do 15.12.2005
- przygotowanie, organizacja i realizacja cyklu warsztatów
szkoleniowych , praktyk i wymian doswiadczeń dla rolników
Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 do 31.03.2006.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 3

Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Program 3/1

Stworzenie organizacji wspierania
przedsiębiorczości lokalnej (Kramskie Centrum
Wspierania Rolnictwa i Przedsiebiorczości)

Opis program 3/1:
W Kramsku obecnie nie istnieje jakakolwiek organizacja, która zrzeszałaby rolników oraz
przedsiebiorców .
Szczegółowa formuła prawna, założyciele takiej organizacji, jak i żródła jej finansowania,
powinny zostać pilnie określone, aby sprostać konkurencji wzrastającej na rynku Unii
Europejskiej.
Celem stworzenia takiej organizacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia doradczego i
informacyjnego rolnikom i przedsiębiorcom z Gminy Kramsk, a także osobom podejmującym
działalność gospodarczą.
Ideą tego programu jest stworzenie niewielkiej organizacji, ściśle współpracującej z Urzędem
Gminy, władzami powiatowymi, rolnikami i przedsiębiorcami, która koordynowałaby i
inicjowała działania na rzecz rozwoju rolnictwa oraz małych
i średnich firm w
Kramsku.
Program ma charakter jednorazowy, ciągła natomiast powinna być działalność Centrum w
tym zakresie.
W Polsce większość takich lokalnych organizacji działa w ramach tzw. Krajowego Systemu
Usług koordynowanego przez Polską Fundacje Promocji i Rozwoju Małych
i
Średnich Przedsiębiorstw i zapewnia odpowiednie doradztwo, mając ponadto dostęp do
najnowszych informacji o programach pomocowych i innych wydarzeniach ważnych dla
lokalnej gospodarki.
Przy realizacji tego programu istotną kwestią będzie określenie formy prawnej i żródeł
finansowania Centrum.
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Decyzja co do formy prawnej powinna zostać podjęta przez osoby i organizacje
zaangażowane w proces tworzenia z uwzględnieniem:
dostosowania formy prawnej do celów jakie Centrum będzie realizować
łatwości założenia, rejestracji i działania Centrum w określonej formule
i poziomie kosztów
dostępności różnych żródeł finansowania dla rozmaitych form prawnych
wpływu założycieli (przede wszystkim UG) na działanie Centrum w zależności
od wybranej formy prawnej.
lokalizacji Centrum
żródeł finansowania Centrum
Przy realizacji tego programu istotną kwestią będzie określenie formy prawnej i żródeł
finansowania Centrum.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej we współpracy z lokalną organizacją
rolników i przedsiębiorców
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt utworzenia i prowadzenia Centrum nie powinien być wysoki i należy oszacować go na
poziomie ok. 50.000 zl.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy. Należy
dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych np Polskiej
Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
50% kosztów programu, tj. 25.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
01.03.2005-31.10.2005/wariant optymistyczny/,01.03.2006-31.10.2006/wariant
realistyczny/,01.03.2007-31.10.2007/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być utworzenie funkcjonującej organizacji, będącej
w stanie zapewnic, w ramach posiadanych możliwości, niezbędne doradztwo dla rolników
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Kramsk.
Przez zakonczenie realizacji programu rozumie się osiągnięcie pełnych zdolności
operacyjnych przez Centrum.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/1/1

Zadanie 3/1/2
Zadanie 3/1/3

- powołanie zespołu inicjatywnego koordynującego prace
związane z procesem założycielskim Centrum.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2006 do 30.04.2006 r.
- Forma prawna i żródła finansowania Centrum
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2006 do 31.06.2006 r.
- podjęcie decyzji o lokalizacji Centrum i jego wyposażeniu
biurowym.
Zadanie to będzie wykonane od 01.07.2006 do 30.07.2006 r.
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Zadanie 3/1/4

- prawna rejestracja Centrum i rozpoczęcie działalności.
Faktyczny czas realizacji tego zadania istotnie zależy od
wybranej formy prawnej Centrum.
Zadanie to będzie wykonane od 01.08.2006 do 31.10.2006 r.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 3

Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Program 3/2

Nawiązanie kontaktów z instytucjami i doradcami w
celu wspierania uczestnictwa MSP w programach
UE

Opis program 3/2:
Realizacja tego programu ma na celu nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi
dla rozwoju rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości instytucjami i profesjonalnymi doradcami.
Chodzi tutaj o instytucje związane z ogólnopolskimi działaniami, które wspierają rolnictwo
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, indywidualni konsultanci itp).
Współpraca z tymi instytucjami powinna umożliwić lepszy dostęp rolników oraz lokalnych
przedsiębiorców do aktualnych informacji o różnych instrumentach
i programach
pomocowych UE.
Nawiązanie kontaktów z odpowiednią liczbą profesjonalnych doradców powinno natomiast
ułatwić szybki dostęp do porad przedsiębiorcom poszukującym specyficznych konsultacji,
czy opracowań..
Niniejszy program ma też charakter ciągły i będzie również realizowany przez Centrum
Wspierania Rolnictwa i Przedsiębiorczości w Kramsku, stąd też okres jego realizacji jest
uzależniony od terminu powstania Centrum.
W pierwszym etapie celowe będzie określenie popytu na doradztwo i informacje (na
programy i usługi doradcze dostosowane do rodzaju potrzeb przedsiębiorców i innych
zainteresowanych osób) w konkretnej sytuacji przedsiębiorstw w Gminie Kramsk.
Efektywna realizacja tego programu będzie zależeć od dobrej współpracy z rolnikami,
lokalnymi przedsiębiorcami, osobami i instytucjami zewnętrznymi oraz rozpoznania potrzeb
lokalnego rynku pracy .
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Centrum Wspierania Rolnictwa i Przedsiębiorczości w Kramsku przy współpracy z
Stanowiskiem ds. promocji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu nalezy oszacować na poziomie 20.000 zł.
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Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy. Należy
dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych np Polskiej
Fundacji Promocji MSP.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
60% kosztów programu, tj. 12.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.10.2005-30.09.2007 r./wariant optymistyczny/,
01.10.2006-30.09.2008/wariant realistyczny/, 01.10.2006-30.09.2009/wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
W Centrum Wspierania Rolnictwa i Przedsiębiorczości w Kramsku dostępne będą aktualne
informacji o programach pomocowych na rzecz wspierania rozwoju rolnictwa oraz małych i
średnich przedsiębiorstw.
W Centrum możliwe będzie także uzyskanie informacji na temat usług doradczych,
świadczonych zainteresowanym na termat określonej działalności gospodarczej oraz
uzyskania pomocy w tym zakresie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/2/1

Zadanie 3/2/2

Zadanie 3/2/3

- określenie zakresu popytu na doradztwo i informacje oraz
wielkości podaży zewnętrznych informacji i programów.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 do 30.03.2007 r.
- Nawiązanie odpowiednich kontaktów i gromadzenie informacji
przydatnych dla rolników oraz lokalnych przedsiębiorców.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 do 30.09.2008 r.
- promocja usług doradczych i informacyjnych, pośrednictwo
w doradztwie informacyjnym.
Zadanie to będzie wykonane od 01.10.2006 do 30.09.2008 r.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 3

Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Program 3/3

Pomoc w ułatwieniu dostępu do kapitału rolnikom
i firmom przez stworzenie funduszu pożyczkowego
lub poręczeniowego

Opis program 3/3:
Celem tego programu jest zmniejszenie trudności rolników i przedsiębiorców lub innych osób
(uruchamiającym działalność gospodarczą) w dostępie do kapitału inwestycyjnego
i obrotowego poprzez stworzenie funduszu pożyczkowego bądż też funduszu poręczeń
kredytowych.
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Decyzja, który z funduszy będzie bardziej przydatny powinna zostać podjęta na podstawie
odpowiedniej analizy potrzeb rolników i przedsiębiorców. Niezależnie od ostatecznego
wyboru (fundusz poręczeniowy czy pożyczkowy) program ten ma charakter ciągły.
Doświadczenia, zarówno polskie, jak i zagraniczne pokazują, że lokalne fundusze
pożyczkowe lub poręczeniowe mogą być efektywnym narzędziem wspierania lokalnej
przedsiębiorczości.
Fundusze pożyczkowe uzupełniają ofertę banków, docierając do grup osób, które z różnych
powodów nie są w stanie skorzystać z finansowania banków (osoby bezrobotne, osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą).
Fundusze poręczeniowe pełnią nieco inną rolę, mianowicie ułatwiają one dostęp do
finansowania bankowego (lub funduszy pożyczkowych), oferując zabezpieczenie części (na
ogół około 60-70%) kredytu lub pożyczki.
Są zatem, w odróżnieniu od funduszy pożyczkowych, instrumentem o charakterze wtórnym.
Pierwszym etapem działań zmierzających do utworzenia funduszy powinno być powołanie
zespołu koordynującego działania na rzecz ich utworzenia.
W skład tego zespołu powinni wchodzić przedstawiciele Urzędu Gminy w Kramsku,
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, a także lokalnych banków.
Inną ważną kwestią będzie zbadanie warunków potrzebnych do utworzenia tego typu
funduszy w Kramsku, a szczególnie w zakresie personelu, wielkości kapitału, nastawienia
kluczowych lokalnych instytucji, banków, urzędu pracy oraz ich rzeczywistego wpływu na
lokalną gospodarkę i rynek pracy.
W kolejnym etapie działań należy dokonać analizy potrzeb rolników, przedsiębiorców
i bezrobotnych oraz potencjalnego popytu na poręczenia i/lub pożyczki.
W powyższej analizie można skorzystać z doświadczeń Centrum Organizacji
Mikropożyczkowych (COM) z siedzibą w Warszawie, Poznańskim Funduszem Poręczeń
Kredytowych oraz Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie powyższych analiz powinna zostać podjęta decyzja o utworzeniu funduszu
pożyczkowego i/lub poręczeniowego w Kramsku.
Przy podejmowaniu takiej decyzji powinny być brane pod uwagę następujące elementy:
potencjalny popyt na określony rodzaj wsparcia, dostępność alternatywnych żródeł
wspomagania (oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe o zasięgu ponadlokalnym) środki finansowe niezbędne do stworzenia danego
typu funduszu w zestawieniu ze środkami realnie lub potencjalnie dostępnymi.
W celu uruchomienia funduszu niezbędne będzie opracowanie zasad jego działania, które
powinny uwzględniać najlepsze doświadczenia i wzory dostosowane do potrzeb lokalnych
przedsiębiorców, jak i dostępnych środków finansowych, jak również struktury
instytucjonalnej Gminy Kramsk i Powiatu Konińskiego.
Po zakończeniu wszystkich działań przygotowawczych możliwe będzie uruchomienie
funduszu (ów). W obu przypadkach warunkiem ich uruchomienia będzie naturalnie spełnienie
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podstawowych warunków, w szczególności zdobycie odpowiednich środków finansowych na
ich działalność.
W przypadku obu funduszy kluczowa będzie promocja ich działalności, aby dotrzeć do
wszystkich potencjalnych klientów.
W przypadku funduszu poręczeniowego dodatkowo bardzo ważną kwestią będzie nawiązanie
współpracy z lokalnymi bankami.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej we współpracy z lokalną organizacją
rolników i przedsiębiorców lub po jego utworzeniu z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Kramsku (patrz program 3/1).
Zdobycie środków finansowych na działanie funduszu (funduszy) powinno być
koordynowane przez Sekretarza Gminy Kramsk.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Budżet programu zależy oczywiście od tego, czy będzie tworzony jeden fundusz, czy też oba
fundusze(i to który ?). Zakłada się, że przy założeniu tylko funduszu poręczeniowego koszt
wyniesie 200.000 zł., funduszu pożyczkowego 300.000 zł., zaś obu funduszy ok. 500.000 zł.
Żródło finansowania programu:
Program powinien być finansowany z różnych żródeł.
Oprócz wkładu ze strony Urzędu Gminy w Kramsku, potencjalne żródła finansowania to:
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego (KSFP), Ministerstwo Skarbu (w
Kierunkach polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw zapisano na cele
wspomagania tworzenia funduszy poręczeniowych dziesiątki milionów złotych).
Łączne finansowanie z budżetu UG Kramsk:
Koszt udziału budżetu gminy to ok. 60.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.10.2005 - 31.12.2007 r./wariant
optymistyczny/,01.10.2006-31.12.2008/wariant realistyczny/, 01.10.200731.12.2009/wariant pesymistyczny/
Przez zakończenie realizacji programu rozumiemy tutaj osiągnięcie pełnych zdolności
operacyjnych i niezależności finansowej przez powołany fundusz.
Planowany efekt końcowy:
Końcowym efektem programu powinno być zapewnienie (w okresie działania funduszu do
końca 2008 roku) finansowania (pożyczki i/lub poręczenia) co najmniej 20 rolników
,lokalnych (małych i średnich) przedsiębiorców lub osób rozpoczynających działalność
gospodarczą.
Zadania do zrealizowania w programie:
Zadanie 3/3/1

Zadanie 3/3/2

- powołanie zespołu inicjatywnego koordynującego prace
zmierzające do stworzenia funduszu(y)
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 do 30.03.2007.
- analiza dobrych wzorów w zakresie działalności lokalnych
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, analiza potrzeb
rolników, lokalnych przedsiębiorców i bezrobotnych, a także
analiza dostępnych środków finansowych przy współpracy
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Zadanie 3/3/3

Zadanie 3/3/4

Zadanie 3/3/5

z takimi organizacjami jak KSFP, COM.
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2007 - 31.10.2007 r.
- podjęcie decyzji o utworzeniu jednego lub obu funduszy
oraz o kształcie ich działania.
Zadanie to będzie wykonane od 01.11.2007 do 31.12.2007 r.
- opracowanie zasad działania funduszu(y), identyfikacja i szkolenie
osoby(ób) obsługującej fundusz(e).
Zadanie to będzie wykonane od 01.01.2008 do 30.04.2008 r.
- uruchomienie funduszu(y), promocja działalności w skali lokalnej,
gromadzenie kapitału.
Realizacja zadanie rozpocznie się 01.05.2008 - 31.12.2008 r.,
czyli do momentu osiągnięcia przez fundusz pełnej operatywności
i niezależności finansowej.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 3

Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Program 3/ 4

Pomoc w przygotowaniu programu szkoleń, praktyk
i wymian doświadczeń dla firm

Opis program 3/4:
W Unii Europejskiej około 99% istniejących przedsiębiorstw stanowią małe i średnie
przedsiębiorstwa. Dokonują one około 65% obrotu w UE.
W ponad 15 mln MŚP zatrudnionych jest około 66% siły roboczej, a przyrost zatrudnienia w
tych firmach był większy niż w firmach dużych.
Odgrywają one największą rolę w harmonijnym rozwoju lokalnym i regionalnym
i są najbardziej elastyczne pod względem dostosowań do zmieniających się warunków
rynkowych.
Z tego też względu uważa się je za główną siłę promującą konkurencyjność przemysłu
wspólnotowego i jego zdolność do penetrowania rynków europejskich.
Polski rząd przygotował w ramach programów o charakterze strategicznym dla państwa i
gospodarki dokument pt. „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.
W programie tym rząd przedstawia działania na rzecz likwidacji formalnych utrudnień
w tworzeniu nowych przedsiębiorstw, ułatwianiu działalności przedsiębiorstw istniejących
oraz zwiększaniu zatrudnienia w sektorze wytwórczym i usługowym.
Służyć temu będą rozwiązania polepszające kondycję finansowa jednostek gospodarczych,
przede wszystkim małych i średnich firm.
W ramach pakietu rząd przygotowuje nowelizację blisko 40 ustaw oraz opracowuje
lub zmodyfikuje wiele aktów prawnych niższego rzędu.
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Regulacje te dotyczyć będą całego obszaru działalności przedsiębiorstw, począwszy od
procedury rejestracji, poprzez nowe uregulowania dotyczące prowadzenia działalności,
zmiany w prawie pracy, skończywszy na znacznym uproszczeniu i uelastycznieniu rozliczeń
podatkowych i ubezpieczeniowych, sprawozdawczości i kontroli ze strony organów
zewnętrznych.
W czerwcu 2000 r. na spotkaniu Rady Europejskiej w Portugalii przyjęto dokument
Europejską Kartę Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprices), która
określa główne zasady polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw na najbliższe
lata.
Dokument ten określa również dziesięć głównych kierunków planowanych działań:
rozwój edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
tańszy i szybszy proces rejestracji firm,
uproszczenie regulacji prawnych,
rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego,
poprawa dostępności usług elektronicznych,
polepszenie funkcjonowania firm na jednolitym rynku Unii Europejskiej,
uproszczenie systemu podatkowego i poprawa dostępu do finansowania,
poprawa systemu do nowych technologii,
promocja skuteczności przykładów zastosowań e-biznesu i wysokiej jakości
systemów wspierania firm,
lepsza reprezentacja interesów przedsiębiorców na szczeblu krajowym i unijnym.
Celem program jest organizacja szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń, aby przygotować
zainteresowanych w Gminie Kramsk do prowadzenia przez nich samodzielnej działaności
gospodarczej, zwłaszcza w sferze usług, przetwórstwa i produkcji, które są wspierane
konkretnymi działaniami rządu oraz Unii Europejskiej poprzez dostęp do programów
pomocowych przeznaczonych dla tego sektora
Przygotowanie osób ma polegać na ich udziale w cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu
przedsiębiorczości oraz w organizowanych praktykach i wymianach doświadczeń.
Główne zadanie w tym zakresie należy powierzyć specjalistom Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, przy udziale Lokalnego Centrum Edukacji Europejskiej i innych instytucji
z powiatu konińskiego (Koninska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego w
Koninie).
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej we współpracy z specjalistami Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawicielami Lokalnego Centrum Edukacji
Europejskiej i Wspierania Przedsiębiorczości w Kramsku.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt organizacji cyklu sześciu warsztatów szkoleniowych w Gminie Kramsku dla osób
zainteresowanych podjęciem inicjatywy włanej w ramach działalności gospodarczej
oszacowano na poziomie 24.000 zł.
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Źródła finansowania programu:
Program powinien być finansowany przede wszytkim z dotacji celowej w wysokości 20.000
zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację szkoleń osób w Gminie
Kramsk zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości.
Możliwe jest uzyskanie dotacji z innych żródeł, a szczególnie z odpowiedniego programu UE.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
Udział Gminy Kramsk w realizacji tego programu oszacowano w wysokości 4.000 zł,
głównie jako zabezpieczenie udziału własnego w przypadku występowania o dotację z
programu UE na ten cel.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
10.01.2005 – 30.06.2005 r/wariant optymistyczny/,10.01.2006-30.06.2006/wariant
realistyczny/, 10.01.2007-30.06.2007/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu będzie przygotowanie minimum 20 osób w Gminie Kramsk do
podjęcia inicjatywy własnej w ramach działalności gospodarczej w Gminie Kramsk.
Zadania do realizacji w programie:
Zadanie 3/4/1

Zadanie 3/4/2

- przygotowanie akcji promocyjnej (wspólnie z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości) wśród osób gminy Kramsk nt.
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i cyklu
szkoleń związanych z tym tematem.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 do 28.02.2006
- przygotowanie, organizacja i realizacja cyklu sześciu
warsztatów szkoleniowych nt. prowadzenia własnej
działalności gospodarczej dla osób z Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2006 do 30.06.2006.

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie
Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 4

Tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów
zewnętrznych i firm kreujących nowe miejsca pracy

Program 4/1

Stworzenie Gminnego Zasobu Terenów
Inwestycyjnych (GZTI) oraz systemu udostępnień
danych nt. gruntów, lokali, siły roboczej, przetargów

Opis program 4/1:
Dynamiczny rozwój gospodarczy Gminy Kramsk może być się ograniczony, gdy będzie się
opierać wyłącznie o zasoby lokalne. Stąd też pojawia się potrzeba podjęcia kompleksowych
działań mających na celu przyciąganie inwestorów zewnętrznych.
Proces pozyskiwania inwestorów zewnętrznych jest skomplikowany i zazwyczaj długotrwały,
poza tym występuje ostra konkurencja, ponieważ ich pozyskanie jest przedmiotem
zainteresowania innych gmin.
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Stąd konieczność przygotowania i szybkiego wdrożenia całego zestawu instrumentów, który
wyróżni propozycję Gminy Kramsk od innych konkurencyjnych ofert.
Niniejszy program jest elementem składowym działań, które mają doprowadzić do stworzenia
sprzyjających warunków, umożliwiających efektywne przyciąganie inwestorów
zewnętrznych.
Program, który ma charakter ciągły, ma na celu zinwentaryzowanie oraz wydzielenie terenów
pod inwestycje w Gminie Kramsk(utworzenie tzw. Gminnego Zasobu Terenów
Inwestycyjnych – GZTI), wraz z ich profesjonalnym opisem, w postaci bazy danych dla
inwestorów (w trakcie realizacji programu dane te będą aktualizowane i analizowane).
Niezmiernie istotną sprawą jest uruchomienie w gminie systemu gromadzenia i udostępniania
podstawowych danych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej nt.: gruntów,
lokali, siły roboczej i przetargów.
Zakres gromadzonych informacji powinien być możliwy do zebrania i co bardzo ważne
powinien ulegać okresowej weryfikacji. Zasadniczą sprawą jest również, aby zbierane dane
były łatwo dostępne dla potencjalnych użytkowników i aby były one aktualne i przejrzyste.
Informacje o GZTI muszą zostać wzmocnione ofertą Gminy Kramsk wyrażnie określonych
preferencji w zakresie uzbrojenia terenów, podatków lokalnych i pomocy organizacyjnej
przewidzianych w ramach programu 4/3
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Program realizowany będzie przy udziale Stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej,
Stanowiska ds. zagospodarowania przetrzennego, Stanowiska ds. promocji gminy Urzędu
Gminy oraz w współpracy z Lokalnym Centrum Wspierania Rolnictwa i Przedsiębiorczości w
Kramsku, a także z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie. Realizację programu będzie
koordynował Sekretarz Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 20.000 zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu gminy.
Nie powoduje on konieczności ponoszenia dużych nakładów na usługi zewnętrzne – wydatki
dotyczyć będą przede wszystkim przygotowania szczegółowej bazy danych dla inwestorów.
Należy dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych np
Polskiej Fundacji Promocji MŚP.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
100% kosztów programu, tj. 20.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.10.2005 - 30.10.2005 r./wariant
optymistyczny/,01.10.2005-30.10.2006/wariant realistyczny/, 10.01.2006 –
31.12.2007/wariant pesymistyczny/.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być udzielenie lokalnym przedsiębiorcom i innym
zainteresowanym osobom w okresie działania programu co najmniej 50 porad / informacji w
skali roku.
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W Gminie Kramsk potencjalni inwestorzy uzyskają dostęp do aktualnych danych i informacji,
które zaprezentowane w profecjonalny sposób mogą być niezbędnych w procesie
przygotowania decyzji inwestycyjnych.
Istnienie GZTI docelowo umożliwi realizację kilku inwestycji firmom oraz wykorzystanie
przez nie lokalnych zasobów.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/1/1

Zadanie 4/1/2

Zadanie 4/1/3

Zadanie 4/1/4

- powołanie w Urzędzie Gminy zespołu ds. opracowania
szczegółowej koncepcji utworzenia GZTI oraz systemu
preferencji dla inwestorów (Wójt, Stanowisko ds.
zagospodarowania przestrzennego, Stanowisko ds. promocji,
Radca prawny).
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.10.2005 r.
- dokonanie przeglądu terenów pod kątem możliwości włączenia
w skład GZTI wraz z określeniem szacunkowych nakładów
inwestycyjnych na dozbrojenie (do wykorzystania w przypadku
pojawienia się ofert inwestycyjnych)
Zadanie to będzie realizowane od 01.11.2005 - 30.01.2006 r.
- budowa szczegółowej bazy danych o terenach włączonych
w skład GZTI, bieżąca aktualizacja bazy danych (analiza
możliwości pozyskiwania nowych terenów pod inwestycje).
Zadanie to będzie wykonane od 01.02.2006 - 30.04.2006 r.
- ostateczne dopracowanie koncepcji organizacyjnej GZTI (w tym
uwzględniającej problem pozyskiwania nowych terenów)
Zadanie to będzie wykonane od 01.05.2006 do 30.10.2006 r
(następnie dalsza, ciągła działalnośc GZTI)
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie

Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 4

Tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów
zewnętrznych i firm kreujących nowe miejsca pracy

Program 4/2

Identyfikacja podstawowych barier i problemów we
współpracy firm z instytucjami publicznymi oraz
planu działań dla ich usunięcia.

Opis program 4/2:
Program jest związany z szeregiem barier i utrudnień, które napotykają rolnicy oraz
przedsiębiorcy Gminy Kramsk w kontaktach z różnymi instytucjami publicznymi (Urząd
Gminy, Starostwo Powiatowe, ZUS, Urząd Skarbowy, Banki itd).
Program ten ma charakter jednorazowy natomiast niewykluczone jest, że po kilku latach
niezbędne będzie jego powtórzenie.
Celem programu jest identyfikacja występujących barier i problemów oraz podjęcie działań
zmierzajacych do ich usunięcia, głównie na poziomie lokalnym, poprzez np. zapewnienie
dostępu do lepszej informacji, ustalenie korzystniejszych godzin przyjęć interesantów,
uproszczenie procedur, itd. .
Realizacja tego programu powinna być dobrze skoordynowana z programami dotyczącymi
obsługi inwestorów (patrz programy 4/1 i 4/3).
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Program ten zostanie zapoczątkowany poprzez przeprowadzenie szerokiej akcji zbierania
informacji i opinii wśród rolników, lokalnych przedsiębiorców na temat najważniejszych
barier i problemów napotkanych w kontaktach z instytucjami publicznymi.
Informacje będą zbierane za pomocą odpowiednio przygotowanej ankiety oraz wywiadów.
Głównym problemem związanym z wdrożeniem programu będzie promocja całego
przedsięwzięcia, tak aby dotrzeć do największej liczby rolników oraz przedsiębiorców
i uzyskać od nich szczere odpowiedzi.
Zebrane informacje zostaną gruntownie przeanalizowane i opublikowane w Wiadomościach
Kramskich.
W programie największą uwagę należy poświęcić problemom, na które społeczność lokalna
może mieć znaczący wpływ.
Po wypracowaniu konkretnych zaleceń dotyczących sposobu usuwania podstawowych barier
i problemów rolników, lokalnych firm w ich kontaktach z instytucjami publicznymi
konieczna będzie realizacja programu.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej we współpracy
ze Stanowiskiem ds. zagospodarowania przetrzennego oraz Stanowiskiem ds. komunikacji
społecznej Urzędu Gminy w Kramsku, przy udziale Starostwa Powiatowego w Koninie.
W ramach realizacji programu niezbędna będzie również bliska współpraca z szeregiem
różnych instytucji np. w których będą udoskonalane procedury oraz organizacjami rolników i
przedsiębiorców.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Program ten nie jest w zasadzie kosztowny.
Zakłada się, że jego koszt nie powinien przekroczyć kwoty 10.000 zł., co będzie głównie
obejmować koszty przygotowania druku, dystrybucji, zebrania i opracowania ankiet.
Żródło finansowania programu:
Zakłada się, że program w 80% (8.000 zł) będzie finansowany przez Urząd Gminy w
Kramsku, pozostałe 20% (2.000 zł) zostanie sfinansowane przez lokalną organizację rolników
i przedsiębiorców.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 - 31.12.2005 r./wariant
optymistyczny/,10.01.2005 – 31.12.2005/wariant realistyczny/, 10.01.2006 –
31.12.2006/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy:
Praktyczne zrealizowanie co najmniej 60% zaleceń programu.
Zadania do zrealizowania w programie:
Zadanie 4/2/1 - zebranie danych o podstawowych barierach i problemach
rolników oraz lokalnych przedsiębiorców w kontaktach
z instytucjami publicznymi.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 - 28.02.2005
i będzie polegać na zbieraniu i analizie opinii rolników oraz
lokalnych przedsiębiorców na temat podstawowych barier
i problemów.
Zadanie 4/2/2 - analiza uzyskanych informacji i zaproponowanie realistycznych
rozwiązań w celu usunięcia podstawowych problemów i barier.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 30.04.2005 r.
Zadanie 4/2/3 - realizacja zaleceń wypracowanych w ramach zadania 4/2/2.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2005 r.
zebranie danych o podstawowych barierach i problemach
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rolników oraz przedsiębiorców w kontaktach z instytucjami
publicznymi.
I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie
Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 4

Tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów
zewnętrznych i firm kreujących nowe miejsca pracy

Program 4/3

Stworzenie systemu preferencji dla inwestorów oraz
firm kreujących nowe miejsca pracy (w zakresie
zobowiązań, podatków i obslugi)

Opis program 4/3:
Program 4/3 stanowi niezbędne uzupełnienie poprzedniego programu 4/1.
Gminny Zasób Terenów Inwestycyjnych (GZTI) musi zostać wzmocniony ofertą, która
wyrażnie określa preferencje dla inwestorów.
Celem niniejszego programu jest więc budowa systemu preferencji dla inwestorów, którzy
gotowi będą realizować inwestycje na obszarze GZTI.
Planowany system preferencji powinien objąć trzy sfery:
zobowiązania ze strony władz Gminy Kramsk w zakresie uzbrojenia
(dozbrojenia) wybranych terenów inwestycyjnych w ramach GZTI (z włączeniem
mediów energii elektrycznej), w przypadku pojawienia się podmiotów
zainteresowanych inwestowaniem w Kramsku.
preferencji podatkowych (podatki lokalne), w zakresie uzależnionym
od oferowanych nakładów inwestycyjnych i/lub liczby tworzonych miejsc pracy
pomocy ze strony Gminy Kramsk w procesie inwestycyjnym (obsługa uzgodnień
formalnych), tzw. obsługa inwestorska.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Program będzie realizowany przy udziale Stanowiska ds. ewidencji gospodarczej Urzędu
Gminy w Kramsku (we współpracy z doradcami zewnętrznymi oraz Radcą Prawnym i
Starostwem Powiatowym w Koninie)
Sekretarz Gminy Kramsk będzie koordynował realizacje programu.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 5.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany ze środków budżetu Gminy.
Nie powoduje on konieczności ponoszenia dużych nakładów na usługi zewnętrzne
analiz prawnych / finansowych.
Łączne finansowanie z budżetu Gminy:
100% kosztów programu, tj. 10.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
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Program będzie realizowany w okresie od 01.10.2005 - 30.10.2006 r./wariant
optymistyczny/,01.10.2006 – 30.10.2007/wariant realistyczny/,10.01.2007 –
31.12.2007/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
W Kramsku zostanie stworzony (obiektywny) system preferencji dla inwestorów
zewnętrznych realizujacych inwestycje w ramach GZTI.
System preferencji przybierze postać dokumentu prawnego (uchwały RG), z którego wynikać
będą zobowiązania Gminy Kramsk w zakresie określonych preferencji, stosowanych jedynie
w konkretnych umowach inwestycyjnych.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/3/1

Zadanie 4/3/2

Zadanie 4/3/3

Zadanie 4/3/4

- przeprowadzenie analizy prawnych uwarunkowań do udzielania
przez władze Gminy Kramsk preferencji (w podatkach
lokalnych) dla inwestorów, w tym analiza doświadczeń innych
gmin
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 - 31.12.2006 r.
- przygotowanie propozycji dotyczących zakresu i procedury
realizacji zobowiazań władz Gminy Kramsk w zakresie
dozbrajania terenów pod inwestycje w ramach GZTI oraz
w zakresie pomocy w procesie inwestycyjnym (obsługa
uzgodnień formalnych)
Zadanie to będzie realizowane od 01.01.2007 - 28.02.2007 r.
(równolegle z zadaniem 4/3/1)
- opracowanie systemu preferencji w formie oficjalnego
dokumentu preferencje w zamian za tworzone nowe miejsca
pracy i /lub realizowane nakłady inwestycyjne w ramach GZTI,
potwierdzane w ramach umów inwestycyjnych.
Zadanie to będzie wykonane od 01.03.2007 do 31.05.2007 r.
- przyjęcie systemu preferencji i jego promocja ukierunkowana na
potencjalnych inwestorów (patrz program 4/4).
Zadanie to będzie wykonane od 01.06.2007 - 30.10.2007

I. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie
Zasadniczy obszar problemowy
Cel
Strategiczny 4

Tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów
zewnętrznych i firm kreujących nowe miejsca pracy

Program 4/4

Stworzenie programu promocji gminy opartego na
systemie preferencji i GZTI

Opis program 4/3:
Niezbędnym uzupełnieniem programów 4/1i 4/3 jest ich promocja ukierunkowana na
potencjalnych inwestorów.
Utworzenie GZTI oraz przyjęcie systemu preferencji stwarzać będą dogodne warunki do
promocji Gminy Kramsk jako miejsca przyjaznego wobec inwestorów zewnętrznych.
Informacja ta musi dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców (potencjalnych inwestorów),
tak w kraju, jak i poza jej granicami.
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W tym celu konieczne będzie zastosowanie rozmaitych , nowoczesnych technik i nośników
informacji.
Program promocji musi zostac dobrze przemyślany i zaplanowany.
Jak już zaznaczono jego kluczowymi elementami będą GZTI i system preferencji.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Za realizację programu odpowiedzialne będzie Stanowisko ds. komunikacji społecznej
Urzędu Gminy w Kramsku (we współpracy ze Stanowiskiem ds. ewidencji gospodarczej)
Sekretarz Gminy Kramsk będzie koordynował realizację programu.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 20.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany ze środków budżetu Gminy.
Wydatki dotyczyć będą przede wszystkim przygotowania materiałów promocyjnych dla
potencjalnych inwestorów
Łączne finansowanie z budżetu Gminy:
100% kosztów programu, tj. 20.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.04.2004 - 31.10.2006 r./wariant
optymistyczny/,01.05.2005-31.10.2007/wariant realistyczny/,01.04.200631.10.2008/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
W wyniku prowadzonej promocji uda się nawiązać kontakt z grupą kilkunastu inwestorów
zainteresowanych inwestycjami w Gminie Kramsk. Ostatecznym efektem programu powinno
być uruchomienie kilku małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Kramsk
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/4/1 - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie programu,
określenie operacyjnych zasad promocji opartego na systemie
preferencji oraz GZTI
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 4/4/2 - zorganizowanie dwóch wizyt studialnych w gminach, które
uruchomiły tzw. miejskie / gminne strefy inwestycyjne.
gromadzenie doświadczeń w zakresie marketingu – przyciągania
inwestorów.
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2005 - 30.06.2005 r.
(równolegle z zadaniem 4/4/1)
Zadanie 4/4/3 - zaktualizowanie strony internetowej Gminy Kramsk
z informacjami kierowanymi bezpośrednio do inwestorów,
szczególnie na temat systemu preferencji i GZTI (kompleksowa
rozbudowa strony www pod kątem potrzeb potencjalnych
inwestorów, ankieta, zapytanie ofertowe, ect).
Zadanie to będzie wykonane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 4/4/4 - włączenie informacji o systemie preferencji i GZTI do wszystkich
publikacji / materiałów o Gminie Kramsk oraz imprez
promocyjnych, w których gmina uczestniczy.
Zadanie to będzie wykonane od 01.07.2005 - 31.12.2005 r.
Zadanie 4/4/5 - rozpowszechnianie informacji z uwzględnieniem wyników
bieżącej aktualizacji stanu GZTI (bazy danych) oraz
realizowanych preferencji (prezentacja pozytywnych doświadczeń)
Zadanie to będzie wykonane od 01.07.2005 do 31.10.2007 r.
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II
ZASADNICZY OBSZAR PROBLEMOWY

ROZWÓJ PODMIOTOWOŚCI
INDYWIDUALNEJ I WSPÓLNOTOWEJ

PROGRAMY OPERACYJNE
STRATEGIA
ROZWOJU GMINY KRAMSK
NA LATA 2005 -2017

ZESPÓŁ PROGRAMOWY DS. STRATEGII ROZWOJU
OŚWIATY I KULTURY
Walkowska Jolanta
Lizik Marian
Ziemniczak Anna
Gospodarek Kazimierz

Samorzewska Genowefa
Jaworski Stanisław
Woźnica Elżbieta
Piechocka Anna

KRAMSK, WRZESIEŃ 2004

Piskorska Agnieszka
Nowak Andrzej
Neneman-Daszkiewicz
Barbara

42

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRAMSK
VOTER PUBLIC RELATIONS POZNAŃ

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 1

Wzrost szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
szczególnie wiejskiej

Program 1/1

Zagospodarowanie wolnego czasu w dziedzinie
kultury i oświaty

Opis program 1/1:
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, szczególnie w poszczególnych
sołectwach Gminy Kramsk będzie odgrywać dużą rolę w procesie rozwoju podmiotowości
indywidualnej i wspólnotowej .
Przede wszystkim program zapewni młodzieży szerszy kontakt z kulturą, internetem i
sportem – pośrednio przyczyni się również do zmniejszenia patologii społecznej w
poszczególnych sołectwach Gminy Kramsk.
Niniejszy program ma na celu stworzenie systemu nowoczesnie funkcjonujących wiejskich
ośrodków kultury, pełniących jednocześnie funkcję sołeckich punktów bibiotecznych, klubów
internetowych, zainteresowań, dyskotek, kawiarenek, nauki języków obcych, spotkań
organizacji społecznych i biznesowych.
Program ma również na celu motywowanie dyrektorów jednostek oświatowych
zlokalizowanych w sołectwach do tworzenia zajęć pozalekcyjnych z szerokim
wykorzystaniem szkolnego zaplecza dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (place
zabaw dla dzieci).
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy we współpracy z Ośrodkiem Upowszechniania
Kultury w Kramsku, sołeckimi ośrodkami kultury oraz dyrektorami szkół.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 735.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, którego
średnioroczne koszty szacuje sie na poziomie 245.000 zł.
Należy dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych,
także z Unii Europejskiej np. programu Tempus.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.09.2005 - 30.06.2006/wariant optymistyczny/,
01.09.2005 – 30.06.2007/wariant realistyczny/, 01.09.2006 – 30.06.2008/wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Miernikami realizacji programu będzie: liczba imprez kulturalnych lub suma wydatków na
ich realizację, liczba uczestników, ilość zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych sołectwach
Gminy Kramsk.
KRAMSK, WRZESIEŃ 2004

43

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRAMSK
VOTER PUBLIC RELATIONS POZNAŃ

Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/1/1

Zadanie 1/1/2

Zadanie 1/1/3

- stworzenie w Gminie Kramsk systemu nowocześnie
funkcjonujących wiejskich ośrodków kultury, pełniących
jednocześnie funkcję sołeckich punktów bibiotecznych, klubów
internetowych, zainteresowań, dyskotek, kawiarenek, nauki
języków obcych, spotkań organizacji społecznych i biznesowych.
Zadanie to będzie realizowane od 01.09.2005 - 30.06.2007 r.
- motywowanie dyrektorów jednostek oświatowych
zlokalizowanych w sołectwach Gminy Kramsk do tworzenia zajęć
pozalekcyjnych z szerokim wykorzystaniem szkolnego zaplecza
dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (place zabaw dla
dzieci).
Zadanie to będzie realizowane od 01.09.2005 - 30.06.2007 r.
- promocja i wykorzystanie systemu dotowania imprez
organizowanych w wiejskich ośrodkach kultury oraz w czasie
zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.
Zadanie to będzie realizowane od 01.09.2005 - 30.06.2007 r.

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 1

Wzrost szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
szczególnie wiejskiej

Program 1/2

Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa w gminie

Opis program 1/2:
Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa w Gminie Kramsk jest bardzo ważne dla
zapewnienia dzieciom i młodzieży, szczególnie wiejskiej lepszego startu zawodowego.
Niniejszy program ma na celu wzmocnienie bazy edukacyjnej w Gminie Kramsk oraz
efektywniejsze wykorzystanie środków przekazanych przez budżet państwa na prowadzenie
działalności oświatowej.
W programie przewiduje się realizację zadań, które przyczynią się do racjonalizacji sieci
szkół w gminie, poprawy warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury
technicznej szkół oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Program ma również na celu dostosowanie transportu do wymagań warunków kształcenia w
strukturze sieci szkół w Gminie Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy we współpracy z Starostwem Powiatowym,
Kuratorium Oświaty w Koninie oraz dyrektorami szkół w Gminie Kramsk.
Program będzie koordynował Sekretarz Gminy Kramsk
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu do roku 2010 należy oszacować na poziomie 7.835.000 zł.
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Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, budżetu
wojewody Województwa Wielkopolskiego i starosty Konińskiego.
Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje sie na poziomie 1.305.833 zł.
Należy dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych,
także z Unii Europejskiej np. programu Tempus lub Leonardo.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2009/wariant optymistyczny/,
01.05.2005 – 31.12.2010 /wariant realistyczny/, 01.05.2006 – 31.12.2011/wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Miernikami realizacji programu będzie: liczba dzieci na oddział, liczba sal gimnastycznych w
gminie, liczba pracowni tematycznych i przedmiotowych w gminie, liczba stołówek
szkolnych w gminie, liczba autobusów zapewniających dowóz dzieci do szkół, a także
procent gimnazjalistów zdających egzaminy do liceum ogólnokształcącego lub procent
uczniów uzyskujących najwyższą punktację w testach kompetencyjnych.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/2/1
Zadanie 1/2/2

Zadanie 1/2/3

Zadanie 1/2/4

- modernizacja szkół w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2010 r.
- opracowanie i wdrożenie programu podwyższania kwalifikacji
nauczycieli.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2010 r.
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie
Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2010 r.
- organizacja transportu dostosowanego do wymagań warunków
kształcenia w strukturze sieci szkół w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2010 r.

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 1

Wzrost szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
szczególnie wiejskiej

Program 1/3

Wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców
ideii samorządowej

Opis program 1/3:
Społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego, a
prawo mieszkańców do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi wchodzi w
zakres demokratycznych zasad, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej.
W efekcie funkcjonowania samorządu przekształceniu uległ sektor życia publicznego.
Samorząd stał się:
istotnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego
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istotnym czynnikiem rozwoju społecznego
szkołą demokracji
czynnikiem, który spowodował przełamanie barier odziedziczonych z okresu
władzy totalitarnej
polem dla rozwoju inicjatyw i organizacji obywatelskich
Jednakże proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń społecznych i
ustrojowych przebiega na różnych płaszczyznach i musi pokonywać różnorodne bariery.
Przeszkody wynikają zarówno z przyczyn zewnętrznych, gdyż cały nasz kraj, w tym każda
gmina podlega dynamicznym przemianom we wszystkich dziedzinach życia, jak
i
wewnętrznych – działania wladz lokalnych musza sie zmieniać, aby sprostać coraz to nowym
wyzwaniom.
Zmiany polityczne 1989 r. pozwoliły na stworzenie w Polsce demokracji reprezentatywnej, w
której społeczeństwo uzyskało możliwość powierzania władzy wybranym reprezentantom.
Natomiast nie powstała jeszcze demokracja partycypacyjna, gdyż ludzie nie nauczyli sie
jeszcze sposobu uczestniczenia w sprawowaniu władzy.
Budowa społeczenstwa obywatelskiego, demokracji lokalnej wymaga programu, który by
wyznaczył cele i formy działalności, takiej aby każdy mieszkaniec działający aktywnie, każda
organizacja, nawet ta najmniejsza, miały świadomość, że przez swą pracę, przyczynia(ją) się
do realizacji ogólnogminnego celu.
Poparcie społeczne jest warunkiem funkcjonowania samorządności.
Trzeba więc inicjować wszelkie formy dialogu nawet pomiędzy organizacjami
reprezentującymi różne światopoglądy, czy podejścia do sposobu rozwiązywania konkretnych
problemów lokalnych.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Program będzie koordynował Sekretarz Gminy Kramsk
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu do roku 2011 należy oszacować na poziomie 35.000 zł /5000
zł rocznie/, z czego 14.000 zł będzie pochodzić ze środków własnych, a 21.000 zł ze środków
pomocowych Unii Europejskiej.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków pomocowych Unii
Europejskiej oraz w minimalnej wysokości z budżetu gminy.
Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje się na poziomie około 5000 zł
Data rozpoczęcia /zakończenia/ realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.06.2005 – 31.12.2010/wariant optymistyczny/,
01.06.2005 – 31.12.2011 /wariant realistyczny/, 01.06.2006 – 31.12.2012 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być większe uczestnictwo społeczności lokalnej
w procesie decyzyjnym gminy wyrażone współdecydowaniem, wzrostem akceptacji
i odpowiedzialności dla podejmowanych działań oraz poprawą stanu komunikacji społecznej
w gminie.
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Zadania do zrealizowania w programie:
Zadanie 1/3/1

Zadanie 1/3/2

Zadanie 1/3/3

- powołanie zespołu inicjatywnego, koordynującego prace
związane z opracowaniem programu budowy społeczeństwa
obywatelskiego
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2005 – 30.06.2005 r
- przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Kramsk
w sprawie budowy społeczenstwa obywatelskiego w gminie
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 – 31.12.2005 r.
- realizacja programu budowy społeczeństwa obywatelskiego
w gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 – 31.12.2011 r.

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 1

Wzrost szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
szczególnie wiejskiej

Program 1/4

Organizacja Gminnego Centrum Edukacji
Europejskiej

Opis program 1/4:
Kwestie dotyczące edukacji w państwach UE nie podlegają regulacjom wspólnotowym.
Każde państwo realizuje własną politykę oświatową, wyznaczając jej cele i kierunki.
Jednak poprzez art. 126 Traktatu z Maastricht oraz art. 76 Układu Europejskiego Wspólnota
Europejska zachęca państwa członkowskie do współpracy w dziedzinie edukacji.
W większości państw UE edukacja europejska nie stanowi odrębnego przedmiotu ani ścieżki
międzyprzedmiotowej (Belgia, Francja, Holandia, Dania, Portugalia).
W nielicznych państwach, jak np. Szkocji i Austrii, potrzeba podejmowania tych zagadnień
ujęta jest w programach nauczania.
Edukacja europejska w polskich szkołach realizowana jest od 1999 roku na poziomie
gimnazjum w postaci ścieżki międzyprzedmiotowej "edukacja europejska" oraz "kultura
polska na tle tradycji śródziemnomorskiej".
Jego zadaniem jest informowanie polskiego społeczeństwa o Unii Europejskiej, procesie
integracji europejskiej, przewidywanych kosztach oraz korzyściach przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, udziale Polski w pracach instytucji UE oraz wielu innych zagadnieniach
związanych z procesem integracji w Europie.
Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 1994 roku ustanowiono programy działania
Wspólnot Europejskich w dziedzinie polityki kształcenia i szkolenia zawodowego,
wspierającej i uzupełniającej aktywność państw członkowskich w tym zakresie.
Brakuje wciąż rzetelnej wiedzy poświęconej Unii Europejskiej, integracji Polski z jej
strukturami oraz na temat funduszy pomocowych i różnego rodzaju szkoleń, z których
możnaby korzystać na poziomie lokalnym.
Tą lukę informacyjną w Gminie Kramsk ma wypełnić Lokalne Centrum Edukacji
Europejskiej, które będzie nie tylko miejscem gromadzenia dostępnych materiałów
informacyjnych, promocyjnych, ale również inicjatorem i organizatorem różnego rodziaju
szkoleń dla młodzieży, rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców.
Centum Edukacji Europejskiej w Kramsku może być również inicjatorem tworzenia w
szkołach Lokalnych Klubów Europejskich, które zajmą się upowszechnianiem wiedzy o
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Europie – państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i
organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu i mieszkańców.
Działalność tych klubów może przyczynić się do kształtowania poczucia jedności
europejskiej, do przygotowania młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie, oraz do
innych form aktywności.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy we współpracy z Starostwem Powiatowym,
Kuratorium Oświaty w Koninie oraz dyrektorami szkół w Gminie Kramsk.
Program będzie koordynował Sekretarz Gminy Kramsk
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu do roku 2011 należy oszacować na poziomie 350.000 zł, z
czego 50.000 zł będzie pochodzić ze środków własnych, a 300.000 zł ze środków
pomocowych Unii Europejskiej przy współpracy z terenowym ODR-em, Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej (Departament Wdrażania programów Rozwoju Regionalnego) oraz
innych istytucji publicznych.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków pomocowych Unii
Europejskiej, budżetu Województwa Wielkopolskiego i starosty Konińskiego oraz w
minimalnej wysokości z budżetu gminy.
Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje sie na poziomie około 50.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.06.2005 do 31.12.2010/wariant
optymistyczny/,01.06.2005 –31.12.2011/wariant realistyczny/, 01.06.2006 –31.12.2012
/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być utworzenie sprawnie funkcjonującej organizacji,
która będzie gromadzić dostępne materiały informacyjne, promocyjnych nt. Unii
Europejskiej, która również będzie inicjatorem i organizatorem różnego rodziaju szkoleń dla
młodzieży, rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/4/1

Zadanie 1/4/2
Zadanie 1/4/3

Zadanie 1/4/4

Zadanie 1/4/5

- powołanie zespołu inicjatywnego koordynującego prace
związane z procesem założycielskim Centrum.
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2005 - 30.06.2005 r.
- Forma prawna i żródła finansowania Centrum
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 31.07.2005 r.
- podjęcie decyzji o lokalizacji Centrum i jego wyposażeniu
biurowym.
Zadanie to będzie wykonane od 01.08.2005 - 30.08.2005 r.
- prawna rejestracja Centrum i rozpoczęcie działalności.
Faktyczny czas realizacji tego zadania istotnie zależy
od wybranej formy prawnej Centrum.
Zadanie to będzie wykonane od 01.09.2005 - 31.12.2005 r.
- Realizacja działalności Gminnego Centrum Edukacji
Europejskiej w Kramsku
Zadanie to będzie wykonane od 10.01.2006 - 31.12.2011 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 2

Zahamowanie odpływu młodych ludzi z gminy

Program 2/1

Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego (pomoc w
tworzeniu małych spółdzielni)

Opis program 2/1:
Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego powinno stać się jednym z ważnych elementów
przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia, odpływu młodzieży z gminy
i
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych zasobów ludzkich
w Gminie Kramsk.
Program ma na celu rozwijanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Kramsk
w oparciu o umowę publiczno – prywatną, która będzie zawarta pomiędzy Urzędem Gminy
w Kramsku a lokalną Spółdzielnią Mieszkaniową lub TBS-em.
Na podstawie takiej umowy Gmina Kramsk przekaże spółdzielni lub TBS-owi w wieczystą
dzierżawę 5 ha ziemi i zobowiąże się do jej uzbrojenia.
Dodatkowo gmina zadeklaruje, że poręczy nisko oprocentowne kredyty (program 3/3) dla
ludzi, którzy w ramach spółdzielni lub TBS-u wybudują własne M i zobowiążą się mieszkać
na tym terenie przez dłuższy czas.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy we współpracy z lokalną Spółdzielnią
Mieszkaniową lub TBS-em.
Program będzie koordynował Sekretarz Gminy Kramsk
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 2.000.000 zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu gminy oraz
prywatnych inwestorów. Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje sie na poziomie
200.000 zł.
Należy dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych,
także z Unii Europejskiej.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2017/wariant
optymistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2017/wariant realistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2017
/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Miernikami realizacji programu będzie: liczba mieszkań w gminie, liczba udzielonych
pożyczek mieszkaniowych, wielkość uzbrojonego terenu na realizacje inwestycji
mieszkaniowych, usprawnienie procedur decyzyjnych związanych z rozpoczęciem inwestycji
budowlanych.
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Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/1/1

Zadanie 2/1/2

Zadanie 2/1/3

Zadanie 2/1/4

Zadanie 2/1/5

Zadanie 2/1/6

- zbrojenie terenów pod budownictwo w Gminie Kramsk i ujęcie
tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2017 r.
- pomoc małym spółdzielniom mieszkaniowym lub TBS-om poprzez
rozwijanie infrastruktury wokół terenu mieszkaniowego.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2017 r.
- opracowanie wspólnie z wytypowanym wykonawcą regulaminu
określającego warunki udzielania pożyczek mieszkaniowych.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2005 r.
- udzielanie pomoc w stworzeniu organizacyjnych podstaw
funkcjonowania spółdzielni, TBS-u.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2005 r.
- udzielanie pomocy w pozyskaniu odpowiednich terenów
inwestycyjnych.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2017 r.
- usprawnienie procedur decyzyjnych w UG związanych
z rozpoczęciem inwestycji budowlanych.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2017 r.

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 2

Zahamowanie odpływu młodych ludzi z gminy

Program 2/2

Budowa pozytywnego wizerunku gminy
w świadomości młodzieży

Opis program 2/2:
Program służy budowie pozytywnego wizerunku gminy w świadomości młodzieży.
Sposób postrzegania Gminy Kramsk oraz jej ocena kształtują pozytywny bądź negatywny
stosunek mieszkańców, w tym młodzieży do gminy.
Pozytywne nastawienie do gminy może wpływać na poczucie satysfakcji z faktu
zamieszkiwania w gminie, na poczucie przynależności do społeczności gminy, na tworzeniu
się trwałych więzi pomiędzy członkami społeczności gminy.
Mieszkańcy , w tym również młodzież identyfikujący się z gminą, integrują się z jego
społecznością, stają się bardziej aktywni w działaniach na rzecz gminy, są bardziej
przedsiębiorczy, moga uczestniczyć w procesie przekształcania gminy i kreować procesy
innowacyjne w gminie.
Negatywne oceny gminy, które są wynikiem flustracji i poczucia obcości prowadzą do
dezintegracji i innercji społecznej, jak również do odpływu młodzieży z gminy.
Praca nad wizerunkiem gminy powinna angażować rożnych uczestników lokalnego życia
publicznego, których łączy wspólna wizja, cele i dyskontowanie zbiorowej aktywności.
Koordynacja ich działań promocyjnych, rzutujących na wspólny wizerunek gminy, przyczyni
się do wyrazistego odbioru wiarygodnego obrazu gminy przez środowisko zewnętrzne, ułatwi
też poszukiwanie możliwości wspólnych przedsięwzięć samorządu lokalnego z komercyjnie
działajacymi firmami, by osiagnąć większe efekty i korzyści publiczne.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
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Stanowisko ds. komunikacji społecznej Urzędu Gminy
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 325.000 zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu gminy
Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje sie na poziomie 25.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2017/wariant
optymistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2017/wariant realistyczny/, 01.05.2005 – 31.12.2017
/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Miernikami realizacji programu będzie: wzrost liczby młodzieży zaangażowanej w życie
publiczne gminy, zahamowanie odpływu młodzieży z gminy, wzrost możliwości promocji
gminy w środowisku młodzieży poza gminą, poczucie dumy z bycia mieszkańcem gminy.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/2/1

Zadanie 2/2/2

Zadanie 2/2/3

Zadanie 2/2/4
Zadanie 2/2/5

- stworzenie systemu przekazywania informacji nt. działalności
komórek organizacyjnych Urzędu do osoby odpowiedzialnej
za komunikację społeczną gminy.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.09.2005 r.
- opracowanie katalogu usług świadczonych przez gminę
(w formie drukowanej na stronach WWW)
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.03.2006 r.
- usprawnienie kontaktów bezpośrednich władz gminy
z mieszkańcami, w tym z młodzieżą
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2006 - 30.09.2006 r.
- usprawnienie współpracy gminy z mediami
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 - 31.12.2017 r
- promocja gminy na zewnątrz oraz intensyfikacja współpracy
władz gminy z organizacjami społecznymi, biznesowymi
i młodzieżą.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 do 31.12.2017 r.

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 2

Zahamowanie odpływu młodych ludzi z gminy

Program 2/3

Przygotowanie projektu stypendiów dla dzieci i
młodzieży wiejskiej
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Opis program 2/3:
Planowanie świadczenia usług w zakresie promocji przedsiębiorczości i informacji
gospodarczej (program: 1/4/3), które między innymi przyczynią się do ożywienia gospodarki
lokalnej, nie może być traktowane jako jedyne rozwiązanie wielu problemów społecznych w
Gminie Kramsk.
Realizacja pomysłu utworzenia funduszu stypendialnego dla uzdolnionych lecz ubogich
dzieci i młodzieży spowoduje integrację lokalnego środowiska wokół szczytnego celu i co
najważniejsze wpłynie na zahamowanie odpływu młodzieży z gminy.
Z pomocy funduszu będą mogli korzystać absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich oraz wyższych, którzy spełnią określone w regulaminie funduszu warunki.
Ogólnie pomoc kierowana będzie do osób osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, do
uczestników olimpiad lub tych, którzy mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w
innych dziedzinach i znajduja się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc będzie przyznawana przez Komisje Kwalifikacyjną wybraną przez Radę Funduszu,
która będzie sprawować nadzór nad jego działalnością.
Po opracowaniu regulaminu funduszu i ustaleniu harmonogramu prac związanych z
pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel, będą one ciągle gromadzone i lokowane w
banku, a na potrzeby edukacyjne wykorzystywane będą jedynie odsetki od nich.
Przewiduje się, że Rada Funduszu będzie co roku organizatorem lokalnego balu
charytatywnego, z którego dochód przekazywany będzie w całości na stypendia.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. komunikacji społecznej Urzędu Gminy
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 50.000 zł. w okresie od 2005
do 2008 roku
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków różnych instytucji:
publicznych i prywatnych. Średnioroczne koszty realizacji programu szacuje sie na poziomie
12.500 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 do 30.06.2008./wariant
optymistyczny/,01.05.2005 –30.06.2008/wariant realistyczny/, 01.05.2005 – 30.06.2008
/wariant pesymistyczny/ Przewiduje się również możliwość dalszej kontynuacji programu.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Miernikami realizacji programu będzie: udzielenie wsparcia finansowego conajmniej 30
osobom (10 średnio w każdym roku szkolnym) ,wzrost liczby młodzieży zaangażowanej w
życie publiczne gminy, zahamowanie odpływu młodzieży z gminy, wzrost możliwości
promocji gminy w środowisku młodzieży poza gminą.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/3/1

- zorganizowanie spotkania założycielskiego ws. funduszu
stypendialnego dla dzieci i młodzieży z gminy Kramsk, wybór
Rady Funduszu i Komisji Kwalifikacyjnej.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 2/3/2 - opracowanie regulaminu funduszu, wzoru wniosków, ustalenie
harmonogramu prac ws. pozyskiwania środków finansowych
oraz uzyskanie deklaracji wpłat od instytucji publicznych oraz
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prywatnych
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 31.09.2005 r.
Zadanie 2/3/3 - organizacja balów charytatywnych przez Radę Funduszu
w celu pozyskania środków na stypendia.
Zadanie to będzie realizowane od 01.09.2004 - 30.06.2008 r.
Zadanie 2/3/4 - udzielanie stypendiów w Gminie Kramsk zgodnie z ustaleniami
Komisji Kwalifikacyjnej i Rady Funduszu
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 30.06.2008 r

Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 3

Rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług
publicznych a biznesem

Program 3/1

Przygotowanie projektu „Alternatywnych form
edukacji przedszkolnej”w gminie

Opis program 3/1:
Rozwój gospodarczy jest rezultatem wspólnych działań sektora publicznego
i prywatnego.
Samorząd lokalny dysponuje wieloma narzędziami animowania i wspierania tego rozwoju, w
tym usługami komunalnymi, infrastrukturą, finansami oraz działaniami marketingowymi.
Władze Gminy Kramsk mogą współpracować i powinny wspierać sektor prywatny poprzez
efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów i zarządzanie dochodami publicznymi.
Celem niniejszego programu jest bardziej efektywne wykorzystanie środków
publicznych,które są w dyspozycji władz gminy, poprzez stworzenie warunków dla
kontraktowania usług opiekuńczych w zakresie oświaty (przedszkola w Gminie Kramsk).
Program ma za zadanie również wsparcie ideii konkurencji, opieki przedszkolnej w gminie w
celu wzrostu szans rozwojowych dzieci z terenu Gminy Kramsk (program 1 / 2).
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty stworzyła możliwości przekształcenia przedszkola
gminnego w placówki niepubliczne i uzyskania określonych efektów z realizacji niniejszego
programu.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 700.000 zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” – Projekt : Edukacja przedszkolna (wdrożenie
pilotażu: Bezpieczny start) .
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 30.06.2007/wariant
optymistyczny/,01.05.2006 – 30.06.2008 /wariant realistyczny/, 01.05.2007 – 3-.06.2008
/wariant pesymistyczny/
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Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Przekształcenie przedszkoli w Gminie Kramsk w placówki niepubliczną będzie sprzyjać
podniesieniu standardów świadczonych usług i zaangażowaniu personelu w wykonywana
prace, pełniejszej i bardziej różnorodnej oferty zajęć dla dzieci, która również będzie
dostowana do wymagań rodziców („ruchomy” czas pracy przedszkoli).
Program służy również wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci z Gminy Kramsk.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/1/1 - ogłoszenie przetargu na świadczenie prywatnych usług
oświatowych w przedszkolach gminy Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2006 - 31.05.2006 r.
Zadanie 3/1/2 - opracowanie i podpisanie umów na świadczenie prywatnych
usług oświatowych w przedszkolach w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2006 - 30.06.2006 r.
Zadanie 3/1/3 - opracowanie systemu finansowania przedszkoli i kalkulacji
kosztów, przygotowanie programu „Bezpieczny start”
wspierający opiekę przedszkolną w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 30.06.2008r.
Zadanie 3/1/4 - realizacja programu „Bezpieczny start” w przedszkolach Gminy
Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 30.06.2008 r.
Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 3

Rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług
publicznych a biznesem

Program 3/2

Zorganizowanie Gminnego Forum Organizacji
Społecznych

Opis prgramu 3/2
Jednym z kluczowych elementów zwiekszenia udziału mieszkańców w życiu społecznym jest
budowanie i wzmacnianie współpracy między trzema sektorami: publicznym
(samorządowym, rynkowym (instytucje komercyjne) oraz pozarządowymi (non-profit).
Istotą niniejszego programu jest nawiązanie i organizacja platformy współpracy między tymi
sektorami w strukturze Gminnego Forum Organizacji gminy Kramsk.
Celem takiej współpracy jest m.in. uczestniczenie w określaniu i realizacji celów
i
priorytetów polityki lokalnej, lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy czy realizacja
zadań społeczności lokalnej.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. komunikacji społecznej Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 2.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy.
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Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2005/wariant
optymistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2005/wariant realistyczny/, 01.05.2006 – 31.12.2007
/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Utworzenie w gminie Kramsk –Gminnego Forum Organizacji Społecznych przyczyni się do
podniesienia poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy gminy, do bardziej
efektywnego uczestniczącego procesu decyzyjnego w procesie wydawania środków
publicznych.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/2/1 - opracowanie porozumienia o współpracy między działajacymi na
terenie Gminy Kramsk organizacjami.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2005 r.
Zadanie 3/2/2 - opracowanie zasad współpracy pomiędzy forum organizacji
a władzami Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2005 r.
Zadanie 3/2/3 - opracowanie i podpisanie umowy w celu instytucjonalizacji zasad
współpracy.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 do 31.12.2005 r.
Zasadniczy obszar problemowy

II. Rozwój podmiotowości indywidualnej
i wspólnotowej w gminie

Cel
Strategiczny 3

Rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług
publicznych a biznesem

Program 3/3

Pomoc w przygotowaniu projektu Poradni
Planowania Kariery Zawodowej Uczniów

Opis prgramu 3/3
W sytuacji ogólnych trudności związanych ze znalezieniem pracy, uruchamianiem własnej
działaności gospodarczej, konieczności ustawicznego kształcenia oraz dostosowania się do
wymogów rynkowych, coraz większe znaczenie mają:
badania przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej,
badania uczniów i młodzieży pod kątem ich predyspozycji i zdolności
komputeryzacja poradni i wyposażenie jej w programy do planowania kariery
zawodowej
materiały do planowania kariery zawodowej uczniów
Celem niniejszego programu jest utworzenie w Gminie Kramsk,Gminnej Poradni Planowania
Kariery Zawodowej Uczniów, która zapewni im dokonanie wyboru takich kierunków ich
przyszłej aktywności zawodowej, aby były one najlepiej dopasowane do wymogów rynku i
ich własnych predyspozycji i zdolności.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy
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Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 250.000zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” – Projekt : Poradnia Planowania Kariery
Zawodowej Uczniów (wdrożenie pilotażu: Przyszła Praca)
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 30.06.2007/wariant optymistyczny/,
01.05.2006 – 30.06.2008 /wariant realistyczny/, 01.05.2007 – 30.06.2009 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Dokonanie badań przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej, predyspozycji i
zdolności uczniów i młodzieży Gminy Kramsk pod kątem ich przyszłej kariery zawodowej.
Podniesienie standardów świadczonych usług edukacyjnych z uwzględnieniem wyników
badań , przygotowanie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w
nauce w celu wyrównania ich szans rozwojowych.
Zadania do zrealizowania:
- ogłoszenie przetargu na świadczenie prywatnych usług
w Gminnej Poradni Planowania Kariery Zawodowej Uczniów
Gminy Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2006 - 31.05.2006 r.
Zadanie 3/3/2 - opracowanie i podpisanie umowy na świadczenie prywatnych
usług w Gminnej Poradni Planowania Kariery Zawodowej
Uczniów Gminy Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2006 - 30.06.2006 r.
Zadanie 3/3/3 - opracowanie systemu finansowania Gminnej Poradni Planowania
Kariery Zawodowej Uczniów gminy Kramsk i kalkulacji
kosztów, przygotowanie programu „Przyszła praca” wspierający
rozwój uczniów i młodzieży w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 30.06.2008r.
Zadanie 3/3/4 - realizacja programu „Przyszła praca” w gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 30.06.2008 r.
Zadanie 3/3/1
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III
ZASADNICZY OBSZAR PROBLEMOWY

WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
PROGRAMY OPERACYJNE
STRATEGIA
ROZWOJU GMINY KRAMSK
NA LATA 2005 -2017

ZESPÓŁ PROGRAMOWY DS. STRATEGII
INFRASTRUKTURY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kmiecik Krzysztof
Konieczyńska Krystyna
Pospieszyński Andrzej

Nowak Henryk
Walczak Edmund
Szczepankiewicz Marian

Walczak Ryszard
Niedźwiecka Jadwiga
Starosta Zygmunt

Goździkiewicz Jan
Łupina Zenon

ZESPÓŁ PROGRAMOW DS. STRATEGII
ROZWOJU ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Balcerczak Jerzy
Walczak Janina
Telesińska Jadwiga

Rymarowicz Barbara
Pacholska Mirosława
Woziński Roman

Wieczorek Marian
Grochowska Beata
Tylkowska Alina
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/1

Budowa sieci sanitarnej w gminie

Opis programu 1/1
Brak oczyszczalni oraz istniejąca w Gminie Kramsk sieć sanitarna nie zabezpiecza w pełni
istniejących, lokalnych potrzeb, stąd konieczność jej rozbudowy.
Celem niniejszego programu jest pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk na podstawie opracowanego programu gospodarki wodnościekowej na lata 20042015.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 25.000.000 zł., z tego
20.220.00 zł do roku 2010
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wykonanie i zarządzanie), mieszkanców oraz z pozyskanego wsparcia
finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1).
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 do 31.12.2017/wariant optymistyczny/,
10.01.2005 – 31.12.2017/wariant realistyczny/, 10.01.2005 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców gminy Kramsk
oraz stanu jakości środowiska przyrodniczego w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/1/1 - aktualizacja koncepcji rozwoju sieci sanitarnej w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 1/1/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na wykonanie i zarządzanie siecią sanitarną
w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 do 30.09.2005 r.
Zadanie 1/1/3 - opracowanie programu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Kramsk oraz podpisanie umowy z wytypowanym
(w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.12.2005 r.
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Zadanie 1/1/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.01.2006 - 31.12.2017 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/2

Budowa sieci gazowej w gminie

Opis programu 1/2
W Gminie Kramsk brak jest sieci gazowej, stąd konieczność jej budowy.
Celem niniejszego programu jest 50% zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 5.000.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy,kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wykonanie i zarządzanie), mieszkanców oraz z pozyskanego wsparcia
finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2006 - 31.12.2017/wariant optymistyczny/,
10.01.2006 – 31.12.2017 /wariant realistyczny/, 10.01.2006 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców Gminy Kramsk
oraz stanu jakości środowiska przyrodniczego w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/2/1 - opracowanie koncepcji rozwoju sieci gazowej w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 - 30.09.2006 r.
Zadanie 1/2/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na wykonanie i zarządzanie siecią gazową
w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 - 31.03.2007 r.
Zadanie 1/2/3 - opracowanie programu budowy sieci gazowej w Gminie Kramsk
oraz podpisanie umowy z wytypowanym (w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2007 30.09.2007 r.
Zadanie 1/2/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2007 - 31.12.2017 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/3

Budowa i remonty sieci dróg w gminie

Opis programu 1/3
Istniejąca w gminie Kramsk sieć dróg oraz jej stan nie spełniają wymagań użytkowników,
stąd konieczność jej budowy i modernizacji.
Celem niniejszego programu jest 50% zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 18.600.000 zł, w tym
11.952.000 zł do roku 2010.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
wykonawcę (przetarg na wykonanie) , mieszkanców oraz z pozyskanego wsparcia
finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 do 31.12.2017/wariant optymistyczny/,
10.01.2005 – 31.12.2017 /wariant realistyczny/, 10.01.2005 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców Gminy
Kramsk, stanu bezpieczenstwa oraz stanu jakości środowiska przyrodniczego w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/3/1 - opracowanie koncepcji rozwoju sieci dróg w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 31.03.2005 r.
Zadanie 1/3/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia wykonawcy na wykonanie i modernizację sieci dróg
w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2005 30.06.2005 r.
Zadanie 1/3/3 - opracowanie programu budowy i modernizacji sieci dróg w gminie
Kramsk oraz podpisanie umowy z wytypowanym (w przetargu)
wykonawcą.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 1/3/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 31.12.2017 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/4

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w gminie

Opis programu 1/4
Brak w Gminie Kramsk sieć ciepłowniczej oraz stan istniejących kotłowni, które
w
większości nie spełniają wymagań użytkowników i w związku z tym zanieczyszczają
środowisko przyrodnicze stwarza konieczność ich modernizacji i budowy nowych obiektów.
Celem niniejszego programu jest 50% zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 1.000.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wykonanie i zarządzanie siecią) , mieszkanców oraz z pozyskanego
wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dzialanie 3.1 oraz 3.2)
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2008 - 31.12.2017 /wariant optymistyczny/,
10.01.2008 – 31.12.2017 /wariant realistyczny/, 10.01.2008 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców Gminy Kramsk
oraz stanu jakości środowiska przyrodniczego w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/4/1 - opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej w Gminie
Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2008 - 30.09.2008 r.
Zadanie 1/4/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na zarządzanie, wykonanie i modernizację
sieci ciepłowniczej w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2008 - 31.03.2009 r.
Zadanie 1/4/3 - opracowanie programu budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej
w gminie Kramsk oraz podpisanie umowy z wytypowanym
(w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2009 - 31.12.2009 r.
Zadanie 1/4/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2010 - 31.12.2017 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/5

Rozbudowa oświetlenia oraz systemu
energetycznego w gminie

Opis programu 1/5
Istniejący w Gminie Kramsk system oświetlenia oraz jego jest przestarzały, energochłonny i
kosztochłonny, stąd konieczność jego rozbudowy i modernizacji.
Podobna sytuacja w gminie dotyczy systemu enegetycznego, który musi być dostosowany do
planowanego lokalnego, dynamicznego rozwoju.
Celem niniejszego programu jest pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 1.000.000 zł., w tym 519.000
zł do roku 2008.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. W finansowaniu
programu powinien również uczestniczyć wybrany inwestor (przetarg na wykonanie i
zarządzanie siecią) oraz mieszkańcy.
Należy dążyć do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii
Europejskiej (szczególnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2005 - 31.12.2017/wariant optymistyczny/,
01.03.2005 – 31.12.2017 / wariant realistyczny/, 01.03.2005 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia i bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Kramsk. Program przyczyni się również do realizacji planowanego
rozwoju i osiągnięcia oszczędności budżetowych.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/5/1 - opracowanie koncepcji rozwoju systemu oświetlenia oraz systemu
energetycznego w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 1/5/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na wykonanie i modernizację
systemu oświetlenia oraz energetycznego w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 1/5/3 - opracowanie programu budowy i modernizacji systemu
oświetlenia oraz energetycznego w Gminie Kramsk ,podpisanie
umowy z wytypowanym (w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.12.2005 r.
Zadanie 1/5/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.12.2017 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/6

Budowa składowiska odpadów oraz wdrożenie
segregacji odpadów w gminie

Opis programu 1/6
W Gminie Kramsk brak jest nowoczesnego składowiska odpadów stałych, nie ma również
systemu segregacji odpadów, stąd konieczność budowy takiego składowiska oraz wdrożenia
systemu segregacji i nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem.
Celem niniejszego programu jest pełne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 1.500.000 zł., w tym 1.100.000
zł do roku 2010
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, kredytów
bankowych, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
środków z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wdrożenie i zarządzanie ) , mieszkanców oraz z pozyskanego
wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2)
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2005 - 31.12.2017 /wariant optymistyczny/,
01.03.2005 – 31.12.2017 /wariant realistyczny/, 01.03.2005 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia
mieszkanców gminy Kramsk oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 1/6/1 - opracowanie koncepcji systemu utylizacji i segregacji odpadów
w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 31.05.2005 r.
Zadanie 1/6/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora do budowy składowiska odpadów, zarządzania
i wdrożenia systemu segregacji odpadów w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 1/6/3 - opracowanie projektu budowy składowiska odpadów oraz programu
segregacji odpadów w Gminie Kramsk oraz podpisanie umowy
z wytypowanym (w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.12.2005 r.
Zadanie 1/6/4 - realizacja inwestycji zgodnie z projektem oraz programem.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 - 31.12.2017r.
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III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 1

Realizacja inwestycji publicznych w gminie

Program 1/7

Budowa obiektów dla potrzeb społeczności lokalnej
w gminie

Opis programu 1/7:
W Gminie Kramsk w poszczególnych sołectwach brak jest szeregu obiektów, które między
innymi związane są z szeroko pojętą kulturą również kulturą fizyczną i sportem.
Istnieje więc konieczność ich budowy, aby zapewnić mieszkańcom gminy lepsze możliwości
rozwoju i wykorzystania wolnego czasu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że w Unii Europejskiej kładzie się ogromny nacisk na
rozwój aktywnych form wypoczynku i przeznacza się na ten cel dość duże środki.
Celem niniejszego programu jest 50% zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie w Gminie
Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 19.809.000 zł, w tym
509.000 zł w okresie 2005 – 2009 oraz 19.300.000 zł. w okresie 2010 – 2011.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków gminy (9.899.000 zł) oraz
funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 9.910.000 zł (Rozwój Obszarów Wiejskich –
działania 3.1 oraz 3.2)
Data rozpoczęcia /zakończenia/ realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2007 – 31.12.2013 /wariant optymistyczny/,
10.01.2005 – 31.12.2011 /wariant realistyczny/, 10.01.2009 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt koncowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia oraz stanu zdrowia
mieszkańców Gminy Kramsk.
Zadania do zrealizowania w programie:
Zadanie 1/7/1 - opracowanie koncepcji budowy obiektów dla potrzeb
społeczności gminy
Zadnie to będzie realizowane od 10.03.2005 – 30.06.2005 r.
Zadanie 1/7/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na budowę obiektów dla potrzeb
społeczności gminy
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 – 30.09.2005 r.
Zadanie 1/7/3 - opracowanie programu budowy obiektów dla potrzeb
społeczności gminy oraz podpisanie umowy z wytypowanym
(w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 – 31.12.2005 r.
Zadanie 1/7/4 - realizacja inwestycji zgodnie z programem
Zadanie to będzie zrealizowane od 10.01.2006 – 31.12.2011 r.
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III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 2

Zwiększenie oferty kulturalnej gminy

Program 2/1

Pomoc w wdrożeniu menadżerskiego systemu
zarządzania kulturą w gminie

Opis programu 2/1:
Celem niniejszego programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk możliwości
czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, lepszych warunków wykorzystania wolnego
czasu,wypoczynku i rozwoju zainteresowań, a tym samym większego zadowolenia
społecznego i integracji mieszkańców gminy.
Ważnym elementem aktywizacji kulturalnej w Gminie Kramsk jest remont GOK w Kramsku
oraz opracowanie i wdrożenie programu zarządzania kulturą, w tym jej finansowania z
różnych żródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 40.000 zł.,w tym
30.000 zł. w 2005 roku.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy,
kredytów bankowych, dotacji celowych z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa
Wielkopolskiego, wybranego inwestora (przetarg na wdrożenie i zarządzanie ) ,
mieszkanców oraz z pozyskanego wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z
Unii Europejskiej (szczególnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 3.1
oraz 3.2)
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2006 - 31.12.2010 r./wariant
optymistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2011 /wariant realistyczny/, 01.05.2008 – 31.12.2012
r/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców gminy
Kramsk, zmniejszenia skali patologii społecznej w gminie, rozwoju zainteresowań, lepszego
wypoczynku i rekreacji oraz zwiększenia oferty kulturalnej.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/1/1 - dokonanie analizy potrzeb kulturalnych mieszkańców
poszczególnych sołectw w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 30.05.2005 r.
Zadanie 2/1/2 – ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia autora opracowania
koncepcji systemu zarządzania kulturą w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 2/1/3 - opracowanie koncepcji systemu zarządzania kulturą w Gminie
Kramsk łącznie z podpisaniem umowy z wytypowanym autorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 2/1/4 - wdrożenie menadżerskiego systemu zarządzania kulturą w Gminie
Kramsk poprzez zatrudnienie instruktorów (umowy zlecenia)
według rozpoznanych potrzeb.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.12.2011 r.
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III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 2

Zwiększenie oferty kulturalnej gminy

Program 2/2

Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi
bibilotek w gminie

Opis programu 2/2:
W Gminie Kramsk brak jest zintegrowanego systemu obsługi bibliotek i punktów
bibliotecznych (szkolnych i publicznych), stąd konieczność jego wdrożenia.
Celem niniejszego programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk lepszych
warunków do korzystania z książek w czytelniach oraz dostępu do organizowanych imprez
kulturalnych.
Realizacja programu przyczyni się również do racjonalizacji zakupów książek adekwatnie do
potrzeb mieszkańców oraz do lepszego wykorzystania istniejących zasobów bibliotecznych.
Program także zapewni lepsze warunki wykorzystania wolnego czasu, wypoczynku i
rozwoju zainteresowań, a tym samym większy zadowolenia społeczne i integracje
mieszkańców gminy.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Dyrektor Bibioteki Publicznej w Kramsku we współpracy ze stanowiskiem ds. inwestycji
Urzędu Gminy.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 60.000 zł., w tym 30.000 zł. w
2005 roku na komputryzację biblioteki w Kramsku.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, dotacji
celowych z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wdrożenie), mieszkanców oraz z pozyskanego wsparcia finansowego z
organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2)
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2009 /wariant
optymistyczny/,01.05.2005 – 31.12.2011 /wariant realistyczny/, 01.05.2006 – 31.12.2012
/wariant pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców Gminy
Kramsk, zmniejszenia skali patologii społecznej w gminie, rozwoju zainteresowań, lepszego
wypoczynku i rekreacji, zwiększenia oferty kulturalnej.
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Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/2/1

Zadanie 2/2/2

Zadanie 2/2/3

Zadanie 2/2/4

- opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu obsługi
bibiliotek i punktów bibliotecznych w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.05.2005 r.
-ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora dla wdrożenia zintegrowanego systemu
obsługi bibliotek i punktów bibliotecznych w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2005 - 30.06.2005 r.
- opracowanie projektu zintegrowanego systemu obsługi
bibliotek i punktów bibliotecznych w Gminie Kramsk łącznie
z podpisaniem umowy z wytypowanym (w przetargu)
inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
- realizacja inwestycji zgodnie z projektem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005- 31.12.2011 r.

Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 2

Zwiększenie oferty kulturalnej gminy

Program 2/3

Opracowanie projektu zachowania gminnego
dziedzictwa kulturowego

Opis programu 2/3:
Celem niniejszego programu jest zachowanie gminnego dziedzictwa kulturowego poprzez
restytucję istniejących w gminie obiektów, które mają określoną wartość kulturową i
turystyczną.
Realizacja programu przyczyni się do zahamowania procesu niszczenia zabytkowych
obiektów Gminy Kramsk, które mogą stać się atrakcjami turystycznymi, a także miejscem
pracy dla mieszkańców.
Zapewni ona także mieszkańcom Gminy Kramsk możliwość czynnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym, lepsze warunki wykorzystania wolnego czasu,wypoczynku i rozwoju
zainteresowań, a tym samym zwiększy zadowolenie społeczne i integracje mieszkańców
gminy.
i
Ważnym elementem aktywizacji kulturalnej w Gminie Kramsk jest opracowanie
wdrożenie programu zarządzania kulturą, w tym jej finansowania z różnych żródeł
wewnętrznych i zewnętrznych.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Gminy oraz Kierownik Gminnej Biblioteki w Kramsku.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 600.000 zł.
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu gminy,dotacji
celowych z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, wybranego
inwestora (przetarg na wdrożenie i zarządzanie ) , mieszkanców oraz z pozyskanego
wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej, a szczególnie z
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2.
Data rozpoczęcia / zakończenia/ realizacji programu:
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Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2005 - 31.12.2008/wariant optymistyczny/,
01.03.2005 – 31.12.2009 /wariant realistyczny/, 01.03.2007 – 31.12.2010 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkanców Gminy
Kramsk, zmniejszenia skali patologii społecznej w gminie, rozwoju zainteresowań, lepszego
wypoczynku i rekreacji oraz zwiększenia oferty kulturalnej.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 2/3/1 - dokonanie inwentaryzacji obiektów zaliczanych do gminnego
dziedzictwa kulturowego w poszczególnych sołectwach Gminy
Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 30.04.2005 r.
Zadanie 2/3/2 - opracowanie koncepcji restytucji obiektów gminnego
dziedzictwa kulturowego Gminy Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 2/3/3 -ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora dla realizacji odtworzenia obiektów
gminnego dziedzictwa kulturowego Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 2/3/4 - opracowanie projektu odtworzenia obiektów gminnego
dziedzictwa kulturowego Gminy Kramsk łącznie z podpisaniem
umowy z wytypowanym (w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2005 - 31.12.2005 r.
Zadanie 2/3/5
- realizacja inwestycji zgodnie z projektem.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006- 31.12.2009 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 3

Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa.

Program 3/1

Pomoc w zwiekszeniu jakości i dostępności usług
zdrowotnych w gminie.

Opis programu 3/1:
W Gminie Kramsk budynek istniejącego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest
dostosowany do obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Celem niniejszego programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk lepszych
warunków do korzystania z Niepublicznego Zakładu Opieki Zadrowotnej, którego budynek
będzie dostosowany do wymaganych standardów zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Realizacja programu ma zapewnić również poprawę jakości i dostępności usług zdrowotnych
w gminie w oparciu o szczegółową analizę potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw
Gminy Kramsk.
Program zapewni także większe zadowolenie społeczne ze świadczonych usług zdrowotnych
w gminie Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
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Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Kramsku.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 50.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, dotacji
celowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z
pozyskanego wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej
(szczególnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 3.1 oraz 3.2).
Data rozpoczęcia / zakończenia/ realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2005 do 31.10.2007 /wariant optymistyczny/,
01.03.2006 – 31.10.2008 /wariant realistyczny/, 01.03.2007 – 31.10.2009 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do dostosowania budynku Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kramsku do obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz poprawy jakości usług zdrowotnych w
Gminie Kramsk.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/1/1 - opracowanie koncepcji modernizacji budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kramsku w zakresie jego
dostosowania do standardów zgodnie z rozporządzeniem
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Dokonanie analizy
potrzeb w zakresie usług zdrowotnych mieszkańców poszczególnych
sołectw Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2006 - 30.06.2006 r.
Zadanie 3/1/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na realizację modernizacji budynku
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kramsku zgodnie
z opracowaną koncepcją.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 30.09.2006 r.
Zadanie 3/1/3 - opracowanie projektu modernizacji budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kramsku zgodnie z koncepcją
łącznie z podpisaniem umowy z wytypowanym (w przetargu)
inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2006 - 31.12.2006 r.
Zadnie 3/1/4 - realizacja inwestycji zgodnie z projektem oraz poprawy jakości
i dostępności usług zdrowotnych w gminie w oparciu o wyniki
szczegółowej analizy potrzeb mieszkańców w tym zakresie
z poszczególnych sołectw Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2007 - 30.10.2008 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 3

Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa.
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Program 3/2

Pomoc w zwiekszeniu oferty w zakresie opieki
społecznej i kryzysowej w gminie.

Opis programu 3/2:
W Gminie Kramsk brak jest domu pomocy społecznej, jak również ośrodka interwencji
kryzysowej, stąd konieczność jego budowy. Podobny problem dotyczy kilku sąsiednich gmin,
stąd wskazane jest rozważenie koncepji budowy takiego ośrodka wspólnymi siłami gmin,
które byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem.
Celem niniejszego programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk lepszych
warunków do korzystania z pomocy społecznej oraz lepszych możliwości dla interwencji w
sytuacjach kryzysowych.
Realizacja programu ma zapewnić również poprawę jakości i dostępności usług społecznych
w gminie oraz w Powiecie Konińskim w oparciu o szczegółową analizę w tym zakresie
potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Kramsk oraz sąsiednich gmin.
Program zapewni także większe zadowolenie społeczne ze świadczonych usług społecznych
w Gminie Kramsk oraz w gminach sąsiednich w przypadku ich udziału w rozwiązaniu
istniejącego na tym terenie problemu.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kramsku.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 1.500.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, dotacji
celowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z
pozyskanego wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej
(szczególnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2006 do 31.12.2008 /wariant optymistyczny/,
01.03.2007 – 31.12.2009 /wariant realistyczny/, 01.03.2008 – 31.12.2010 /wariant
pesymistyczny/.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości usług w zakresie pomocy społecznej w
Gminie Kramsk oraz gminach sąsiednich, racjonalizacji kosztów świadczonych usług,
zapewnienia schronienia osobom wymagającym pomocy społecznej.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/2/1 - opracowanie koncepcji budowy domu pomocy społecznej
z ośrodkiem interwencji kryzysowej w Gminie Kramsk.
Dokonanie analizy potrzeb w zakresie usług dotyczących pomocy
społecznej mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2007 - 30.06.2007 r.
Zadanie 3/2/2 -ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora na realizację budowy domu pomocy
społecznej z ośrodkiem interwencji kryzysowej w Kramsku
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zgodnie z opracowaną koncepcją.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2007 - 30.09.2007 r.
Zadanie 3/2/3 -opracowanie projektu budowy domu pomocy społecznej
z ośrodkiem interwencji kryzysowej w Kramsku zgodnie
z koncepcją łącznie z podpisaniem umowy z wytypowanym
(w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie realizowane od 01.10.2007 -31.12.2007r.
Zadanie 3/2/4 - realizacja inwestycji zgodnie z projektem oraz poprawa jakości
i dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w gminie
w oparciu o wyniki szczegółowej analizy potrzeb mieszkańców
w tym zakresie z poszczególnych sołectw Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2008 - 31.12.2009 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 3

Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa.

Program 3/3

Pomoc w opracowaniu zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa w gminie

Opis programu 3/3:
W Gminie Kramsk brak jest zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, stąd konieczność jego
wdrożenia.
Celem niniejszego programu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kramsk zintegrowanego
bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego, pożarowego, zagrożenia weterynaryjnego,
sanitarno – epidemiologicznego oraz budowlanego.
Realizacja programu przyczyni się również do opracowania koncepcji zintegrowanego
systemu bezpieczeństwa w oparciu o szczegółową diagnozę stanu potrzeb w tym zakresie
oraz dla lepszego wykorzystania istniejących zasobów.
Program także zapewni większe zadowolenie społeczne i przyczyni się do integracji
mieszkańców gminy i wzrostu świadomości społecznej.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy we współpracy z nastepującymi instytucjami w
poszczególnych tematach:
porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Rewiru
Dzielnicowych w Kramsku,
porządku pożarowego z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Koninie
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kramsku,
zagrożenia weterynaryjnego z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
w Koninie,
zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego z Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym w Koninie,
zagrożenia budowlanego z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
w Koninie.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 750.000 zł., w tym 350.000 zł.
w roku 2005.
Żródła finansowania:
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Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, dotacji
celowych z Funduszu Prewencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz z pozyskanego
wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2)
Data rozpoczęcia / zakończenia/realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 - 31.12.2008/wariant optymistyczny/,
10.01.2005 – 31.12.2009 /wariant realistyczny/, 10.01.2006 – 31.12.2010 /wariant
pesymistyczny/.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa w Gminie Kramsk,
szczególnie do poprawy porządku publicznego i pożarowego oraz do obniżenia poziomu
występujących zagrożeń.
Program przyczyni się również do racjonalizacji kosztów świadczonych usług w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 3/3/1 - dokonanie analizy potrzeb w zakresie zapewnienia porządku
i przeciwdziałania wystepującym zagrożeniom w poszczególnych
sołectwach Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 - 31.03.2006 r
Zadanie 3/3/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
opracowania programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.04.2006 - 30.04.2006 r.
Zadanie 3/3/3 - opracowanie projektu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
w Gminie Kramsk łącznie z podpisaniem umowy
z wytypowanym (w przetargu) wykonawcą.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2006 - 30.06.2006 r.
Zadanie 3/3/4 - realizacja projektu, poprawa stanu porządku oraz obniżenie
poziomu zagrożeń w gminie w oparciu o wyniki szczegółowej
analizy potrzeb w zakresie bezpieczeństwa w poszczególnych
sołectwach Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2006 - 31.12.2007 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 3

Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa.

Program 3/4

Opracowanie programu polityki prorodzinnej
w gminie

Opis programu 3/4
Polityka prorodzinna ma na celu zapewnienie trwania i rozwoju rodziny oraz należnych jej
praw, w tym prawa do samodzielności ekonomicznej oraz decydowania
o wychowaniu dzieci.
Dlatego też polityka prorodzinna i skuteczna polityka socjalna powinna rozwijać się w
stosunku do rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji – powinna ona mieć
charakter interwencyjny i uzupełniający.
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Realizacja niniejszego programu w Gminie Kramsk ma zapewnić osiągnięcie w dłuższej
perspektywie czasu następujących celów:
pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielnosci finansowej
poprawę warunków mieszkaniowych ludnosci gminy
przygotowanie dzieci i młodzieży do pelnienia funkcji rodzinnych i społecznych
zahamowanie istniejących negatywnych tendencji związanych z sytuacją
demograficzną gminy.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizację programu:
Stanowisko ds. ewidencji ludności Urzędu Gminy przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Koninie.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 50.000 zł
Źródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu gminy, dotacji
celowych ze Starostwa Powiatowego w Koninie oraz z pozyskanego wsparcia z organizacji
zewnętrznych, także z programów Unii Europejskiej – Rozwoju Obszarów Wiejskich –
działanie 3.1 oraz 3.2.
Data rozpoczęcia /zakończenia/ realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 – 31.12.2006 /wariant optymistyczny/,
10.01.2006 – 31.12.2007 /wariant realistyczny/, 10.01.2007 – 31.12.2008 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Realizacja programu w Gminie Kramsk przyczyni się do:
zmiany postaw prokreacyjnych w kierunku zwiekszenia dzietności rodzin
w gminie
zahamowania spadku liczby zawieranych małżeństw
wdrożenia skutecznego systemu wspierania budownictwa mieszkaniowego
w gminie
poprawy warunków życia i pracy mieszkanców wsi, w tym sytuacji dochodowej
wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących finansowania edukacji
i szkolnictwa
wspierania rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży
zmiany systemu pomocy społecznej w celu zwiększenia skutecznosci jej działania
Zadania do zrealizowania w programie:
Zadanie 3/4/1 - dokonanie analizy potrzeb w zakresie polityki prodzinnej
w poszczególnych sołectwach Gminy Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2006 – 30.05.2006 r
Zadanie 3/4/2 - opracowanie programu polityki prorodzinnej w Gminie Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 01.06.2006 – 31.12.2006 r.
Zadanie 3/4/3 - realizacja programu w poszczególnych sołectwach Gminy
Kramsk
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2007 – 31.12.2007 r.

Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
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Strategiczny 4

lokalnej, sportu i rekreacji.

Program 4/1

Budowa placów zabaw, ścieżek rowerowych oraz dla
turystyki konnej

Opis programu 4/1
Rozwój infrastruktury turystycznej jest istotnym elementem tworzenia warunków dla
wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gminy Kramsk oraz potencjalnych turystów,
a
także żródłem przyszłych dochodów.
Program przyczyni się do uruchomienia sieci placów zabaw, bazy obsługi turystyki
rowerowej, konnej, koordynacji i komercjalizacji usług turystycznych.
Program ma charakter jednorazowy, ciągła natomiast powinna być działalność w zakresie
powyższych form aktywnej turystyki w gminie Kramsk
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. inwestycji UG we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Gospodarstw
Agroturystycznych oraz Starostwem Powiatowym w Koninie.
Szacunkowy koszt realizacji programu
Koszt budowy placów zabaw, sieci ścieżek rowerowych oraz dla turystyki konnej należy
oszacować na poziomie ok. 610.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy oraz z
pozyskanego wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej
(szczególnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Łączne finansowanie z budżetu Gminy:
50% kosztów programu, tj.305.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2005 – 31.12.2008 /wariant optymistyczny/,
01.03.2005 – 31.12.2010 /wariant realistyczny/, 01.03.2006 – 31.12.2012 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być wybudowanie podstawowej i niezbędnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (place zabaw, sieć ścieżek rowerowych i konnych)
Gminy Kramsk dla jej mieszkańców i potencjalnych turystów.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/1/1 - opracowanie szczegółowej koncepcji budowy oraz lokalizacji
placów zabaw, sieci ścieżek rowerowych i konnych
oraz niezbędnych zakupów sprzętu w Gminie Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 31.04.2005 r.
Zadanie 4/1/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora dla budowy placów zabaw, ścieżek
rowerowych, konnych w Gminie Kramsk zgodnie z koncepcją.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 4/1/3 - opracowanie projektu budowy placów zabaw, ścieżek
rowerowych i konnych w Gminie Kramsk zgodnie z opracowaną
koncepcją łącznie z podpisaniem umowy z wytypowanym
(w przetargu) inwestorem.
Zadanie to będzie wykonane od 01.07.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 4/1/4 - realizacja inwestycji zgodnie z projektem.
Zadanie to będzie wykonane od 10.10.2005 - 31.12.2010 r.
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Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 4

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
lokalnej, sportu i rekreacji.

Program 4/2

Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w
Kramsku

Opis programu 4/2:
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Kramsku jest kolejnym ważnym
przedsięwzięciem rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kramsk.
Program zapewni mieszkańcom i potencjalnym turystom wykorzystanie obiektów dla
rozwoju kultury fizycznej, organizacji lokalnych oraz ponadlokalnych imprez, spotkań.
Program ma charakter jednorazowy, ciągła natomiast powinna być działalność w zakresie
powyższych form aktywizacji sportu i rekreacji w Gminie Kramsk.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. inwestycji UG we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Gospodarstw
Agroturystycznych oraz Starostwem Powiatowym w Koninie.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt budowy centrum sportowo- rekreacyjnego należy oszacować na poziomie ok.
5.000.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy, dotacji
celowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz z pozyskanego wsparcia
finansowego z organizacji zewnętrznych, także z Unii Europejskiej (szczególnie z programu
Rowoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 oraz 3.2).
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
50% kosztów programu, tj. 2.500.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 10.01.2005 – 31.12.2009/wariant optymistyczny/,
10.01.2005 –31.12.2010 /wariant realistyczny/, 10.01.2006 – 31.12.2011 /wariant
pesymistyczny/.
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być wybudowanie centrum sportowo - rekreacyjnego
w Kramsku dla jej mieszkańców i potencjalnych turystów.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/2/1 - opracowanie szczegółowej koncepcji budowy centrum sportowo
rekreacyjnego w Kramsku
Zadanie to będzie realizowane od 10.01.2005 - 30.04.2005 r.
Zadanie 4/2/2 - ogłoszenie przetargu (w ramach zamówień publicznych) w celu
wyłonienia inwestora dla budowy centrum sportoworekreacyjnego w Kramsku zgodnie z koncepcją.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 31.05.2005 r.
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Zadanie 4/2/3 - opracowanie projektu budowy centrum sportowo rekreacyjnego
w Kramsku zgodnie z opracowaną koncepcją łącznie
z podpisaniem umowy z wytypowanym (w przetargu)
inwestorem.
Zadanie to będzie wykonane od 01.06.2005 - 30.09.2005 r.
Zadanie 4/2/4 - realizacja inwestycji zgodnie z projektem.
Zadanie to będzie wykonane od 01.10.2005 do 31.12.2010 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 4

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
lokalnej, sportu i rekreacji.

Program 4/3

Opracowanie systemu promocji gminy
ukierunkowanej na odbiorców.

Opis programu 4/3:
Niezbędnym uzupełnieniem programów 4/1 i 4/2 jest ich promocja ukierunkowana na
potencjalnych turystów i inwestorów.
Stwarzenie jednorodnego, zintegrowanego systemu informacji i promocji ma szczególnie
przyczynić się do przygotowania:
nowych ofert turystycznych i inwestycyjnych
nowych tablic informacyjnych głównie z mapami (drogi wjazdowe, przystanki
PKS, w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscach skupisk ruchu turystycznego)
tablic informacyjnych na skrzyzowaniach, placach
tablic informacyjnych z planem szlaków turystycznych (w miejscach węzłowych
szlaków turystycznych)
tablic kierunkowych wskazujących kierunek i odległość do ważniejszych
obiektów (parkingi, wypożyczalnie, noclegownie, atrakcje itp)
tabliczki i oznakowanie szlaków turystycznych (rowerowych, konnych)
Informacja ta musi dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców (potencjalnych turystów,
inwestorów) w powiecie i regionie.
Program promocji musi zostać dobrze przemyślany i zaplanowany.
Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Za realizację programu odpowiedzialny będzie Stanowisko ds. inwestycji Urzędu Gminy
w Kramsku (we współpracy ze Stanowiskiem ds. komunikacji społecznej)
Wójt Gminy Kramsk będzie koordynował realizację programu.
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt realizacji tego programu należy oszacować na poziomie 30.000 zł.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany ze środków budżetu Gminy.
Wydatki dotyczyć będą przede wszystkim przygotowania materiałów promocyjnych dla
potencjalnych turystów i inwestorów oraz wykonania oznakowań.
Łączne finansowanie z budżetu Gminy:
100% kosztów programu, tj. 30.000 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 - 31.12.2017 r/wariant optymistyczny/,
01.05.2005 – 31.12.2017 /wariant realisstyczny/, 01.05.2005 – 31.12.2017 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
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W wyniku prowadzonej promocji uda się dotrzeć do potencjalnych odbiorców z ofertą
turystyczną oraz nawiązać kontakt z grupą kilkunastu inwestorów zainteresowanych
inwestycjami w sektorze turystyki w Gminie Kramsk.
Ostatecznym efektem programu powinno być stworzenie wizerunku Gminy Kramsk jako
miejsca przyjaznego dla turystów i inwestorów.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/4/1 - opracowanie szczegółowej koncepcji promocji Gminy Kramsk.
Zadanie to będzie realizowane od 01.05.2005 - 30.06.2005 r.
Zadanie 4/4/2 - opracowanie projektu promocji Gminy Kramsk zgodnie
z opracowaną koncepcją
Zadanie to będzie realizowane od 01.07.2005 - 31.12.2005 r.
Zadanie 4/4/3 - realizacja prograu zgodnie z projektem.
Zadanie to będzie wykonane od 10.01.2006 - 31.12.2017 r.
Zasadniczy obszar problemowy

III. Wzrost jakości życia mieszkańców gminy

Cel
Strategiczny 4

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
lokalnej, sportu i rekreacji.

Program 4/4

Pomoc w powołaniu stowarzyszenia gospodarstw
agroturystycznych w gminie.

Opis programu 4/4:
Celem stworzenia takiej organizacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia doradczego i
informacyjnego przedsiębiorcom z Gminy Kramsk, a także osobom podejmującym
działalność gospodarczą, którzy zainteresowani są agroturystyką.
W chwili obecnej nie ma w Kramsku organizacji, która mogłaby odgrywać taką potrzebną
role.
Ideą tego programu jest stworzenie niewielkiej organizacji, ściśle współpracującej z Urzędem
Gminy, władzami powiatowymi i gospodarstwami agroturystycznymi, która koordynowałaby
i inicjowała działania na rzecz rozwoju tego rodzaju gospodarstw w Gminie Kramsk.
Program ma charakter jednorazowy, ciągła natomiast powinna być działalność organizacji w
celu znalezienia alternatywnych żródeł dochodu poza rolnictwem.
W Polsce większość takich lokalnych organizacji działa w ramach tzw. Krajowego Systemu
Usług koordynowanego przez Polską Organizację Turystyki (POT) i zapewnia odpowiednie
doradztwo, mając ponadto dostęp do najnowszych informacji o programach pomocowych i
innych wydarzeniach ważnych dla lokalnej gospodarki.
Przy realizacji tego programu istotny będzie proces tworzenia takiego stowarzyszenia z
uwzględnieniem:
dostosowania formy organizacyjnej do celów jakie stowarzyszenie będzie
realizować
łatwości założenia, rejestracji i działania stowarzyszenia w określonej formule
i poziomie kosztów
dostępności różnych żródeł finansowania
wpływu założycieli (przede wszystkim UG) na działanie stowarzyszenia, jego
lokalizację
żródeł finansowania stowarzyszenia
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Jednostka wiodąca (osoba) odpowiedzialna za realizacje programu:
Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej we współpracy z lokalnymi gospodarstwami
agroturystycznymi
Szacunkowy koszt realizacji programu:
Koszt utworzenia i prowadzenia Stowarzyszenia nie powinien być wysoki i należy oszacować
go na poziomie ok. 15.000 zl.
Żródła finansowania:
Program powinien być finansowany przede wszystkim ze środków budżetu Gminy. Należy
dążyć również do pozyskania wsparcia finansowego z organizacji zewnętrznych np Polskiej
Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Funduszu Rozwoju i
Promocji Województwa Wielkopolskiego lub w ramach europejskich funduszy promujacych
rozwój agroturystyki.
Łączne finansowanie z budżetu gminy:
50% kosztów programu, tj. 7.500 zł.
Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji programu:
Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2005 – 31.12.2005 /wariant optymistyczny/,
01.05.2005 – 31.12.2005 /wariant realistyczny/, 01.05.2006 – 31.12.2007 /wariant
pesymistyczny/
Planowany efekt końcowy realizacji programu:
Końcowym efektem programu powinno być utworzenie funkcjonującej organizacji, będącej
w stanie zapewnić w ramach posiadanych możliwości, niezbędne doradztwo oraz promocję
dla gospodarstw agroturystycznych w Gminie Kramsk.
Zadania do zrealizowania:
Zadanie 4/4/1

- powołanie zespołu inicjatywnego koordynującego prace
związane z procecem założycielskim Stowarzyszenia.
Zadanie to będzie realizowane od 01.02.2005 - 28.02.2005 r.
Zadanie 4/4/2 - Forma organizacyjna i żródła finansowania Stowarzyszenia.
Zadanie to będzie realizowane od 01.03.2005 - 31.03.2005 r.
Zadanie 4/1/3 - podjęcie decyzji o lokalizacji Stowarzyszenia i jego wyposażeniu
biurowym.
Zadanie to będzie wykonane od 01.04.2005 - 30.04.2005 r.
Zadanie 4/1/4 - prawna rejestracja Stowarzyszenia i rozpoczęcie działalności.
Faktyczny czas realizacji tego zadania istotnie zależy
od wybranej formy organizacyjnej Stowarzyszenia.
Zadanie to będzie wykonane od 01.05.2005 - 30.12.2005 r
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Priorytety realizacyjne
Priorytetyzacja przedsięwzięć polega na ich pogrupowaniu według stopnia preferencji, co
umożliwia ustalenie właściwej ścieżki realizacji strategii rozwoju Gminy Kramsk.
Na wspólnym posiedzeniu komitetu koordynacyjnego i zespołów roboczych ds. strategii
Gminy Kramsk przed przeprowadzeniem priorytetyzacji należy okreslić i przyjąć do
zastosowania kryteria ocen i grupowania programów operacyjnych.
Kryteria oceny i grupowania programów operacyjnych powinny dotyczyć:
ważności dla społeczności Gminy Kramsk
stopnia ich technicznego i organizacyjnego przygotowania,
możliwości ich finansowania
liczby i jakości nowych miejsc pracy (zachowanie istniejących miejsc pracy)
zgodności z celami strategii
okresu w jakim będą zauważalne skutki działań
Proces priorytetyzacji powinien doprowadzić do pogrupowania programów operacyjnych
zawartych w strategii Gminy Kramsk na cztery kategorie:
Kategoria A: programy najważniejsze, przygotowane do realizacji i możliwe
do sfinansowania
Kategoria B: programy mniej ważne, przygotowane do szybkiej realizacji i możliwe
do sfinansowania
Kategoria C: programy najwazniejsze, nie przygotowane do realizacji, ale możliwe
do sfinansowania
Kategoria D: programy pozostałe, których szybka realizacja nie jest ani szczególnie
uzasadniona, ani możliwa.
Proces priorytetyzacji polega na przypisaniu każdego programu operacyjnego do jednej
z czterech powyższych kategorii przez członków komitetu koordynacyjnego i zespołów
roboczych ds. strategii Gminy Kramsk.
Po podsumowaniu wyników programy operacyjne zostaną zakwalifikowane do danej
kategorii według dominującej w ich przypadku liczby wskazań.
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Priorytetyzacja – wyniki:
Lp

Program operacyjny

1.

Program III/1/3
Budowa i remonty sieci dróg w gminie
Program III/1/1
Budowa sieci sanitarnej w gminie
Program I/3/3
Ułatwienie dostępu do kapitału rolnikom i firmom przez
stworzenie funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego
Program III/3/1
Zwiększenie jakości i dostępu usług zdrowotnych
w gminie
Program III/1/6
Budowa składowiska odpadów i wdrożenie segregacji
odpadów w gminie
Program I/4/4
Stworzenie programu promocji gminy opartego
na systemie preferencji i GZTI
Program III/1/5
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie
Program II/1/2
Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa gminnego

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Program II/2/2
Budowa pozytywnego wizerunku gminy w świadomości
młodzieży
Program I/4/2
Identyfikacja podstawowych barier i problemów
we wspólpracy firm z instytucjami publicznymi
Program I/3/1
Stworzenie w Kramsku organizacji wspierania małej
i średniej przedsiębiorczości (Kramskie Centrum
Wspierania Rolnictwa i Przedsiębiorczości)
Program I/2/3
Współpraca w przygotowaniu programu szkoleń,
praktyk i wymian doświadczeń dla rolników
Program I/1/3
Pomoc we wdrożeniu programu różnorodności
produkcji w gospodarstwach rolnych
Program I/2/1
Pomoc w przygotowaniu programu edukacji rolników
z uwzględnieniem Wspólnej Polityki Rolnej UE
Program I/2/2
Pomoc w wdrożeniu systemu organizacji grup
producentów rolnych, owoców i warzyw, przetwórców
i handlowców
Program II/2/3
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Lp

Przygotowanie projektu stypendiów dla dzieci
i młodzieży wiejskiej
Program operacyjny

17. Program I/4/1
Stworzenie Gminnego Zasobu Terenów Inwestycyjnych
(GZTI) oraz systemu udostępniania danych nt. gruntów,
lokali, siły roboczej, przetargów itp.
18. Program I/3/2
Nawiązanie kontaktów z instytucjami i doradcami w celu
wsparcia uczestnictwa MSP w programach UE
19. Program III/4/3
Opracowanie systemu promocji gminy ukierunkowanej
na odbiorców
20. Program II/1/1
Zagospodarowanie wolnego czasu w dziedzinie kultury
i oświaty
21. Program I/1/2
Pomoc we wdrożeniu programu zalesień i zadrzewień
22. Program II/3/1
Przygotowanie projektu „Alternatywnych form edukacji
przedszkolnej” w gminie
23. Program III/4/2
Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Kramsku
24. Program II/3/3
Pomoc w przygotowaniu projektu Poradni Planowania
Kariery Zawodowej uczniów
25. Program II/1/4
Organizacja Gminnego Centrum Edukacji Europejskiej
26. Program III/2/3
Opracowanie projektu zachowania gminnego
dziedzictwa kulturowego
27. Program III/1/7
Budowa obiektów dla potrzeb społeczności lokalnej
28. Program III/3/3
Pomoc w opracowaniu zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa w gminie
29. Program I/3/4
Pomoc w przygotowaniu programu szkoleń, praktyk
i wymian doświadczeń dla firm
Lp

Program operacyjny

30. Program I/4/3
Stworzenie systemu preferencji dla inwestorów oraz firm
kreujących nowe miejsca pracy (w zakresie zobowiązań,
podatków i obsługi)
31. Program I/1/1
Pomoc w rozwijaniu ekologicznej produkcji rolnej
i przetwórstwa rolno spożywczego. w gminie
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32. Program III/3/4
Opracowanie programu polityki prorodzinnej w gminie
33. Program II/1/3
Wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców ideii
samorządowej
34. Program I/1/4
Współpraca w zakresie usprawnienia systemu doradztwa
rolniczego
Lp

Program operacyjny

35. Program III/1/4
Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w gminie
36. Program III/3/2
Pomoc w zwiększeniu oferty w zaresie opieki społecznej
i kryzysowej w gminie
37. Program II/3/2
Zorganizowanie Gminnego Forum Organizacji
Społecznych
38. Program III/2/1
Pomoc we wdrożeniu menadżerskiego systemu
zarządzania kultura w gminie
39. Program II/2/1
Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego (pomoc
w tworzeniu małych spółdzielni)
40. Program III/2/2
Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi bibliotek
41. Program III/1/2
Budowa sieci gazowej w gminie
42. Program III/4/1
Budowa placów zabaw, ścieżek rowerowych oraz dla
turystyki konnnej
43. Program III/4/4
Pomoc w powołaniu Stowarzyszenia Gospodarstw
Agroturystycznych w gminie
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PROGRAMY OPERACYJNE NISKONAKŁADOWE
Lp

Program operacyjny

1.

Program III/3/1
Zwiększenie jakości i dostepu usług zdrowotnych
Program I/4/4
Stworzenie programu promocji gminy opartego na
systemie preferencji i GZTI
Program I/4/2
Identyfikacja podstawowych barier i problemów
we współpracy firm z instytucjami publicznymi
Program I/3/1
Stworzenie organizacji wspierania przedsiębiorczości
lokalnej (Kramskie Centrum Wspierania Rolnictwa
i przedsiębiorczości)
Program I/2/3
Współpraca w przygotowaniu programu szkoleń,
praktyk i wymian doświadczeń dla rolników
Program I/1/3
Pomoc we wdrożeniu programu różnorodności produkcji
w gospodarstwach rolnych
Program I/2/1
Pomoc w przygotowaniu programu edukacji rolników
z uwzględnieniem Wspólnej Polityki Rolnej UE
Program I/2/2
Pomoc w wdrożeniu systemu organizacji grup
producentów rolnych, owoców i warzyw, przetwórców
i handlowców
Program II/2/3
Przygotowanie projektu stypendiów dla dzieci
i młodzieży wiejskiej
Program I/4/1
Stworzenie Gminnego Zasobu Terenów Inwestycyjnych
(GZTI) oraz systemu udostępniania danych nt. gruntów,
lokali, sily roboczej, przetargów itp.
Program I/3/2
Nawiązanie kontaktów z instytucjami i doradcami w celu
wsparcia uczestnictwa MSP w programach UE
Program III/4/3
Opracowanie systemu promocji gminy ukierunkowanej
na odbiorców
Program II/3/3
Pomoc w przygotowaniu projektu Poradni Planowania
Kariery Zawodowej Uczniów
Program III/3/3
Pomoc w opracowaniu zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa w gminie
Program I/3/4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Lp

Pomoc w przygotowaniu programu szkoleń, praktyk
i wymian doświadczeń dla firm
Program operacyjny

16. Program I/4/3
Stworzenie systemu preferencji dla inwestorów oraz firm
kreujacych nowe miejsca pracy (w zakresie zobowiazań,
podatków i obsługi)
17. Program I/1/1
Pomoc w rozwijaniu ekologicznej produkcji rolnej
i przetwórstwa rolno spożywczego w gminie
18. Program III/3/4
Opracowanie programu polityki prorodzinnej w gminie
19. Program II/1/3
Wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców ideii
samorządowej
20. Program I/1/4
Współpraca w zakresie usprawnienia systemu doradztwa
rolniczego
21. Program II/3/2
Zorganizowanie Gminnego Forum Organizacji
Społecznych
22. Program III/2/1
Pomoc we wdrożeniu menadżerskiego systemu
zarządzania kulturą w gminie
23. Program III/2/2
Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi bibiotek
24. Program III/4/4
Pomoc w powołaniu Stowarzyszenia Gospodarstw
Agroturystycznych w gminie

KRAMSK, WRZESIEŃ 2004

4

B

Priorytet

Kategoria

13

C

10

C

8

C

6

C

4

C

19

D

16

D

15

D

8

D

84

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRAMSK
VOTER PUBLIC RELATIONS POZNAŃ

2.6 Harmonogram realizacji programów operacyjnych
Cele
Programy

2005
Rok
Kwartał 1 2 3 4

2006
1234

2007
1234

2008
1234

2009
1234

2010
1234

2011
1234

2012
1234

2013
1234

2014
1 2 34

2015-17
1234

I Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej
Cel nr 1: Rozwój upraw, hodowli oraz przetwórstwa płodów rolnych
Program 1/1 01.10.2005 – 30.06.2007
Program 1/2 01.03.2005 – 31.12.2009
Program 1/3 01.10.2006 - 31.03.2007
Program 1/4 01.05.2005 – 30.06.2005

Cel nr 2: Poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej
Program 2/1 01.05.2005 – 30.06.2005
Program 2/2 10.01.2005 – 31.12.2010
Program 2/3 01.10.2005 – 30.03.2006

Cel nr 3: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
Program 3/1 01.03.2006 – 31.10.2006
Program 3/2 01.10.2006 – 30.09.2008
Program 3/3 01.10.2006 – 31.12.2008
Program 3/4 10.01.2006 – 30.06.2006

Cel nr 4 Tworzenie nowych miejsc pracy w rolniczym sektorze gminy
Program 4/1 01.05.2005 – 30.10.2006
Program 4/2 10.01.2005 – 31.12.2005
Program 4/3 01.10.2006 – 30.10.2007
Program 4/4 01.05.2005 – 31.10.2007
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Cele
Programy

2005
Rok
Kwartał 1 2 3 4

2006
1234

2007
1234

2008
1234

2009
1234

2010
1234

2011
1234

2012
1234

2013
1234

2014
2015-17
1234
1234

II Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie
Cel nr 1: Wzrost szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie wiejskiej
Program 1/1 01.09.2005– 30.06.2007
Program 1/2 01.05.2005 –31.12.2010
Program 1/3 01.06.2005 – 31.12.2011
Program 1/4 01.06.2005 – 31.12.2011

Cel nr 2: Zahamowanie odpływu młodych ludzi z gminy
Program 2/1 01.05.2005 – 31.12.2017
Program 2/2 01.05.2005 – 31.12.2017
Program 2/3 01.05.2005 – 30.06.2008

Cel nr 3: Rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług publicznych a biznesem
Program 3/1 01.05.2006 – 30.06.2008
Program 3/2 01.05.2005 – 31.12.2005
Program 3/3 01.05.2006 – 30.06.2008
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Cele
Programy

2005
Rok
Kwartał 1 2 3 4

2006
1234

2007
1234

2008
1234

2009
1234

2010
1234

2011
1234

2012
1234

2013
1234

2014
1 2 34

2015-17
1234

III Wzrost jakości życia mieszkańców gminy
Cel nr 1: Realizacja inwestycji publicznych w gminie
Program 1/1 01.05.2005 – 31.12.2017
Program 1/2 10.01.2006 – 31.12.2017
Program 1/3 01.05.2005 – 31.12.2017
Program 1/4 10.01.2008 - 31.12.2017
Program 1/5 01.03.2005 – 31.12.2017
Program 1/6 01.03.2005 – 31.12.2017
Program 1/7 01.03.2005 – 31.12.2011

Cel nr 2: Zwiększenie oferty kulturalnej w gminie
Program 2/1 01.05.2005 – 31.12.2011
Program 2/2 01.05.2005 – 31.12.2011
Program 2/3 01.03.2005 – 31.12.2009

Cel nr 3: Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa w gminie
Program 3/1 01.03.2006 – 31.10.2008
Program 3/2 01.03.2007 – 31.12.2009
Program 3/3 10.01.2005 – 31.12.2009
Program 3/4 10.01.2006 – 31.12.2007

Cel nr 4: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, sportu i rekreacji w gminie
Program 4/1 01.03.2005 – 31.12.2010
Program 4/2 10.01.2005 – 31.12.2010
Program 4/3 01.05.2005 – 31.12.2017
Program 4/4 01.05.2005 – 31.12.2005
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Harmonogram realizacji programów operacyjnych niskonakładowych
Cele
Programy

2005
Rok
Kwartał 1 2 3 4

2006
1234

2007
1234

2008
1234

2009
1234

2010
1234

2011
1234

2012
1234

2013
1234

2014
1 2 34

2015-17
1234

Program III/3/1
01.03.2006 – 31.10.2008
Program I/4/4
01.04.2006–31.10.2008
Program I/4/2
10.01.2005 – 31.12.2005
Program I/3/1
01.03.2006 – 31.10.2006
Program I/2/3
01. 10..2005 – 30.03.2006
Program I/1/3
01.10.2006 – 31.03.2007
Program I/2/1
01.05.2005 – 30.06.2005
Program I/2/2
10.01.2005 – 31.12.2010
Program II/2/3
01.05.2005 – 30.06.2008
Program I/4/1
01.10.2006 – 30.10.2007
Program I/3/2
01.10.2006 – 30.09.2008
Program III/4/3
01.05.2005 – 31.12.2017
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Harmonogram realizacji programów operacyjnych niskonakładowych (cd)
Cele
Programy

2005
Rok
Kwartał 1 2 3 4

2006
1234

2007
1234

2008
1234

2009
1234

2010
1234

2011
1234

2012
1234

2013
1234

2014
1 2 34

2015-17
1234

Program II/3/3
01.05.2006 – 30.06.2008
Program I/3/4
10.01.2006 – 30.06.2006
Program I/4/3
01.10.2006 – 30.10.2007
Program I/1/1
01. 10..2005 – 30.06.2007
Program III/3/4
10.01.2006 – 31.12.2007
Program II/1/3
01.06.2005 – 31.12.2011
Program I/1/4
01.05.2005 – 30.06.2005
Program II/3/2
01.05.2006 – 30.06.2007
Program III/2/1
01.05.2007 – 31.12.2011
Program III/2/2
01.05.2007 – 31.12.2011
Program III/4/4
01.05.2006 – 31.12.2008
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2.8 Szacunkowy budżet realizacji programów operacyjnych (w tys. zł)
Oznaczenia: W – własne (środki z budżetu gminy Kramsk) ; Z – środki zewnętrzne
Cele
Programy

Rok
Środki

2005
W/Z

2006
W/Z

2007
W/Z

2008
W/Z

2009
W/Z

2010
W/Z

2011
W/Z

2012
W/Z

2013
W/Z

2014
W/Z

2015-17
W/Z

2005-2017
W/Z

-

-

-

-

-

-

-

Suma
W+Z

-

-

258/774
4/20
250/750
0/4
4/0

1032
24
1000
4
4

-

-

-

32/146
4/20
20/100
8/26

178
24
120
34

101/193
25/25
12/8
60/140
4/20

294
50
20
200
24

53/2
20/0
8/2
5/0
20/0

55
20
10
5
20

I Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości w gminie
Cel nr 1
Suma:
Program 1/1
Program 1/2
Program 1/3
Program 1/4
Cel nr 2
Suma:
Program 2/1*
Program 2/2*
Program 2/3
Cel nr 3
Suma:
Program 3/1
Program 3/2
Program 3/3
Program 3/4
Cel nr 4
Suma:
Program 4/1
Program 4/2
Program 4/3
Program 4/4
RAZEM I :

55/156 + 51/159 + 52/159 + 50/150 + 50/150 =
1/6
1/7
2/7
50/150
50/150
50/150
50/150
50/150
0/2
0/2
4/0
8/40
4/20
4/20
-

+ 8/40
4/20
4/20

8/26 + 4/20 + 4/20 =
4/20
4/20
4/20
4/6
-

53/92 + 24/48 +
25/25
4/2
4/3
20/45
20/45
4/20

-

18/2
5/0
8/2
5/0

+

+ 27/0 +
15/0
5/0
7/0

81/198 +

24/53
4/3
20/50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8/0 =
8/0

139/291 + 92/233 + 78/223 + 54/170

=
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Cele
Programy

Rok
Środki

2005
W/Z

2006
W/Z

2007
W/Z

2008
W/Z

2009
W/Z

2010
W/Z

2011
W/Z

2012
W/Z

2013
W/Z

2014
W/Z

-

-

-

2015-17
W/Z

2005-2017
W / Z

Suma
W+Z

4724/4231
375/360
4195/3640
14/21
140/210

8955
735
7835
35
350

85/80 + 85/80 + 85/80 + 85/80 + 255/240 = 1175/1200
60/80
60/80
60/80
60/80
180/240
840/1160
25/0
25/0
25/0
25/0
75/0
325/0
10/40

2375
2000
325
50

112/840
100/600
2/0
10/240

952
700
2
250

II Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie
Cel nr 1
Suma:
Program 1/1
Program 1/2
Program 1/3
Program 1/4

197/143 + 672/433+1087/778+ 992/1068 + 872/683 +882/1093 + 22/33 =
115/60 100/150 160/150
60/50
550/250 905/595 970/1035 850/650 860/1060
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30

Cel nr 2
Suma:
Program 2/1
Program 2/2
Program 2/3

97/110 + 97/110 + 98/110 + 98/110 + 95/100 + 95/100 +
70/100
70/100
70/100
70/100
70/100
70/100
25/0
25/0
25/0
25/0
25/0
25/0
2/10
2/10
3/10
3/10
-

Cel nr 3
Suma:
Program 3/1
Program 3/2
Program 3/3

27/150 + 27/230 + 29/230 + 29/230 =
25/150
25/150
25/150
25/150
2/0
2/80
4/80
4/80

RAZEM II:

-

-

-

-

321/403 + 796/773+ 1214/1118+1119/1408+ 967/783 + 977/1193 + 107/113 + 85/80 +
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Cele / rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-17

2005-17

Suma

Programy /
Środki

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W /Z

W/Z

W+Z

III. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy
Cel nr 1Suma:
Program 1/1
Program 1/2
Program 1/3
Program 1/4
Program 1/5
Program 1/6
Program 1/7

1122/2605 + 2284/3734 +
410/420
910/1970
200/200
562/2030
941/1324
70/95
167/120
60/60
60/60
20/0
6/60

Cel nr 2 Suma:
Program 2/1
Program 2/2
Program 2/3

48/18
30/0
3/3
15/15

+

33/33
1/1
2/2
30/30

Cel nr 3 Suma:
Program 3/1
Program 3/2
Program 3/3
Program 3/4

85/225
85/225

+

15/20
5/5
10/15

Cel nr 4 Suma:
Program 4/1
Program 4/2
Program 4/3
Program 4/4

85/23
14/15
60/0
4/0
7/8

+

RAZEM III.:

94/95
10/15
80/80
4/0
-

+

+

2453/4900 + 1830/4815 + 2760/5768 + 5400/6252 + 7055/7055 + 7205/7205 + 8120/8120 + 1165/1165 + 3443/3443 = 42837/55062
1310/2520
910/2720
1570/4440
1140/1900
340/340
340/340
340/340
340/340
1030/1030
8640/16360
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200
700/700
2500/2500
840/2045
465/1700
755/898
150/242
475/475
475/475
475/475
475/475
1424/1424
7037/11563
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
80/80
500/500
25/15
15/15
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
59/59
516/484
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
60/60
150/150
750/750
18/60
120/60
85/80
3760/3760
5890/5890
6040/6040
6955/6955
22894/22905
33/33
1/1
2/2
30/30

+

+ 290/275
10/10
250/250
20/0
10/15

+

129/175
25/75
100/100
4/0
-

33/33 +
1/1
2/2
30/30

33/33
1/1
2/2
30/30

+

32/32 +
2/2
30/30

34/34
4/4
30/30

350/250 +
250/250
100/0

60/60
60/60

+

60/60 =
60/60

-

-

-

-

+ 954/1030 + 1364/1460 +
50/130
20/20
900/900
1340/1440
4/0
4/0
-

104/95
100/95
4/0
-

+

2/0 =
2/0
-

-

-

-

1340/2871 + 2426/3882 +

2905/5383 +

RAZEM I+II+III: 1742/3472 + 3361/4946 +

4211/6734 +

33/33
1/1
2/2
30/30

+

340/260 +
10/10
250/250
80/0

3157/6138 + 4507/7511 +

24/21
20/21
4/0
-

+

+

34/34
4/4
30/30

+

34/34
4/4
30/30

+

23/23 =
8/8
15/15

370/340
35/5
35/35
300/300

97899
25000
5000
18600
1000
1000
1500
45799
710
40
70
600

1200/1150
25/25
750/750
405/345
20/30

2350
50
1500
750
50

2756/2899
239/371
2480/2520
30/0
7/8

5655
610
5000
30
15

5597/6440 + 7171/7168 + 7241/7239+ 8154/8154 + 1199/1199+ 3466/3466 = 47163/59451 =

106614

4354/7769+ 5528/8464 + 6574/7633 + 7278/7281 + 7326/7319 +8239/8234 + 1284/1279 + 3721/3706 = 53618/66837 =

120455
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Szacunkowy budżet realizacji programów operacyjnych niskonakładowych (w tys. zł)
Oznaczenia: W – własne (środki z budżetu gminy Kramsk) ; Z – środki zewnętrzne

Cele

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

20010

2011

2012

2013

2014

2015-17

2005-2017

Suma

Programy

Środki

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W /

W+Z

Program I/1/1
Program I/1/3
Program I/1/4
Program I/2/1*
Program I/2/3
Program I/3/1
Program I/3/2
Program I/4/1
Program I/4/2
Program I/4/3
Program I/4/4
Program II/1/3
Program II/2/3
Program II/3/2
Program III/2/1
Program III/2/2
Program III/3/1
Program III/3/4
Program III/4/3
Program III/4/4

1/6
4/0
4/20
5/0
8/2
5/0
2/3
2/10
2/0
30/0
3/3
-

RAZEM :

77/52

1/7
0/2
-

2/7
0/2
4/6

4/20
25/25
4/2
15/0
5/0
7/0
2/3
2/10
1/1
2/2
5/5
10/15
4/0
-

4/0
7/8
+

86/92

-

4/3
8/0
2/3
3/10
1/1
2/2
10/10
10/15
4/0
+

50/59

+

4/3
-

-

-

-

-

-

-

-

2/3
3/10
1/1
2/2
10/10

2/3
1/1
2/2
-

2/3
1/1
2/2
-

2/3
2/2
-

4/4
-

4/4
-

4/4
-

8/8
-

4/0
-

4/0
-

4/0
-

4/0
-

2/0
-

-

-

-

26/29 +

9/6

+

9/6

+

8/5
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+

6/4

+

4/4

+

4/4

+

8/8 =

Z

4/20
0/4
4/0
4/20
8/26
25/25
12/8
20/0
8/2
5/0
20/0
14/21
10/40
2/0
35/5
35/35
25/25
20/30
30/0
7/8

24
4
4
24
34
50
20
20
10
5
20
35
50
2
40
70
50
50
30
15

287/269

556
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3. Realizacja, monitoring i aktualizacja
strategii
3.1 System wspomagania realizacji strategii
Wdrożenie strategii wymaga tworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych do
skutecznej realizacji ustalonych planów.
Odpowiednio wykwalifikowana kadra pracowników Urzędu Gminy Kramsk, racjonalny
podział zadan na stanowiskach pracy w strukturach gminnych, sprawne procedury
postępowania, skoordynowana współpraca pomiędzy specjalistami (osobami
odpowiedzialnymi za realizację konkretnych programów operacyjnych) i zespołami
roboczymi Komitetu ds. strategii rozwoju oraz wdrożenie efektywnych systemów zarządzania
informacją – to podstawowe cechy sprawnie funkcjonującej organizacji, która zdolna jest
skutecznie wprowadzać w życie ustalenia wynikające z strategicznych planów rozwoju.
System organizacyjny procesu wspomagania realizacji strategii stanowić będą:
Władze Gminy Kramsk (Wójt, Przewodniczący rady),
Komisje Rady Gminy Kramsk,
Komitet Koordynacyjny oraz Zespoły Robocze ds. Strategii Rozwoju Gminy Kramsk
Władze Gminy Kramsk – główny organ wykonawczy.
Kluczową role w procesie wdrażania strategii odgrywać będą władze Gminy Kramsk, tz.
Wójt, Przewodniczący Rady oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.
W celu wyrażnego określenia odpowiedzialności za realizację programów operacyjnych dla
każdego z nich wyznaczono jednostkę lub osobę koordynującą.
Ogólny nadzór nad realizacją strategii wykonywany będzie przez Wójta Gminy.
Komisje Rady Gminy Kramsk – opiniowanie i ocena procesu wdrażania strategii.
Proces wdrażania strategii wspomagany będzie przez Komisje Rady Gminy, które powinny
pełnić następujące funkcje:
opiniujące wyniki procesu wdrażania strategii (monitoring), w tym kontrolujące
stopień realizacji poszczególnych programów,
adresata szczegółowych pytań i problemów pojawiających się w trakcie procesu
wdrażania strategii,
platformy dyskusji na temat wskażników efektywności poszczególnych programów
operacyjnych wdrażanej strategii,
organizacji osób opracowujących nowe programy operacyjne lub dokonujących ich
modyfikacji.
Uwzględniając powyższy katalog funkcji Komisji Rady Gminy władze Gminy Kramsk
organizować będą (raz na kwartał lub zgodnie z uzgodnieniami) spotkania sprawozdawcze,
podczas których czlonkowie Komisji informowani będą o wynikach realizacji
poszczególnych programów i na bieżąco o problemach związanych z wdrażaniem strategii.
Podczas spotkań sprawozdawczych Komisje będą miały możliwość zaprezentować swoje
stanowiska w kwestiach dotyczących osiąganych rezultatów realizacji strategii.
Zasadniczym elementem procesu wdrażania strategii będzie sprawne zarządzanie
poszczególnymi programami, projektami i zadaniami.
Będzie to związane z koniecznością podejmowania bieżących i szczegółowych decyzji
realizacyjnych, które będą poza sferą funkcji Rady Gminy Kramsk w tym zakresie.
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Komitet ds. Koordynacji Realizacji Strategii [KRS] – pełnienie funkcji doradczych.
Rolą KRS będzie angażowanie do współpracy przedstawicieli innych (poza wymienionymi)
lokalnych instytucji, stowarzyszeń oraz (w miarę mozliwości) liderów lokalnych i
mieszkańców Gminy Kramsk.
Podstawowe funkcje Komitetu w procesie wspomagania realizacji strategii będą ściśle
powiązane z możliwościami organizacji i osób współpracujących, które sprowadzać się będą
do:
pomocy w zarządzaniu bieżącymi programami operacyjnymi, a w ich ramach
zadaniami,
definiowania nowych problemów, dla których niezbędne będzie opracowanie nowych
programów operacyjnych i zadań,
monitorowania i modyfikacji istniejących programów i zadań.
Wszystkie działania organizacyjne procesu wspomagania strategii rozwoju Gminy Kramsk
powinny być podporządkowane podstawowemu celowi – identyfikacji przeszkód oraz
poszukiwaniu metod i rozwiązań, które pozwolą je pokonać.
3.2 Monitorowanie i aktualizacja strategii
Każda strategia rozwoju musi być dokumentem „żywym”, a więc takim który stwarza
możliwość dokonywania określonych modyfikacji wraz z upływem czasu i osiągania
kolejnych faz realizacji.
Długi horyzont czasowy (2005 – 2017) wymaga elastycznego planowania, w wyniku którego
buduje się programy i zadania, które jednak z różnych powodów trzeba aktualizować.
Programy i zadania raz ustalone nie powinny być uznawane za takie, które nie trzeba
zmieniać.
Nasz stosunek do nich musi być ciągle krytyczny w trosce o ich jak najlepszą realizację.
Co więcej, sama strategia powinna dopuszczać możliwość wprowadzania do jej zakresu
nowych programów operacyjnych, zwłaszcza wtedy gdy pojawiają się jakieś nowe problemy.
Zasadniczo każdy plan strategiczny powinien mieć charakter kroczący.
Corocznie, przy aktualizacji wieloletnich programów finansowych i inwestycyjnych
wszystkie realizowane zadania powinny być poddane przeglądowi, w wyniku którego mogą
być podejmowane decyzje o konieczności ich weryfikacji.
Natomiast w okresach kilkuletnich (np. co dwa lata) należy dokonać przeglądu celów
strategicznych oraz zasadniczych obszarów problemowych strategii.
W ten sposób strategia, jej programy i zadania mogą być dostosowane do aktualnych
warunków i pojawiających się nie przewidzianych (wcześniej) okoliczności.
Wersja elektroniczna Strategii Rozwoju Gminy Kramsk 2005 – 2017, która zawiera również
Raport o Stanie Gminy Kramsk oraz Model Analiz Strategicznych stwarza możliwość
monitorowania i aktualizacji w dowolnie wybranym czasie.
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Instrukcja aktualizacji i monitorowania
Strategii Rozwoju Gminy Kramsk
1.

Cel instrukcji

We współczesnym świecie wszyscy stawiamy na wysoką jakość dokumentów planistycznych,
a szczególnie na ich wiarygodność i szybkość dostepu do informacji, które są podstawą
podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania gminą.
Celem instrukcji jest wdrożenie nowoczesnych, elektronicznych metod strategicznego
planowania, którego jednym z zasadniczych elementów jest ciągła realizacja procesu kontroli
i ocen (monitorowowania), aktualizacji oraz weryfikacji stanu uwarunkowań rozwojowych
gminy, potwierdzanie lub ponowne wytyczanie celów głównych i pośrednich oraz okresowe
porównywanie planów z efektami podejmowanych działań w ramach programów
operacyjnych.
Od momentu, w którym rozpocznie się proces realizacji programu Strategii Rozwoju Gminy
Kramsk, jego przebieg nieuchronnie może ulec pewnym zmianom, zwłaszcza w przypadku
tych projektów, których realizacja zależy od uzyskania środków z Programu Wsparcia.
Mogą zmienić się uwarunkowania rozwojowe, problemy, struktura analizy programów i ich
finansowania, jak również skutki podejmowanych działań.
Może się zmienić nie tylko harmonogram realizacji programów operacyjnych, ale także ich
budżet oraz planowane przedsięwzięcia cząstkowe.
Punktem wyjścia niniejszej instrukcji jest Raport o Stanie Gminy Kramsk 1997 – 2002 oraz
Strategia Rozwoju Gminy Kramsk 2005 – 2017 – dokumenty planistyczne przyjęte uchwałą
Rady Gminy Kramsk do realizacji.
Poprzez ustalenie jasnych i przejrzystych ram postępowania postanawia się kwartalnie
monitorować oraz raz na dwa lata aktualizować Raport o Stanie Gminy Kramsk oraz
Strategię Rozwoju Gminy Kramsk.
Podstawowym elementem prac będzie wyodrębnienie i określenie: etapów działań
planistycznych, sposobów ich realizacji (narzędzi), terminów zakończenia prac, osób
odpowiedzialnych oraz systemu uzyskiwania efektów działań
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MODEL PROCEDURY
Aktualizacji i Monitorowania
Strategii Rozwoju Gminy Kramsk [SRG]
Działania planistyczne Sposób realizacji - narzędzia

Term. zakończ./osoba
odpowiedzialna

Etap I
Opracowanie systemu
organizacji procesu
wspomaga-nia
/monitorowania
i kontroli zmian SRG
Etap II
Ocena uwarunkowań
rozwojowych gminy –
model analiz
strategicznych, analiza
SWOT, analiza celów,
porównanie planów z
efektami podejmowanych działań

Czerwiec/Lipiec 2005
Określenie struktury organizacji
Przewodniczący Komisji
procesu wspomagania/ monitorowania koordynacyjnej SRG
SRG, zdefiniowanie planu komunikacji
i kontroli zmian,
opracowanie formularza zmian
Maj 2006 (co dwa lata)
Zebranie danych do Raportu o Stanie
Przewodniczący Komisji
Gminy z wykorzystaniem elektronicz- Koordynacyjnej SRG
nego modelu analiz strategicznych,
analiza przyjętych programów rozwoju,
ocena jakości usług publicznych,
analiza stanu infrastruktury
komunalnej, analiza SWOT oraz
podjętych uchwał.

Etap III
Sporządzanie
wniosków w sprawie
nowych programów
operacyjnych oraz
zadań cząstkowych
SRG.
Dokonanie weryfikacji
stanu realizacji SRG,
a szczególnie
przyjętych programów operacyjnych.

Etap IV
Ustalenie listy zmian
oraz programów
według priorytetów i
kategorii.
Przygotowanie
projektu zaktualizowanej wersji SRG na
lata 2006 - 2018
Priorytetów
inwestycyjnych

Czerwiec 2006 (co dwa
Wybór nowych programów
lata)
Przewodniczący Komisji
operacyjnych oraz zadań.
Przedstawienie stanu realizacji SRG. Koordynacyjnej SRG
Zebranie wniosków w sprawie nowych
programów operacyjnych oraz zmian
dotyczących realizowanych programów
operacyjnych /terminy, koszty/.
Wypełnienie formularza zmian dla
wnioskowanych programów operacyjnych według ustalonych wymogów.
Przygotowanie listy programów
operacyjnych według wewnętrznych
priorytetów. Przesłanie wniosków do
Komisji Koordynacyjnej SRG oraz
Wójta i Przewodniczącego Rady
Gminy.
Sierpień 2006 (co dwa
Zestawienie przesłanych wniosków ws lata)
zmian oraz programów operacyjnych.
Przewodniczący Komisji
Ocena zmian oraz wnioskowanych
Koordynacyjnej SRG
programów operacyjnych w oparciu o
przyjęte kryteria – prezentacja ocen.
Ustalenie listy programów
operacyjnych wg priorytetów i
kategorii – ranking programów
operacyjnych na podstawie uzyskanych
ocen.

Przygotowanie
prognozy dochodów
i wydatków budżeto wych 2006-2012

Przygotowanie prognozy dochodów
i wydatków budżetowych.
Przyjęcie nowych założeń makro i
mikro ekonomicznych.

Sierpień
Skarbnik Gminy
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Efekt
działania

Plan wspomagania/monitorowania/komunikacji/kontroli
zmian SRG
Raport o Stanie
Gminy 20032005 itd.
Raport o stanie
realizacji celów,
Lista efektów

Wnioski ws.
programów
operacyjnych.
Raport zmian
SRG.

Lista
programów
operacyjnych
według
priorytetów
oraz kategorii.

Ranking
programów
operacyjnych
na okres 2006 –
2018. Projekt
SRG 2006-2018

Prognoza
dochodów
i wydatków
budżetowych
2006 - 2012
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Etap V
Określenie limitów
wolnych środków na
zadania inwestycyjne.
Wybór zadań SRG
do realizacji w WPI
na lata 2006 –2012.

Analiza przygotowanej prognozy
wolnych środków budżetowych na lata
2006 – 2012.
Wybór zadań SRG do realizacji w WPI
z zachowaniem relacji wielkości
nakładów inwestycyjnych do poziomu
wolnych środków – przygotowanie
wstępnego projektu SRG i WPI.

Etap VI
Określenie zdolności Analiza możliwości wykorzystania
zewnętrznych źródeł finansowania
finansowej i
zadań inwestycyjnych
kredytowej gminy
Opracowanie wersji Weryfikacja wstępnej wersji SRG oraz
WPI, wprowadzenie korekt,
projektowej SRG
przygotowanie wersji projektowej SRG
oraz WPI
oraz WPI

Etap VII
Określenie skutków
finansowania zadań
przy udziale
środków zewnętrznych.
Opracowanie
zrównoważonego
projektu SRG/WPI
Etap VIII
Podjęcie uchwał w
sprawie SRG/WPI

Analiza zdolności finansowej gminy z
uwzględnieniem wzrostu zobowiązań z
tytułu nowych kredytów.

Weryfikacja wersji projektowej WPI,
wprowadzenie korekt, przygotowanie
zrównoważonego projektu WPI

Wrzesień 2006 (co dwa
lata)
Skarbnik Gminy

Limit wolnych
środków na zadania inwestycyjne.

Wrzesień 2006 (co dwa
lata)
Przewodniczący Komisji Wstępna wersja
Koordynacyjnej SRG
SRG i WPI
oraz WPI
Wrzesień 2006 (co dwa
lata)
Skarbnik Gminy

Wykaz możliwości
wzrostu zobowiązań budżetowych.

15 Październik (co dwa
lata)
Wersja
Przewodniczący Komisji projektowa SRG
Koordynacyjnej
oraz WPI
SRG/WPI oraz Wójt
Gminy
30 Październik 2006 (co
dwa lata)
Skarbnik Gminy

Skumulowany
wynik budżetowy
Zrównoważony
projekt SRG/WPI

15 Listopad2006 (co
dwa lata)
Wójt Gminy

Przedłożenie
projektu
SRG/WPI Radzie
Gminy

Grudzień2006 (co dwa
Przeprowadzenie analiz projektu
lata)
Rada Gminy
SRG/WPI przez komisje.
Wprowadzenie zmian przy jednoczesnej
ocenie możliwości finansowych.
Przyjęcie ostatecznej wersji SRG/WPI
przez Radę Gminy Kramsk

KRAMSK, WRZESIEŃ 2004

Uchwała Rady
Gminy w sprawie
SRG/WPI
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