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WST�P 

 
Dobrze funkcjonuj�cy sprawny samorz�d jako instytucja winien 

dysponowa� wielo�ci� i ró�norodno�ci� tzw. narz�dzi, do wspierania działa� i 
aktywno�ci mieszka�ców oraz pomagaj�cych zaspokoi� ich potrzeby. Wachlarz 
narz�dzi powinien by� szeroki i ró�norodny tak jak ró�norodne s� jednostki 
buduj�ce wspólnot� samorz�dow�. 

 
 „Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego” jest jednym z takich narz�dzi. 
Jest to dokument okre�laj�cy priorytetowe kierunki rozwoju powiatu w latach 
2000-2010. Dokument ten został zredagowany przez Małopolsk� Szkoł� 
Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na podstawie 
ustale� członków Konwentu Rozwoju Powiatu Kłobuckiego oraz sugestii i 
pomocy gmin powiatu. 

 
Niniejsze opracowanie zawiera propozycje działa� b�d�cych wynikami: 

wniosków z diagnozy strategicznej powiatu, badania klimatu dla 
przedsi�biorczo�ci, ustale� zespołów roboczych powstałych w ramach 
Konwentu oraz szerokich konsultacji. 

 
Ostateczna decyzja co do wdra�ania strategii (realizacji programów w niej 

zawartych), zale�e� b�dzie od akceptacji dokumentu przez Rad� Powiatu 
Kłobuckiego oraz wyników priorytetyzacji programów. 

 
Strategia, b�d�ca zasadnicz� cz��ci� opracowania, przygotowana została 

w układzie: strategiczne cele rozwoju, cele operacyjne, programy oraz 
podporz�dkowane im zadania. 
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CZ��� I METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGI� ROZWOJU 

POWIATU KŁOBUCKIEGO 
Proces programowania rozwoju gospodarczego powiatu kłobuckiego został oparty na 

metodzie partnerskiego planowania strategicznego. Pozwoliła ona na zaanga�owanie 

przedstawicieli ró�nych �rodowisk lokalnych, a w konsekwencji zwi�kszyła szans� na 

uzyskanie społecznej akceptacji dla przyj�tych rozwi�za�.  

Partnerskie planowanie strategiczne to: 

� Oparcie si� na długookresowej wizji rozwoju społeczno�ci terytorialnej, która uwzgl�dnia 

uwarunkowania ze strony szerszego systemu społeczno - gospodarczego (kraj, otoczenie 

mi�dzynarodowe) oraz bilans szans i zagro�e�; 

� Systematyczne i ukierunkowane na przyszło�� podejmowanie decyzji rozwojowych oraz 

koordynowanie działa� wdro�eniowych; 

� Stabilna i realistyczna podstawa prognozowania przyszło�ci oraz organizowania działa� 

dla osi�gni�cia zało�onych celów; 

� Twórczy proces wyboru nowych jako�ciowo celów rozwojowych; 

� Proces aktywnego dostosowania społeczno�ci i jej wewn�trznych struktur do 

zmieniaj�cych si� uwarunkowa�. 

Proces tak rozumianego planowania oznacza kilka faz prac, z których najwa�niejsze to: 

� Okre�lenie struktury organizacyjnej prac, czy szerzej faza organizowania si�; 

� Odpowied� na pytanie o obecn� sytuacj� danej społeczno�ci i jej otoczenie, a wi�c obraz 

�rodowiska; 

� Odpowied� na pytanie dok�d zmierzamy, czyli okre�lenie kluczowych dla rozwoju 

powiatu obszarów, deklaracja misji i analiza strategiczna jednostki i jej otoczenia; 

� Dokonanie definicji celów strategicznych i zada� jakie nale�y wykona�, aby je osi�gn��, a 

wi�c faza projekcyjna zako�czona ustaleniem planu strategicznego. 

Te wła�nie działania zostały podj�te i zrealizowane w powiecie kłobuckim w 

pierwszym półroczu 2000 roku. Ich wynikiem jest niniejszy dokument stanowi�cy Strategi� 

Rozwoju Powiatu Kłobuckiego. Ich nast�pstwem b�dzie wdro�enie zapisów Strategii, jej 

monitoring i aktualizacja. 

Prace nad Strategi� Rozwoju Powiatu Kłobuckiego prowadzone były na zlecenie 

Zarz�du Powiatu Kłobuckiego. W ramach konsultacji z władzami powiatu uzgodniono skład 

Konwentu oraz harmonogram prac. 
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KONWENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU KŁOBUCKIEGO 
 

PRZEWODNICZ�CY: MAREK SZTOLCMAN, STAROSTA POWIATU KŁOBUCKIEGO 

WICEPRZEWODNICZ�CY: HENRYK KRAWCZYK 

SEKRETARZ: STANISŁAW WALCZAK 

CZŁONKOWIE KONWENTU: 

TOMASZ BARDZI�SKI RYSZARD MROWIEC 
ZDZISŁAW B�BEN MARIAN OBERSZTYN 
JAROSŁAW BORECKI HENRYK OWCZAREK 
JERZY BUŁACZ JAN PAWELAK 
ZYGMUNT DEPTA JAN PERZ 
WIESŁAW DRYNDA BOGDAN PIETRZAK 
IRENA G�TKIEWICZ ZDZISŁAW PILARZA 
KAZIMIERZ GOLBA KAZIMIERZ RADEK 
MAREK GORZAŁKA TERESA RANDAK 
ZOFIA GRUCA WALDEMAR ROBAK 
ALINA JAGIELSKA MIECZYSŁAW SABOK 
GRA�YNA J�DRYCHA MAREK SAIWCKI 
JAN JEZIORSKI WŁADYSŁAW SERAFIN 
BARBARA J�DRYSZCZAK STANISŁAW SIEJA 
MAREK KAJOWSKI ANDRZEJ SOLNICA 
JERZY KALL ZENON SOLUCH 
LIDIA KARDAS BOGDAN SO�NIAK 
KRZYSZTOF KEMPA PAWEŁ STASIAK 
ANDRZEJ KIERUZEL ANDRZEJ SZCZYPIÓR 
JERZY KŁUDKA  MIROSŁAW SZYMANEK 
MIECZYSŁAW KOT MAŁGORZATA SZYMANEK 
KRYSTIAN KOTYNIA HENRYK �CIUBIDŁO 
STANISŁAW KOWALCZYK EL�BIETA �L�ZAK 
MAŁGORZATA KRUPA BOLESŁAW �WITAŁA 
ANDRZEJ KUCHARCZYK STANISŁAW TOMCZYK 
BOGUSŁAW LESZCZY�SKI TADEUSZ WIECZOREK 
JACEK LUPA EWA WIELOCH 
PIOTR MACH TADEUSZ WITT 
HALINA MAKLES JOLANTA WYDMUCH 
ALEKSANDRA MAJCHROWSKA ZBIGNIEW WYDMUCH 
BŁA�EJ MORKOWSKI  
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Ponadto w pracach Konwentu Rozwoju Gospodarczego uczestniczyli eksperci 

Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie: prof. dr 

hab. Jerzy Hausner, dr Łukasz Mamica, mgr Jarosław Bober, mgr Marcin Zawicki. 
   

HARMONOGRAM PRAC NAD STRATEGI� ROZWOJU POWIATU KŁOBUCKIEGO 

18 – 25 stycznia 

Wst�pna faza planowania strategicznego: 
• Spotkanie organizacyjne członków zespołu MSAP z przedstawicielami 

władz powiatu: ustalenie wst�pnego harmonogramu prac, zebranie 
podstawowych materiałów 

• Przygotowanie pierwszej sesji Konwentu Rozwoju Gospodarczego: 
zaproszenie uczestników, program sesji, materiały (harmonogram prac, 
formularz ankiety dla �rodowisk gospodarczych), prezentacje 

25 stycznia 
Pierwsze spotkanie Konwentu Rozwoju Gospodarczego 
• Przedstawienie celów projektu i harmonogramu oraz zada� KRG 
• Prezentacja Zało�e� Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

26 stycznia 
 – 10 marca 

• Przygotowanie i przeprowadzenie bada� ankietowych oceniaj�cych 
klimat dla przedsi�biorczo�ci  

• Prace zespołu MSAP nad diagnoz� powiatu 

13 marca 

Spotkanie Konwentu Rozwoju Gospodarczego: 
• Prezentacja i dyskusja diagnozy oraz wyników badania ankietowego 
• Wypracowanie analizy SWOT powiatu 
• Zdefiniowanie kluczowych problemów 
• Wybór zespołów zadaniowych i przyj�cie harmonogramu ich prac  

14 marca – 

16 maja 

• Praca w ramach zespołów zadaniowych w celu rozwini�cia Planów 
Działania (operacyjnych) zawieraj�cych: cele, programy oraz zadania 

• Prace zespołu MSAP nad Strategi� Rozwoju Gospodarczego Powiatu 
Kłobuckiego 

5 kwietnia Szkolenie w zakresie pozyskiwania �rodków pomocowych  

17 maja 

Spotkanie Konwentu Rozwoju Gospodarczego: 
• Omówienie i wspólny wybór Planów Działania, które wejd� w skład 

Strategii 
• Dyskusja 

18 maja 
– 5 czerwca 

• Prace nad redakcj� ostatecznej wersji Strategii oraz mechanizmów jej 
monitoringu i wdro�enia 

9 czerwca 

Spotkanie Konwentu Rozwoju Gospodarczego: 
• Prezentacja ko�cowej wersji dokumentu 
• Priorytetyzacja zada� 
• Dyskusja 
• Przyj�cie projektu „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu 

Kłobuckiego” 
    

Prace nad Strategi� Rozwoju Powiatu Kłobuckiego realizowane były zgodnie z 

powy�szym harmonogramem. Ka�dorazowo ustalano szczegółowy program sesji Konwentu, 

harmonogramy: Badania Ankietowego Klimatu dla Przedsi�biorczo�ci oraz pracy Zespołów 

Zadaniowych ds. Planów Działania. 
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CZ��� II ANALIZA STRATEGICZNA 

 

 

Na sesji Konwentu Rozwoju Powiatu Kłobuckiego w dniu 13 marca 2000r. 

przeprowadzono dyskusj� nad: 

• analiz� strategiczn� powiatu metod� SWOT 

• wyborem kluczowych obszarów dla rozwoju powiatu 

Podstaw� dla tych ustale� było wykorzystanie uprzednio przygotowanej “Diagnozy 

Strategicznej Powiatu Kłobuckiego”, zawieraj�cej tak�e wyniki Badania Ankietowego 

Klimatu dla Przedsi�biorczo�ci w powiecie kłobuckim. 

 

 

W rezultacie analizy strategicznej SWOT przyj�to nast�puj�ce ustalenia dotycz�ce 

mocnych i słabych stron powiatu oraz szans i zagro�e� dla jego rozwoju: 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Potencjał rolniczy Infrastruktura techniczna 

Potencjał turystyczny Wysokie bezrobocie 

Czyste �rodowisko Niska opłacalno�� i efektywno�� 
rolnictwa 

Dogodne poło�enie i powi�zania 
komunikacyjne Brak du�ych zakładów przemysłowych 

Du�a liczba małych i �rednich firm Niska zasobno�� finansowa gmin i 
powiatu 

Kapitał społeczny Słabo rozwini�ta baza turystyczna 

Ochrona zdrowia 
Telekomunikacja 

Poziom wykształcenia mieszka�ców 
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SZANSE ZAGRO�ENIA 

Blisko�� Aglomeracji Górno�l�skiej i 
Cz�stochowy Brak polityki w stosunku do rolnictwa 

Budowa autostrady A1 Niedostateczne finansowanie 
samorz�du terytorialnego 

Integracja europejska Zła koniunktura gospodarcza 

Napływ inwestorów i kapitału Polityka władz regionalnych wobec 
obszarów peryferyjnych 

Promocja produktu turystycznego 

Współpraca mi�dzypowiatowa 

Wzrost bezrobocia w województwie 
�l�skim 

Reforma o�wiaty 

Stabilny system podatkowy 
Konkurencja s�siednich powiatów 

 

 

 

Na podstawie zgłaszanych przez członków Konwentu obszarów i w wyniku dyskusji 

uzgodniono przyj�cie nast�puj�cych priorytetów (kluczowych problemów) strategii rozwoju 

powiatu:  

 

 

1. ROLNICTWO 

2. TURYSTYKA 

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

4. PRZEDSI�BIORCZO�� (M�P, NAPŁYW KAPITAŁU) 

5. OCHRONA �RODOWISKA 

6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
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  Konkretyzacja tych ustale� doprowadziła do powołania trzech grup tematycznych, 

zajmuj�cych si� nad wypracowaniem szczegółowych planów działania: 

 

GRUPA I: 

PRZEDSI�BIORCZO�� I TURYSTYKA (PRIORYTETY: 2 I 4) 

 

GRUPA II: 

ROLNICTWO ( OBEJMUJ�CA PRIORYTET 1) 

 

GRUPA III: 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOŁECZNA I OCHRONA �RODOWISKA 

(PRIORYTETY: 3, 6 I 5) 

 

 

  Poszczególne składniki analizy strategicznej gminy zostały powi�zane ze wskazanymi 

powy�ej obszarami zainteresowania grup tematycznych w nast�puj�cy sposób: 

 

Grupa I: PRZEDSI�BIORCZO�� I TURYSTYKA  

 

Przeprowadzona analiza sytuacji w powiecie kłobuckim wskazuje, i� 

przedsi�biorczo�� jest obszarem który w znacz�cym stopniu przyczyni� si� mo�e do rozwoju 

obszaru jak i poprawy poziomu �ycia mieszka�ców powiatu. Niew�tpliwie mocn� strona 

powiatu jest wielo�� i ró�norodno�� małych i �rednich firm. Atut ten nie jest w pełni 

wykorzystany, gdy� firmy te nastawione na kreacj� samozatrudnienia nie generuj� z reguły 

nowych miejsc pracy. Jedn� z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niew�tpliwie niezale�ny od 

władz samorz�dowych koszt pozyskiwania funduszy na rozwój i modernizacj� firm. Z drugiej 

strony – na co wyra�nie wskazuj� przedsi�biorcy zauwa�alny jest brak wsparcia dla sektora 

małych i �rednich przedsi�biorstw (M�P) oraz rzetelnej informacji w tym zakresie która 

docierałaby we wła�ciwym czasie do wła�cicieli firm tego sektora. Pewn� barier� dla rozwoju 

przedsi�biorczo�ci stanowi� mo�e poziom wykształcenia mieszka�ców wskazywany jako 

słaba strona powiatu oraz brak du�ych zakładów przemysłowych, które stanowiłyby 

naturalnego odbiorc� produktów (b�d� podzespołów czy półproduktów) i usług małych 
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lokalnych firm. Szanse rozwoju w tym obszarze upatrywane s� dosy� szeroko: od 

bezpo�rednich inwestycji (napływ inwestorów i kapitału), dogodnego poło�enie wzgl�dem 

aglomeracji górno�l�skiej i Cz�stochowy poprzez dostrzeganie korzy�ci jakie mo�e przynie�� 

projektowany przebieg autostrady A1 do umiej�tnego wykorzystania szans stwarzanych przez 

proces integracji europejskiej. Co szczególnie istotne dostrzegane s� tak�e zagro�enia dla 

lokalnego rozwoju gospodarczego wynikaj�ce ze złej koniunktury gospodarczej, polityki 

władz regionalnych wobec obszarów peryferyjnych województwa �l�skiego i wreszcie 

bezpo�redniej konkurencji powiatów s�siednich. 

W kontek�cie rozwoju przedsi�biorczo�ci dostrzega� nale�y tak�e mo�liwo�ci rozwoju 

bran�y turystycznej, której szanse dostrzegane s� w istniej�cym i niewykorzystanym 

potencjale turystycznym oraz jako�ci �rodowiska naturalnego przy jednoczesnym 

dostrzeganiu słabo�ci lokalnej bazy turystycznej. 

 

 

Grupa II: ROLNICTWO 

 

Diagnoza i analiza strategiczna powiatu kłobuckiego wskazuj� na rolnictwo jako 

szczególn� bran�� gospodarki powiatu. Przemawia za tym zarówno znaczny odsetek ludno�ci 

zwi�zanej zawodowo z rolnictwem i przetwórstwem rolnym oraz dominuj�c� rol� tych form 

gospodarowania w kreacji dochodów ludno�ci kłobuckiej. 

Zdefiniowanie obszaru problemowego jako: rolnictwo i otoczenie rolnictwa nie 

oznacza, �e w tej cz��� strategii znajduj� si� zagadnienia dotycz�ce całej problematyki wsi. 

Restrukturyzacja obszarów wiejskich jest bowiem blisko zwi�zana równie� z tworzeniem 

alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem, o czym mowa w cz��ci po�wi�conej 

przedsi�biorczo�ci i turystyce, a tak�e doskonaleniem infrastruktury technicznej i społecznej 

na wsi. 

Problemy powiatu kłobuckiego dotycz�ce produkcji rolnej, rynku i przetwórstwa 

rolnego s� zbie�ne z problemami charakteryzuj�cymi całe rolnictwo polskie. Uwarunkowania 

prawne, polityczne, społeczne i finansowe rolnictwa daj� pa�stwu i jego agendom najwi�ksze 

mo�liwo�ci w restrukturyzacji tej dziedziny gospodarki. Reformowanie rolnictwa 

kłobuckiego jest wi�c przede wszystkim zale�ne od jako�ci i skuteczno�ci wdra�ania 

pa�stwowych instrumentów wspierania restrukturyzacji rolnictwa. 
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Z tego powodu przedsi�wzi�cia nakre�lone w tym obszarze strategii powiatu 

kłobuckiego maj� charakter przede wszystkim działa� o charakterze organizacyjno-

promocyjnym. Ich celem jest przygotowanie producentów i przetwórców pod wzgl�dem 

merytorycznym i organizacyjnym do korzystania z instrumentów pa�stwowych oraz Unii 

Europejskiej. 

Realizacja strategii w obszarze rolnictwo i otoczenie rolnictwa wymaga 

zaanga�owania wielu podmiotów działaj�cych w bran�y rolnej. Rol� władz samorz�dowych: 

tak powiatowych jak i gminnych powinna by� w tej materii przede wszystkim wychodzenie z 

inicjatyw� na rzecz integracji podmiotów działaj�cych w rolnictwie i jego otoczeniu oraz 

pełnienie funkcji organizatorskich. 

 

Grupa III: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOŁECZNA I OCHRONA 

�RODOWISKA  

 

Z przeprowadzonej diagnozy strategicznej oraz  analizy SWOT wynika, i� powiat 

kłobucki stoi przed konieczno�ci� realizacji znacznych inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej. Wykorzystanie jego mocnych stron jakie zwi�zane s� ze stosunkowo 

nieska�onym �rodowiskiem naturalnym i blisko�ci� aglomeracji �l�skiej uzale�nione jest 

wła�nie od dysponowania odpowiednio rozwini�t� infrastruktur�. Je�eli nie przeprowadzi si� 

planowanej akcji kanalizowania i rozbudowy oczyszczalni �cieków to powiat mo�e przesta� 

by� postrzegany jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku, a tak�e mo�e to powodowa� 

zmniejszenie zainteresowania potencjalnych inwestorów. Tak�e szanse na przyspieszony 

rozwój gospodarczy powiatu w zwi�zku z planowan� budow� autostrady, (a zwłaszcza w�zła 

w Lgocie) mog� by� nie wykorzystane w pełni w przypadku niedorozwoju pozostałej 

infrastruktury w powiecie. Ochrona przeciwpowodziowa wymaga znacznych nakładów 

finansowych, w strategii uj�te zostały podstawowe zadania zwi�zane z t� dziedzin�. Nale�y 

pami�ta�, i� budowa zbiorników retencyjnych nie tylko zwi�kszy bezpiecze�stwo 

przeciwpowodziowe ale tak�e zwi�kszy walory turystyczne powiatu. 

 Poziom usług zdrowotnych i socjalnych w powiecie kłobuckim jest ubogi je�li 

porówna� go z innymi powiatami województwa �l�skiego. Priorytetowym zadaniem w tym 

zakresie wydaje si� utworzenie szpitala powiatowego co nie jest zwi�zane z budow� nowego 

obiektu lecz adaptacj� istniej�cej bazy. To wła�nie wyst�puj�ca w powiecie wolna baza 

lokalowa w postaci obiektów po byłych szkołach podstawowych stanowi doskonałe zaplecze 
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do zapewnienia dla mieszka�ców powiatu usług o charakterze socjalnym. Nie wolno w 

�adnym wypadku doprowadzi� do degradacji tej bazy. Wa�ny jest równie� psychologiczny i 

społeczny aspekt zagospodarowania obiektów po byłych szkołach podstawowych, ich 

dewastacja lub opuszczenie spotka si� z wysokim niezadowoleniem ze strony mieszka�ców, 

którzy cz�sto osobi�cie byli zaanga�owani w tworzenie tej bazy. W powiecie nale�y utworzy� 

dom opieki społecznej, dom spokojnej staro�ci oraz �rodowiskowy dom dziennego pobytu. 

Jak ju� wspomniano nie ma potrzeby budowania nowych obiektów, mo�liwa bowiem jest 

adaptacja istniej�cej, wolnej bazy lokalowej. 

 Wi�zanie szans rozwojowych z turystyk� wymaga tworzenia odpowiedniej bazy 

turystycznej oraz klimatu otwarto�ci na turystów. W działania te doskonale wpisuje si� 

utworzenie w Kłobucku muzeum Jana Długosza, przemawiaj� za tym tak�e stosunkowo 

niskie koszty jego utworzenia. Nale�y wykorzysta� sytuacj� w której ksi�dz proboszcz parafii 

�w. Marcina w Kłobucku wyraził wol� udost�pnienia odpowiedniego lokum zwi�zanego 

historycznie z pobytem Jana Długosza, składaj�cego si� z trzech pomieszcze� w ko�ciele �w. 

Marcina posiadaj�cych osobne wej�cie.  
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CZ��� III STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
Przeprowadzone diagnoza i analiza strategiczna powiatu pozwalaj� na zdefiniowanie 

jego misji rozwojowej. 

MISJA ROZWOJU POWIATU KŁOBUCKIEGO: 

PODNIESIENIE ATRAKCYJNO�CI POWIATU DLA  

MIESZKA�CÓW, PRZEDSI�BIORCÓW, INWESTORÓW 

POPRZEZ WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ 

 

Tak zdefiniowana misja rozwoju uprawnia do zdefiniowania celów strategicznych 

które zostały okre�lone w nast�puj�cy sposób: 

 

CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  11  

RROOZZWWÓÓJJ  PPOOTTEENNCCJJAAŁŁUU  GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEGGOO  PPOOWWIIAATTUU  

KKŁŁOOBBUUCCKKIIEEGGOO  

CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  22  

PPOOPPRRAAWWAA  EEFFEEKKTTYYWWNNOO��CCII  PPRROODDUUKKCCJJII  RROOLLNNEEJJ  

WW  PPOOWWIIEECCIIEE  KKŁŁOOBBUUCCKKIIEEMM  

CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  33  

PPOOPPRRAAWWAA  JJAAKKOO��CCII  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  44  

PPOOPPRRAAWWAA  SSTTAANNUU  ��RROODDOOWWIISSKKAA  NNAATTUURRAALLNNEEGGOO  

WW  PPOOWWIIEECCIIEE  

CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  55  

RROOZZWWÓÓJJ  II  MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  

TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ 
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Dla realizacji tak zało�onych celów strategicznych przyj�to ich rozwini�cia na cele 

operacyjne, które z kolei zostały poddane uszczegółowieniu poprzez rozpisanie na programy i 

zadania stanowi�ce przedsi�wzi�cia realizacyjne. Pełny układ strategii zawiera: 

• plany działania dla poszczególnych grup; 

• drzewa celów, b�d�ce prezentacj� graficzn� planów działania; 

• zestawienia tabelaryczne w których cele, programy i zadania zostały 

zoperacjonalizowane. 

 

III.1 PRZEDSI�BIORCZO�� I TURYSTYKA 

Cel strategiczny 1: 
ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU KŁOBUCKIEGO 

 
Realizacja tego celu słu�y� ma przede wszystkim zapewnieniu pracy i wysokiego 

poziomu �ycia mieszka�com powiatu. Mo�liwe jest to wła�nie poprzez stworzenie i rozwój 
pr��nej i konkurencyjnej gospodarki lokalnej – zapewniaj�cej prac� dla mieszka�ców na 
terenie powiatu. Maj�c na uwadze długofalowy rozwój nale�y d��y� do kreowania stabilnych 
i wysokich jako�ciowo miejsc pracy. Projektowany rozwój funkcji turystycznych wymaga 
ponadto skupienia si� na nieuci��liwych dla �rodowiska rodzajach działalno�ci. Realizacja tak 
zało�onego celu z uwzgl�dnieniem w jego obszarze turystyki jako formy aktywno�ci 
gospodarczej pozwoli z jednej strony na stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla 
mieszka�ców wła�nie w turystyce (szczególnie na terenach wiejskich mo�e to by� sposobem 
dla zapewnienia alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem). Rozwój turystyki stanowi� 
b�dzie tak�e wykorzystanie istniej�cego potencjału powiatu w tym zakresie.  
 
Zało�enia te skutkuj� przyj�ciem nast�puj�cych celów operacyjnych dla powy�ej przyj�tego 
celu strategicznego: 
 
Cele operacyjne: 
1.1 Wspieranie rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw (M�P) 
 
1.2 Przyci	ganie inwestorów krajowych i zagranicznych (niekonkurencyjna wobec 

istniej	cych podmiotów działalno�
 produkcyjna) 
 
1.3 Promocja gospodarcza powiatu 
 
1.4 Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywno�ci gospodarczej 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 1.1: 
Wspieranie rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw (M�P), proponuje si� przyj�cie 
nast�puj�cych programów: 
1.1.1. Stworzenie systemu komunikacji i informacji (władze – biznes, informacje o UE i 
post�pach integracji, pomocy dla M�P) 
1.1.2. Stworzenie systemu bezpłatnej informacji dla M�P dotycz�cej obrotu gospodarczego 
(rzetelno�� kontrahentów, problemy prawne) 
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1.1.3. Utworzenie funduszu por�cze� kredytowych 
1.1.4. Racjonalizacja obci��e� z tytułu podatków lokalnych (tworzenie preferencji dla 
wybranych rodzajów działalno�ci) 
1.1.5. Ubieganie si� i wykorzystywanie �rodków na aktywne formy zwalczania bezrobocia 
 
Zadania dla realizacji programu 1.1.1.: 
Stworzenie systemu komunikacji i informacji (władze – biznes, informacje o UE i 
post�pach integracji, pomocy dla M�P): 
1.1.1.1.Zorganizowanie Powiatowego Forum Przedsi�biorczo�ci 
1.1.1.2.Stworzenie Powiatowego Punktu Informacyjnego dla Firm [PPIF] (informacje z 

zakresu pomocy dla M�P i zasad funkcjonowania przedsi�biorstw w UE) 
1.1.1.3.Promocja wykorzystywania i utworzenie systemu ł�czno�ci elektronicznej (e-mail. 

wykorzystanie Internetu) pomi�dzy przedsi�biorcami a PPIF 
1.1.1.4.Organizacja misji gospodarczych i wyjazdowych oraz przyjmowanie misji 

odwiedzaj�cych powiat 
 
Zadania dla realizacji programu 1.1.2.: 
Stworzenie systemu informacji (w tym bezpłatnej) dla M�P dotycz	cej obrotu 
gospodarczego (rzetelno�
 kontrahentów, problemy prawne): 
1.1.2.1.Przeprowadzenie ankiety w�ród przedsi�biorców nt. ich zapotrzebowania 
informacyjnego w tym w zakresie porad prawnych 
1.1.2.2. Okre�lenie warunków udzielania bezpłatnych porad (odbiorcy) i trybu ich udzielania 
1.2.2.3. Uruchomienie punktu informacyjnego 
1.2.2.4. Upowszechnienie informacji o usługach i trybie ich �wiadczenia przez punkt 
 
Zadania dla realizacji programu 1.1.3.: 
Utworzenie funduszu por�cze� kredytowych: 
1.1.3.1. Zapoznanie si� z zasadami funkcjonowania i osi�gni�ciami funduszy działaj�cych w 
Polsce 
1.1.3.2. Przeprowadzenie akcji informacyjno-sonda�owej w�ród przedsi�biorców w zakresie 
zainteresowania produktami funduszu 
1.1.3.3. Wybór i uzgodnienia formy prawnej funduszu, przygotowanie dokumentacji 
organizacyjnej 
1.1.3.4. Uruchomienie działalno�ci funduszu 
 
Zadania dla realizacji programu 1.1.4.: 
Racjonalizacja obci	�e� z tytułu podatków lokalnych dla działaj	cych firm (tworzenie 
preferencji dla wybranych rodzajów działalno�ci): 
1.1.4.1. Identyfikacja stawek i ulg w zakresie podatków lokalnych stosowanych w gminach 
powiatu kłobuckiego 
1.1.4.2. Promocja idei jednolitego systemu ulg i preferencji 
1.1.4.3. Wspólne wypracowanie zasad i kryteriów składaj�cych si� na system ulg i preferencji 
1.1.4.4. Wdro�enie systemu ulg i preferencji 
1.1.4.5. Wspólna i kompleksowa promocja systemu ulg i preferencji gmin powiatu 
kłobuckiego (vide program 1.2.1 oraz 1.3.1) 
 
Zadania dla realizacji programu 1.1.5.: 
Ubieganie si� i wykorzystywanie �rodków na aktywne formy zwalczania bezrobocia: 
1.1.5.1. Ubieganie si� o �rodki w ramach programów zwalczaj�cych bezrobocie 
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1.1.5.2. Ubieganie si� o �rodki w ramach programów specjalnych opracowywanych wspólnie 
z lokalnymi władzami i przedsi�biorcami 
1.1.5.3. Opracowanie wspólnie ze szkołami ponad gimnazjalnymi kompleksowej oferty 
programów wspomagaj�cych start na rynku pracy dla absolwentów 
1.1.5.4. Upowszechnianie informacji o ofercie i programach w zakresie aktywnych form 
zwalczania bezrobocia w�ród zainteresowanych stron 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 1.2: 
Przyci�ganie inwestorów krajowych i zagranicznych (niekonkurencyjna wobec istniej�cych 
podmiotów działalno�� produkcyjna): 
1.2.1. Stworzenie spójnego systemu preferencji i udogodnie� dla potencjalnych inwestorów w 
gminach powiatu kłobuckiego 
1.2.2. Stworzenie Powiatowej Bazy Ofert Inwestycyjnych (z wyeksponowaniem terenów 
wokół autostrady A1) 
 
Zadania dla realizacji programu 1.2.1.: 
Stworzenie spójnego systemu preferencji i udogodnie� dla potencjalnych inwestorów w 
gminach powiatu kłobuckiego: 
1.2.1.1. �cisłe okre�lenie docelowych odbiorców systemu (wielko�� inwestycji, bran�e i 
rodzaje działalno�ci) 
1.2.1.2. Opracowanie i promocja systemu na wzór systemu ulg i preferencji dla istniej�cych 
firm lokalnych (vide program 1.1.4) 
 
Zadania dla realizacji programu 1.2.2.: 
Stworzenie Powiatowej Bazy Ofert Inwestycyjnych (z wyeksponowaniem terenów wokół 
autostrady A1): 
1.2.2.1. Okre�lenie zakresu usług, potrzeb technicznych oraz zapotrzebowania 
informacyjnego 
1.2.2.2. Zorganizowanie w Starostwie Powiatowym stanowiska pracy ds. Powiatowej Bazy 
Ofert Inwestycyjnych (w ramach komórki zajmuj�cej si� promocj� powiatu) 
1.2.2.3. Wystosowanie oferty dla gmin i przedsi�biorców zach�caj�cej do korzystania z PBOI 
1.2.2.4. Rozpowszechnianie i prezentacja ofert PBOI 
1.2.2.5. Kojarzenie partnerów 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 1.3: 
Promocja gospodarcza powiatu: 
1.3.1. Opracowanie i realizacja polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu (w tym min. 
bie��ca aktualizacja stron internetowych, atut przebiegu autostrady) 
1.3.2. Stworzenie bazy i aktywne udost�pnianie danych o podmiotach gospodarczych i ich 
produktach 
 
Zadania dla realizacji programu 1.3.1.: 
Opracowanie i realizacja polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu (w tym min. 
bie�	ca aktualizacja stron internetowych, atut przebiegu autostrady): 
1.3.1.1. Umocowanie w strukturze Starostwa komórki zajmuj�cej si� promocj� powiatu 
1.3.1.2. Opracowanie kompleksowej polityki promocji powiatu kłobuckiego 
1.3.1.3. Opracowanie zasad wewn�trznej polityki informacyjnej (starostwo, strarostwo-
gminy) 
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Zadania dla realizacji programu 1.3.2.: 
Stworzenie bazy i aktywne udost�pnianie danych o podmiotach gospodarczych i ich 
produktach: 
1.3.2.1. Stworzenie standardu informacyjnego o podmiotach gospodarczych powiatu 
1.3.2.2. Ustalenia zasad oraz kanałów zbierania i rozpowszechniania informacji 
1.3.2.3. Przedstawienie oferty firmom powiatu kłobuckiego 
1.3.2.4. Zebranie ofert i uruchomienie funkcjonowania bazy 
1.3.2.5. Promocja mo�liwo�ci kooperacji z lokalnymi zakładami 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 1.4: 
Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywno�ci gospodarczej: 
1.4.1. Opracowanie i rozwój produktu turystycznego powiatu 
1.4.2. Promocja walorów i produktu turystycznego ziemi kłobuckiej 
1.4.3. Rozwój i modernizacja bazy turystycznej i infrastruktury towarzysz�cej 
 
Zadania dla realizacji programu 1.4.1.: 
Opracowanie i rozwój produktu turystycznego powiatu: 
1.4.1.1. Zewidencjonowanie potencjału turystycznego powiatu (atrakcji, bazy i infrastruktury 
turystycznej) 
1.4.1.2. Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego powiatu kłobuckiego (w tym 
min. turystyka weekendowa) 
 
Zadania dla realizacji programu 1.4.2.: 
Promocja walorów i produktu turystycznego ziemi kłobuckiej: 
1.4.2.1. Instytucjonalizacja obsługi ruchu turystycznego i promocji turystycznej na szczeblu 
powiatu (powiatowe centrum informacji turystycznej). 
1.4.2.2. Opracowanie i wdro�enie koncepcji promocji turystycznej powiatu 
1.4.2.3. Prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego w powiecie 
 
Zadania dla realizacji programu 1.4.3.: 
Rozwój i modernizacja bazy turystycznej i infrastruktury towarzysz	cej: 
1.4.3.1. Weryfikacja istniej�cej bazy i infrastruktury powiatu pod k�tem komplementarno�ci 
wobec produktu turystycznego powiatu 
1.4.3.2. Tworzenie warunków dla modernizacji i rozbudowy bazy i infrastruktury turystycznej 
(np. inwestycje bezpo�rednie – zbrojenie terenów, obsługa administracyjna, preferencje, 
pomoc w poszukiwaniu inwestorów dla konkretnych obiektów np. pola golfowe) 
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III.2 ROLNICTWO I OTOCZENIE ROLNICTWA 

 
Cel strategiczny 2: 

Poprawa efektywno�ci produkcji rolnej w powiecie kłobuckim 
 
 Z diagnozy strategicznej powiatu kłobuckiego wynika, �e rolnictwo stanowi kluczow� 
gał�� gospodarki powiatu. Istotny wpływ gospodarki rolnej na rozwój powiatu potwierdzaj� 
tak�e rezultaty analizy SWOT powiatu, przeprowadzonej z udziałem członków Konwentu 
Rozwoju Powiatu Kłobuckiego. 
 Formułuj�c zapisy Strategii rozwoju powiatu kłobuckiego w obszarze rolnictwo, 
postanowiono oprze� si� m.in. na nast�puj�cych zało�eniach: 
1. Strategia, poza funkcj� realizacyjn�, powinna równie� pełni� funkcj� prognostyczn�. 
2. Strategia powinna uwzgl�dnia� przyszłe członkostwo Polski w strukturach Unii 

Europejskiej, a wi�c zawiera� elementy dostosowawcze. 
3. Poza działaniami, które s� inicjowane i realizowane na poziomie lokalnym (gminnym i 

powiatowym), strategia powinna proponowa� przedsi�wzi�cia polegaj�ce na sprawnym 
stosowaniu instrumentów pa�stwowych. 

 
Zało�enia te skutkuj� przyj�ciem nast�puj�cych celów operacyjnych dla powy�ej przyj�tego 
celu strategicznego: 
 
Cele operacyjne: 
 
2.1 Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci opartej na 
lokalnych tradycjach i do�wiadczeniu 
 
2.2 Dostosowywanie jako�ci produkcji rolniczej powiatu kłobuckiego do wymogów Unii 
Europejskiej 
 
2.3 Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa 
 
2.4 Restrukturyzacja obszarowa i funkcjonalna terenów rolniczych 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 2.1: 
Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci opartej na lokalnych 
tradycjach i do�wiadczeniu: 
2.1.1. Rozwój chowu trzody chlewnej 
2.1.2. Rozwój uprawy truskawek 
2.1.3. Rozwój produkcji owoców i warzyw gruntowych na potrzeby przemysłu rolno-
spo�ywczego 
2.1.4. Rozwój chowu bydła mlecznego i opasowego 
2.1.5. Tworzenie warunków sprzyjaj�cych rozwojowi działów specjalnych produkcji rolnej 
2.1.6. Promocja integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem 
2.1.7. O�ywienie działalno�ci istniej�cych spółdzielni rolniczych 
2.1.8. Upowszechnianie pa�stwowych instrumentów wspieraj�cych restrukturyzacj� rolnictwa 
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Zadania dla realizacji programu 2.1.1.: 
Rozwój chowu trzody chlewnej: 

Bez wzgl�du na losy ustawy o grupach producentów rolnych, zakłada si�, �e realizacja 
programów słu��cych specjalizacji produkcji rolnej w powiecie winna rozpoczyna� si� 
działaniami zorientowanymi na wsparcie tworzenia grup producenckich. 
2.1.1.1. �wiadczenie bie��cej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców trzody chlewnej. 

Grupy hodowców zainteresowanych powołaniem grupy producentów i przetwórców 
trzody chlewnej powinny otrzyma� wszechstronne wsparcie, przede wszystkim o charakterze 
merytoryczno-organizacyjnym, głównie w fazie formowania grupy. Pomocne w tym 
wzgl�dzie mog� by� lokalne do�wiadczenia. Pomoc doradcza powinna obj�� równie� 
rozwi�zywanie wszelkich problemów pojawiaj�cych si� w pó�niejszych etapach działalno�ci 
grup. 
2.1.1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych tworzeniem grup 
producentów i przetwórców trzody chlewnej, w tym opartych na zasadach działalno�ci 
spółdzielczo�ci rolniczej. 
2.1.1.3. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów powstaj�cych grup 
producentów i przetwórców trzody chlewnej w celu zaznajomienia z zasadami 
funkcjonowania grup w innych miejscach. 

Nale�y rozwa�y� mo�liwo�� organizacji wyjazdu studialnego maj�cego na celu 
zaznajomienie z funkcjonowaniem podobnego typu grup b�d� na obszarze pa�stw Unii 
Europejskiej lub w kraju. 
2.1.1.4. Zorganizowanie lokalnego forum producentów i przetwórców trzody. 

Zało�eniem zorganizowania forum jest doprowadzenie do zawi�zania grupy 
producentów i przetwórców trzody chlewnej oraz zach�cenie do jej dalszego funkcjonowania. 
Rezultatem pierwszego spotkania powinno by�: 
• uzgodnienie formy organizacyjnej grupy producentów i przetwórców trzody chlewnej;  
• uzgodnienie standardów produkowanej trzody; 
• stworzenie mo�liwo�ci podpisania indywidualnych umów kontraktacyjnych pomi�dzy 

producentami i przetwórcami, b�d� umów pomi�dzy grupami producentów i 
przetwórcami; 

• ustalenie przyszłych form współpracy (przedmiotu spotka�, terminów, miejsca, 
uczestników). 
W spotkaniu powinni wzi�� udział: 

• reprezentanci organizacji rolniczych z terenu powiatu; indywidualni producenci; 
przetwórcy trzody chlewnej z powiatu kłobuckiego i powiatów o�ciennych; prawnik – 
reprezentant starostwa; osoba odpowiedzialna za realizacj� zadania w ramach strategii 
rozwoju powiatu kłobuckiego, inni zainteresowani. 

Kolejne zadania dotycz�ce rozwoju produkcji trzody chlewnej w powiecie kłobuckim 
powinny wynika� z decyzji podejmowanych w ramach istniej�cej grupy (grup) producentów i 
przetwórców. Potencjalne zadania mog� by� zorientowane m.in. na popraw� jako�ci 
produkowanego mi�sa wieprzowego, czy poszukiwanie rynków zbytu dla przetworzonych 
wyrobów, np.: 
2.1.1.5. Ułatwienie dost�pu do elementów hodowlanych i �rodowiskowych. 

Poprawa mi�sno�ci �wi� poprzez wykorzystywanie w produkcji tuczników elementów 
hodowlanych (krzy�owanie towarowe) i �rodowiskowych (wykorzystywanie odpowiednich 
technologii produkcji). 
2.1.1.6. Intensyfikacja działa� na rzecz zwi�kszenia zbytu wyrobów produkowanych w 
ramach grupy producentów i przetwórców trzody chlewnej.  
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Zadania dla realizacji programu 2.1.2.: 
Rozwój uprawy truskawek 
 Programem winny by� obj�te przede wszystkim takie grupy gospodarstw jak: 
• Gospodarstwa posiadaj�ce do�wiadczenie w zakresie produkcji truskawek. 
• Gospodarstwa, które z racji lokalizacji lub innych czynników nie maj� szans zosta� 

gospodarstwami wysokotowarowymi o charakterze ogólnorolniczym. 
2.1.2.1 Okre�lenie obszarów na terenie powiatu kłobuckiego, które posiadaj� sprzyjaj�ce 
warunki do uprawy truskawek 
2.1.2.2. �wiadczenie bie��cej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców truskawek. 
2.1.2.3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych tworzeniem grup 
producentów i przetwórców truskawek, w tym opartych na zasadach działalno�ci 
spółdzielczo�ci rolniczej. 
2.1.2.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów powstaj�cych grup 
producentów i przetwórców truskawek w celu zaznajomienia z zasadami funkcjonowania 
grup w innych miejscach. 

Nale�y rozwa�y� mo�liwo�� organizacji wyjazdu studialnego maj�cego na celu 
zaznajomienie z funkcjonowaniem grup producentów i przetwórców truskawek na obszarze 
pa�stw Unii Europejskiej lub w kraju. 
2.1.2.5. Zorganizowanie lokalnego forum producentów i przetwórców truskawek. 

Zało�eniem zorganizowania forum jest doprowadzenie do zawi�zania grupy 
producentów i przetwórców truskawek oraz zach�cenie do jej dalszego funkcjonowania. 
Rezultatami pierwszego spotkania, analogicznie jak i w programie rozwoju chowu trzody 
chlewnej, powinno by�: 
• uzgodnienie formy organizacyjnej grupy producentów i przetwórców truskawek;  
• uzgodnienie standardów produkowanych owoców; 
• stworzenie mo�liwo�ci podpisania indywidualnych umów kontraktacyjnych pomi�dzy 

producentami i przetwórcami, b�d� umów pomi�dzy grupami producentów i 
przetwórcami; 

• ustalenie przyszłych form współpracy (przedmiotu spotka�, terminów, miejsca, 
uczestników). 
W spotkaniu powinni wzi�� udział: 

• reprezentanci organizacji rolniczych z terenu powiatu; 
• indywidualni producenci truskawek; 
• przetwórcy truskawek z powiatu kłobuckiego i powiatów o�ciennych; 
• prawnik – reprezentant starostwa; 
• osoba odpowiedzialna za realizacj� zadania w ramach strategii rozwoju powiatu 

kłobuckiego; 
• inni zainteresowani. 
2.1.2.6. Uruchomienie lokalnego systemu kształcenia w zakresie produkcji truskawek 
2.1.2.7. Przygotowanie i wdro�enie programu marketingu truskawek 
 
Zadania dla realizacji programu 2.1.3.: 
Rozwój produkcji owoców i warzyw gruntowych na potrzeby przemysłu rolno-
spo�ywczego 

Uprawa owoców i warzyw nale�y do kierunków produkcji rolnej anga�uj�cej du�e 
zasoby siły roboczej. Lokalizacja powiatu kłobuckiego, warunki do produkcji oraz wy�sza 
dochodowo�� sprzyja rozwojowi tej produkcji. 
2.1.3.1.Okre�lenie obszarów sprzyjaj�cych produkcji owoców i warzyw gruntowych. 
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2.1.3.2. �wiadczenie bie��cej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców owoców i warzyw. 
2.1.3.3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych tworzeniem grup 
producentów i przetwórców owoców i warzyw, w tym opartych na zasadach działalno�ci 
spółdzielczo�ci rolniczej. 
2.1.3.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów powstaj�cych grup 
producentów i przetwórców owoców i warzyw w celu zaznajomienia z zasadami 
funkcjonowania grup w innych miejscach. 
2.1.3.5. Zorganizowanie lokalnego forum producentów i przetwórców owoców i warzyw. 

Zało�enia organizacyjne forum producentów i przetwórców owoców i warzyw s� 
identyczne z zało�eniami opisanymi w programach rozwoju chowu trzody chlewnej i rozwoju 
truskawek. 
2.1.3.6. Przygotowanie i wdro�enie koncepcji zbytu owoców i warzyw produkowanych i 
przetwarzanych w ramach grupy 
 Program powinien uwzgl�dnia� zbyt owoców i warzyw lub ich przetworów na rynki 
wewn�trzne jak i na eksport. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.1.4.: 
Rozwój chowu bydła mlecznego i opasowego 
 Program ma na celu wykorzystanie potencjału powiatu kłobuckiego w postaci du�ego 
areału u�ytków zielonych oraz zaplecza przetwórczego (spółdzielni mleczarskich, ubojni, 
masarni i w�dliniarni). 
2.1.4.1. Organizacja i realizacja systemu szkole�, po�wi�conych �ywieniu bydła mlecznego i 
opasowego. 
2.1.4.2. Promocja nowych krzy�ówek bydła mlecznego i mi�snego. 
2.1.4.3. Przeprowadzenie szkole� w zakresie higieny chowu bydła mlecznego i opasowego. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.1.5.: 
Tworzenie warunków sprzyjaj	cych rozwojowi działów specjalnych produkcji rolnej 

Diagnoza strategiczna powiatu kłobuckiego wskazuje, �e zwi�kszenie poziomu 
specjalizacji produkcji rolnej w powiecie powinno by� jednym z działa� priorytetowych. 
Program ten ma na celu zwi�kszenie liczby gospodarstw w powiecie kłobuckim, 
prowadz�cych działalno�� zaliczan� do działów specjalnych produkcji rolnej, w tym m.in. 
ogrodnictwa, produkcji zielarskiej i nasiennictwa. 

Program nie dotyczy tradycyjnych dla powiatu chowów trzody, bydła mlecznego 
mi�snego i uprawy truskawek, którym zostały po�wi�cone osobne programy 
 Programem winny by� obj�te przede wszystkim takie grupy gospodarstw jak: 
• Gospodarstwa posiadaj�ce do�wiadczenie w zakresie specjalistycznej produkcji rolniczej 
• Gospodarstwa, które z racji lokalizacji lub innych czynników nie maj� szans zosta� 

gospodarstwami wysokotowarowymi o charakterze ogólnorolniczym. 
2.1.5.1. Identyfikacja profilu specjalistycznej produkcji, po��danej dla powiatu kłobuckiego. 

Zadanie to ma na celu okre�lenie innych ni� wymienione w poprzednich programach 
typów specjalistycznej produkcji rolnej. Identyfikacja ta powinna by� wynikiem analizy w 
zakresie: 
• lokalnych warunków przyrodniczo-klimatycznych pod k�tem okre�lonych upraw lub 

chowu; 
• efektywno�ci poszczególnych typów produkcji; 
• potencjalnych rynków zbytu; 
• istniej�cej bazy przetwórstwa; 
• wpływu na ograniczenie bezrobocia agrarnego na obszarze powiatu. 
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2.1.5.2. �wiadczenie bie��cej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców rolnych o profilu produkcji zidentyfikowanym w ramach zadania 
poprzedniego (2.1.5.1.) 

W celu promocji efektywnych form działalno�ci produkcyjnej nale�y podj�� działania 
umo�liwiaj�ce powstawanie grup producentów, które prowadziłyby efektywn� i 
zracjonalizowan� działalno�� roln�. Grupy rolników zainteresowane wspólnym podj�ciem 
działalno�ci produkcyjnej powinny otrzyma� wszechstronne wsparcie, przede wszystkim o 
charakterze merytoryczno-organizacyjnym, głównie w fazie formowania grupy. 
2.1.5.3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych tworzeniem grup 
producentów i przetwórców, w tym opartych na zasadach działalno�ci spółdzielczo�ci 
rolniczej. 
2.1.5.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów powstaj�cych grup 
producentów i przetwórców w celu zaznajomienia z zasadami funkcjonowania grup w innych 
miejscach. 
2.1.5.5. Zorganizowanie lokalnych forów producentów i przetwórców. 

Obok działa� maj�cych na celu identyfikacj� najkorzystniejszych dla powiatu 
kłobuckiego typów produkcji oraz wsparcie tworzenia grup producentów i przetwórców, 
proponuje si� realizacj� nast�puj�cych zada�: 
2.1.5.6. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkole� w zakresie prowadzenia 
specjalistycznej produkcji rolnej, zidentyfikowanej w ramach zadania 2.1.5.1. 

Na podstawie raportu identyfikuj�cego po��dany profil produkcji rolnej, konieczne 
b�dzie opracowanie szczegółowego programu kursów, uwzgl�dniaj�cych problematyk� 
zwi�zan� z przeprofilowaniem lub modyfikacj� istniej�cych typów produkcji. Program ten 
powinien sta� si� podstaw� dla cyklicznych kursów zawodowych oraz istotnym 
uzupełnieniem procesu kształcenia ustawicznego. 
2.1.5.7. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych promuj�cych specjalistyczn� 
produkcj� roln�, po��dan� dla powiatu. 
2.1.5.8. Umo�liwienie �wiadczenia bie��cego doradztwa rolnikom podejmuj�cym produkcj� 
w ramach działów specjalnych produkcji rolnej 
2.1.5.9. Organizacja i przeprowadzenie szkole� w zakresie produkcji nasienniczej. 
2.1.5.10. Zorganizowanie wyjazdu i nawi�zanie współpracy pomi�dzy zainteresowanymi 
produkcj� nasiennicz� i instytutami naukowymi zajmuj�cymi si� nasiennictwem. 
2.1.5.11. Przygotowanie informatorów o produkcji nasienniczej oraz preferencyjnych 
kredytach na doposa�enie gospodarstw nasienniczych 
 
Zadania dla realizacji programu 2.1.6.: 
Promocja integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem 
 Program ma na celu upowszechnienie w�ród rolników wiedzy o po�ytkach płyn�cych 
z ł�czenia produkcji rolniczej z przetwórstwem. Przetworzenie produktów wyprodukowanych 
we własnych gospodarstwach zwi�ksza ich warto�� dodan�, a tym samym i dochodowo�� 
produkcji. 
2.1.6.1. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informuj�cych o korzy�ciach wynikaj�cych z 
integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem. 
2.1.6.2. Umo�liwienie kształcenia rolników w zakresie organizowania przetwórstwa. 
  
Zadania dla realizacji programu 2.1.7.: 
O�ywienie działalno�ci istniej	cych spółdzielni rolniczych, zwłaszcza mleczarskich 
 Tworzenie od podstaw grup producentów i przetwórców nie jest w ka�dym przypadku 
konieczne. Niejednokrotnie budow� lub odbudow� powi�za� rynkowych pomi�dzy 
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producentami, przetwórcami i handlem wesprze� mo�e o�ywienie działalno�ci istniej�cych 
spółdzielni rolniczych. W tym celu proponuje si�: 
2.1.7.1. Zaproszenie do prac przy realizacji strategii w obszarze rolnictwo przedstawicieli 
wszystkich spółdzielni rolniczych z terenu powiatu kłobuckiego. 
2.1.7.2. Podj�cie rozmów z reprezentantami spółdzielni o mo�liwo�ciach eliminacji barier 
utrudniaj�cych funkcjonowanie spółdzielni. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.1.8.: 
Upowszechnianie pa�stwowych instrumentów wspieraj	cych restrukturyzacj� rolnictwa 
 Wdro�enie programu powinno wpłyn�� na zwi�kszenie w�ród rolników wiedzy o 
istniej�cych instrumentach wspieraj�cych restrukturyzacj� rolnictwa, a przez to spowodowa� 
ich wi�ksze wykorzystywanie. W tym celu proponuje si� podj�cie działa� o charakterze 
informacyjno-promocyjnym. 
2.1.8.1. Podj�cie rozmów z Delegatur� �l�skiej Izby Rolniczej w Kłobucku na rzecz 
współuczestnictwa w promocji pa�stwowych instrumentów wspieraj�cych restrukturyzacj� 
rolnictwa. 
2.1.8.2. Podj�cie współpracy z pras� lokaln� w celu promocji pa�stwowych instrumentów. 
2.1.8.3. Dystrybucja informacji o pa�stwowych instrumentach poprzez gminne i powiatowe 
jednostki organizacyjne. 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 2.2: 
Dostosowywanie jako�ci produkcji rolniczej powiatu kłobuckiego do wymogów Unii 
Europejskiej 
2.2.1. Uruchomienie systemu kształcenia o polityce rolnej Unii Europejskiej 
2.2.2. Poprawa wiedzy producentów rolnych w zakresie metod wysokojako�ciowej produkcji 
zwierz�cej i ro�linnej 
2.2.3. Zwi�kszenie udziału produkcji biologicznej w produkcji rolnej powiatu ogółem 
2.2.4. Zwi�kszenie technicznych mo�liwo�ci produkowania �ywno�ci o wysokiej jako�ci 
poprzez podniesienie poziomu zainwestowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 
 

Programy podporz�dkowane celowi operacyjnemu 2.2 maj� sprzyja� zarówno 
podniesieniu konkurencyjno�ci produktów rolnych wytwarzanych w powiecie na rynku 
regionalnym i krajowym, a tak�e stopniowemu dostosowywaniu jako�ci produkcji powiatu do 
wymogów Unii Europejskiej. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.2.1.: 
Uruchomienie systemu kształcenia o polityce rolnej Unii Europejskiej 

Szeroka akcja informacyjno-szkoleniowa o zasadach funkcjonowania rolnictwa w 
strukturach Wspólnoty Europejskiej jest wa�nym punktem działa� maj�cych na celu 
dostosowywanie rolnictwa powiatu kłobuckiego do wymogów Unii Europejskiej.  
2.2.1.1. Przygotowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowego po�wi�conego instrumentom 
prawnym polityki rolnej. 
Kształcenie powinno dotyczy� takich zagadnie�, jak: 
• Zasady kształtowania cen rolnych w Unii Europejskiej; 
• System interwencyjnego skupu produktów rolnych; 
• Instrumenty kontroli nadprodukcji rolnej; 
• System premii i dopłat w rolnictwie Wspólnoty; 
• Instrumenty ochrony rynku wewn�trznego Unii Europejskiej (opłaty wyrównawcze, cła, 

dopłaty eksportowe, opłaty eksportowe, system licencjonowania eksportu i importu 
produktów rolnych). 
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2.2.1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� po�wi�conych organizacji rynków w 
rolnictwie Wspólnoty Europejskiej. 
Dla powiatu kłobuckiego najwa�niejsze s� zasady regulacji takich rynków jak: 
• Organizacja rynku zbó�; 
• Organizacja rynku mleka i jego przetworów; 
• Organizacja rynku mi�sa wołowego i ciel�ciny; 
• Organizacja rynku mi�sa wieprzowego; 
• Na rynku mi�sa wieprzowego realizowana jest polityka ograniczonego interwencjonizmu. 

Oznacza to, �e w Unii Europejskiej rynek ten funkcjonuje w oparciu o limitowane co do 
rodzaju i zakresu �rodki interwencji wewn�trznej, przy jednoczesnym braku gwarancji 
cenowych dla producentów wieprzowiny. Czynnikiem, który istotnie sprzyja realizacji 
polityki ograniczonego interwencjonizmu w tym sektorze s� stosunkowo krótkie cykle 
produkcyjne, oparte na intensywnych technologiach tuczu. Cech� charakterystyczn� 
rynku mi�sa wieprzowego jest jego �cisły zwi�zek z rynkiem zbó�, gdy� produkcja 
wieprzowiny opiera si� w znacznym stopniu na zu�yciu pasz zbo�owych. Wa�ne jest to, 
�e zakupy interwencyjne w tym sektorze podejmowane s� stosunkowo rzadko. Z kolei 
podstawowym �rodkiem interwencji jest na rynku mi�sa wieprzowego pomoc dla 
prywatnego magazynowania, oparta na umowach z krajowymi agencjami 
interwencyjnymi. Ponadto  rynek ten podlega protekcjonistycznej ochronie przed 
konkurencj� zewn�trzn�. 

• Organizacja rynku drobiu i jaj 
Na rynku drobiu i jaj nie stosuje si� instrumentów stabilizowania rynku, takich jak: 

skup interwencyjny, pomoc z tytułu przechowywania produktów rolnych czy premie. 
Podstawowa polityka w tym sektorze nakierowana jest na ochron� rynku przed konkurencj� 
zewn�trzn�. 
• Organizacja rynku �wie�ych i przetworzonych owoców i warzyw1 
2.2.1.3. Dystrybucja informacji o zasadach polityki rolnej w Unii Europejskiej za 
po�rednictwem powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.2.2.: 
Poprawa wiedzy producentów rolnych w zakresie metod wysokojako�ciowej produkcji 
zwierz�cej i ro�linnej 

Produkcja wysokojako�ciowych artykułów rolnych jest warunkiem koniecznym do 
korzystania z niektórych instrumentów chroni�cych wspólny rynek. Tak jest np. w przypadku 
opłat eksportowych, których celem jest zach�ta producentów z pa�stw Unii do eksportu 
swych towarów na rynki �wiatowe. producent otrzymuje równowarto�� ró�nicy mi�dzy cen� 
unijn� a ni�sz� �wiatow�. 
2.2.2.1. Zaanga�owanie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Kłobucku na rzecz szkole� w zakresie standaryzacji jako�ciowej produkcji zwierz�cej. 

Zorganizowane kursy powinny w mo�liwie syntetyczny sposób przedstawi� 
zagadnienia osi�gni�cia po��danych norm jako�ciowych, w szczególno�ci w perspektywie 
konieczno�ci dostosowania produkcji rolnej do standardów wynikaj�cych z dyrektyw oraz 
regulacji autorstwa Komisji Europejskiej. Poruszane zagadnienia powinny dotyczy� zarówno 
kwestii jako�ci �ywienia zwierz�t hodowlanych jak i produktów spo�ywczych pochodzenia 
zwierz�cego. 
2.2.2.2. Nawi�zanie współpracy z Centralnym Inspektoratem Standaryzacji w celu pozyskania 
informacji o standardach produktów rolnych obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej. 

                                                           
1 Numery niektórych aktów prawnych reguluj�cych funkcjonowanie rynków rolnych, wa�nych dla powiatu 
kłobuckiego podane s� w zał�czniku nr 1. 
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2.2.2.3. Stałe gromadzenie i dystrybuowanie w�ród rolników informacji o normach 
produktów rolnych obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej. 
 Prawo Wspólnoty w zakresie norm produktów rolnych jest bardzo bogate. Aktualnie 
w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki 	ywno�ciowej trwaj� prace nad tłumaczeniem 
dyrektyw unijnych. Te, które dost�pne s� ju� w j�zyku polskim mo�na uzyska� za 
po�rednictwem Centrum Informacji i Dokumentacji w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki 
	ywno�ciowej. 
2.2.2.4. Wł�czenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do programu poprzez przygotowanie i 
przeprowadzenie modułu szkoleniowego w zakresie unijnych standardów higieny produkcji. 
2.2.2.5. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informuj�cych o sposobach poprawy jako�ci 
produktów rolnych. 
 Materiały informacyjne stanowi� uzupełnienie cyklu szkole�. W szczególno�ci, 
materiały te powinny obejmowa� nast�puj�c� problematyk�: 
• jako�� zdrowotna �rodków �ywienia zwierz�t; 
• jako�� zdrowotna �rodków spo�ywczych pochodzenia zwierz�cego; 
• warunki pozyskiwania i przetwarzania produktów pochodzenia zwierz�cego; 
• normy jako�ciowe produktów mi�snych i mlecznych; 
• normy jako�ciowe produkcji ro�linnej; 
• standardy higieny produkcji rolnej. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.2.3.: 
Zwi�kszenie udziału produkcji biologicznej w produkcji rolnej powiatu ogółem 

Rolnicza działalno�� gospodarcza na terenie powiatu kłobuckiego powinna zosta� 
wzbogacona o elementy produkcji biologicznej, jako istotnego komponentu działa� 
przystosowawczych do standardów Unii Europejskiej. W tym celu nale�y stworzy� 
odpowiedni system stymulowania tego typu produkcji poprzez wdra�anie nowoczesnych 
rozwi�za� proekologicznych oraz aktywne uczestnictwo w imprezach popularyzuj�cych 
�ywno�� ekologiczn�, celem poszerzenia istniej�cego rynku zbytu. 

Programem powinny zosta� obj�te w pierwszej kolejno�ci szczególnie chronione 
obszary powiatu kłobuckiego. 
2.2.3.1. Organizacja cyklicznych seminariów po�wi�conych biologicznej produkcji rolnej. 
2.2.3.2. Udział w targach producentów zdrowej �ywno�ci. 
2.2.3.3. Dystrybucja materiałów promuj�cych ekologiczn� produkcj� roln�. 
 Istotnym elementem materiałów promocyjnych powinna by� wzmianka o jedynych 
jak dot�d instrumentach finansowych wspieraj�cych ekologiczn� produkcj�, zawartych w 
Rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 	ywno�ciowej z dnia 19 marca 1999 r. pt. 
Wysoko�� stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonuj�cych zadania na rzecz 
rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji 
w 1999 r. (Dz.U.1999.33.318). 
2.2.3.4. Podj�cie działa� na rzecz uruchomienia specjalistycznego sklepu ze zdrow� 
�ywno�ci� kłobuck�, z siedzib� np. w Katowicach. 
 Nale�y zało�y�, ze zadanie to b�dzie mo�liwe do wykonania dopiero wówczas, gdy 
utworzona zostanie grupa producentów �ywno�ci biologicznej w powiecie i w dalszej 
kolejno�ci sformalizuje np. poprzez powołanie spółdzielni producentów �ywno�ci 
biologicznej. 



Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

- 26 - 

 
Zadania dla realizacji programu 2.2.4.: 
Zwi�kszenie technicznych mo�liwo�ci produkowania �ywno�ci o wysokiej jako�ci 
poprzez podniesienie poziomu zainwestowania w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych 
2.2.4.1. Uruchomienie w porozumieniu z gminami powiatowego punktu informuj�cego o 
mo�liwo�ciach finansowania modernizacji gospodarstw rolnych z programu SAPARD 
i innych �rodków publicznych. 

Z chwil� pojawienia si� rozporz�dze� dotycz�cych uruchomienia programu SAPARD 
nale�y przedstawi� je mo�liwie najszerszej grupie zainteresowanych, uzupełniaj�c je o 
szczegółowe informacje na temat prawidłowego wypełniania wniosków o wsparcie 
finansowe. 
2.2.4.2. Przeprowadzenie szkole� w zakresie pozyskiwania �rodków z funduszu SAPARD na 
realizacj� inwestycji w gospodarstwach rolnych. 

Program szkole� z zakresu pozyskiwania �rodków na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych powinien by� skierowany przede wszystkim do indywidualnych producentów 
rolnych, ale i do reprezentantów władz samorz�dowych. Uwzgl�dni� nale�y upowszechnienie 
informacji o formach wsparcia mo�liwych do uzyskania z funduszy przedakcesyjnych oraz 
dotarcie z nimi do najbardziej zainteresowanych potencjalnych beneficjantów - producentów 
rolnych. 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 2.3: 
Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa 
2.3.1. Opracowanie i wdro�enie programu marketingu płodów rolnych powiatu kłobuckiego 
2.3.2. Wspieranie rozwoju rynku rolnego 
2.3.3. Restrukturyzacja lokalnych zakładów przetwórstwa 
2.3.4. Zwi�kszenie dost�pno�ci do �rodków finansowych na modernizacj� rolnictwa 
 
Zadania dla realizacji programu 2.3.1.: 
Opracowanie i wdro�enie programu marketingu płodów rolnych powiatu kłobuckiego 

Stworzenie koncepcji marketingu produktów rolnych jest koniecznym elementem 
bezkolizyjnego przepływu produktów rolniczych do zgłaszaj�cych si� podmiotów krajowych 
i zagranicznych. Bezkolizyjny przepływ towarów z rolnictwa do kolejnych ogniw obrotu 
mo�e by� głównym czynnikiem decyduj�cym o wysoko�ci dochodów pochodz�cych z 
działalno�ci rolniczej. 

Organizacja targów lub spotka� promuj�cych pochodz�ce z regionu wyroby, 
ustawiczne poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz stymulacja współpracy okolicznych 
gmin z kłobuckim o�rodkiem miejskim winny sta� si� podstaw� marketingowych działa� 
wytwórców i przetwórców produktów rolnych. 
2.3.1.1. Identyfikacja rynków zbytu dla kłobuckich produktów rolnych. 
2.3.1.2. Uwzgl�dnienie w programie marketingu płodów rolnych nazw i adresów 
hurtowników i po�redników, z którymi istnieje potencjalna mo�liwo�� współpracy. 
2.3.1.3. Wł�czenie do programu modułu po�wi�conego technikom indywidualnego 
poszukiwania rynków zbytu i nawi�zywania kontaktów handlowych. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.3.2.: 
Wspieranie rozwoju rynku rolnego 

Centra hurtowe s� podstawowym elementem infrastruktury rynku �ywno�ciowego. 
Proces powstawania rynków hurtowych pobudza aktywno�� społeczno�ci lokalnej na rzecz 
takiej inicjatywy, istnienie rynku hurtowego wymusi dbało�� o jako�� i standaryzacj� 
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produktów. Zorganizowanie rynku hurtowego powinno w perspektywie spowodowa� 
powstanie innego rodzaju usług, które zaktywizuj� region (banki, gastronomia, parkingi, 
stacje benzynowe, ci�gi komunikacyjne). Szczegółowe rozwi�zania dotycz�ce formy i zada� 
rynków hurtowych winny wynika� z bezpo�rednich negocjacji wytwórców i przetwórców 
płodów rolnych, przy udziale reprezentantów władz samorz�dowych. 
2.3.2.1. Zaanga�owanie na rzecz utworzenia giełdy rolnej w województwie �l�skim 
2.3.2.2. Zorganizowanie spotkania wytwórców i przetwórców produktów rolnych, 
po�wi�conego organizacji rynków hurtowych w powiecie, np. w Krzepicach 
2.3.2.3. �wiadczenie pomocy organizacyjnej i merytorycznej w zakresie tworzenia rynków 
hurtowych. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.3.3.: 
Restrukturyzacja lokalnych zakładów przetwórstwa 

Modernizacja i rozwój zakładów przetwórstwa rolnego powinna odbywa� si� zarówno 
w aspekcie ilo�ciowym jak i jako�ciowym i asortymentowym, z uwzgl�dnieniem wymogów 
obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej. 
2.3.3.1. Dostosowanie produkcji lokalnych zakładów przetwórstwa owoców, warzyw, mi�sa i 
mleka do potrzeb specjalistycznej produkcji. 

Realizacja zadania powinna by� rezultatem zorganizowania lokalnego forum 
producentów i przetwórców płodów rolnych. Procesy dostosowawcze powinny mie� 
charakter interakcyjny a nie jednostronny, aby w pełni wykorzysta� ekonomiczny potencjał 
obu uczestnicz�cych w przedsi�wzi�ciu stron. Szczegółowe zalecenia dotycz�ce 
instytucjonalizacji tego typu współpracy zostały zapisane w programach po�wi�conych 
specjalizacji produkcji rolnej w powiecie kłobuckim. 
2.3.3.2. Modernizacja zakładów przetwórstwa. 

Modernizacja dotyczy zakładów działaj�cych w powiecie kłobuckim, m.in. takich jak: 
mleczarnie, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, zakłady przetwórstwa mi�snego (w tym 
zakłady drobiowe), piekarnie i młyny. 

Bezpo�rednie wsparcie inwestycyjne w istniej�cych zakładach przetwórstwa powinno 
przyczyni� si� do uefektywnienia oraz racjonalizacji działalno�ci. Szczególn� uwag� nale�y 
zwróci� na intensywne wdra�anie nowych linii technologicznych, które spowoduj� 
zmniejszenie materiało- i kapitałochłonno�ci produkcji, a przede wszystkim przyczyni� si� do 
podniesienia standardów sanitarno-weterynaryjnych przetwarzanych produktów. W ramach 
tego zadania przewiduje si� równie� wdra�anie systemów jako�ci, w tym: ISO i HACCP. 
Modernizacja zakładów przetwórstwa cz�sto zwi�zana b�dzie z konieczno�ci� 
przekwalifikowania lub uzupełnienia kwalifikacji zatrudnionych, co zwi�zane jest z 
konieczno�ci� przygotowania odpowiednich kursów zawodowych. Podstawowe �ródło 
finansowania przedsi�wzi�� modernizacyjnych nale�y upatrywa� w programie SAPARD, w 
którym jeden z uzgodnionych priorytetów dotyczy sfery zakładów przetwórstwa. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.3.4.: 
Zwi�kszenie dost�pno�ci do �rodków finansowych na modernizacj� rolnictwa 
 Modernizacja rolnictwa oznacza w tym programie przede wszystkim potrzeb� 
finansowania rozwoju infrastruktury rynku produktów rolnych. W powiecie kłobuckim 
najpilniejsze potrzeby inwestycyjne istniej� w zakresie: przechowalni, chłodni, sortowni, 
myjni i pakowalni. 
2.3.4.1. Dystrybucja informacji o kredytach preferencyjnych dost�pnych w bankach na 
finansowanie rozwoju infrastruktury rynku rolnego. 
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2.3.4.2. Nawi�zanie współpracy z bankami spółdzielczymi i innymi bankami w celu 
przygotowania i dystrybucji ofert umo�liwiaj�cych finansowanie rynku produktów rolnych.  
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 2.4: 
Restrukturyzacja obszarowa i funkcjonalna terenów rolniczych 
2.4.1. Tworzenie warunków do koncentracji ziemi 
2.4.2. Zalesianie gruntów nie przydatnych do działalno�ci rolniczej 
 
 
Zadania dla realizacji programu 2.4.1.: 
Tworzenie warunków do koncentracji ziemi 
 Przekształcenia obszarowe gospodarstw powiatu kłobuckiego winny i�� w dwu 
kierunkach: 
• Scalanie gruntów, maj�ce na celu zwi�kszanie przeci�tnej powierzchni gospodarstw. 

Docelowo, powierzchnia du�ych gospodarstw, prowadz�cych ekstensywn�, 
wysokotowarow� produkcj� o profilu ogólnorolniczym, powinna wynosi� 50-80 ha. 

• Zorientowanie małych gospodarstw na intensywn�, pracochłonn� produkcj� 
specjalistyczn�. 

2.4.1.1. Utworzenie Powiatowego Banku Danych o Wolnych Gruntach. 
2.4.1.2. Wspomaganie przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez 
efektywne stosowanie w powiecie instrumentów przewidzianych w Narodowej Strategii 
Rolnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich. 
 
Zadania dla realizacji programu 2.4.2.: 
Zalesianie gruntów nie przydatnych do działalno�ci rolniczej 
 �rodki finansowe, b�d�ce w dyspozycji powiatu i przeznaczone na zalesianie 
nieu�ytków s� stosunkowo skromne. Obecnie rocznie zalesia si� jedynie ok. 10 ha terenów 
nieprzydatnych do działalno�ci rolniczej. Tym bardziej zagospodarowywanie tych obszarów, 
stanowi�cych ok. 16% powierzchni powiatu musi odbywa� si� w sposób planowy i 
pozwalaj�cy uzyska� maksimum efektów. Proponuje si� zatem m.in. przygotowanie 
wieloletniego programu zalesiania i gospodarowania u�ytkami le�nymi, przede wszystkim z 
my�l� o wsparciu funkcji turystycznej powiatu. 
2.4.2.1. Przygotowanie wieloletniego programu zalesiania nieu�ytków i racjonalnego 
gospodarowania na u�ytkach le�nych. 
 Program winien obejmowa� takie elementy jak: 
• Wyznaczenie obszarów podlegaj�cych zalesieniu w I, II i III kolejno�ci; 
• Przygotowanie harmonogramu zalesiania poszczególnych obszarów; 
• Skonstruowanie bud�etu programu, uwzgl�dniaj�cego obok �rodków z bud�etu powiatu 

tak�e inne �ródła finansowania; 
• Okre�lenie podmiotów odpowiedzialnych za realizacj� programu. 
2.4.2.2. Wdro�enie programu zalesiania gruntów 
2.4.2.3. Promocja zatrudnienia w le�nictwie 
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III.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOŁECZNA I OCHRONA �RODOWISKA 

Cel strategiczny 3: 
POPRAWA JAKO�CI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

 
 
 
Cele operacyjne 
3.1 Podniesienie jako�ci kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i podniesienie 
poziomu wykształcenia mieszka�ców 
 
3.2 Poprawa systemu słu�by zdrowia i opieki społecznej 
 
3.3 Rozwój kultury w powiecie 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 3.1: 
Podniesienie jako�ci kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i podniesienie poziomu 
wykształcenia mieszka�ców 
3.1.1. Dopasowanie struktury kształcenia do wymaga� rynku pracy 
3.1.2. Utworzenie punktu konsultacyjnego obsługiwanego przez uczelnie cz�stochowskie 
3.1.3. Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych 
3.1.4. Utworzenie gimnazjum integracyjnego (np. na bazie gimnazjum w Parzymiechach) 
oraz zwi�kszenie „przyjazno�ci” szkoły wobec uczniów  

 
Realizacji wspomnianego celu operacyjnego sprzyja� b�dzie niew�tpliwie wdra�ana 

od wrze�nia 1999 r. reforma szkolnictwa kład�ca nacisk na wi�ksz� elastyczno�� kształcenia, 
wzmacniaj�ca raczej posiadanie odpowiednich umiej�tno�ci ni� wiedzy encyklopedycznej. 
Rozwój technologiczny i niestabilno�� zatrudnienia wymuszaj� u pracowników potrzeb� 
ci�głego dokształcania, a cz�sto równie� zmiany kwalifikacji. Skłania to do po pierwsze 
dostosowania rodzaju kształcenia do wymaga� rynku pracy jak równie� oferowania w 
powiecie mo�liwo�ci dokształcania i doskonalenia dla dorosłych. 
 
Zadania dla realizacji programu 3.1.1.: 
Dopasowanie struktury kształcenia do wymaga� rynku pracy 
3.1.1.1. Modyfikacja dotychczasowych programów nauczania i profili poszczególnych klas 
(przy zało�eniu uniwersalno�ci wykształcenia). 
3.1.1.2. Utworzenie na bazie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 warsztatów 
wielofunkcyjnych �wiadcz�cych usługi umo�liwiaj�ce odbywanie praktyk uczniom innych 
szkół �rednich w zreformowanym liceum zawodowym. 
3.1.1.3. Zapewnienie sta�y dla absolwentów szkół �rednich. 
Do realizacji tego zadania w zakresie 200 osób na 6 miesi�cy zobowi�zał si� Powiatowy 
Urz�d Pracy w ramach Programu Absolwent. Efektem zrealizowanego Programu b�dzie 
utworzenie trwałych miejsc pracy dla 30% uczestników. Koszt tego programu wyniesie 696 
tys. zł w ci�gu roku. 
3.1.1.4. Utworzenie w powiecie filii Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
3.1.1.5. Utworzenie liceum o profilu budowlanym i rolniczym (to ostatnie na bazie 
zawodowej  szkoły rolniczej) 
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Zadania dla realizacji programu 3.1.2.: 
Utworzenie punktu konsultacyjnego obsługiwanego przez uczelnie cz�stochowskie 
 Ze wzgl�du na bliskie s�siedztwo miasta Cz�stochowy nale�y wykorzysta� w 
powiecie kłobuckim szanse zwi�zane z zaoferowaniem odpowiednich pomieszcze� na 
otwarcie punktu konsultacyjnego uczelni cz�stochowskich. W Cz�stochowie istnieje znacz�cy 
deficyt powierzchni lokali, które mog� by� wykorzystane do celów dydaktycznych. Oferta 
powiatu kłobuckiego w tym zakresie poza korzy�ciami ekonomicznymi pełni� b�dzie tak�e 
funkcje promocyjne. Dlatego te� proponuje si� podj�cie nast�puj�cych zada�: 
 
3.1.2.1. Opracowanie koncepcji dotycz�cej potencjalnych lokalizacji punktu konsultacyjnego 
3.1.2.2. Poprowadzenie negocjacji z władzami uczelni cz�stochowskich przez wyłonion� w 
tym celu grup� negocjacyjn�, w skład której powinni wej�� przedstawiciele urz�du 
powiatowego i szkolnictwa �redniego z powiatu kłobuckiego.  
 
Zadania dla realizacji programu 3.1.3.: 
Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych 
  Wysoki poziom bezrobocia w�ród mieszka�ców powiatu kłobuckiego skłania do 
podj�cia działa� zmierzaj�cych do stworzenia mo�liwo�ci zmiany zawodu lub podniesienia 
swoich kwalifikacji. Nale�y doda�, i� w �rodowisku lokalnym odczuwana jest wła�nie taka 
potrzeba stworzenia mo�liwo�ci dokształcania dla dorosłych. Projekt powołania Centrum 
Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych nie jest inicjatyw� now� co �wiadczy o realnym 
zapotrzebowaniu na tego typu ofert� edukacyjn�.  

Władze powiatowe powinny wyst�pi� z inicjatyw� powołania odpowiedniego zespołu, 
który zaj�ł by si� realizacj� tego zadania. 
3.1.3.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia CKU dla dorosłych  
3.1.3.2. Adaptacja odpowiedniego lokalu 
 
Zadania dla realizacji programu 3.1.4.: 
Utworzenie gimnazjum integracyjnego (np. na bazie gimnazjum w Parzymiechach) oraz 
zwi�kszenie „przyjazno�ci” szkoły wobec uczniów  

Sfera opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest w powiecie kłobuckim znacznie 
ograniczona. Szczególnie wa�ne wydaje si� zapewnienie jak najbardziej zbli�onych do 
normalnych, warunków uczenia si� dla młodzie�y niepełnosprawnej. Postulat ten spełnia 
utworzenie gimnazjum integracyjnego. Nale�y podj�� tak�e działania zmierzaj�ce do 
zwi�kszenia przyjazno�ci wszystkich typów szkół wobec uczniów. Przygotowanie 
odpowiedniej akcji na szczeblu powiatu powinno przynie�� zadowalaj�ce rezultaty. 
3.1.4.1. Przeprowadzenie na łamach lokalnej prasy i rozgło�ni radiowych szerokiej dyskusji 
na temat roli szkoły z udziałem uczniów i nauczycieli. 
3.1.4.2. Przeprowadzenie w�ród młodzie�y ankiety, zawieraj�cej pytania dotycz�ce ich 
stosunku i oczekiwa� wobec szkoły.  
3.1.4.3. Promocja konkursu i przyznawanego przez młodzie� w drodze głosowania tytułu 
„przyjaznego nauczyciela”. Akcja taka powinna mie� mobilizuj�cy wpływ na całe kłobuckie 
grono pedagogiczne.  
3.1.4.4. Opracowanie zało�e� utworzenia gimnazjum integracyjnego. 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 3.2: 
Poprawa systemu słu�by zdrowia i opieki społecznej 
3.2.1. Stworzenie szpitala powiatowego  
3.2.2. Utworzenie całodobowego domu pomocy społecznej 
3.2.3. Stworzenie domu spokojnej staro�ci 
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3.2.4. Utworzenie �rodowiskowych domów dziennego pobytu dla osób samotnych i nie 
przystosowanych do samodzielnego �ycia  
3.2.5. Utworzenie o�rodka rehabilitacyjnego 
3.2.6. Utworzenie o�rodka interwencji kryzysowej 
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.1.: 
Stworzenie szpitala powiatowego  
  Szpital powiatowy mo�na otworzy� w przypadku dysponowania nast�puj�cymi 
oddziałami szpitalnymi: internistyczny, pediatryczny, chirurgiczny i ginekologiczno-
poło�niczy. Dlatego te� w celu realizacji tego programu niezb�dne jest utworzenie w 
powiecie kłobuckim oddziału chirurgicznego oraz ginekologiczno-poło�niczego. Oba 
oddziały powinny liczy� po około 30 łó�ek. Pewn� szans� uzyskania �rodków na realizacj� 
tego przedsi�wzi�cia jest wykorzystanie mo�liwo�ci zwi�zanych z programem budowy 
autostrad i obowi�zkiem zapewnienia na potrzeby tej autostrady odpowiedniego standardu 
usług medycznych. Wersja tworzenia szpitala zakładaj�ca adaptacj� przedszkola nr 2 w 
Kłobucku kosztowa� b�dzie 25,2 mln zł, a w jej wyniku osi�gni�ty zostanie przyrost 160 
łó�ek szpitalnych. Modernizacja szpitala w Krzepicach kosztowa� b�dzie 685 tys. zł. 
Mo�liwa jest tak�e do zrealizowania wersja utworzenia szpitala bez adaptacji przedszkola nr 
2, koszt takiego przedsi�wzi�cia wyniósłby 17,3 mln zł . 
3.2.1.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia szpitala powiatowego na bazie szpitala w 
Kłobucku i Krzepicach  
3.2.1.2. Przygotowanie zało�e� utworzenia szpitala powiatowego   
3.2.1.3. Adaptacja bazy lokalowej i doposa�enie szpitala przy wykorzystaniu bazy lokalowej 
przedszkola nr 2 w Kłobucku 
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.2.: 
Utworzenie całodobowego domu pomocy społecznej 
 Proponowane jest wykorzystanie jako bazy lokalowej dla realizacji w/w programu  
wolnych budynków po byłych szkołach podstawowych (propozycje wykorzystania budynków 
byłych szkół zostały zgłoszone mi�dzy innymi w: Kostrzynie, Górkach, Ługach i Podł��u 
Szlacheckim). Ł�czne zapotrzebowanie w powiecie szacowane jest na 61 tego typu 
osobomiejsc. 
 
3.2.2.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia całodobowego domu pomocy społecznej  
3.2.2.2. Przygotowanie zało�e� utworzenia całodobowego domu pomocy społecznej   
3.2.2.3. Adaptacja bazy lokalowej i zatrudnienie personelu   
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.3.: 
Stworzenie domu spokojnej staro�ci 
  Nale�y rozwa�y� mo�liwo�� nawi�zania współpracy z powiatami s�siednimi, które 
w zamian za cz��ciowe sfinansowanie budowy domu spokojnej staro�ci uzyskaj� mo�liwo�� 
umieszczania w takim domu osób z obszaru swojego powiatu kwalifikuj�cych si� do tego 
typu formy opieki. Ze wzgl�du na blisko�� aglomeracji górno�l�skiej i rosn�ca liczb� osób 
starszych w powiecie kłobuckim cechuj�cym si� znacznymi walorami krajobrazowymi i 
relatywnie niezanieczyszczonym �rodowiskiem naturalnym zasadne jest podj�cie działa� 
zmierzaj�cych do zainteresowania inwestorów prywatnych budow� komercyjnego domu 
spokojnej staro�ci. 

W celu realizacji domu spokojnej staro�ci w oparciu o fundusze publiczne nale�y 
wykona� nast�puj�ce zadania. 
3.2.3.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia domu spokojnej staro�ci   
3.2.3.2. Przygotowanie zało�e� utworzenia domu spokojnej staro�ci   
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3.2.3.3. Adaptacja bazy lokalowej i zatrudnienie personelu 
Tak�e w tym przypadku jako baz� lokalow� do tworzenia domów spokojnej staro�ci 

wykorzysta� mo�na puste obiekty szkolne. 
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.4.: 
Utworzenie �rodowiskowych domów dziennego pobytu dla osób samotnych i nie 
przystosowanych do samodzielnego �ycia  
 Przeprowadzone w powiecie kłobuckim szacunki wskazuj�, i� zapotrzebowanie na 
tego typu form� opieki wynosi 155 osób. Ze wzgl�du na ograniczone �rodki finansowe jakim 
dysponuje powiat nale�y rozwa�y� mo�liwo�� adaptacji na te cele wolnej bazy lokalowej po 
byłych szkołach podstawowych. W celu realizacji tego programu konieczna jest reaklizacja 
nast�puj�cych zada�: 
3.2.4.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia domów dziennego pobytu   
3.2.4.2. Przygotowanie zało�e� utworzenia domów dziennego pobytu    
3.2.4.3. Adaptacja bazy lokalowej i zatrudnienie personelu  
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.5.: 
Utworzenie o�rodka rehabilitacyjnego    
 Oferowane w Kłobucku �wiadczenia rehabilitacyjne nie zaspokajaj� w pełni 
zgłaszanego zapotrzebowania. Przychodnia zdrowia �wiadcz�ca te usługi boryka si� z 
problemami finansowymi, tak�e pomieszczenie w którym prowadzona jest rehabilitacja jest 
niekorzystnie usytuowane. Wszystko to wskazuje na piln� potrzeb� zmian w zakresie 
�wiadczonych usług rehabilitacyjnych.  
3.2.5.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia o�rodka rehabilitacyjnego  
3.2.5.2. Przeprowadzenie analizy dotycz�cej mo�liwych lokalizacji takiego o�rodka oraz 
potencjalnych �ródeł finansowania (np. Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych) 
 
Zadania dla realizacji programu 3.2.6.: 
Utworzenie o�rodka interwencji kryzysowej 
3.2.6.1. Powołanie zespołu ds. utworzenia o�rodka interwencji kryzysowej  
3.2.6.2. Przeprowadzenie analizy dotycz�cej mo�liwych lokalizacji o�rodka oraz �ródeł 
finansowania 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 3.3: 
Rozwój kultury w powiecie 
3.3.1. Wzmocnienie aktywno�ci miejskiego domu kultury w Kłobucku i poszerzenie jego 
oferty kulturalnej na cały powiat  
3.3.2. Utworzenie biblioteki powiatowej 
3.3.3. Zachowanie walorów historycznych oraz koordynacja działa� muzeów w powiecie i 
utworzenie muzeum Jana Długosza 
3.3.4. Rozwój imprez o charakterze kulturalnym  
 
Zadania dla realizacji programu 3.3.1.: 
Wzmocnienie aktywno�ci miejskiego domu kultury w Kłobucku i poszerzenie jego oferty 
kulturalnej na cały powiat  
 Ze wzgl�du na brak �rodków finansowych, w najbli�szych latach nie mo�na 
oczekiwa� budowy powiatowego domu kultury jako nowej jednostki posiadaj�cej własn� 
baz� lokalow�. Nale�y jednak�e wspiera� działania Miejskiego Domu Kultury w Kłobucku, 
który powinien pełni� funkcje ponadlokalne i oferowa� poszerzony w stosunku do innych 
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domów kultury w powiecie zakres oferty kulturalnej. Tak�e program zwi�zany z ofert� 
ró�nego rodzaju kursów i kółek zainteresowa� lub klubów powinien by� poszerzony. 
Aktywnie działaj�cy dom kultury dysponuj�cy interesuj�c� ofert� dla młodzie�y stanowi 
alternatyw� sp�dzania wolnego czasu i w rezultacie mo�e przyczyni� si� do zmniejszenia 
zjawisk patologicznych w�ród lokalnej młodzie�y. Nale�y wzmocni� tak�e ponadlokalne 
oddziaływanie Miejskiego O�rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krzepicach. 
3.3.1.1. Przygotowanie zało�e� aktywizacji oferty kulturalnej miejskiego domu kultury w 
Kłobucku 
3.3.1.2. Przeprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie oferty kulturalno o�wiatowej 
kłobuckiego i krzepickiego domu kultury. 
 
Zadania dla realizacji programu 3.3.2.: 
Utworzenie biblioteki powiatowej 
  Ze wzgl�dów ekonomicznych budowa nowej biblioteki wydaje si� przedsi�wzi�ciem 
nierealnym w najbli�szej przyszło�ci bior�c pod uwag� sytuacj� finansow� powiatu. Dlatego 
te� bardziej racjonalnym przedsi�wzi�ciem wydaje si� dofinansowanie i poszerzenie 
ksi�gozbioru istniej�cej biblioteki miejskiej w Kłobucku. W wyniku tych działa� powinna 
ona dysponowa� poszerzonym ksi�gozbiorem, a nie by� tylko powieleniem oferty innych 
działaj�cych w powiecie bibliotek. 
3.3.2.1. Przeprowadzenie analizy dotycz�cej kierunku rozwoju ksi�gozbioru biblioteki 
miejskiej w Kłobucku  
3.3.2.2. Dokonanie analizy mo�liwych �ródeł finansowania rozwoju ksi�gozbioru w 
Kłobucku 
 
Zadania dla realizacji programu 3.3.3.: 
Zachowanie walorów historycznych oraz koordynacja działa� muzeów w powiecie i 
utworzenie muzeum Jana Długosza 
 Zwi�zki historyczne Jana Długosza z Kłobuckiem skłaniaj� do trwałego wł�czenia 
tego motywu do wizerunku powiatu jako jednego z elementów marketingowych i 
wyró�niaj�cych. Predyspozycje powiatu do pełnienia roli o�rodka wypoczynkowego 
wymagaj� pewnych działa� promocyjnych przy jednoczesnym rozbudowywaniu oferty 
turystycznej. Dlatego te� utworzenie w Kłobucku muzeum Jana Długosza znakomicie  
pełniłoby takie funkcje. Za powstaniem muzeum przemawiaj� tak�e stosunkowo niskie koszty 
jego utworzenia. Ksi�dz proboszcz parafii �w. Marcina w Kłobucku wyraził wol� 
udost�pnienia odpowiedniego lokum zwi�zanego historycznie z pobytem Jana Długosza, 
składaj�cego si� z trzech pomieszcze� w ko�ciele �w. Marcina posiadaj�cych osobne wej�cie. 
Istnieje propozycja aby jedno z pomieszcze� po�wi�ci� Janowi Długoszowi, drugie poecie 
Władysławowi Sebyle i osobom, które przyczyniły si� do szerzenia dobrej opinii o Kłobucku, 
a w trzecim pomieszczeniu mo�naby przedstawi� histori� miasta. 
 Nale�y tak�e na bie��co koordynowa� działania lokalnych muzeów, prowadzi� 
wspóln� dla nich akcj� promocyjn�. Godne polecenia wydaje si� wprowadzenie 
promocyjnego biletu upowa�niaj�cego przy jednokrotnym zakupie do zwiedzania wszystkich 
muzeów w powiecie.  
3.3.3.1. Powołanie zespołu ds. koordynacji działa� muzeów w powiecie,  
3.3.3.2. Wydanie informatora o ofercie muzealnej powiatu kłobuckiego   
3.3.3.3. Utworzenie muzeum im. Jana Długosza w pomieszczeniach ko�cioła �w. Marcina w 
Kłobucku .  
3.3.3.4. Stała aktualizacja stanu obiektów zabytkowych oraz niematerialnych dóbr kultury  
3.3.3.5. Propagowanie lokalnych tradycji budowlanych oraz troska o ład architektoniczny 
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Zadania dla realizacji programu 3.3.4.: 
Rozwój imprez o charakterze kulturalnym  
  Imprezy o charakterze kulturalnym zaspokajaj� nie tylko potrzeby mieszka�ców ale 
s� tak�e wa�nym elementem oferty turystycznej powiatu. Bardzo istotne jest bie��ce 
koordynowanie wszystkich tego rodzaju imprez w powiecie przez zespół składaj�cy si� z 
dyrektorów placówek odpowiedzialnych za kultur�. Szczególnie wa�n� rol� odgrywaj� 
imprezy, których oddziaływanie wykracza poza obszar powiatu, (mi�dzy innymi obchody 
bitwy pod Mokr�). 
W szczególno�ci nale�y podj�� nast�puj�ce zadania. 
3.3.4.1. Powołanie zespołu koordynuj�cego działania kulturalne w powiecie  
3.3.4.2. Przygotowanie programu promocji imprez kulturalnych (ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem obchodów bitwy pod Mokr�)  
3.3.4.3. Dofinansowywanie imprez kulturalnych  
3.3.4.4. Wspieranie organizacji pozarz�dowych w zakresie prowadzonych przez nie działa� o 
charakterze kulturalnym 
3.3.4.5. Wspieranie lokalnych wydawnictw i prasy 
 

Cel strategiczny 4: 
POPRAWA STANU �RODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE 

 
Cel operacyjny 
4.1 Zmniejszenie zagro�e� ekologicznych 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 4.1: 
Zmniejszenie zagro�e� ekologicznych 
4.1.1. Zwi�kszenie powierzchni zalesionych i zadrzewionych (mi�dzy innymi poprzez uj�cie 
klas V i VI gleb pod zalesienia) 
4.1.2. Zagospodarowanie dorzecza Liswarty (z powiatami s�siednimi) 
 
Zadania dla realizacji programu 4.1.1.: 
Zwi�kszenie powierzchni zalesionych i zadrzewionych (mi�dzy innymi poprzez uj�cie 
klas V i VI gleb pod zalesienia) 
 Powiat kłobucki powinien podj�� działania zmierzaj�ce do dostosowania si� do 
ogólnopolskich trendów zmierzaj�cych do zwi�kszenia powierzchni zalesionych i 
zadrzewionych. Nale�y promowa� w poszczególnych gminach powiatu zmiany dotycz�ce 
przekwalifikowania gruntów klas V i VI pod zalesienia. Konieczne jest tak�e finansowe 
wsparcie realizowanych przez poszczególne gminy akcji w tym zakresie. Podejmowane 
działania powinny uwzgl�dnia� przebudow� monokultur sosnowych. W przypadku zalesie� 
pod uwag� powinna by� brana tak�e funkcja rekreacyjna lasów. 
4.1.1.1. Przeprowadzenie akcji promocyjnej w�ród mieszka�ców nt. mo�liwo�ci zalesiania 
nieu�ytków   
4.1.1.2. Przygotowanie systemu wsparcia finansowego dla zalesiaj�cych 
 
Zadania dla realizacji programu 4.1.2.: 
Zagospodarowanie dorzecza Liswarty (z powiatami s	siednimi) 
 Gospodarka �ciekowa wydaje si� by� jednym z najistotniejszych problemów 
stoj�cych przed powiatem kłobuckim. Koszty budowy odpowiedniej infrastruktury s� bardzo 
wysokie i musz� by� w znacznej cz��ci  pokrywane  ze �rodków zewn�trznych. Sam koszt 
programu budowy nowych oczyszczalni �cieków i rozbudowy istniej�cych szacowany jest na 
ponad 11 mln Euro (w tym Samorz�d terytorialny planuje wyda� na te cele 7606 300 Euro, z 
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funduszy regionalnych dost�pne b�dzie 6.245.000 Euro, z programu ISPA 34.987.100 Euro, a 
sektor prywatny ma finansowa� te prace na poziomie  75.000 Euro). Jeszcze dro�ej bo na a� 
ponad 37 mln Euro szacowany jest program budowy kanalizacji sanitarnej doprowadzaj�cej 
�cieki do oczyszczalni w powiecie. 
4.1.2.1. Budowa nowych oczyszczalni �cieków i rozbudowa istniej�cych  
4.1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej doprowadzaj�cej �cieki do oczyszczalni 
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Cel strategiczny 5: 

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
 Poziom infrastruktury technicznej stanowi niew�tpliwie jedn� ze słabszych stron 
powiatu kłobuckiego. Rozwój tej infrastruktury w dłu�szym okresie czasu decydował b�dzie 
o mo�liwo�ciach rozwojowych powiatu. Obok problemu oczyszczania �cieków rozwi�za� 
długofalowych wymaga ochrona przeciwpowodziowa. Bez inwestycji w zakresie 
infrastruktury komunikacyjnej nie jest mo�liwe podniesienie stanu bezpiecze�stwa na 
drogach powiatu. W dalszej perspektywie czasowej jedne z głównych elementów rozwoju 
powiatu kłobuckiego zwi�zane b�d� z funkcjonowaniem planowanej autostrady, w tym 
zwłaszcza w�zła „Lgota”. Łatwo�� dojazdu w zdecydowany sposób podniesie atrakcyjno�� 
inwestycyjn� powiatu kłobuckiego. Je�eli do tego czasu nie zostanie znacznie podniesiony 
ogólny poziom infrastruktury w powiecie, mo�e to niekorzystnie wpłyn�� na długookresowe 
decyzje inwestycyjne przyszłych inwestorów. Konieczno�� budowy infrastruktury, w tym 
zwłaszcza zwi�zanej z doprowadzeniem i oczyszczaniem �cieków wydaje si� by� 
priorytetowym zadaniem powiatu. Przedstawione w tej strategii koszty budowy tej 
infrastruktury wskazuj�, i� konieczne b�dzie wykorzystanie zewn�trznych �ródeł 
finansowania, w tym w znacznym stopniu funduszy przedakcesyjnych do Unii Europejskiej. 
 
Cele operacyjne: 
5.1 Poprawa stanu gospodarki �ciekowej i utylizacji odpadów, zbiorników retencyjnych 
oraz poziomu gazyfikacji 
 
5.2 Rozwój i modernizacja sieci drogowej 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 5.1: 
Poprawa stanu gospodarki �ciekowej i utylizacji odpadów, zbiorników retencyjnych oraz 
poziomu gazyfikacji 
5.1.1. Zwi�kszenie udziału �cieków oczyszczonych 
5.1.2. Poprawa zagospodarowania odpadów stałych 
5.1.3. Budowa zbiorników retencyjnych oraz remont jazów i urz�dze� pi�trz�cych 
5.1.4. Poprawa regulacji stosunków wodnych 
5.1.5. Powołanie policji ekologicznej w powiecie 
5.1.6. Wykorzystanie mo�liwo�ci jakie niesie za sob� budowa magistrali gazowej 
 
Zadania dla realizacji programu 5.1.1.: 
Zwi�kszenie udziału �cieków oczyszczonych 

Najpopularniejsz� form� odprowadzania nieczysto�ci w powiecie kłobuckim jest 
kanalizacja bezodpływowa (szamba), obsługiwana przez wozy asenizacyjne. A� 68,7% 
gospodarstw na terenie powiatu odprowadza �cieki do szamb bez wywo�enia do oczyszczalni. 
Odsetek gospodarstw pozbawionych zarówno kanalizacji jak i szamb wynosi a� 17,8%. 
Dlatego te� niezb�dna wydaje si� budowa nowych i rozbudowa istniej�cych oczyszczalni 
�cieków. W uzasadnionych przypadkach (gdy istnieje bardzo rozproszona zabudowa) 
dopuszcza si� mo�liwo�� zakładania tzw. przydomowych oczyszczalni �cieków. 

 
5.1.2.1. Budowa nowych oczyszczalni �cieków i rozbudowa istniej�cych   
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Zadania dla realizacji programu 5.1.2.: 
Poprawa zagospodarowania odpadów stałych 
 Mimo, i� powiat kłobucki charakteryzuje si� wzgl�dnie niskim poziomem 
zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego to jednak do tej pory nie udało si� rozwi�za� w 
sposób kompleksowy problemu dzikich wysypisk �mieci. Bardzo wysoki jest tak�e odsetek 
gospodarstw we własnym zakresie zagospodarowuj�cych �mieci wynosz�cy 81,6%. 
Podstawowym kierunkiem działania w zakresie składowania odpadów jest unowocze�nianie 
istniej�cych składowisk w Wi�ckach i Krzepicach. Nie przewiduje si� budowy nowych 
składowisk odpadów w najbli�szym czasie.  
  W powiecie nie działa do tej pory sprawny system segregacji odpadów. Mo�liwym 
rozwi�zaniem w tym zakresie wydaje si� by� wprowadzenie systemu opartego na 
dostarczaniu mieszka�com worków plastikowych w ró�nych kolorach w zale�no�ci od 
przeznaczenia (szkło, papier, metal) i odbieranie w okre�lonych dniach tych worków sprzed 
posesji. Mieszka�cy nie powinni ponosi� kosztów tej akcji, a opłaty nale�y nakłada� tylko na 
wywóz odpadków niesegregowanych. W szczególno�ci nale�y wykona� nast�puj�ce zadania: 
5.1.2.1. Likwidacja wszystkich nielegalnych wysypisk �mieci 
5.1.2.2. Opracowanie zało�e� systemu segregacji odpadów 
5.1.2.3. Przeprowadzenie akcji promocyjnej systemu segregacji odpadów 
5.1.2.4. Poprawa usprz�towienia legalnych wysypisk �mieci  
 

Zadania dla realizacji programu 5.1.3.: 
Budowa zbiorników retencyjnych oraz remont jazów i urz	dze� pi�trz	cych2  
 Wi�kszo�� zaproponowanych tu zada� nie jest mo�liwa do zrealizowania bez 
zaanga�owania �rodków pochodz�cych z Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki 
Wodnej a tak�e �l�skiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych. Potrzebne �rodki s� 
bardzo wysokie (np. budowa  zbiornika retencyjnego w Dankowie kosztowa� b�dzie 25 mln 
zł, w Ostrowach 7,5 mln zł)  
5.1.3.1. Naprawa i remont jazów i urz�dze� pi�trz�cych na rzece Liswarta, Opatówka, 
Szarlejka, Kocinka, Biała Oksza, Pankówka  
5.1.3.2. Uregulowanie statusu prawnego gruntów przeznaczonych pod budow� zbiorników 
retencyjnych w Dankowie, Rybnej Szarlejce  
5.1.3.3. Opracowanie studiów terenowych dla zbiorników retencyjnych  
5.1.3.4. Wykonanie projektów na wykonanie zbiorników retencyjnych w Dankowie, Rybnej i 
Szarlejce  
5.1.3.5. Budowa zbiorników retencyjnych w Dankowie, Rybnej, Ostrowach, Szarlejce i 
Przystajni 
 Budowa zbiornika „Przystaj�” w gminie Przystaj� na rzece Liswarcie (mi�dzy 
miejscowo�ciami Podł��e Szlacheckie, Ku�nia Nowa, Stany, Ługi-Radły) wg planu 
obejmowa� b�dzie powierzchn� od 400 do 1400 ha. Zalet� tej lokalizacji jest stosunkowo 
niski poziom niezb�dnych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do zrealizowania 
inwestycji. Zbiornik ten przyczyni si� do zmniejszenia zagro�enia powodziowego oraz b�dzie 
sprzyjał rozwojowi ruchu turystycznego. 
 

Zadania dla realizacji programu 5.1.4: 
Poprawa regulacji stosunków wodnych 
5.1.4.1. Opracowanie zało�e� dotycz�cych mo�liwo�ci zwi�kszenia �ci�gania składek na ten 
cel 
5.1.4.2. Ochrona terenów zalewowych przed niepo��danymi lokalizacjami.  
                                                           
2 Zbiorniki wodne: „Ostrowy” gm. Mied�no na rzece Biała Oksza o pow. 37 ha, „Danków” gm. Lipie na rzece 
Liswarta o pow. 100 - 150 ha, „Rybno” gm. Kłobucka na rzece Biała Oksza o pow. 19 ha, „Szarlejka” 
gm.Wr�czyyca Wielka na rzece Szarlejka o pow. 14 ha 
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Zadania dla realizacji programu 5.1.5.: 
Powołanie policji ekologicznej w powiecie 

Nagminne przypadki łamania prawa w zakresie gospodarki �ciekami i odpadami 
wymaga podj�cia radykalnych kroków w tym zakresie. Najbardziej optymalnym 
rozwi�zaniem tego problemu wydaje si� by� powołanie odpowiednich słu�b 
odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów w tym zakresie. 
5.1.5.1 Opracowanie koncepcji funkcjonowania policji ekologicznej w powiecie
 
5.1.5.2 Zatrudnienie pracowników i ich wyposa�enie   
 
Zadania dla realizacji programu 5.1.6.: 
Wykorzystanie mo�liwo�ci jakie niesie za sob	 budowa magistrali gazowej 

Mimo, i� rozbudowa sieci gazoci�gowej nie jest wskazywana jako przedsi�wzi�cie 
priorytetowe w powiecie nale�y wykorzysta� szanse jakie niesie ze sob� budowa magistrali 
gazowej przechodz�cej w płn. zach. cz��ci powiatu. 
5.1.6.1. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej 
5.1.6.2. Poszukiwanie mo�liwych �ródeł dofinansowania budowy sieci gazowej 
 
Programy w zakresie celu operacyjnego 5.1: 
Rozwój i modernizacja sieci drogowej 
5.2.1. Rozbudowa głównego ci�gu komunikacyjnego powiatu (droga krajowa Nr 489) 
5.2.2. Program rozbudowy sieci drogowej (poza gł. Ci�giem komunikacyjnym powiatu) 
5.2.3. Program poprawy stanu technicznego dróg i bezpiecze�stwa  pieszych 

Wraz ze wzrostem nat��enia ruchu kołowego w powiecie kłobuckim konieczne jest 
podejmowanie działa� w zakresie rozwoju i modernizacji sieci drogowej. Cz��� z nich 
realizowana b�dzie ze �rodków jakimi dysponuje Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. 
Chodzi tu głównie o prace zwi�zane z rozbudow� głównego ci�gu komunikacyjnego powiatu 
jakim jest droga krajowa Nr 489. Koszty tych prac szacowane s� na 41 mln Euro, a ich termin 
rozpocz�cia planowany jest na rok 2005. Od roku 2000 planuje si� realizacj� działa� 
zmierzaj�cych do poprawy stanu technicznego dróg lokalnych, tu �rodki pochodzi� maj� z 
Programu Phare jak i od samorz�dów lokalnych. Wysoko�� potrzebnych �rodków szacowana 
jest na 25 mln Euro. Tak�e od roku 2000 planowana jest poprawa stanu istniej�cego 
odwodnienia (koszt 1 mln Euro) oraz budowa chodników na terenach zabudowanych – koszt 
około 1 mln Euro. 
 
Zadania dla realizacji programu 5.2.1.: 
Rozbudowa głównego ci	gu komunikacyjnego powiatu (droga krajowa Nr 489) 
5.2.1.1. Dobudowanie drugiej jezdni przy drodze Nr 489 
5.2.1.2. Wybudowanie obwodnicy Kłobucka 
5.2.1.3. Wybudowanie dwóch obwodnic w Krzepicach: wewn�trznej i zewn�trznej (przy płn. 
obwodnicy miasta tak�e budowa parkingu dla samochodów ci��arowych mog�cych tam 
parkowa� podczas tzw. długich weekendów) 
5.2.1.4. Poszerzenie jezdni drogi Nr 489 na terenie Kłobucka do 12-13 m. (od w�zła w Lgocie 
w stron� Kłobucka) 
 
Zadania dla realizacji programu 5.2.2.: 
Program rozbudowy sieci drogowej (poza głównym ci	giem komunikacyjnym powiatu) 
5.2.2.1. Budowa obwodnicy miejscowo�ci Przystaj� (na drodze nr 494) 
5.2.2 2. Wykonanie poł�czenia drogi Nr 09214  z drog� Nr 08247 na wysoko�ci miejscowo�ci 
Brzózki i Władysławów 
5.2.2.3. Budowa przeprawy mostowej przez rzek� Liswart� 

5.2.2.4. Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych 
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Zadania dla realizacji programu 5.2.3.: 
Program poprawy stanu technicznego dróg i bezpiecze�stwa  pieszych 
5.2.3.1. Poprawa istniej�cego odwodnienia 
5.2.3.2. Budowa chodników na terenach zabudowanych 
5.2.3.3. Eliminacja na drodze tranzytowej funkcji lokalnych (ruch gospodarczy, pieszy, 
rowerowy) 

5.2.3.4. Budowa na odcinkach zamiejskich skrzy�owa� o poszerzonych wlotach i 
rozsuni�tych jezdniach 
5.2.3.5. Budowa skrzy�owa� skanalizowanych z sygnalizacj� �wietln� na terenie miasta 
Kłobuck, Krzepic i Wr�czycy. 
5.2.3.6. Zainstalowanie luster na skrzy�owaniach o słabej widoczno�ci 
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III.4 DRZEWA CELÓW 
 

Cel strategiczny 1: 
ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO 

POWIATU KŁOBUCKIEGO

Cel operacyjny 1.1: 
Wspieranie rozwoju 
małych i �rednich 
przedsi�biorstw 

(M�P)

Cel operacyjny 1.2: 
Przyci�ganie 
inwestorów 
krajowych i 

zagranicznych

Cel operacyjny 1.3: 
Promocja 

gospodarcza 
powiatu

Cel operacyjny 1.4: 
Uczynienie z 

turystyki i rekreacji 
dziedziny 

aktywno�ci 
gospodarczej

Programy: 
 1.1.1 Stworzenie systemu 

komunikacji i informacji 1.1.2 
Stworzenie systemu bezpłatnej 
informacji dla M�P dotycz�cej 

obrotu gospodarczego 
1.1.3 Utworzenie funduszu 

por�cze� kredytowych 
1.1.4 Racjonalizacja obci��e� z 

tytułu podatków lokalnych  
1.1.5 Ubieganie si� i 

wykorzystywanie �rodków na 
aktywne formy zwalczania 

bezrobocia

Programy: 
1.2.1 Stworzenie spójnego 

systemu preferencji i 
udogodnie� dla potencjalnych 

inwestorów w gminach 
powiatu kłobuckiego 

1.2.2. Stworzenie Powiatowej 
Bazy Ofert Inwestycyjnych 

(z wyeksponowaniem terenów 
wokół projektowanej 

autostrady A1)

Programy: 
1.3.1 Opracowanie i realizacja 

polityki promocyjnej i 
informacyjnej powiatu (w tym 

min. bie��ca aktualizacja stron 
internetowych, atut przebiegu 

autostrady) 
1.3.2 Stworzenie bazy i 

aktywne udost�pnianie danych 
o podmiotach gospodarczych i 

ich produktach

Programy: 
1.4.1 Opracowanie i rozwój 

produktu turystycznego 
powiatu 

1.4.2 Promocja walorów i 
produktu turystycznego ziemi 

kłobuckiej 
1.4.3 Rozwój i modernizacja 

bazy turystycznej i 
infrastruktury towarzysz�cej
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Cel operacyjny 1.1: 
Wspieranie rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw (M�P)

Program 1.1.1: 
Stworzenie systemu 

komunikacji i informacji 

Program 1.1.2: 
Stworzenie systemu 

bezpłatnej informacji dla 
M�P dotycz�cej obrotu 

gospodarczego

Program 1.1.3: 
Utworzenie funduszu 
por�cze� kredytowych

Program 1.1.4: 
Racjonalizacja obci��e� z 
tytułu podatków lokalnych

Zadania: 
1.1.1.1 Zorganizowanie 

Powiatowego Forum 
Przedsi�biorczo�ci 
1.1.1.2 Stworzenie 

Powiatowego Punktu 
Informacyjnego dla Firm 

 1.1.1.3 Promocja 
wykorzystywania i utworzenie 

systemu ł�czno�ci 
elektronicznej pomi�dzy 
przedsi�biorcami a PPIF 
1.1.1.4 Organizacja misji 

gospodarczych i wyjazdowych 
oraz przyjmowanie misji 
odwiedzaj�cych powiat

Program 1.1.5: 
Ubieganie si� i 

wykorzystywanie �rodków 
na aktywne formy 

zwalczania bezrobocia

Zadania: 
1.1.2.1 Przeprowadzenie 

ankiety w�ród 
przedsi�biorców nt. ich 

zapotrzebowania 
informacyjnego w tym w 
zakresie porad prawnych 

1.1.2.2 Okre�lenie warunków 
udzielania bezpłatnych porad 

(odbiorcy) i trybu ich 
udzielania 

1.2.2.3 Uruchomienie punktu 
informacyjnego 

1.2.2.4 Upowszechnienie 
informacji o usługach i trybie 
ich �wiadczenia przez punkt

Zadania: 
1.1.3.1 Zapoznanie si� z 

zasadami funkcjonowania i 
osi�gni�ciami funduszy 
działaj�cych w Polsce 

1.1.3.2 Przeprowadzenie akcji 
informacyjno-sonda�owej w�ród 

przedsi�biorców w zakresie 
zainteresowania produktami 

funduszu 
1.1.3.3 Wybórr i uzgodnienia 

formy prawnej funduszu, 
przygotowanie dokumentacji 

organizacyjnej 
1.1.3.4 Uruchomienie 
działalno�ci funduszu

Zadania: 
1.1.4.1 Identyfikacja stawek i ulg 
w zakresie podatków lokalnych 

stosowanych w gminach powiatu 
kłobuckiego 

1.1.4.2 Promocja idei jednolitego 
systemu ulg i preferencji 

1.1.4.3 Wspólne wypracowanie 
zasad i kryteriów składaj�cych si� 

na system ulg i preferencji 
1.1.4.4 Wdro�enie systemu ulg i 

preferencji 
1.1.4.5 Wspólna i kompleksowa 

promocja systemu ulg i 
preferencji gmin powiatu 

kłobuckiego (vide program 1.2.1 
oraz 1.3.1)

Zadania: 
1.1.5.1 Ubieganie si� o �rodki w 

ramach programów zwalczaj�cych 
bezrobocie 

1.1.5.1 Ubieganie si� o �rodki w 
ramach programów specjalnych 

opracowywanych wspólnie z lokalnymi 
władzami i przedsi�biorcami 

1.1.5.2 Opracowanie wspólnie ze 
szkołami ponad gimnazjalnymi 

kompleksowej oferty programów 
wspomagaj�cych start na rynku pracy 

dla absolwentów 
1.1.5.3 Upowszechnianie informacji o 

ofercie i programach w zakresie 
aktywnych form zwalczania bezrobocia 

w�ród zainteresowanych stron
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Cel operacyjny 1.2: 
Przyci�ganie inwestorów krajowych i 

zagranicznych

Program 1.2.1: 
Stworzenie spójnego 
systemu preferencji i 

udogodnie� dla 
potencjalnych inwestorów 

w gminach powiatu 
kłobuckiego

Program 1.2.2: 
Stworzenie Powiatowej 

Bazy Ofert Inwestycyjnych 
(z wyeksponowaniem 

terenów wokół 
projektowanej autostrady 

A1)

Program 1.3.1: 
Opracowanie i realizacja 

polityki promocyjnej i 
informacyjnej powiatu (w 

tym min. bie��ca 
aktualizacja stron 

internetowych, atut 
przebiegu autostrady)

Zadania: 
1.2.1.1 �cisłe okre�lenie 
docelowych odbiorców 

systemu (wielko�� inwestycji, 
bran�e i rodzaje działalno�ci) 

1.2.1.2 Opracowanie i 
promocja systemu na wzór 

systemu ulg i preferencji dla 
istniej�cych firm lokalnych 

(vide program 1.1.4) 

Program 1.3.2: 
Stworzenie bazy i aktywne 

udost�pnianie danych o 
podmiotach 

gospodarczych i ich 
produktach

Zadania: 
1.2.2.1 Okre�lenie zakresu usług, 

potrzeb technicznych oraz 
zapotrzebowania informacyjnego 

1.2.2.2 Zorganizowanie w Starostwie 
Powiatowym stanowiska pracy ds. 

Powiatowej Bazy Ofert 
Inwestycyjnych (w ramach komórki 
zajmuj�cej si� promocj� powiatu) 

1.2.2.3 Wystosowanie oferty dla gmin 
i przedsi�biorców zach�caj�cej do 

korzystania z PBOI 
1.2.2.4 Rozpowszechnianie i 

prezentacja ofert PBOI 
1.2.2.5 Kojarzenie partnerów

Zadania: 
1.3.1.1 Umocowanie w 

strukturze Starostwa komórki 
zajmuj�cej si� promocj� 

powiatu 
1.3.1.2 Opracowanie 

kompleksowej polityki promocji 
powiatu kłobuckiego 

1.3.1.3 Opracowanie zasad 
wewn�trznej polityki 

informacyjnej (starostwo, 
strarostwo-gminy)

Zadania: 
1.3.2.1 Stworzenie standardu 
informacyjnego o podmiotach 

gospodarczych powiatu 
1.3.2.2 Ustalenie zasad oraz 

kanałów zbierania i 
rozpowszechniania informacji 
1.3.2.3 Przedstawienie oferty 
firmom powiatu kłobuckiego 

1.3.2.4 Zebranie ofert i 
uruchomienie funkcjonowania 

bazy 
1.3.2.5 Promocja mo�liwo�ci 

kooperacji z lokalnymi 
zakładami

Cel operacyjny 1.3: 
Promocja gospodarcza powiatu 
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Cel operacyjny 1.4: 
Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywno�ci gospodarczej

Program 1.4.1: 
Opracowanie i rozwój 

produktu turystycznego 
powiatu

Program 1.4.2: 
Promocja walorów i 

produktu turystycznego 
ziemi kłobuckiej

Program 1.4.3: 
Rozwój i modernizacja 

bazy turystycznej i 
infrastruktury 
towarzysz�cej

Zadania: 
1.4.1.1 Zewidencjonowanie 

potencjału turystycznego 
powiatu (atrakcji, bazy i 

infrastruktury turystycznej) 
1.4.1.2 Opracowanie 

kompleksowego produktu 
turystycznego powiatu 

kłobuckiego (w tym miedzy 
innymi w zakresie turystyki 

weekendowej) 

Zadania: 
1.4.2.1 Instytucjonalizacja 

obsługi ruchu turystycznego i 
promocji turystycznej na 

szczeblu powiatu (powiatowe 
centrum informacji turystycznej) 

1.4.2.2 Opracowanie i 
wdro�enie koncepcji promocji 

turystycznej powiatu 
1.4.2.3 Prowadzenie 

monitoringu ruchu turystycznego 
w powiecie

Zadania: 
1.4.3.1 Weryfikacja istniej�cej 

bazy i infrastruktury powiatu pod 
k�tem komplementarno�ci 

wobec produktu turystycznego 
powiatu 

1.4.3.2 Tworzenie warunków dla 
modernizacji i rozbudowy bazy i 
infrastruktury turystycznej (np. 

inwestycje bezpo�rednie - 
zbrojenie terenów, obsługa 

administracyjna, preferencje, 
pomoc w poszukiwaniu 

inwestorów dla konkretnych 
obiektów)
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cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie 

specjalistycznej produkcji 
rolniczej, w szczególno�ci 

opartej na lokalnych 
tradycjach i do�wiadczeniu 

Cel strategiczny 2 
Poprawa efektywno�ci produkcji rolnej w powiecie 

kłobuckim

cel operacyjny 2.4. 
Restrukturyzacja 

obszarowa i funkcjonalna 
terenów rolniczych

cel operacyjny 2.2. 
Dostosowywanie jako�ci 

produkcji rolniczej 
powiatu kłobuckiego do 

wymogów Unii 
Europejskiej

cel operacyjny 2.3. 
Udoskonalenie 

ekonomicznego otoczenia 
rolnictwa
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program 2.1.1 
Rozwój chowu trzody 

chlewnej

zadania: 
2.1.2.1. Okre�lenie obszarów na terenie 

powiatu kłobuckiego, które posiadaj� 
sprzyjaj�ce warunki do uprawy truskawek 

2.1.2.2. �wiadczenie bie��cej pomocy 
doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 

producentów i przetwórców truskawek 
2.1.2.3. Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkole� dla zainteresowanych tworzeniem 

grup producentów i przetwórców truskawek, 
w tym opartych na zasadach działalno�ci 

spółdzielczo�ci rolniczej 
2.1.2.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego 

dla reprezentantów powstaj�cych grup 
producentów i przetwórców truskawek w celu 
zaznajomienia z zasadami funkcjonowania 

grup w innych miejscach 
2.1.2.5. Zorganizowanie lokalnego forum 

producentów i przetwórców truskawek 
2.1.2.6. Uruchomienie lokalnego systemu 
kształcenia w zakresie produkcji truskawek 

2.1.2.7. Przygotowanie i wdro�enie programu 
marketingu truskawek

zadania: 
2.1.3.1. Okre�lenie obszarów sprzyjaj�cych 

produkcji owoców i warzyw gruntowych 
2.1.3.2. �wiadczenie bie��cej pomocy 

doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia 
grup producentów i przetwórców owoców i 

warzyw 
2.1.3.3. Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkole� dla zainteresowanych tworzeniem 
grup producentów i przetwórców owoców i 

warzyw, w tym opartych na zasadach 
działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 

2.1.3.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego 
dla reprezentantów powstaj�cych grup 

producentów i przetwórców owoców i warzyw 
w celu zaznajomienia z zasadami 

funkcjonowania grup w innych miejscach 
2.1.3.5. Zorganizowanie lokalnego forum 

producentów i przetwórców owoców i warzyw 
2.1.3.6. Przygotowanie i wdro�enie koncepcji 

zbytu owoców i warzyw produkowanych i 
przetwarzanych w ramach grupy

zadania: 
2.1.1.1. �wiadczenie bie��cej pomocy 

doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia 
grup producentów i przetwórców trzody 

chlewnej 
2.1.1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkole� dla zainteresowanych tworzeniem 

grup producentów i przetwórców trzody 
chlewnej, w tym opartych na zasadach 

działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 
2.1.1.3. Zorganizowanie wyjazdu 
studialnego dla reprezentantów 

powstaj�cych grup producentów i 
przetwórców trzody chlewnej w celu 

zaznajomienia z zasadami funkcjonowania 
grup w innych miejscach 

2.1.1.4. Zorganizowanie lokalnego forum 
producentów i przetwórców trzody 

2.1.1.5. Ułatwienie dost�pu do elementów  
hodowlanych i �rodowiskowych 

2.1.1.6. Intensyfikacja działa� na rzecz 
zwi�kszenia zbytu wyrobów produkowanych 
w ramach grupy producentów i przetwórców 

trzody chlewnej

cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci 

opartej na lokalnych tradycjach i do�wiadczeniu (1)

program 2.1.2 
Rozwój uprawy 

truskawek

program 2.1.3 
Rozwój produkcji owoców i 

warzyw gruntowych na potrzeby 
przemysłu rolno-spo�ywczego
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program 2.1.5 
Tworzenie warunków 

sprzyjaj�cych 
rozwojowi działów 

specjalnych 
produkcji rolnej

zadania: 
2.1.5.1. Identyfikacja profilu specjalistycznej produkcji, po��danej dla powiatu kłobuckiego 

2.1.5.2. �wiadczenie bie��cej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup producentów 
i przetwórców rolnych o profilu produkcji zidentyfikowanym w ramach zadania 2.1.5.1. 

2.1.5.3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych tworzeniem grup 
producentów i przetwórców, w tym opartych na zasadach działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 

2.1.5.4. Zorganizowanie wyjazdu studialnego dla reprezentantów powstaj�cych grup producentów i 
przetwórców w celu zaznajomienia z zasadami funkcjonowania grup w innych miejscach 

2.1.5.5. Zorganizowanie lokalnych forów producentów i przetwórców 
2.1.5.6. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkole� w zakresie prowadzenia specjalistycznej 

produkcji rolnej, zidentyfikowanej w ramach zadania 2.1.5.1 
2.1.5.7. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych promuj�cych specjalistyczn� 

produkcj� roln�, po��dan� dla powiatu 
2.1.5.8. Umo�liwienie �wiadczenia bie��cego doradztwa rolnikom podejmuj�cym produkcj� w 

ramach działów specjalnych produkcji rolnej 
2.1.5.9. Organizacja i przeprowadzenie szkole� w zakresie produkcji nasienniczej 

2.1.5.10. Zorganizowanie wyjazdu i nawi�zanie współpracy pomi�dzy zainteresowanymi produkcja 
nasiennicz� i instytutami naukowymi zajmuj�cymi si� nasiennictwem 

2.1.5.11. Przygotowanie informatorów o produkcji nasienniczej oraz preferencyjnych kredytach na 
doposa�enie gospodarstw nasienniczych

cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci 

opartej na lokalnych tradycjach i do�wiadczeniu (2) 

program 2.1.4 
Rozwój chowu bydła 

mlecznego i 
opasowego

zadania: 
2.1.4.1. Organizacja i 

realizacja systemu szkole�, 
po�wi�conychgo �ywieniu 

bydła mlecznego i opasowego 
2.1.4.2. Promocja nowych 

krzy�ówek bydła mlecznego i 
mi�snego 

2.1.4.3. Przeprowadzenie 
szkole� w zakresie higieny 
chowu bydła mlecznego i 

opasowego
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cel operacyjny 2.1. 
Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci 

opartej na lokalnych tradycjach i do�wiadczeniu (3) 

program 2.1.6 
Promocja 
integracji 
produkcji 
rolniczej z 

przetwórstwem

program 2.1.7 
O�ywienie działalno�ci 

istniej�cych 
spółdzielni rolniczych, 

zwłaszcza 
mleczarskich

program 2.1.8 
Upowszechnianie 

pa�stwowych instrumentów 
wspierajacych 

restrukturyzacj� rolnictwa

zadania: 
2.1.6.1. Przygotowanie i 
dystrybucja materiałów 

informuj�cych o 
korzy�ciach 

wynikaj�cych z integracji 
produkcji rolniczej z 

przetwórstwem 
2.1.6.2. Umo�liwienie 
kształcenia rolników w 

zakresie organizowania 
przetwórstwa

zadania: 
2.1.7.1. Zaproszenie do 

prac przy realizacji strategii 
w obszarze rolnictwo 

przedstawicieli wszystkich 
spółdzielni rolniczych z 

terenu powiatu kłobuckiego 
2.1.7.2. Podj�cie rozmów z 
reprezentantami spółdzielni 
o mo�liwosciach eliminacji 

barier utrudniaj�cych 
funkcjonowanie spółdzielni

zadania: 
2.1.8.1. Podj�cie rozmów z 

Delegatur� �l�skiej Izby Rolniczej w 
Kłobucku na rzecz 

współuczestnictwa w promocji 
pa�stwowych instrumentów 

wspieraj�cych restrukturyzacj� 
rolnictwa 

2.1.8.2. Podj�cie współpracy z pras� 
lokaln� w celu promocji pa�stwowych 

instrumentów 
2.1.8.3. Dystrybucja informacji o 

pa�stwowych instrumentach poprzez 
gminne i powiatowe jednostki 

organizacyjne
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program 2.2.1 
;Uruchomienie 

systemu 
kształcenia o 
polityce rolnej 

Unii 
Europejskiej

zadania: 
2.2.2.1.  Zaanga�owanie Inspekcji Weterynaryjnej 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku na rzecz 
szkole� w zakresie standaryzacji jako�ciowej produkcji 

zwierz�cej 
2.2.2.2. Nawi�zanie współpracy z Centralnym 

Inspektoratem Standaryzacji w celu pozyskania informacji o 
standardach produktów rolnych obowi�zuj�cych w Unii 

Europejskiej 
2.2.2.3. Stałe gromadzenie i dystrybuowanie w�ród rolników 
informacji o normach produktów rolnych obowi�zuj�cych w 

Unii Europejskiej 
2.2.2.4. Wł�czenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do 
programu poprzez przygotowanie i przeprowadzenie 

modułu szkoleniowego w zakresie unijnych standardów 
higieny produkcji 

2.2.2.5. Przygotowanie i dystrybucja materiałów 
informuj�cych o sposobach poprawy jako�ci produktów 

rolnych

zadania: 
2.2.3.1 Organizacja 

cyklicznych seminariów 
po�wi�conych biologicznej 

produkcji rolnej 
2.2.3.2. Udział w targach 

producentów zdrowej 
�ywno�ci 

2.2.3.3. Dystrybucja 
materiałów promuj�cych 
ekologiczn� produkcj� 

roln� 
2.2.3.4. Podj�cie działan 
na rzecz uruchomienia 

specjalistycznego sklepu 
ze zdrow� �ywno�ci� 

kłobuck�, z siedzib� np. w 
Katowicach

zadania: 
2.2.1.1. Przygotowanie i 
przeprowadzenie bloku 

szkoleniowego 
po�wi�conego instrumentom 

prawnym polityki rolnej 
2.2.1.2. Przygotowanie i 

przeprowadzenie szkole� 
po�wi�conych organizacji 

rynków w rolnictwie 
Wspólnoty Europejskiej 

2.2.1.3. Dystrybucja 
informacji o zasadach polityki 
rolnej w Unii Europejskiej za 
po�rednictwem powiatowych i 

gminnych jednostek 
organizacyjnych

cel operacyjny 2.2. 
Dostosowywanie jako�ci produkcji rolniczej powiatu kłobuckiego do 

wymogów Unii Europejskiej

program 2.2.2 
Poprawa wiedzy 

producentów rolnych 
w zakresie metod 

wysokojako�ciowej 
produkcji zwierz�cej 

i ro�linnej

program 2.2.4 
Zwi�kszenie technicznych 
mo�liwo�ci produkowania 
�ywno�ci o wysokiej jako�ci 

poprzez podniesienie poziomu 
zainwestowania w 

indywidualnych 
gospodarstwach rolnych

program 2.2.3 
Zwi�kszenie 

udziału produkcji 
biologicznej w 

produkcji rolnej 
powiatu ogółem

zadania: 
2.2.4.1. Uruchomienie w 
porozumieniu z gminami 

powiatowego punktu 
informuj�cego o 
mo�liwo�ciach 

finansowania modernizacji 
gospodarstw rolnych z 
programu SAPARD i 

innych �rodków 
publicznych 

2.2.4.2. Przeprowadzenie 
szkole� w zakresie 

pozyskiwania �rodków z 
funduszu SAPARD na 
realizacj� inwestycji w 

gospodarstwach rolnych
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program 2.3.1 
Opracowanie i 

wdro�enie 
programu 

marketingu płodów 
rolnych powiatu 

kłobuckiego

zadania: 
2.3.2.1. Zaanga�owanie na rzecz 

utworzenia giełdy rolnej w 
województwie �l�skim 

2.3.2.2. Zorganizowanie spotkania 
wytwórców i przetwórców 

produktów rolnych, po�wi�conego 
organizacji rynków hurtowych w 

powiecie, np. w Krzepicach 
2.3.2.3. �wiadczenie pomocy 

organizacyjnej i merytorycznej w 
zakresie tworzenia rynków 

hurtowych

zadania: 
2.3.3.1. Dostosowanie 

produkcji lokalnych 
zakładów przetwórstwa 

owoców, warzyw, mi�sa i 
mleka do potrzeb 

specjalistycznej produkcji 
2.3.3.2. Modernizacja 
zakładów przetwórstwa

zadania: 
2.3.1.1 Identyfikacja rynków 

zbytu dla kłobuckich 
produktów rolnych 

2.3.1.2. Uwzgl�dnienie w 
programie marketingu 
płodów rolnych nazw i 
adresów hurtowników i 
po�redników, z którymi 

istnieje potencjalna 
mo�liwo�� współpracy 
2.3.1.3. Wł�czenie do 

programu modułu 
po�wi�conego technikom 

indywidualnego 
poszukiwania rynków zbytu i 

nawi�zywania kontaktów 
handlowych

cel operacyjny 2.3. 
Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa

program 2.3.2 
Wspieranie 

rozwoju rynku 
rolnego

program 2.3.4 
Zwi�kszenie 

dost�pno�ci do �rodków 
finansowych na 

modernizacj� rolnictwa

program 2.3.3 
Restrukturyzacja 

lokalnych 
zakładów 

przetwórstwa

zadania: 
2.3.4.1. Dystrybucja 

informacji o kredytach 
preferencyjnych 

dost�pnych w bankach 
na finansowanie rozwoju 

infrastruktury rynku 
rolnego 

2.3.4.2. Nawi�zanie 
współpracy z bankami 
spółdzielczymi i innymi 

bankami w celu 
przygotowania i 
dystrybucji ofert 
umo�liwiaj�cych 

finansowanie rynku 
produktów rolnych
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zadania: 
2.4.1.1. Utworzenie 

Powiatowego Banku Danych o 
Wolnych Gruntach 

2.4.1.2. Wspomaganie 
przemiany struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych poprzez 

efektywne stosowanie w 
powiecie instrumentów 

przewidzianych w Narodowej 
Strategii Rolnictwa i Rozwoju 

Terenów Wiejskich

zadania: 
2.4.2.1. Przygotowanie 
wieloletniego programu 
zalesiania nieu�ytków i 

racjonalnego gospodarowania 
na u�ytkach le�nych 

2.4.2.2. Wdro�enie programu 
zalesiania gruntów 

2.4.2.3. Promocja zatrudnienia 
w le�nictwie

cel operacyjny 2.4. 
Restrukturyzacja obszarowa i funkcjonalna terenów rolniczych

program 2.4.1 
Tworzenie 

warunków do 
koncentracji ziemi

program 2.4.2 
Zalesianie gruntów 
nie przydatnych do 

działalno�ci 
rolniczej
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cel strategiczny 3 
 Poprawa jako�ci infrastruktury 

społecznej

cel operacyjny 3.1. 
Podniesienie jako�ci kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym i podniesienie poziomu 

wykształcenia mieszka�ców 

cel operacyjny 3.2. 
Poprawa systemu słu�by zdrowia i opieki 

społecznej

cel operacyjny 3.3. 
Rozwój kultury w powiecie
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cel operacyjny 3.1. 
Podniesienie jako�ci kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym i podniesienie poziomu 

wykształcenia mieszka�ców 

program 3.1.1. 
Dopasowanie struktury 
kształcenia do wymaga� 

rynku pracy

zadania: 
3.1.1.1. Modyfikacja dotychczasowych 

programów nauczania i profili 
poszczególnych klas (przy zało�eniu 

uniwersalno�ci wykształcenia) 
3.1.1.2 Przeprofilowanie  warsztatów 

szkolnych w szkołach �rednich ich nie 
posiadaj�cych  3.1.1.3 Zapewnienie 

sta�y dla absolwentów szkół �rednich 
3.1.1.4 Utworzenie w powiecie filii 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
3.1.1.5 Utworzenie liceum o profilu 

budowlanym i rolniczym 

program 3.1.3. 
Powołanie Centrum 

Kształcenia 
Ustawicznego dla 

dorosłych

program 3.1.4. 
Utworzenie gimnazjum 
integracyjnego, szkoły 

specjalnej oraz zwi�kszenie 
przyjazno�ci szkoły wobec 

uczniów

zadania: 
3.1.2.1. Opracowanie 
koncepcji dotycz�cej 

potencjalnych lokalizacji 
punktu konsultacyjnego 
3.1.2.2. Poprowadzenie 
negocjacji z władzami 

uczelni cz�stochowskich 
przez wyłonion� w tym celu 

grup� negocjacyjn�

program 3.1.2. 
Utworzenie punktu 

konsultacyjnego 
obsługiwanego przez 

uczelnie cz�stochowskie

zadania: 
3.1.3.1 Powołanie 

zespołu ds. utworzenia 
CKU dla dorosłych  
3.1.3.2 Adaptacja 

odpowiedniego lokalu

zadania: 
3.1.4.1. Przeprowzdzenie na łamach lokalnej 
prasy i rozgło�ni radiowych dyskusji na temat 

roli szkoły z udziałem uczniów i nauczycieli 
3.1.4.2. Przeprowadzenie w�ród młodzie�y 

amnkiety, zawieraj�cej pytania dotycz�ce ich 
stosunku i oczekiwa� wobec szkoły 

3.1.4.3. Promocja konkursu i przyznawanego 
przez młodzie� w drodze głosowania tytułu 

"przyjaznego nauczyciela" 
3.1.4.4. 

 Opracowanie zało�e� utworzenia 
gimnazjum integracyjnego oraz szkoły 

specjalnej
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cel operacyjny 3.2. 
Poprawa systemu słu�by zdrowia i 

opieki społecznej

program 3.2.1. 
Stworzenie 

szpitala 
powiatowego

program 3.2.3. 
Stworzenie 

domu 
spokojnej 

staro�ci

program 3.2.2. 
Utworzenie 

całodobowego 
domu pomocy 

społecznej

zadania: 
3.2.1.1 Powołanie 

zespołu ds. utworzenia 
szpitala powiatowego na 

bazie szpitala w 
Kłobucku i Krzepicach   
3.2.1.2 Przygotowanie 

zało�e� utworzenia 
szpitala powiatowego 

3.2.1.3 Adaptacja bazy 
lokalowej i doposa�enie 

szpitala przy 
wykorzystaniu bazy 

lokalowej przedszkola nr 
2 w Kłobucku

zadania: 
3.2.3.1. Powołanie 

zespołu ds. 
utworzenia domu 
spokojnej staro�ci  

3.2.3.2. 
Przygotowanie 

zało�e� 
utworzenia domu 
spokojnej staro�ci 
3.2.3.3. Adaptacja 
bazy lokalowej i 

zatrudnienie 
personelu 

zadania: 
3.2.4.1. Powołanie 

zespołu ds. 
utworzenia domów 
dziennego pobytu  

3.2.4.2. 
Przygotowanie 

zało�e� utworzenia 
domów dziennego 

pobytu   
3.2.4.3. Adaptacja 

bazy lokalowej i 
zatrudnienie 

personelu 

zadania: 
3.2.2.1 Powołanie 

zespołu ds. 
utworzenia 

całodobowego 
domu pomocy 

społecznej 
3.2.2.2. 

Przygotowanie 
zało�e� utworzenia 

całodobowego 
domu pomocy 

społecznej 
 3.2.2.3. Adaptacja 

bazy lokalowej i 
zatrudnienie 
personelu 

program 3.2.4. 
Utworzenie 

�rodowiskowych 
domów dziennego 
pobytu dla osób 
samotnych i nie 

przystosowanych do 
samodzielnego �ycia 

program 3.2.5. 
Utworzenie 

o�rodka 
rehabilita- 
cyjnego 

zadania: 
3.2.5.1  

Powołanie zespołu 
ds. utworzenia 

o�rodka 
rehabilitacyjnego  

3.2.5.2 
Przeprowadzenie 
analizy dotycz�cej 

mo�liwych lokalizacji 
takiego o�rodka oraz 
potencjalnych �ródeł 

finansowania (np. 
Pa�stwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych)

program 3.2.6. 
Utworzenie 

o�rodka 
interwencji 
kryzysowej

zadania: 
3.2.6.1  

Powołanie zespołu 
ds. utworzenia 

o�rodka interwencji 
kryzysowej 

3.2.6.2 
Przeprowadzenie 
analizy dotycz�cej 

mo�liwych lokalizacji 
o�rodka oraz �ródeł 

finansowania 
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cel operacyjny 3.3. 
Rozwój kultury w powiecie

program 3.3.1. 
 Wzmocnienie aktywno�ci 
miejskiego domu kultury w 

Kłobucku i poszerzenie 
jego oferty kulturalnej na 

cały powiat

program 3.3.2. 
Utworzenie 
biblioteki 

powiatowej

zadania: 
3.3.1.1. Przygotowanie 

zało�e� aktywizacji 
oferty kulturalnej 

miejskiego domu kultury 
w Kłobucku 

 3.3.1.2. 
Przeprowadzenie akcji 
promocyjnej w zakresie 

oferty kulturalno 
o�wiatowej kłobuckiego i 

krzepickiego domu 
kultury

zadania: 
3.3.2.1 

Przeprowadzenie 
analizy dotycz�cej 
kierunku rozwoju 

ksi�gozbioru 
biblioteki miejskiej w 

Kłobucku 
3.3.2.2. Dokonanie 
analizy mo�liwych 
�ródeł finansowania 

rozwoju 
ksi�gozbioru w 

Kłobucku

program 3.3.3. 
Zachowanie walorów 

historycznych oraz koordynacja 
działa� muzeów w powiecie 
(utworzenie muzeum Jana 

Długosza)

zadania: 
3.3.3.1 Powołanie zespołu ds. 
koordynacji działa� muzeów w 

powiecie 
 3.3.3.2 Wydanie informatora o 

ofercie muzealnej powiatu 
kłobuckiego 

3.3.3.3 Utworzenie muzeum 
im. Jana Długosza w 

pomieszczeniach wie�y 
ko�cioła w Kłobucku 

3.3.3.4. Stała aktualizacja 
stanu obiektów zabytkowych 

oraz niematerialnych dóbr 
kultury 

3.3.3.5. Propagowanie 
lokalnych tradycji budowlanych 

oraz troska o ład 

program 3.3.4. 
Rozwój imprez o 

charakterze 
kulturalnym

zadania: 
3.3.4.1. Powołanie zespołu 

koordynuj�cego działania kulturalne 
w powiecie 

3.3.4.2 Przygotowanie programu 
promocji imprez kulturalnych (ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem 
obchodów bitwy pod Mokr�) 

3.3.4.3 Dofinansowywanie imprez 
kulturalnych 

3.3.4.4 Wspieranie organizacji 
pozarz�dowych w zakresie 

prowadzonych przez nie działa� o 
charakterze kulturalnym 

3.3.4.5 Wspieranie lokalnych 
wydawnictw  i prasy
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Cel strategiczny 4 
Poprawa stanu �rodowiska naturalnego

program 4.1.1. 
Zwi�kszenie powierzchni 

zalesionych i zadrzewionych

program 4.1.2. 
Zagospodarowanie dorzecza 

Liswarty (z powiatami s�siednimi)

zadania: 
4.1.1.1. Przeprowadzenie akcji promocyjnej 

w�ród  mieszka�ców nt. mo�liwo�ci zalesienia 
nieu�ytków 

4.1.1.2. Przygotowanie  systemu wsparcia 
finansowego dla zalesiaj�cych

zadania: 
4.1.2.1. Budowa nowych oczyszczalni �cieków 

i rozbudowa istniej�cych 
4.1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej  
doprowadzaj�cej �cieki do oczyszczalni

cel operacyjny 4.1. 
Zmniejszenie zagro�e� ekologicznych
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Cel strategiczny 5 
Rozwój i modernizacja infrastruktury 

technicznej

cel operacyjny 5.1. 
Poprawa stanu gospodarki 

�ciekowej i utylizacji odpadów 
oraz zbiorników retencyjnych

cel operacyjny 5.2. 
Rozwój i modernizacja sieci 

drogowej
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program 5.1.1. 
Zwi�kszenie 

udziału �cieków 
oczyszczonych

program 5.1.2. 
Poprawa 

zagospodarowania 
odpadów stałych

program 5.1.3. 
Budowa zbiorników 
retencyjnych oraz 
jazów i urz�dze� 

pi�trz�cych

zadania: 
5.1.3.1  Naprawa i remont jazów i urz�dze� 

pi�trz�cych na rzece Liswarta, Opatówka, Szarlejka, 
Kocinka, Biała Oksza, Pankówka 

5.1.3.2 Uregulowanie statusu prawnego gruntów 
przeznaczonych pod budow� zbiorników retencyjnych 

w Dankowie, Rybnej, Szarlejce  
5.1.3.3 Opracowanie studiów terenowych dla 

zbiorników 
5.1.3.4. Wykonanie projektów na wykonanie 
zbiorników retencyjnych w Dankowie, Rybnej 

Szarlejce 
5.1.3.5. Budowa zbiornika w Ostrowach 

5.1.3.6. Budowa zbiornika w Dankowie, Rybnej, 
Szarlejce i  Przystajni 

program 5.1.4 
Poprawa regulacji 

stosunków wodnych

program 5.1.5. 
Powołanie policji  

ekologicznej w powiecie

zadania: 
5.1.2.1 Likwidacja wszystkich 
nielegalnych wysypisk �mieci 
5.1.2.2 Opracowanie zało�e� 
systemu segregacji odpadów  
5.1.2.3 Przeprowadzenie akcji 

promocyjnej systemu segregacji 
odpadów  

5.1.2.4 Poprawa usprz�towienia 
legalnych wysypisk �mieci

zadania: 
5.1.1.1 Budowa 

nowych 
oczyszczalni 
�cieków i 

rozbudowa 
istniej�cych

zadania: 
5.2.4.1. 

Opracowanie zało�e� 
dotycz�cych mo�liwo�ci 
zwi�kszania �ci�gania 

składek na ten cel 
5.1.4.2 Ochrona terenów 

zalewowych przed 
niepo��danymi 

lokalizacjami

zadania: 
5.1.5.1 Opracowanie 

koncepcji funkcjonowania 
policji ekologicznej w 

powiecie 
5.1.5.2  

Zatrudnienie pracowników i 
ich wyposa�enie 

cel operacyjny 5.1. 
Poprawa stanu gospodarki �ciekowej i utylizacji odpadów oraz zbiorników retencyjnych

program 5.1.6. 
Wykorzystanie 

mo�liwo�ci jakie niesie 
za sob� budowa 

magistrali gazowej

zadania: 
5.1.6.1 Przygotowanie 

odpowiedniej 
dokumentacji 

technicznej 
5.1.6.2  

 Poszukiwanie 
mo�liwych �ródeł 

dofinansowania budowy 
sieci gazowej
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cel operacyjny 5.2. 
Rozwój i modernizacja sieci drogowej

program 5.2.3. 
Program poprawy stanu 

technicznego dróg i 
bezpiecze�stwa 

pieszych

zadania: 
5.2.2.1. Budowa obwodnicy 

miejscowo�ci Przystaj� (na drodze 
nr 494) 

5.2.2 2. Wykonanie poł�czenia 
drogi Nr 09214  z drog� Nr 08247 

na wysoko�ci miejscowo�ci Brzózki 
i Władysławów 

 5.2.2.3. Budowa przeprawy 
mostowej przez rzek� Liswart� 

5.2.2.4. Poprawa stanu 
technicznego dróg lokalnych

 program 5.2.1. 
Rozbudowa głównego 

ci�gu komunikacyjnego 
powiatu (droga krajowa 

Nr 489)

program 5.2.2. 
Program rozbudowy 
sieci drogowej poza 

głównym ci�giem 
komunikacyjnym

zadania: 
5.2.3.1. Poprawa istniej�cego odwodnienia 
 5.2.3.2. Budowa chodników na terenach 

zabudowanych 
 5.2.3.3. Eliminacja na drodze tranzytowej 

funkcji lokalnych (ruch gospodarczy, pieszy, 
rowerowy) 5.2.3.4. Budowa na odcinkach 
zamiejskich skrzy�owa� o poszerzonych 

wlotach i rozsuni�tych jezdniach 
 5.2.3.5. Budowa skrzy�owa� 

skanalizowanych z sygnalizacj� �wietln� na 
terenie miasta Kłobuck, Krzepic i Wr�czycy. 

5.2.3.6. Zainstalowanie luster na 
skrzy�owaniach o słabej widoczno�ci 

zadania: 
5.2.1.1 Dobudowanie drugiej jezdni 

przy drodze Nr 489 
 5.2.1.2 Wybudowanie obwodnicy 

Kłobucka 
5.2.1.3. Wybudowanie dwóch 

obwodnic w Krzepicach 
5.2.1.4 Poszerzenie jezdni drogi Nr 

489 na terenie Kłobucka do 12-13 m. 
(od w�zła w Lgocie w stron� 

Kłobucka)
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III.5 PLANY DZIAŁANIA - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 
 

CEL STRATEGICZNY 1 ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU KŁOBUCKIEGO 
Cel operacyjny 1.1 Wspieranie rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw (M�P) 

Programy Zadania (przedsi�wzi�cia) Realizator zadania (komórka 
lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 
bud�et 

Kategoria Termin 
rozpocz�cia 

Potencjalne 
ródło 

finansowania 

Wyniki 

� Zadanie 1.1.1.1  
Zorganizowanie Powiatowego 
Forum Przedsi�biorczo�ci 

Starostwo Powiatowe, 
Organizacje Samorz�du 

Gospodarczego 
2 tys. zł  Bud�et 

Powiatu 

I spotkanie, 
ustalenie 
programu 
działania 

� Zadanie 1.1.1.2  
Stworzenie Powiatowego 
Punktu Informacyjnego dla 
Firm [PPIF] (informacje z 
zakresu pomocy dla M�P i 
zasad funkcjonowania 
przedsi�biorstw w UE) 

Samorz�d Powiatowy, 
Organizacje Samorz�du 

Gospodarczego 

60 tys. zł 
rocznie  

�rodki własne 
samorz�dów 
lokalnych i 

gospodarczych 
oraz �rodki 
zewn�trzne 

(PFPiR M�P) 

Uruchomienie 
funkcjonowani

a punktu 

� Zadanie 1.1.1.3 

Promocja wykorzystywania i 
utworzenie systemu ł�czno�ci 
elektronicznej (e-mail. 
wykorzystanie Internetu) 
pomi�dzy przedsi�biorcami a 
PPIF 

Organizacje Samorz�du 
Gospodarczego 

W 
zale�no�ci 

od 
przyj�tych 
ustale� i 

rozwi�za� 
technicznych  

 

�rodki własne 
samorz�dów 

gospodarczych 
i firm 

Stworzenie 
sytemu 

ł�czno�ci 

Program 1.1.1 
Stworzenie systemu 
komunikacji i 
informacji (władze – 
biznes, informacje o 
UE i post�pach 
integracji, pomocy 
dla M�P) 
 

� Zadanie 1.1.1.4 

Organizacja misji 
gospodarczych i 
wyjazdowych oraz 
przyjmowanie misji 
odwiedzaj�cych powiat 

Organizacje Samorz�du 
Gospodarczego, Powiat, 

Gminy 

W 
zale�no�ci 

od 
cz�stotliwo�
ci i miejsca  

C 

 �rodki własne 
uczestników 

Wyjazdy i 
przyjmowanie 

misji 
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� Zadanie 1.1.2.1 
Przeprowadzenie ankiety 
w�ród przedsi�biorców nt. ich 
zapotrzebowania 
informacyjnego w tym w 
zakresie porad prawnych 

0,6 tys. zł  
Rozpoznanie 

zapotrzebowan
ia (raport) 

� Zadanie 1.1.2.2 
Okre�lenie warunków 
udzielania bezpłatnych porad 
(odbiorcy) i trybu ich 
udzielania 

W ramach 
bie��cej 

działalno�ci 
 Regulamin 

� Zadanie 1.1.2.3 
Uruchomienie punktu 
informacyjnego 

Organizacje Samorz�du 
Gospodarczego 

przy pomocy Starostwa 
Powiatowego 

18 tys.  
Rozpocz�cie 
działalno�ci 

punktu 

Program 1.1.2 
Stworzenie systemu 
bezpłatnej informacji 
dla M�P dotycz�cej 
obrotu 
gospodarczego 
(rzetelno�� 
kontrahentów, 
problemy prawne) 

� Zadanie 1.1.2.4 
Upowszechnienie informacji 
o usługach i trybie ich 
�wiadczenia przez punkt 

Organizacje Samorz�du 
Gospodarczego 

przy pomocy Starostwa 
Powiatowego i Gmin 

4 tys. 

C 

 

�rodki własne 
samorz�dów 

gospodarczych 
i lokalnych 
oraz �rodki 
zewn�trzne 
(np. Polska 
Fundacja 

Promocji i 
Rozwoju 

M�P) 

Dotarcie z 
informacj� do 

firm 
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� Zadanie 1.1.3.1 
Zapoznanie si� z zasadami 
funkcjonowania i 
osi�gni�ciami funduszy 
działaj�cych w Polsce 

6 tys. zł  Wyjazdy 
studialne 

� Zadanie 1.1.3.2 
Przeprowadzenie akcji 
informacyjno-sonda�owej 
w�ród przedsi�biorców w 
zakresie zainteresowania 
produktami funduszu 

3 tys. zł  

Raport 
dotycz�cy 

zainteresowani
a 

� Zadanie 1.1.3.3 
Wybór i uzgodnienia formy 
prawnej funduszu, 
przygotowanie dokumentacji 
organizacyjnej 

50 tys. zł  

�rodki własne 
realizatorów 

(org. 
samorz�du 

gospodarczego 
bud�et 

powiatu, 
bud�ety gmin) 

Biznes plan i 
dokumenty 
formalno 

organizacyjne 

Program 1.1.3 
Utworzenie 
funduszu por�cze� 
kredytowych 

� Zadanie 1.1.3.4 
Uruchomienie działalno�ci 
funduszu 

Organizacje Samorz�du 
Gospodarczego, Zarz�d 
Powiatu, Zarz�dy Gmin 
(dodatkowo dla zada�: 

1.1.3.3 zainteresowane banki 
1.1.3.4 inwestorzy) 

W zale�no�ci 
od ustale� 

C 

 
Zało�yciele 
funduszu 

(Inwestorzy) 

Udzielanie 
por�cze� przez 

Fundusz 
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� Zadanie 1.1.4.1 
Identyfikacja stawek i ulg w 
zakresie podatków lokalnych 
stosowanych w gminach 
powiatu kłobuckiego 

Wydziały finansowe gmin 
(stanowiska ds. podatków i 

opłat lokalnych) 
2000 

Raporty 
dotycz�ce 

stawek i ulg w 
poszczególnyc

h gminach 
� Zadanie 1.1.4.2 
Promocja idei jednolitego 
systemu ulg i preferencji 

Zarz�dy Gmin, Skarbnicy 
gmin, Zarz�d Powiatu, 2000 

� Zadanie 1.1.4.3 
Wspólne wypracowanie zasad 
i kryteriów składaj�cych si� 
na system ulg i preferencji 

Zarz�dy Gmin, Skarbnicy 
gmin / Wydziały Finansowe 

gmin 
2000 

Osi�gni�cie 
konsensusu co 

do kształtu 
systemu – 
pisemne 

opracowanie 
zało�e� 

� Zadanie 1.1.4.4 
Wdro�enie systemu ulg i 
preferencji 

Zarz�dy Gmin, Rady Gmin, 
Wydziały Finansowe gmin 

W ramach 
bie��cych 

działa� 

2001 

Bud�ety gmin 

Podj�cie 
stosownych 

uchwał 

Program 1.1.4 
Racjonalizacja 
obci��e� z tytułu 
podatków lokalnych 
(tworzenie 
preferencji dla 
wybranych rodzajów 
działalno�ci) 

� Zadanie 1.1.4.5 
Wspólna i kompleksowa 
promocja systemu ulg i 
preferencji gmin powiatu 
kłobuckiego (vide program 
1.2.1 oraz 1.3.1) 

Zarz�dy Gmin, Stanowiska ds. 
promocji gmin, Starostwo 

Powiatowe 

3 tys. zł 
rocznie 

A 

2001 
Bud�ety gmin, 

bud�et 
powiatu 

Upowszechnie
nie systemu 
(intermet, 

oferty, foldery) 
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� Zadanie 1.1.5.1 
Ubieganie si� o �rodki w 
ramach programów 
zwalczaj�cych bezrobocie 

Powiatowy Urz�d Pracy 2 mln zł 
rocznie 

Stycze�  
2001 

Trwałe 
miejsca pracy 

dla 50% 
uczestników 

� Zadanie 1.1.5.2 
Ubieganie si� o �rodki w 
ramach programów 
specjalnych opracowywanych 
wspólnie z lokalnymi 
władzami i przedsi�biorcami 

Powiatowy Urz�d Pracy, 
Gminy, Organizacje 

przedsi�biorców 

0,2 mln zł 
rocznie 

Stycze�  
2001 

Trwałe 
miejsca pracy 

dla 80% 
uczestników 
programów 

� Zadanie 1.1.5.3 
Opracowanie wspólnie ze 
szkołami ponad 
gimnazjalnymi kompleksowej 
oferty programów 
wspomagaj�cych start na 
rynku pracy dla absolwentów 

Powiatowy Urz�d Pracy, 
Dyrektorzy szkół 

1 mln zł 
rocznie 

Stycze�  
2001 

�rodki 
Funduszu 

Pracy i �rodki 
pracodawców 

Trwałe 
miejsca pracy 

dla 50% 
uczestników 
programów 

Program 1.1.5 
Ubieganie si� i 
wykorzystywanie 
�rodków na aktywne 
formy zwalczania 
bezrobocia 

� Zadanie 1.1.5.4 
Upowszechnianie informacji 
o ofercie i programach w 
zakresie aktywnych form 
zwalczania bezrobocia w�ród 
zainteresowanych stron 

Powiatowy Urz�d Pracy 10 tys. zł 
rocznie 

A 

Stycze�  
2001 

�rodki 
Funduszu 

Pracy 

Pozyskanie 
partnerów do 
współpracy 
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Cel operacyjny 1.2   Przyci	ganie inwestorów krajowych i zagranicznych (niekonkurencyjna wobec istniej	cych podmiotów działalno�
 

                                    produkcyjna) 

� Zadanie 1.2.1.1 
�cisłe okre�lenie docelowych 
odbiorców systemu (wielko�� 
inwestycji, bran�e i rodzaje) 

 Bud�ety gmin  
Program 1.2.1 
Stworzenie spójnego 
systemu preferencji i 
udogodnie� dla 
potencjalnych 
inwestorów w 
gminach powiatu 
kłobuckiego 

� Zadanie 1.2.1.2 
Opracowanie i promocja 
systemu na wzór systemu ulg 
i preferencji dla istniej�cych 
firm lokalnych  

Zarz�dy Gmin, Skarbnicy 
gmin / Wydziały Finansowe 
(stanowiska ds. podatków i 
opłat lokalnych) gmin; w 

zakresie promocji: Starostwo 
Powiatowe 

W ramach 
bie��cych 
działa�; 

promocja 12 
tys. rocznie 

C 
 

Bud�ety gmin, 
bud�et 

powiatu 

Uruchomienie 
i promocja 

systemu 

� Zadanie 1.2.2.1 
Okre�lenie zakresu usług, 
potrzeb technicznych oraz 
zapotrzebowania 
informacyjnego 

Zarz�d Powiatu, Zarz�dy 
Gmin, Wydział GKN, Wydział 

AB, Wydział EKZ 

W ramach 
bie��cych 

działa� 
 

� Zadanie 1.2.2.2 
Zorganizowanie w Starostwie 
Powiatowym stanowiska 
pracy ds. Powiatowej Bazy 
Ofert Inwestycyjnych (w 
ramach komórki ds. promocji) 

Zarz�d Powiatu, Wydział 
GKN (referat gospodarki 

nieruchomo�ciami), Wydział 
EKZ (stanowisko pracy ds. 

promocji i rozwoju) 

16 tys. zł 
(urucho-
mienie) 

 

� Zadanie 1.2.2.3 
Wystosowanie oferty dla 
gmin i przedsi�biorców 
zach�caj�cej do korzystania z 
PBOI 

2,5 tys. zł  

� Zadanie 1.2.2.4 
Rozpowszechnianie i 
prezentacja ofert PBOI 

8 tys. zł 
rocznie  

Program 1.2.2 
Stworzenie 
Powiatowej Bazy 
Ofert 
Inwestycyjnych (z 
wyeksponowaniem 
terenów wokół 
projektowanej 
autostrady A1) 

� Zadanie 1.2.2.5 
Kojarzenie partnerów 

Utworzone stanowisko pracy 
ds. Powiatowej Bazy Ofert 

Inwestycyjnych 

Do okre�lenia 

C 

 

Bud�et 
powiatu, 
�rodki 

zewn�trzne 
(np. opłaty 

korzystaj�cych 
oraz 

organizacji 
gospodarczych 

i �rodki 
pomocowe) 

Powstanie 
bazy i aktywne 
udost�pnianie 

informacji 
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Cel operacyjny 1.3    Promocja gospodarcza powiatu  

� Zadanie 1.3.1.1 
Umocowanie w strukturze 
Starostwa komórki zajmuj�cej 
si� rozwojem i promocj� 
powiatu 

Zarz�d Powiatu, Rada 
Powiatu, Wydział OK., 

Wydział EKZ 
 

Powstanie 
samodzielnej 

komórki 
Rozwoju i 
Promocji 

� Zadanie 1.3.1.2 
Opracowanie kompleksowej 
polityki promocji powiatu 
kłobuckiego 

Komórka Rozwoju i Promocji 
(wydział lub wieloosobowe 
stanowisko pracy zajmuj�ce 
si� promocj� powiatu): RiP 

 
Koncepcja 

polityki 
promocyjnej 

Program 1.3.1 
Opracowanie i 
realizacja polityki 
promocyjnej i 
informacyjnej 
powiatu (w tym min. 
bie��ca aktualizacja 
stron internetowych, 
atut przebiegu 
autostrady) 

� Zadanie 1.3.1.3 
Opracowanie zasad 
wewn�trznej polityki 
informacyjnej (starostwo, 
strarostwo-gminy) 

Komórka RiP oraz Wydział 
OK. i wydziały promocji 

gmin 

W ramach 
bie��cych 

działa� 
A 

 

Bud�et 
powiatu, 

bud�ety gmin 
(w cz��ci ich 
dotycz�cej) 

Koncepcja 
polityki 

informacyjnej 
(i przepływ 
informacji) 

� Zadanie 1.3.2.1 
Stworzenie standardu 
informacyjnego o podmiotach 
gospodarczych powiatu 

 Stworzenie 
formularzy 

� Zadanie 1.3.2.2 
Ustalenia zasad oraz kanałów 
zbierania i rozpowszechniania 
informacji 

W ramach 
bie��cych 

działa� 
 Plan działania 

� Zadanie 1.3.2.3 
Przedstawienie oferty firmom 
powiatu kłobuckiego 

1,5 tys. zł  

Bud�et 
powiatu 

Spotkania 
informacyjne, 
wysyłka ofert 

� Zadanie 1.3.2.4 
Zebranie ofert i uruchomienie 
funkcjonowania bazy 

4 tys. zł  Powstanie 
bazy 

Program 1.3.2 
Stworzenie bazy i 
aktywne 
udost�pnianie 
danych o 
podmiotach 
gospodarczych i ich 
produktach 
 

� Zadanie 1.3.2.5 
Promocja mo�liwo�ci 
kooperacji z lokalnymi 
zakładami 

Komórka RiP, Organizacje 
samorz�du gospodarczego 

15 tys. zł 
rocznie 

C 

 

Bud�et 
powiatu, 
�rodki 

zainteresowa-
nych firm 

Działania 
promocyjne 

(udział w 
targach, 

foldery itp.) 
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Cel operacyjny 1.4    Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywno�ci gospodarczej 

� Zadanie 1.4.1.1 
Zewidencjonowanie 
potencjału turystycznego 
powiatu (atrakcji, bazy i 
infrastruktury turystycznej) 

Urz�dy Gmin, Starostwo 
Powiatowe  Raport 

diagnozuj�cy Program 1.4.1 
Opracowanie i 
rozwój produktu 
turystycznego 
powiatu 

� Zadanie 1.4.1.2 
Opracowanie kompleksowego 
produktu turystycznego 
powiatu kłobuckiego (w tym 
min. turystyka weekendowa) 

Zarz�dy Gmin, Zarz�d 
Powiatu 

W ramach 
bie��cych 

działa� 
C 

 

Bud�ety Gmin, 
Bud�et 
Powiatu Koncepcja 

produktu 
turystycznego 

Ziemi 
Kłobuckiej 

� Zadanie 1.4.2.1 
Instytucjonalizacja obsługi 
ruchu turystycznego i 
promocji turystycznej na 
szczeblu powiatu (powiatowe 
centrum informacji 
turystycznej) 

Zarz�dy Gmin, Zarz�d 
Powiatu, Wydział EKZ, 

podmioty sektora 
turystycznego 

65 tys. zł 
(wyposa�enie) 

oraz 
przekazanie 

lokalu 

 

Bud�ety Gmin, 
Bud�et 

Powiatu, 
�rodki 

zewn�trzne w 
tym 

podmiotów 
turystycznych 

Powstanie 
Centrum 

Informacji 
Turystycznej 

Ziemi 
Kłobuckiej 

� Zadanie 1.4.2.2 
Opracowanie i wdro�enie 
koncepcji promocji 
turystycznej powiatu 

Powołane: 
Centrum Informacji 
Turystycznej Ziemi 

Kłobuckiej 

12 tys. zł na 
opracowanie 

koncepcji 
 

Program 
promocji 

turystycznej 
powiatu  

Program 1.4.2 
Promocja walorów i 
produktu 
turystycznego ziemi 
kłobuckiej 

� Zadanie 1.4.2.3 
Prowadzenie monitoringu 
ruchu turystycznego w 
powiecie 

CITZK 5,5 tys. zł 
rocznie 

C 

 

�rodki CITZK 
Roczne 

raporty z 
monitoringu 
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� Zadanie 1.4.3.1 
Weryfikacja istniej�cej bazy i 
infrastruktury powiatu pod 
k�tem komplementarno�ci 
wobec produktu 
turystycznego powiatu 

CITZK, Gminy powiatu 
Kłobuckiego, zainteresowane 

podmioty sektora 
turystycznego 

W ramach 
bie��cych 

działa� 
 

�rodki  własne 
realizatorów 

programu 

Raport w 
zakresie 

koniecznych 
modernizacji i 

inwestycji 
Program 1.4.3 
Rozwój i 
modernizacja bazy 
turystycznej i 
infrastruktury 
towarzysz�cej 

� Zadanie 1.4.3.2 
Tworzenie warunków dla 
modernizacji i rozbudowy 
bazy i infrastruktury 
turystycznej (np. inwestycje 
bezpo�rednie – zbrojenie 
terenów, obsługa 
administracyjna, preferencje, 
pomoc w poszukiwaniu 
inwestorów dla konkretnych 
obiektów np. pola golfowe) 

Zarz�dy Gmin, Zarz�d 
Powiatu 

W 
zale�no�ci 

od 
przyj�tych 
rozwi�za� 
szczegóło-

wych 

C 

 
Bud�ety Gmin, 

Bud�et 
Powiatu 

Rozwój 
infrastruktury 

(w tym 
uzbrojonych 

terenów) 

 
Skróty: 
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i �rednich Przedsi�biorstwa - PFPiR M�P 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami – GKN 
Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Zdrowia – EKZ 
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – AB 
Wydział Organizacji i Kadr – OK. 
Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Kłobuckiej - CITZK 
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Cel strategiczny 2: POPRAWA EFEKTYWNO�CI PRODUKCJI ROLNEJ W POWIECIE KŁOBUCKIM 
Cel operacyjny 2.1. Wspieranie specjalistycznej produkcji rolniczej, w szczególno�ci opartej na lokalnych tradycjach i do�wiadczeniu 

Program Zadania (sposób realizacji) Realizator zadania 
(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy 
bud�et 

Kategoria Termin 
rozpocz�cia 

Potencjalne 
ródło 

finansowania 

Wyniki 

Zadanie 2.1.1.1 �wiadczenie bie��cej pomocy 
doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców trzody chlewnej 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł  
ODR, �rodki 
gmin i 
powiatu 

Udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zainteresowanym 

Zadanie 2.1.1.2 Przygotowanie i 
przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych 
tworzeniem grup producentów i przetwórców 
trzody chlewnej, w tym opartych na zasadach 
działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 4000 zł  

opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników 

Zadanie 2.1.1.3 Zorganizowanie wyjazdu 
studialnego dla reprezentantów powstaj�cych 
grup producentów i przetwórców trzody 
chlewnej w celu zaznajomienia z zasadami 
funkcjonowania grup w innych miejscach 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 3000 zł  

�rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników 

odbycie wyjazdu 

Zadanie 2.1.1.4 Zorganizowanie lokalnego 
forum producentów i przetwórców trzody 

Starostwo Powiatowe, 
ODR w Cz�stochowie 
Specjalista Terenowy 

800 zł  
�rodki 
własne 
powiatu 

zorganizowanie 
forum i 
zawi�zanie grupy 

Zadanie 2.1.1.5 Ułatwienie dost�pu do 
elementów hodowlanych i �rodowiskowych 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 1000 zł  �rodki ODR 

informacja z 
adresami o �ród-
łach pozyskania 
elementów 
hodowlanych . i 
�rodowiskowych 

Program 2.1.1 

Rozwój chowu 
trzody chlewnej 

Zadanie 2.1.1.6 Intensyfikacja działa� na rzecz 
zwi�kszenia zbytu wyrobów produkowanych w 
ramach grupy producentów i przetwórców 
trzody chlewnej 

grupy producenckie, 
specjali�ci zewn�trzni 2000 zł 

A 

 
�rodki 
własne 
grupy 

opracowanie 
koncepcji zbytu, 
podpisanie umów 
handlowych 
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Zadanie 2.1.2.1 Okre�lenie obszarów na terenie 
powiatu kłobuckiego, które posiadaj� 
sprzyjaj�ce warunki do uprawy truskawek 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

 
�rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

przygotowanie 
mapy upraw 

Zadanie 2.1.2.2 �wiadczenie bie��cej pomocy 
doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców truskawek 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

 
ODR, �rodki 
gmin i 
powiatu 

udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zainteresowanym 

Zadanie 2.1.2.3 Przygotowanie i 
przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych 
tworzeniem grup producentów i przetwórców 
truskawek, w tym opartych na zasadach 
działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 4000 zł 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników 

Zadanie 2.1.2.4 Zorganizowanie wyjazdu 
studialnego dla reprezentantów powstaj�cych 
grup producentów i przetwórców truskawek w 
celu zaznajomienia z zasadami funkcjonowania 
grup w innych miejscach 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 3000 zł 

 
�rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników 

odbycie wyjazdu 

Zadanie 2.1.2.5 Zorganizowanie lokalnego 
forum producentów i przetwórców truskawek 

Starostwo Powiatowe, 
ODR w Cz�stochowie 
Specjalista Terenowy 

800 zł 
 �rodki 

własne 
powiatu 

zorganizowanie 
forum i 
zawi�zanie grupy 

Zadanie 2.1.2.6 Uruchomienie lokalnego 
systemu kształcenia w zakresie produkcji 
truskawek 

Starostwo Powiatowe 
w zale�no�ci 

od formy 
kształcenia 

 �rodki 
własne 
powiatu i 
�rodki zewn. 

okre�lenie formy 
i uruchomienie 
systemu 
kształcenia 

Program 2.1.2. 

Rozwój uprawy 
truskawek 

Zadanie 2.1.2.7 Przygotowanie i wdro�enie 
programu marketingu truskawek 

grupy producenckie, 
specjali�ci zewn�trzni 2000 zł 

C 

 �rodki 
własne 
grupy 

opracowanie 
koncepcji zbytu, 
podpisanie umów 
handlowych 
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Zadanie 2.1.3.1 Okre�lenie obszarów 
sprzyjaj�cych produkcji owoców i warzyw 
gruntowych 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin i 
powiatu przygotowanie 

mapy upraw 

Zadanie 2.1.3.2 �wiadczenie bie��cej pomocy 
doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców owoców i warzyw 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

 ODR, �rodki 
gmin i 
powiatu 

udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zainteresowanym 

Zadanie 2.1.3.3 Przygotowanie i 
przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych 
tworzeniem grup producentów i przetwórców 
owoców i warzyw, w tym opartych na zasadach 
działalno�ci spółdzielczo�ci rolniczej 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 4000 zł 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników 

Zadanie 2.1.3.4 Zorganizowanie wyjazdu 
studialnego dla reprezentantów powstaj�cych 
grup producentów i przetwórców owoców i 
warzyw w celu zaznajomienia z zasadami 
funkcjonowania grup w innych miejscach 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 3000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników odbycie wyjazdu 

Zadanie 2.1.3.5 Zorganizowanie lokalnego 
forum producentów i przetwórców owoców i 
warzyw 

Starostwo Powiatowe, 
ODR w Cz�stochowie 
Specjalista Terenowy 

800 zł 
 �rodki 

własne 
powiatu 

zorganizowanie 
forum i 
zawi�zanie grupy 

Program 2.1.3 

Rozwój 
produkcji 
owoców i 
warzyw 
gruntowych na 
potrzeby 
przemysłu 
rolno-
spo�ywczego 

Zadanie 2.1.3.6 Przygotowanie i wdro�enie 
koncepcji zbytu owoców i warzyw 
produkowanych i przetwarzanych w ramach 
grupy 

grupy producenckie, 
specjali�ci zewn�trzni 2000 zł 

C 

 �rodki 
własne 
grupy 

opracowanie 
koncepcji zbytu, 
podpisanie umów 
handlowych 
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Zadanie 2.1.4.1 Organizacja i realizacja 
systemu szkole�, po�wi�conych �ywieniu bydła 
mlecznego i opasowego 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 4000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników 

Zadanie 2.1.4.2 Promocja nowych krzy�ówek 
bydła mlecznego i mi�snego 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
lokalne media, referaty 
ds. rolnictwa 

referaty w 
ramach bie�. 
działalno�ci, 

media – do 
uzgodnienia 

 �rodki gmin 
i ODR 

umieszczenie 
informacji w 
gablotach, 
dystrybucja ulotek, 
publikacje prasowe 

Program 2.1.4 
Rozwój chowu 
bydła 
mlecznego i 
opasowego Zadanie 2.1.4.3 Przeprowadzenie szkole� w 

zakresie higieny chowu bydła mlecznego i 
opasowego 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 

4000 zł 

C 
 opłaty 

uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników 

Zadanie 2.1.5.1 Identyfikacja profilu 
specjalistycznej produkcji, po��danej dla 
powiatu kłobuckiego 

2000 zł 
 �rodki ODR, 

gmin i 
powiatu 

okre�lenie 
perspektywicznych 
upraw i chowu 

Zadanie 2.1.5.2 �wiadczenie bie��cej pomocy 
doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup 
producentów i przetwórców rolnych o profilu 
produkcji zidentyfikowanym w ramach zadania 
2.1.5.1. 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy, 
referaty ds. rolnictwa 
Urz�dów Gmin i 
Starostwa Powiatowego 2000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zainteresowanym 

Zadanie 2.1.5.3 Przygotowanie i 
przeprowadzenie szkole� dla zainteresowanych 
tworzeniem grup producentów i przetwórców, 
w tym opartych na zasadach działalno�ci 
spółdzielczo�ci rolniczej 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 

4000 zł/ 
szkolenie 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestników/ 
szkolenie 

Zadanie 2.1.5.4 Zorganizowanie wyjazdu 
studialnego dla reprezentantów powstaj�cych 
grup producentów i przetwórców w celu 
zaznajomienia z zasadami funkcjonowania grup 
w innych miejscach 

ODR w Cz�stochowie – 
Specjalista Terenowy 3000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników odbycie wyjazdu 

Program 2.1.5 

Tworzenie 
warunków 
sprzyjaj�cych 
rozwojowi 
działów 
specjalnych 
produkcji rolnej 

Zadanie 2.1.5.5 Zorganizowanie lokalnych 
forów producentów i przetwórców 

Starostwo Powiatowe, 
ODR w Cz�stochowie 
Specjalista Terenowy 

800 zł/ 
forum 

C 

 �rodki 
własne 
powiatu 

zorganizowanie 
forów i 
zawi�zanie grup 
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Zadanie 2.1.5.6 Przygotowanie i 
przeprowadzenie cyklu szkole� w zakresie 
prowadzenia specjalistycznej produkcji rolnej, 
zidentyfikowanej w ramach zadania 2.1.5.1. 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 

4000 zł/ 
szkolenie 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
40 uczestni-
ków/szkol-enie 

Zadanie 2.1.5.7 Przygotowanie i dystrybucja 
materiałów informacyjnych promuj�cych 
specjalistyczn� produkcj� roln�, po��dan� dla 
powiatu 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 1500 zł 

 �rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 

Zadanie 2.1.5.8 Umo�liwienie �wiadczenia 
bie��cego doradztwa rolnikom podejmuj�cym 
produkcj� w ramach działów specjalnych 
produkcji rolnej 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 

 �rodki ODR udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zaintereso-
wanym 

Zadanie 2.1.5.9 Organizacja i przeprowadzenie 
szkole� w zakresie produkcji nasienniczej 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 4000 zł 

 �rodki ODR przeszko-lenie 
zakładanej liczby 
40 uczestni-ków 

Zadanie 2.1.5.10 Zorganizowanie wyjazdu i 
nawi�zanie współpracy pomi�dzy 
zainteresowanymi produkcj� nasiennicz� i 
instytutami naukowymi zajmuj�cymi si� 
nasiennictwem 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy 2000 zł 

 �rodki ODR, 
gmin, opłaty 
uczestników 

odbycie wyjazdu 
i podpisanie 
porozumie-nia o 
współpracy 

Program 2.1.5 
(cd.) 

Zadanie 2.1.5.11 Przygotowanie informatorów 
o produkcji nasienniczej oraz preferencyjnych 
kredytach na doposa�enie gospodarstw 
nasienniczych 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
wydział ds. rolnictwa 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

C 

 �rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 
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Zadanie 2.1.6.1 Przygotowanie i dystrybucja 
materiałów informuj�cych o korzy�ciach 
wynikaj�cych z integracji produkcji rolniczej z 
przetwórstwem 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
wydział ds. rolnictwa 
Starostwa Powiatowego 

2000 zł 

 �rodki ODR, 
i powiatu publikacja i 

dystrybucja 
informatorów 

Program 2.1.6 

Promocja 
integracji 
produkcji 
rolniczej z 
przetwórstwem 

Zadanie 2.1.6.2 Umo�liwienie kształcenia 
rolników w zakresie organizowania 
przetwórstwa 

Starostwo Powiatowe 
w zale�no�ci 

od formy 
kształcenia 

C  �rodki 
powiatu, 
opłaty 
uczestników 
�rodki zewn. 

okre�lenie formy 
i uruchomienie 
systemu 
kształcenia 

Zadanie 2.1.7.1 Zaproszenie do prac przy 
realizacji strategii w obszarze rolnictwo 
przedstawicieli wszystkich spółdzielni 
rolniczych z terenu powiatu kłobuckiego 

Starostwo Powiatowe, 
Delegatura �l�skiej Izby 
Rolniczej w Kłobucku 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 

 własne 
powiatu i 
samorz�du 
rolniczego 

uczestnictwo w 
realizacji 
strategii 
przedstawicieli 
spółdzielni 

Program 2.1.7 

O�ywienie 
działalno�ci 
istniej�cych 
spółdzielni 
rolniczych, 
zwłaszcza 
mleczarskich 

Zadanie 2.1.7.2 Podj�cie rozmów z 
reprezentantami spółdzielni o mo�liwo�ciach 
eliminacji barier utrudniaj�cych 
funkcjonowanie spółdzielni 

Starostwo Powiatowe, 
Delegatura �l�skiej Izby 
Rolniczej w Kłobucku 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 

D  �rodki 
własne 
powiatu i 
samorz�du 
rolniczego 

przygotowanie 
planu działania 

Zadanie 2.1.8.1 Podj�cie rozmów z Delegatur� 
�l�skiej Izby Rolniczej w Kłobucku na rzecz 
współuczestnictwa w promocji pa�stwowych 
instrumentów wspieraj�cych restrukturyzacj� 
rolnictwa 

Starostwo Powiatowe 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 
Starostwa 

 �rodki 
własne 
powiatu 

uzyskanie 
deklaracji 
współpracy 

Zadanie 2.1.8.2 Podj�cie współpracy z pras� 
lokaln� w celu promocji pa�stwowych 
instrumentów 

Starostwo Powiatowe 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 
Starostwa 

 �rodki 
własne 
powiatu 

publikacja 
informacji w 
prasie lokalnej 

Program 2.1.8 

Upowszechnian
ie pa�stwowych 
instrumentów 
wspieraj�cych 
restrukturyzacj� 
rolnictwa Zadanie 2.1.8.3 Dystrybucja informacji o 

pa�stwowych instrumentach poprzez gminne i 
powiatowe jednostki organizacyjne 

Urz�dy Gmin, Starostwo 
Powiatowe 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 
Gmin i 

Starostwa 

C 

 �rodki 
własne gmin 
i powiatu 

umieszczenie 
informacji w 
gablotach, 
dystrybucja 
ulotek 
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Cel operacyjny 2.2. Dostosowywanie jako�ci produkcji rolniczej powiatu kłobuckiego do wymogów Unii Europejskiej 

Zadanie2.2.1.1 Przygotowanie i 
przeprowadzenie bloku szkoleniowego 
po�wi�conego instrumentom prawnym polityki 
rolnej 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
specjali�ci zewn�trzni 

10000 zł 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
300 uczestników 

Zadanie 2.2.1.2 Przygotowanie i 
przeprowadzenie szkole� po�wi�conych 
organizacji rynków w rolnictwie Wspólnoty 
Europejskiej 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
specjali�ci zewn�trzni 

10000 zł 

 opłaty 
uczestników 
�rodki ODR, 
gmin, fun-
dusze zewn. 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
300 uczestników 

Program 2.2.1 

Uruchomienie 
systemu 
kształcenia o 
polityce rolnej 
Unii 
Europejskiej Zadanie 2.2.1.3 Dystrybucja informacji o 

zasadach polityki rolnej w Unii Europejskiej za 
po�rednictwem powiatowych i gminnych 
jednostek organizacyjnych 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 
Gmin i 

Starostwa 

C 

 �rodki gmin 
i powiatu publikacja i 

dystrybucja 
informatorów 
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Zadanie 2.2.2.1 Zaanga�owanie Inspekcji 
Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Kłobucku na rzecz szkole� w 
zakresie standaryzacji jako�ciowej produkcji 
zwierz�cej 

Starostwo Powiatowe, 
Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii  

4000 zł 

 �rodki 
własne 
powiatu, 
�rodki gmin, 
opłaty 
uczestników 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
80 uczestników 

Zadanie 2.2.2.2 Nawi�zanie współpracy z 
Centralnym Inspektoratem Standaryzacji w celu 
pozyskania informacji o standardach produktów 
rolnych obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej 

Starostwo Powiatowe 
w ramach 

bie��cej 
działalno�ci 

 �rodki 
własne 
powiatu 

otrzymanie 
potwierdzenia o 
gotowo�ci 
współpracy 

Zadanie 2.2.2.3 Stałe gromadzenie i 
dystrybuowanie w�ród rolników informacji o 
normach produktów rolnych obowi�zuj�cych w 
Unii Europejskiej 

Wydział i referaty ds. 
rolnictwa Starostwa 
Powiatowego i Urz�dów 
Gmin 

3000 zł 

 �rodki 
własne gmin 
i powiatu 

utworzenie bazy 
danych o 
normach 
produktów 
rolnych w UE 

Zadanie 2.2.2.4 Wł�czenie Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej do programu poprzez 
przygotowanie i przeprowadzenie modułu 
szkoleniowego w zakresie unijnych standardów 
higieny produkcji. 

Starostwo Powiatowe 4000 zł 

 �rodki 
własne 
powiatu, 
�rodki gmin, 
opłaty 
uczestników 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
80 uczestników 

Program 2.2.2 

Poprawa 
wiedzy 
producentów 
rolnych w 
zakresie metod 
wysokojako�cio
wej produkcji 
zwierz�cej i 
ro�linnej 

Zadanie 2.2.2.5 Przygotowanie i dystrybucja 
materiałów informuj�cych o sposobach 
poprawy jako�ci produktów rolnych 

Wydział i referaty ds. 
rolnictwa Starostwa 
Powiatowego i Urz�dów 
Gmin 

1500 zł 

C 

 �rodki 
własne gmin 
i powiatu 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 
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Zadanie 2.2.3.1 Organizacja cyklicznych 
seminariów po�wi�conych biologicznej 
produkcji rolnej 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin 

1500 zł/ 
seminarium 

 

�rodki gmin 
i powiatu 

ustalenie 
programu, 
terminarza i 
organizacja 
seminariów 

Zadanie 2.2.3.2 Udział w targach producentów 
zdrowej �ywno�ci 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin, 
producenci 

w zale�no�ci 
od liczby 

uczestników
, ilo�ci 

targów, itd. 

 
�rodki 
uczestników 
�rodki 
zewn�trzne 

uczestnictwo w 
targach 

Zadanie 2.2.3.3 Dystrybucja materiałów 
promuj�cych ekologiczn� produkcj� roln� 1000 zł 

 publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 

Program 2.2.3 

Zwi�kszenie 
udziału 
produkcji 
biologicznej w 
produkcji rolnej 
powiatu ogółem 

Zadanie 2.2.3.4 Podj�cie działa� na rzecz 
uruchomienia specjalistycznego sklepu ze 
zdrow� �ywno�ci� kłobuck�, z siedzib� np. w 
Katowicach 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin 

1000 zł 

C 

 
�rodki gmin 
i powiatu rozpoznanie 

mo�liwo�ci 
organizacyjnych 
i finansowych 

Zadanie 2.2.4.1 Uruchomienie w porozumieniu 
z gminami powiatowego punktu informuj�cego 
o mo�liwo�ciach finansowania modernizacji 
gospodarstw rolnych z programu SAPARD 
i innych �rodków publicznych 

Starostwo Powiatowe 10000 zł/ 
rok 

 

�rodki gmin 
i powiatu 

utworzenie 
stanowiska pracy 
i zatrudnienie 
pracownika  

Program 2.2.4 

Zwi�kszenie 
technicznych 
mo�liwo�ci 
produkowania 
�ywno�ci o 
wysokiej 
jako�ci poprzez 
podniesienie 
poziomu 
zainwestowania 
w 
indywidualnych 
gospodarstwach 
rolnych 

Zadanie 2.2.4.2 Przeprowadzenie szkole� w 
zakresie pozyskiwania �rodków z funduszu 
SAPARD na realizacj� inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
specjali�ci zewn�trzni 

4000 zł 

C 

 

�rodki gmin, 
powiatu i 
opłaty 
uczestników 

przeszkolenie 
zakładanej liczby 
80 uczestników 
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Cel operacyjny 2.3. Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa 

Zadanie 2.3.1.1 Identyfikacja rynków zbytu dla 
kłobuckich produktów rolnych 3000 zł 

 
�rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

nawi�zanie 
kontaktów 
handlowych z 
partnerami w 
kraju i zagranic� 

Zadanie 2.3.1.2 Uwzgl�dnienie w programie 
marketingu płodów rolnych nazw i adresów 
hurtowników i po�redników, z którymi istnieje 
potencjalna mo�liwo�� współpracy 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
wydział i referaty ds. 
rolnictwa Starostwa 
Powiatowego i Urz�dów 
Gmin, specjali�ci 
zewn�trzni 1000 zł 

 
�rodki ODR, 
gmin i 
powiatu 

przygotowanie 
bazy adresowej 

Program 2.3.1 

Opracowanie i 
wdro�enie 
programu 
marketingu 
płodów rolnych 
powiatu 
kłobuckiego 
 

Zadanie 2.3.1.3 Wł�czenie do programu 
modułu po�wi�conego technikom 
indywidualnego poszukiwania rynków zbytu i 
nawi�zywania kontaktów handlowych 

specjali�ci zewn�trzni 4000 zł 

C 

 opłaty 
uczestników 
�rodki gmin 
i ODR 

przeszko-lenie 
zakładanej liczby 
40 uczestni-ków 

Zadanie 2.3.2.1 Zaanga�owanie na rzecz 
utworzenia giełdy rolnej w województwie 
�l�skim 

Starostwo Powiatowe, 
Delegatura �l�skiej Izby 
Rolniczej 

w ramach 
bie��cej 

działalno�ci 

 
�rodki 
powiatu i 
samorz�du 
rolniczego 

uczestniczenie w 
spotkaniach 
po�wieconych 
organizacji 
regionalnego 
rynku rolnego 

Zadanie 2.3.2.2 Zorganizowanie spotkania 
wytwórców i przetwórców produktów rolnych, 
po�wi�conego organizacji rynków hurtowych w 
powiecie, np. w Krzepicach 

Starostwo Powiatowe 800 zł 

 
�rodki 
powiatu 

odbycie 
spotkania i 
przygotowanie 
planu działania 

Program 2.3.2 

Wspieranie 
rozwoju rynku 
rolnego 
 

Zadanie 2.3.2.3 �wiadczenie pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej w zakresie 
tworzenia rynków hurtowych 

ODR w Cz�stochowie - 
Specjalista Terenowy, 
specjali�ci zewn�trzni 

2000 zł 

C 

 
�rodki ODR, 
�rodki 
zewn�trzne  

udzielenie 
informacji 
wszystkim 
zainteresowanym 



Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

- 78 - 

Zadanie 2.3.3.1 Dostosowanie produkcji 
lokalnych zakładów przetwórstwa owoców, 
warzyw, mi�sa i mleka do potrzeb 
specjalistycznej produkcji 

producenci, przetwórcy do 
uzgodnienia 

 SAPARD, 
�rodki 
własne 
zakładów 

uzgodnienie 
asortymentu 
produkcji 

Program 2.3.3 

Restrukturyzacj
a lokalnych 
zakładów 
przetwórstwa Zadanie 2.3.3.2 Modernizacja zakładów 

przetwórstwa przetwórcy w zale�no�ci 
od potrzeb 

C 
 SAPARD, 

�rodki 
własne 
zakładów 

zmodernizo-
wanie zakładów 

Zadanie 2.3.4.1 Dystrybucja informacji o 
kredytach preferencyjnych dost�pnych w 
bankach na finansowanie rozwoju 
infrastruktury rynku rolnego 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin 1000 zł 

 
�rodki gmin 
i powiatu 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 

Program 2.3.4 

Zwi�kszenie 
dost�pno�ci do 
�rodków 
finansowych na 
modernizacj� 
rolnictwa 

Zadanie 2.3.4.2 Nawi�zanie współpracy z 
bankami spółdzielczymi i innymi bankami w 
celu przygotowania i dystrybucji ofert 
umo�liwiaj�cych finansowanie rynku 
produktów rolnych 

Starostwo Powiatowe, 
Delegatura �l�skiej Izby 
Rolniczej 

500 zł 

C  
�rodki 
powiatu i 
samorz�du 
rolniczego 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 

Cel operacyjny 2.4. Restrukturyzacja obszarowa i funkcjonalna terenów rolniczych 
Zadanie 2.4.1.1 Utworzenie Powiatowego 
Banku Danych o Wolnych Gruntach 6000 zł  

Program 2.4.1 

Tworzenie 
warunków do 
koncentracji 
ziemi 

Zadanie 2.4.1.2 Wspomaganie przemiany 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych 
poprzez efektywne stosowanie w powiecie 
instrumentów przewidzianych w Narodowej 
Strategii Rolnictwa i Rozwoju Terenów 
Wiejskich 

Starostwo Powiatowe, 
Urz�dy Gmin w ramach 

działalno�ci 
bie��cej 

C 
 

�rodki gmin 
i powiatu 

przygotowanie 
bazy danych 

Zadanie 2.4.2.1 Przygotowanie wieloletniego 
programu zalesiania nieu�ytków i racjonalnego 
gospodarowania na u�ytkach le�nych 

3000 zł 
 opracowanie 

programu 

Program 2.4.2 

Zalesianie 
gruntów nie 
przydatnych do 

Zadanie 2.4.2.2 Wdro�enie programu zalesiania 
gruntów 

Urz�dy Gmin, Starostwo 
Powiatowe + wła�ciciele 
przy wdra�aniu 

 

C 
 

�rodki gmin 
i powiatu 
�rodki 
zewn�trzne 
(np. FAPA) zalesienie 
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działalno�ci 
rolniczej 

Zadanie 2.4.2.3 Promocja zatrudnienia w 
le�nictwie 

Urz�dy Gmin, Starostwo 
Powiatowe, Powiatowy 
Urz�d Pracy 

w ramach 
działalno�ci 

bie��cej 

 �rodki PUP, 
gmin i 
powiatu 

publikacja i 
dystrybucja 
informatorów 

 
CEL STRATEGICZNY 3 POPRAWA JAKO�CI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

Cel operacyjny 3.1 Podniesienie jako�ci kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i podniesienie poziomu wykształcenia mieszka�ców 

Programy Zadania (przedsi�wzi�cia) Realizator zadania 
(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy 
bud�et 

K
at

eg
or

ia
 Termin 

rozpocz�cia 
Potencjalne 
ródło 

finansowania 

Wyniki 

� Zadanie 3.1.1.1 Modyfikacja 
dotychczasowych programów 
nauczania i profili poszczególnych klas 
(przy zało�eniu uniwersalno�ci 
wykształcenia) 

Dyrektorzy szkół �rednich 
przy współpracy Kuratorium 

o�wiaty 
 

Koszty 
administracyjne 

2000  
Zmodyfiko
wane 
programy 
nauczania 

� Zadanie 3.1.1.2 Utworzenie na bazie 
warsztatów szkolnych przy Zespole 
Szkół nr 1 warsztatów 
wielofunkcyjnych �wiadcz�cych usługi 
umo�liwiaj�ce odbywanie praktyk 
uczniom innych szkół �rednich w 
zreformowanym liceum zawodowym 

Dyrektorzy szkół �rednich 
przy współpracy Kuratorium 

o�wiaty 
 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 

2001  Wielofunkcyj
ne warsztaty 

� Zadanie 3.1.1.3 Zapewnienie sta�y dla 
absolwentów szkół �rednich (dla 200 
osób na 6 miesi�cy) 

Powiatowy Urz�d Pracy 
(Program Absolwent) 

696 000 zł Stycze� 
2001 

Fundusz 
Pracy 

Trwałe 
miejsca pracy 
dla 30% 
uczestników 
programu 

Program 3.1.1 
Dopasowanie struktury 
kształcenia do wymaga� 
rynku pracy 

�  Zadanie 3.1.1.4 Utworzenie w powiecie 
filii Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  

Kuratorium o�wiaty 
Dyrektorzy szkół �rednich 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

C 

  Powstanie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  
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� Zadanie 3.1.1.5 Utworzenie liceum o 
profilu budowlanym i rolniczym (to 
ostatnie na bazie zawodowej  szkoły 
rolniczej) 

Kuratorium o�wiaty 
Dyrektorzy szkół �rednich 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

  Powstanie 
Liceum 

 
� Zadanie 3.1.2.1 Opracowanie 

koncepcji dotycz�cej potencjalnych 
lokalizacji punktu konsultacyjnego 

Funkcjonuj�ca grupa 
inicjatywna w tym zakresie 

   
 Program 3.1.2 

Utworzenie punktu 
konsultacyjnego 
obsługiwanego przez 
uczelnie cz�stochowskie 

� Zadanie 3.1.2.2 Poprowadzenie 
negocjacji z władzami uczelni 
cz�stochowskich przez wyłonion� w 
tym celu grup� negocjacyjn� 

Funkcjonuj�ca grupa 
inicjatywna w tym zakresie 

 C    

� Zadanie 3.1.3.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia CKU dla dorosłych 

Kuratorium o�wiaty 
Dyrektorzy szkół �rednich 

    
Program 3.1.3 
Powołanie Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego dla 
dorosłych 

� Zadanie 3.1.3.2 Adaptacja 
odpowiedniego lokalu 

 Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e�  

C 
  Powstanie 

Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
dla dorosłych 

�Zadanie 3.1.4.1 Przeprowadzenie na 
łamach lokalnej prasy i rozgło�ni 
radiowych szerokiej dyskusji na temat 
roli szkoły z udziałem uczniów i 
nauczycieli. 

Kuratorium o�wiaty 
Dyrekcje gimnazjów 

   
 

� Zadanie 3.1.4.2. Przeprowadzenie 
w�ród młodzie�y ankiety, zawieraj�cej 
pytania dotycz�ce ich stosunku i oczekiwa� 
wobec  szkoły.  

Kuratorium o�wiaty 
Dyrekcje gimnazjów 

2000   
Opracowani
e wniosków 
z ankiety 

Program 3.1.4 
Utworzenie gimnazjum 
integracyjnego oraz 
szkoły specjalnej (np. na 
bazie gimnazjum w 
Parzymiechach) i 
zwi�kszenie 
„przyjazno�ci” szkoły 
wobec uczniów  Zadanie 3.1.4.3. Promocja konkursu i 

przyznawanego przez młodzie� w drodze 
głosowania tytułu „przyjaznego 
nauczyciela”. Akcja taka powinna mie� 
mobilizuj�cy wpływ na całe kłobuckie 
grono pedagogiczne.  

Kuratorium o�wiaty 
Dyrekcje gimnazjów 

Lokalne media 

 

D 
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Zadanie 3.1.4.4 Opracowanie zało�e� i  
utworzenie gimnazjum integracyjnego i 
szkoły specjalnej. 

 

 Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

  
Powstanie 
gimnazjum 
integracyjne
go 

 
Cel operacyjny 3.2 Poprawa systemu słu�by zdrowia i opieki społecznej 

� Zadanie 3.2.1.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia szpitala powiatowego na 
bazie szpitala w Kłobucku i Krzepicach 

ZOZ Kłobuck 
Szpital Kłobucki 

 
 

  

� Zadanie 3.2.1.2 Przygotowanie zało�e� 
utworzenia szpitala powiatowego  

ZOZ Kłobuck 
 

   Program 3.2.1 
Stworzenie szpitala 
powiatowego  � Zadanie 3.2.1.3 Adaptacja bazy 

lokalowej i doposa�enie szpitala przy 
wykorzystaniu bazy lokalowej 
przedszkola nr 2 w Kłobucku  

 
Szpital Kłobuck 

685 tys zł 
(Krzepice) 
25,2 mln zł 
(Kłobuck) 

A 
  

Uzyskanie 20 
łó�ek 
szpitalnych w 
Krzepicach 
oraz remont 
dotychczasow
ej bazy 
Powstanie 
160 łó�ek w 
Kłobucku  

� Zadanie 3.2.2.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia całodobowego domu 
pomocy społecznej 

Starostwo Powiatowe 
ZOZy 

   

� Zadanie 3.2.2.2 Przygotowanie zało�e� 
utworzenia całodobowego domu 
pomocy społecznej  

Starostwo Powiatowe 
ZOZy 

   

Program 3.2.2 
Utworzenie 
całodobowego domu 
pomocy społecznej (np. 
na bazie wolnej szkoły 
podstawowej)  � Zadanie 3.2.2.3 Adaptacja bazy 

lokalowej i zatrudnienie personelu  
 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

C 
   

� Zadanie 3.2.3.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia domu spokojnej staro�ci  

Powiat Kłobucki oraz inne 
powiaty zainteresowane 

umieszczaniem w nim swoich 
podopiecznych 

 

    
Program 3.2.3 
Stworzenie domu 
spokojnej staro�ci 

� Zadanie 3.2.3.2 Przygotowanie zało�e� 
utworzenia domu spokojnej staro�ci  

Starostwo Powiatowe 
 

 

C 
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� Zadanie 3.2.3.3 Adaptacja bazy 
lokalowej i zatrudnienie personelu  

Starostwo Powiatowe 
 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

  Stworzenie 
domu 
spokojnej 
staro�ci 
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� Zadanie 3.2.4.1 Powołanie zespołu ds. 

utworzenia domów dziennego pobytu  
  

� Zadanie 3.2.4.2 Przygotowanie zało�e� 
utworzenia domów dziennego pobytu   

  

Program 3.2.4 
Utworzenie 
�rodowiskowych domów 
dziennego pobytu dla 
osób samotnych i nie 
przystosowanych do 
samodzielnego �ycia  

� Zadanie 3.2.4.3 Adaptacja bazy 
lokalowej i zatrudnienie personelu 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gminne 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

C   

Utworzenie 
domów 
dziennego 
pobytu 

Zadanie 3.2.5.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia o�rodka rehabilitacyjnego  
 

ZOZ 

W ramach 
bie��cej 

działalno�ci 

 Pa�stwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospra
wnych 

 

Zadanie 3.2.5.2 Przeprowadzenie analizy 
dotycz�cej mo�liwych lokalizacji takiego 
o�rodka oraz potencjalnych �ródeł 
finansowania (np. Pa�stwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

ZOZ 2000    

Program 3.2.5 
Utworzenie o�rodka 
rehabilitacyjnego  

Zadanie 3.2.5.3 Utworzenie o�rodka 
rehabilitacyjnego 

ZOZ Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnych 

C 
   

Zadanie 3.2.6.1 Powołanie zespołu ds. 
utworzenia o�rodka interwencji kryzysowej 
 

    

Program 3.2.5 
Utworzenie o�rodka 
interwencji kryzysowej 

Zadanie 3.2.6.2 Przeprowadzenie analizy 
dotycz�cej mo�liwych lokalizacji o�rodka 
oraz �ródeł finansowania  

Starostwo Powiatowe 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
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Cel operacyjny 3.3 Rozwój kultury w powiecie 

Program 3.3.1 
Wzmocnienie 
aktywno�ci miejskiego 
domu kultury w 
Kłobucku i poszerzenie 
jego oferty kulturalnej na 
cały powiat 

� Zadanie 3.3.1.1 Przygotowanie zało�e� 
aktywizacji oferty kulturalnej 
miejskiego domu kultury w Kłobucku 

Miejski Dom Kultury w 
Kłobucku 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

 

C 

 Urz�d Miasta 
Starostwo 
Powiatowe 

 

�   Zadanie 3.3.2.1 Przeprowadzenie 
analizy dotycz�cej kierunku rozwoju 
ksi�gozbioru biblioteki miejskiej w 
Kłobucku  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kłobucku 

Starostwo Powiatowe 

500   

Program 3.3.2 
Utworzenie biblioteki 
powiatowej �   Zadanie 3.3.2.2 Dokonanie analizy 

mo�liwych �ródeł finansowania 
rozwoju ksi�gozbioru w Kłobucku  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kłobucku 

 D   

Opracowanie 
zało�e� 
dotycz�cych 
kierunków 
rozwoju 
ksi�gozbioru 
biblioteki 
miejskiej 

� Zadanie 3.3.3.1 Powołanie zespołu ds. 
koordynacji działa� muzeów w 
powiecie, 

Dyrekcje muzeów  
Ksi�dz proboszcz parafii �w. 

Marcina 
Starostwo Powiatowe 

    

� Zadanie 3.3.3.2 Wydanie informatora o 
ofercie muzealnej powiatu kłobuckiego  

Dyrekcje muzeów  
Starostwo Powiatowe 

10000   
 

 

� Zadanie 3.3.3.3 Utworzenie muzeum 
im. Jana Długosza w pomieszczeniach 
wie�y ko�cioła w Kłobucku  

Dyrekcje muzeów  
Ksi�dz proboszcz parafii �w. 

Marcina 
Starostwo Powiatowe 

  

� Zadanie 3.3.3.4 Stała aktualizacja stanu 
obiektów zabytkowych oraz 
niematerialnych dóbr kultury  

 

Dyrekcje muzeów  
Starostwo Powiatowe 

  

Program 3.3.3 
Koordynacja działa� 
muzeów w powiecie i 
utworzenie muzeum Jana 
Długosza 

� Zadanie 3.3.3.5 Propagowanie 
lokalnych tradycji budowlanych oraz 
troska o ład architektoniczny 

 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

Mo�liwy do 
oszacowani

a po 
opracowani

u 
szczegółow
ych zało�e� 
techniczno-
organizacyj

nych 

C 

  

Powstanie 
muzeum im. 
Jana 
Długosza 
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� Zadanie 3.3.4.1 Powołanie zespołu 
koordynuj�cego działania kulturalne w 
powiecie 

Starostwo Powiatowe 
Dyrekcje domów kultury 

    

� Zadanie 3.3.4.2 Przygotowanie 
programu promocji imprez 
kulturalnych (ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem obchodów bitwy pod 
Mokr�) 

Starostwo Powiatowe 
Urz�d Gminy Mied�no 

20.000 zł  Powiat 
Gmina 
Mied�no 

 

� Zadanie 3.3.4.3 Dofinansowywanie 
imprez kulturalnych 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

   
 

 
Program 3.3.4  
Rozwój imprez o 
charakterze kulturalnym 

� Zadanie 3.3.4.4 wspieranie organizacji 
pozarz�dowych w zakresie 
prowadzonych przez nie działa� o 
charakterze kulturalnym 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

Mo�liwe do 
oszacowani

a po 
zapoznaniu 
si� z oferta 
kulturalna 

tych 
o�rodków 

C 
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Cel strategiczny 4 Poprawa stanu �rodowiska naturalnego w powiecie 
Cel operacyjny 4.1 Zmniejszenie zagro�e� ekologicznych  

Programy Zadania (przedsi�wzi�cia) Realizator zadania 
(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkow
y bud�et 

Kategoria Termin 
rozpocz�cia 

Potencjalne ródło 
finansowania 

Wyniki 

� Zadanie 4.1.1.1 Przeprowadzenie akcji 
promocyjnej w�ród mieszka�ców nt. 
mo�liwo�ci zalesiania nieu�ytków   

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

3000 2000   Program 4.1.1 
 Zwi�kszenie 
powierzchni zalesionych 
i zadrzewionych 
(mi�dzy innymi poprzez 
uj�cie klas V i VI gleb 
pod zalesienia)  

� Zadanie 4.1.1.2 Przygotowanie 
systemu wsparcia finansowego dla 
zalesiaj�cych 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

 A 2000   

� Zadanie 4.1.2.1 Budowa nowych 
oczyszczalni �cieków i rozbudowa 
istniej�cych 

Zwi�zek komunalny 
Urz�dy Gmin 

11.299.000 
Euro 

2000 Samorz�d 
terytorialny 7606 
300 Euro 
Fundusze 
regionalne – 
6.245.000 Euro 
ISPA 34.987.100 
Euro 
Sektor prywatny 
75.000 Euro 

 

Program 4.1.2 
Zagospodarowanie 
dorzecza Liswarty (z 
powiatami s�siednimi) 

� Zadanie 4.1.2.2 Budowa kanalizacji 
sanitarnej doprowadzaj�cej �cieki do 
oczyszczalni 

Zwi�zek komunalny 
Urz�dy Gmin 

37.614.412 
Euro 

A 

2000   
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analizacji �ciekowej w   

Cel strategiczny 5 Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej 
Cel operacyjny 5.1 Poprawa stanu gospodarki �ciekowej i utylizacji odpadów oraz zbiorników retencyjnych 

Programy Zadania (przedsi�wzi�cia) Realizator zadania 
(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkow
y bud�et 

Kategoria Termin 
rozpocz�cia 

Potencjalne 
ródło 

finansowania 

Wyniki 

Program 5.1.1 
Zwi�kszenie udziału 
�cieków oczyszczonych   

� Zadanie 5.1.1.1 Budowa nowych 
oczyszczalni �cieków i rozbudowa 
istniej�cych 

Zwi�zek komunalny 
Urz�dy Gmin 

11.299.000 
Euro 

A 

2000 Samorz�d 
terytorialny  
Fundusze 
regionalne  
ISPA  
Sektor 
prywatny  

 

� Zadanie 5.1.2.1 Likwidacja wszystkich 
nielegalnych wysypisk �mieci 

Zarz�dy Gmin Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnyc
h 

2000 Gminy, 
PFO� i GW 

 

� Zadanie 5.1.2.2 Opracowanie zało�e� 
systemu segregacji odpadów 

 Zarz�dy Gmin 3000 2000 Gminy,  
Phare 

 

� Zadanie 5.1.2.3 Przeprowadzenie akcji 
promocyjnej systemu segregacji 
odpadów 

Zarz�dy Gmin 5000 2000 Gminy, 
Phare 

 

Program 5.1.2  

Poprawa 
zagospodarowania 
odpadów stałych 

�  Zadanie 5.1.2.4 poprawa 
usprz�towienia legalnych wysypisk 
�mieci 

Zarz�dy Gmin Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnyc
h 

A 

2000 Gminy,  
Phare 
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�  Zadanie 5.1.3.1 Naprawa i remont 
jazów i urz�dze� pi�trz�cych na rzece 
Liswarta, Opatówka, Szarlejka, 
Kocinka, Biała Oksza, Pankówka 

Zarz�dy  gmin Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnyc
h 

2000   

�  Zadanie 5.1.3.2 Uregulowanie statusu 
prawnego gruntów przeznaczonych 
pod budow� zbiorników retencyjnych 
w Dankowie, Rybnej Szarlejce  

UG Lipie 400.000 zł 2000   

�  Zadanie 5.1.3.3 Opracowanie studiów 
terenowych dla zbiorników 
retencyjnych 

Urz�dy Gmin  2000   

�  Zadanie 5.1.3.4 Wykonanie projektów 
na wykonanie zbiorników retencyjnych 
w Dankowie, Rybnej i Szarlejce 

Urz�dy Gmin  2001   

Program 5.1.3 
Budowa zbiorników 
retencyjnych oraz remont 
jazów i urz�dze� 
pi�trz�cych 

�  Zadanie 5.1.3.5 Budowa zbiorników 
retencyjnych w Dankowie, Rybnej, 
Ostrowach , Szarlejce, Przystajni oraz 
Podł��u Królewskim 

Danków – UG Lipie 
Ostrowy – UG Mied�no 

UmiG Krzepice 
�l�ski Zarz�d Melioracji i 

Urz�dze� Wodnych 

25 mln 
7,5 mln 
7 mln 

C 

2000-2005 NFOS i GW 
WFOS i GW 
Bud�et 
pa�stwa, 
Starostwo 
Urz�d 
Marszałkowski 
Gminy, 
sponsorzy 
prywatni 

Powstanie 
zbiorników 
retencyjnych 

�  Zadanie 5.1.4.1 Opracowanie zało�e� 
dotycz�cych mo�liwo�ci zwi�kszenia 
�ci�gania składek na ten cel 

 

 Spółki wodne 

Program 5.1.4 
Poprawa regulacji 
stosunków wodnych 
 

      Zadanie 5.1.4.2 Ochrona terenów 
zalewowych przed niepo��danymi 
lokalizacjami 

Zarz�dy / Rady Gmin 

2000 

C 

  Zało�enia 
dotycz�ce 
mo�liwo�ci 
zwi�kszenia 
�ci�gania 
składek na 
regulacj� 
stosunków 
wodnych 
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�  Zadanie 5.1.5.1 Opracowanie 

koncepcji funkcjonowania policji 
ekologicznej w powiecie 

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

2000    

Program 5.1.5 
Powołanie policji 
ekologicznej w powiecie 

�  Zadanie 5.1.5.2 Zatrudnienie 
pracowników i ich wyposa�enie  

Starostwo Powiatowe 
Urz�dy Gmin 

Mo�liwy do 
oszacowania po 

opracowaniu 
szczegółowych 

zało�e� 
techniczno-

organizacyjnyc
h 

C 

   





       Zadanie 5.1.6.1 Przygotowanie 
odpowiedniej dokumentacji 
technicznej 

Program 5.1.6 
Wykorzystanie 
mo�liwo�ci jakie niesie 
za sob� budowa 
magistrali gazowej  





       Zadanie 5.1.6.2 Poszukiwanie 
mo�liwych �ródeł dofinansowania 
budowy sieci gazowej 

  

C 

   

Cel operacyjny 5.2 Rozwój i modernizacja sieci drogowej 

� Zadanie 5.2.1.1 Dobudowanie drugiej 
jezdni przy drodze Nr 489 

8.000.000 Euro 2005 

� Zadanie 5.2.1.2 Wybudowanie 
obwodnicy Kłobucka 

10.000.000 Euro 2005 

� Zadanie 5.2.1.3 Wybudowanie dwóch 
obwodnic w Krzepicach 

20.000.000 Euro 2005 

Program 5.2.1 
Rozbudowa głównego 
ci�gu komunikacyjnego 
powiatu (droga krajowa 
Nr 489) � Zadanie 5.2.1.4 Poszerzenie jezdni drogi 

Nr 489 na terenie Kłobucka do 12-13 m. 
(od w�zła w Lgocie w stron� Kłobucka) 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych 

3. 000.000 Euro 

C 

2005 

Bud�et 
Pa�stwa 

Realizacja 
inwestycji 


Zadanie 5.2.2.1 Budowa obwodnicy 
miejscowo�ci Przystaj� (na drodze nr 494) 

Zarz�d Województwa 
�l�skiego 

 2005 


Zadanie 5.2.2 2 Wykonanie poł�czenia 
drogi Nr 09214  z drog� Nr 08247 na 
wysoko�ci miejscowo�ci Brzózki i 
Władysławów 

Zarz�dy Gmin Mied�no i 
Popów 

3. 000.000 Euro 2005 


Zadanie 5.2.2.3 Budowa przeprawy 
mostowej przez rzek� Liswart� 

Zarz�dy Gmin Mied�no i 
Popów 

2.000.000 Euro 2005 

Program 5.2.2 
Program rozbudowy sieci 
drogowej (poza gł. 
Ci�giem 
komunikacyjnym 
powiatu) 


Zadanie 5.2.2.3 Poprawa stanu 
technicznego dróg lokalnych 

Zarz�dy Gmin, 
Powiatowy Zarz�d Dróg 

25.000.000 Euro 

A 

2000 

Samorz�d 
terytorialny, 
Fundusze 
regionalne, 
Phare 

Realizacja 
inwestycji 
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Zadanie 5.2.3.1 Poprawa istniej�cego 
odwodnienia 

Zarz�dy Gmin, 
Powiatowy Zarz�d Dróg 

1.000.000 Euro 2000 


Zadanie 5.2.3.2 Budowa chodników na 
terenach zabudowanych 

Zarz�dy Gmin, 
Powiatowy Zarz�d Dróg 

1.000.000 Euro 2000 


Zadanie 5.2.3.3 Eliminacja na drodze 
tranzytowej funkcji lokalnych (ruch 
gospodarczy, pieszy, rowerowy) 

Zarz�dy Gmin 1.000.000 Euro 2005 

Samorz�d 
terytorialny, 
Phare 

Realizacja 
inwestycji 


Zadanie 5.2.3.4 Budowa na odcinkach 
zamiejskich skrzy�owa� o poszerzonych 
wlotach i rozsuni�tych jezdniach 

Zarz�dy Gmin, 
Powiatowy Zarz�d Dróg 

Zarz�d Dróg 
Wojewódzkich 

2.000.000 Euro 2005 Samorz�d 
terytorialny, 
Phare 


Zadanie 5.2.3.5 Budowa skrzy�owa� 
kanalizowanych z sygnalizacj� �wietln� na 
terenie miasta Kłobuck, Krzepic i 
Wr�czycy. 

Dyrekcja Generalna Dróg 
Publicznych 
Zarz�d Dróg 

Wojewódzkich 

2.000.000 Euro 2005 Samorz�d 
terytorialny, 
Phare 
Bud�et 
pa�stwa 

Program 5.2.3. 
Program poprawy stanu 
technicznego dróg i 
bezpiecze�stwa  pieszych 


Zadanie 5.2.3.6 Zainstalowanie luster  na 
skrzy�owaniach o słabej widoczno�ci 

Zarz�dy Gmin, 
Powiatowy Zarz�d Dróg 

Zarz�d Dróg 
Wojewódzkich 

 

A 

  

Realizacja 
inwestycji 

 

Obja�nia dotycz�ce kategorii programów: 
Kategoria A – przedsi�wzi�cia najwa�niejsze i przygotowane pod wzgl�dem organizacyjnym i finansowym do realizacji; 
Kategoria B – przedsi�wzi�cia mniej wa�ne ale przygotowane pod wzgl�dem organizacyjnym i finansowym do realizacji; 
Kategoria C – przedsi�wzi�cia najwa�niejsze ale nie przygotowane pod wzgl�dem organizacyjnym i finansowym do 
realizacji; 
Kategoria D – przedsi�wzi�cia mniej wa�ne i nie przygotowane pod wzgl�dem organizacyjnym i finansowym do realizacji. 
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CZ��� IV WDRO�ENIE STRATEGII 
 
 Istotnym elementem planowania rozwoju jednostki terytorialnej jak� jest powiat jest 

instytucjonalizacja wdra�ania strategii rozwoju. Ju� na etapie formułowania strategii nale�y 

zaprojektowa� układ instytucjonalny jej: wdra�ania, monitorowania, oceny i weryfikacji. 

Przyst�puj�c do wdra�ania strategii nale�y pami�ta� o kilku podstawowych zasadach: 

1. Wdra�anie strategii sta� si� musi elementem systemu zarz�dzania powiatem. 

2. Znaczna cz��� zada� zapisanych w strategii dotyczy zakresu i kompetencji działania 

powiatu, niektóre z nich wykraczaj� jednak poza ten zakres. Konieczna jest wi�c 

współpraca z podmiotami zewn�trznymi, gdzie szczególn� role zajmuj� samorz�dy miast i 

gmin powiatu kłobuckiego. Istotnymi partnerami s� tak�e organizacje gospodarcze 

(samorz�du gospodarczego), podmioty gospodarcze czy specjalistyczne agendy i 

instytucje. 

3. Zapewnienie sprawnego wdro�enia strategii przy udziale wielu partnerów wymaga 

sprawnej i efektywnej koordynacji – rol� tak� winien pełni� zespół koordynacyjny 

(steruj�cy) wdro�enie składaj�cy si� ze Starosty pełni�cego rol� przewodnicz�cego 

zespołu, przewodnicz�cych zarz�dów miast i gmin powiatu kłobuckiego oraz partnerów 

zewn�trznych, rekrutuj�cych si� z Konwentu Rozwoju Gospodarczego Powiatu 

Kłobuckiego. Sugerowana liczebno�� takiego zespołu to 12-15 osób. 

4. Efektywne wdra�anie strategii nie b�dzie skuteczne bez skoordynowanej współpracy 

pomi�dzy powiatowymi i gminnymi słu�bami finansowymi, geodetami, specjalistami od 

spraw infrastruktury technicznej, urbanistami, prawnikami. Powinni stanowi� oni zaplecze 

eksperckie zespołu koordynuj�cego wdra�anie. 

5. Zasada ci�gło�ci procesu planowania rozwoju powiatu wymusza ustanowienie 

mechanizmu, który pozwoli na bie��c� ocen� post�pu prac wdro�eniowych oraz okresow� 

weryfikacj� realizowanej strategii. Mechanizmem umo�liwiaj�cym taka ocen� jest 

monitoring. Zało�enia dotycz�ce monitorowania i weryfikacji programu musz� by� 

ustalone przed rozpocz�ciem wdra�ania strategii. 

Dwa podstawowe elementy umo�liwiaj�ce sprawne wdra�anie strategii rozwoju 

opracowanej dla powiatu kłobuckiego to: 

� układ instytucjonalny zarz�dzania wdra�aniem Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego, 

� ustalenie sekwencji dalszych prac. 
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Układ instytucjonalny zarz	dzania wdra�aniem Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

 

Proponowana struktura układu instytucjonalnego obejmuje : 

� nadzór i koordynacj� wdra�ania ze strony Komitetu Steruj�cego Wdra�ania Strategii 

(KSWS), przy wsparciu zaplecza eksperckiego (w tym głównie etatowych pracowników 

starostwa); 

� bie��c� realizacj� przedsi�wzi�� (programów i zada�) zapisanych w strategii przez 

poszczególne wydziały starostwa powiatowego oraz partnerów (podmioty) zewn�trznych(e), 

w ramach swoich zada�, kompetencji czy wreszcie celów statutowych. 

Struktur� tak� prezentuje poni�szy schemat. 

 

Komitet 
Steruj�cy 
Wdra�ania 

Strategii

Jednostka 
organizacyjna 

Starostwa zajmuj�ca 
si� rozwojem powiatu

Podmioty 
zewn�trzneZaplecze eksperckie KSWS

Zarz�dzaj�cy projektem 
/Starosta Powiatu Kłobuckiego/

 

 

W ramach tej struktury konieczne jest ustalenie: 

� zada� poszczególnych partnerów; 

� kanałów informacji i komunikacji pomi�dzy uczestnikami; 

� cz�stotliwo�ci spotka�. 
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Wst�pnie mo�na okre�li�, i� spotkania Komitetu Steruj�cego Wdra�anie Strategii 

powinny odbywa� si� nie rzadziej ni� raz na kwartał, natomiast prace pozostałych partnerów 

winny by� prowadzone na bie��co w ramach konkretnych potrzeb. 

Ponadto jako stały element systemu wdra�ania strategii powiatu nale�y zaprogramowa� 

spotkania Konwentu Rozwoju Powiatu Kłobuckiego (w szerokim składzie w jakim pracował 

on nad strategi�), odbywaj�ce si� raz do roku i maj�ce na celu ocen� post�pów wdro�enia 

oraz ewentualne korekty zapisów Strategii – co stanowi� b�dzie „domkni�cie” cyklu 

planowania rozwoju. 

Sekwencja dalszych prac 

Akceptacja powy�szych zało�e� wdra�ania Strategii Rozwoju Powiatu Kłobuckiego 

skutkowa� winna: 

� powołaniem Komitetu Steruj�cego Wdro�enie Strategii, 

� opracowania harmonogramu spotka� KSWS i zada� komitetu, 

� sukcesywnym opracowywaniem kart projektów (zada� realizacyjnych)3, 

� opracowaniem i wdro�eniem systemu monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu 

Kłobuckiego. 

 

 

                                                           
3 Wzór karty projektu (zadania realizacyjnego) zawiera zał�cznik2 
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Zał	cznik 1 

Podstawy prawne organizacji niektórych rynków rolnych w Unii Europejskiej4 

 

1.  Organizacja rynku jaj - Rozporz�dzenie Rady nr 2771/75. 

2.  Organizacja rynku mi�sa drobiowego - Rozporz�dzenie Rady nr 2777/75. 

3.  Organizacja rynku mi�sa wieprzowego - Rozporz�dzenie Rady nr 2759/75. 

4.  Organizacja rynku zbó� - Rozporz�dzenie Rady nr 19/62, nr 120/67, 2727/75, 1579/86, 

1451/82, 1765/92, 2328/91, 1569/77, 2134/86, 2006/80, 1145/76, 1900/87 2232/87. 

5.  Organizacja rynku mi�sa wołowego i ciel�ciny - Rozporz�dzenie Rady nr 2066/92, 805/68, 

469/87, 859/89. 

6.  Organizacja rynku �wie�ych owoców i warzyw - Rozporz�dzenie Rady nr 23/62, 1035/72, 

1754/92, 2638/69, 122/86, 1360/78, 325/79, 426/86, 1569/92. 

7.  Organizacja rynku mleka i jego przetworów - Rozporz�dzenie Rady nr 804/68, 777/87, 

1112/88, 1421/78, 1422/78, 1183/82, 857/84, 1305/85, 773/87, 1899/97, 1078/77. 

 

                                                           
4 Akty prawne Unii Europejskiej publikowane s� w Journal Officiel (JO). 
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Zał	cznik 2 Karta projektu (zadania realizacyjnego) 

 
 

 

 
1.  Nazwa zadania realizacyjnego: 

.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
2.  Krótki opis zadania realizacyjnego: 

� rodzaj zadania realizacyjnego: 
� inwestycyjne 
� organizacyjne 

� zakres rzeczowy: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.... 

� planowany czas realizacji: 
........................................................................................................... 

� etapy realizacji: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

� aktualny stan zaawansowania: 
........................................................................................................... 

� powi�zania z innymi projektami programu: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...... 

3.  Kto jest odpowiedzialny za realizacj�? 
................................................................................................................. 

4.  Współrealizatorzy: 
.............................................................................................................................
..................................................................................................... 

5.  Koszt realizacji zadania: 
................................................................................................................. 

6.  Sposób finansowania: 
♦ �rodki własne: ..................................................................................... 
♦ �rodki zewn�trzne: 

..................................................................................................................

............................................................................................ 
7.  Spodziewane efekty realizacji zadania: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
Sposób monitorowania zadania: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


