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ZAŁĄCZNIK 2
-

Karty opisowe zadań priorytetowych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu LeŜajskiego na lata 2007 – 2011

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”
1. Nazwa zadania
Utworzenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Nr 1
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Centrum Kształcenia Praktycznego w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

8 000 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007:
33 525 zł
2008: 3 039 663,51 zł
2009: 3 019 144 zł
2010: 1 907 667,49 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, BudŜet Państwa

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, koncepcja zagospodarowania / program funkcjonalno – uŜytkowy
W trakcie opracowywania: kosztorys, wymagane projektem stosowne uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia,
dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Głównym celem projektu jest modernizacja bazy laboratoryjnej, a takŜe zakup maszyn i urządzeń związanych
z kształceniem w zakresie nowych technologii wytwarzania w Centrum Kształcenia Praktycznego w LeŜajsku.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2007: obsługa projektu, studium wykonalności, zakup oprogramowania autocad;
2008: rozbudowa i remont Centrum Kształcenia Praktycznego, nadzór inwestorski, obsługa projektu oraz promocja
projektu;
2009: obsługa projektu, audyt, wyposaŜenie laboratorium symulatorów. Cad/Cam. CNC i elektrycznego;
2010: obsługa projektu, promocja projektu, wyposaŜenie laboratorium pomiarów, mechatroniki, maszyn
konwencjonalnych, obróbka cieplna oraz wyposaŜenie laboratorium spawalniczego.

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku wyposaŜenia laboratoriów, szkolenie osób objętych projektem odbywać się będzie na nowoczesnych
urządzeniach, dzięki temu znajdą moŜliwość zatrudnienia w przemyśle lotniczym. Spowoduje to podniesienie kwalifikacji
na rynku pracy.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków
drogi powiatowej nr 1238R Łętownia-Hucisko-Maleniska”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków drogi
powiatowej nr 1238R Łętownia-Hucisko-Maleniska w km 0+000- 2+750 i 7+490 12+048 wraz
przebudową mostu w miejscowości Hucisko.

Nr 2
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2009 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

8 800 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 174 086 zł
2008: 4 312 957 zł
2009: 4 312 957 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowywania: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2008: Przebudowa drogi na odcinku 6 832 m i przebudowa mostu o rozpiętości 30 m

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
podniesienie nośności mostu z 8 do 40 ton; korzyści gospodarcze to wzrost liczby miejsc pracy o 10.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„ Termomodernizacja obiektów szpitala z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej”
1. Nazwa zadania
Termomodernizacja obiektów szpitala z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Nr 3
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2008 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

7 000 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2008: 7 000 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, środki własne

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, koncepcja zagospodarowania / program funkcjonalno – uŜytkowy.
W trakcie opracowania: kosztorys.

10. Cel realizacji zadania
ObniŜenie kosztów, podniesienie estetyki obiektu, zatrzymanie korozji obiektu

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2007: październik / grudzień - wszczęcie procedury zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wyłonienie
wykonawcy dokumentacji budowlanej;
2008: przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków szpitala

12. Korzyści z realizacji zadania
ObniŜenie zuŜycia energii – 30% (roczny koszt zuŜycia energii elektrycznej i gazu sięga 1 mln zł). Podniesienie estetyki
obiektu – 100%.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków
dróg powiatowych nr 1274R Zawisłocze Trynieckie (Tryńcza) – Laszczyny”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg
powiatowych nr 1274R Zawisłocze Trynieckie (Tryńcza) – Laszczyny w km 0+000- 3+385
i nr 1273R Grodzisko Nowe-Chodaczów w km 0+000 -2+982.

Nr 4
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2008 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

6 046 034 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 5 000 zł
2008: 6 041 034 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Gminy, budŜet Powiatu Przeworskiego

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2008: Przebudowa dróg na odcinku 6 832 m

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
projekt realizowany na terenie dwóch powiatów – korzyści gospodarcze wzrost liczby miejsc pracy o 10, skrócenie czasu
przejazdu.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej”
1. Nazwa zadania
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej.

Nr 5
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Dom Pomocy Społecznej

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2009 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

2 819 008 zł

419 008 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 480 000 zł
2008: 1 169 504 zł
2009: 1 169 504 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Państwa

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, wymagane projektem stosowne uzgodnienia, pozwolenia i
zezwolenia, koncepcja zagospodarowania / program funkcjonalno – uŜytkowy, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Osiągnięcie wymaganych standardów lokalowych wyszczególnionych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu
MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2007: Roboty wykończeniowe w poziomie nadbudowy.
2008: Przebudowa istniejących pomieszczeń DPS łącznie z rozbudową o szyb windowy z windą i pomieszczenie kaplicy.

12. Korzyści z realizacji zadania
Zwiększenie liczby miejsc dla mieszkańców o 8, zwiększenie powierzchni uŜytkowej o 785,15m², rozgęszczenie w
pokojach mieszkalnych z 2,3 i 4 – osobowych do 1-2 osobowych.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Starostwo bliŜej interesanta”
1. Nazwa zadania
Nr 6

Starostwo bliŜej interesanta.

(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Sekretarz Powiatu LeŜajskiego

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2009 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

250 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2008: 180 000 zł
2009: 70 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu.
W trakcie opracowania: kosztorys.

10. Cel realizacji zadania
Zapewnienie dostępu interesanta do usług świadczonych przez Starostwo za pośrednictwem internetu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2008: opracowanie studium wykonalności; złoŜenie wniosku do RPO; przeprowadzenie procedury przetargowej;
modernizacja sieci informatycznej; zakup i instalacja sprzętu komputerowego; modernizacja portalu internetowego i
połączenia pomiędzy budynkami A i B; zakup i instalacja infomatów; zakup i instalacja stanowisk dostępowych do
Internetu; zakup i instalacja zestawów do składania bezpiecznego podpisu cyfrowego.
2009: Zakup i wdroŜenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

12. Korzyści z realizacji zadania
–
–

–

–

zapewnienie interesantowi moŜliwości załatwienia sprawy na odległość – oszczędność czasu i wydatków na dotarcie
do Starostwa Powiatowego;
zminimalizowanie bezpośredniego pobytu interesanta w urzędzie – zmniejszenie ilości stron obsługiwanych w
urzędzie – zmniejszenie wydatków rzeczowych Starostwa na zapewnienia infrastruktury dla obsługi interesanta –
2.000 zł rocznie;
skrócenie czasu załatwiania sprawy administracyjnej - poprawa efektywności pracy pracowników administracji;
zapewnienie monitoringu nad trybem załatwiania spraw – wgląd przełoŜonych w terminowość załatwiania spraw.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

52
Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu LeŜajskiego na lata 2007 – 2011
_____________________________________________________________________________________________________

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków
dróg powiatowych nr 1241R Ruda Łańcucka – Przychojec - LeŜajsk”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg
powiatowych nr 1241R Ruda Łańcucka – Przychojec - LeŜajsk w km 7+584-17+743 i nr 1242R
Przychojec - Stare Miasto w km 0+000- 1+340.

Nr 7
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2009 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

8 900 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 7 000 zł
2009: 4 443 00 zł
2010: 4 450 00 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Gminy LeŜajsk, Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Miasta LeŜajsk

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2010: Przebudowa drogi na odcinku 5750 m.
2011: Przebudowa drogi na odcinku 5749 m.

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
korzyści gospodarcze - wzrost liczby miejsc pracy o 30.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„INFOBOX – turystycznym i gospodarczym oknem na świat Ziemi LeŜajskiej”
1. Nazwa zadania
INFOBOX – turystycznym i gospodarczym oknem na świat Ziemi LeŜajskiej.

Nr 8
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2008 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

80 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2008: 80 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu.
W trakcie opracowania: kosztorys.

10. Cel realizacji zadania
Zapewnienie turyście dostępu do pełnej informacji o atrakcjach Ziemi LeŜajskiej. Stworzenie zintegrowanego systemu
informacji turystycznej i gospodarczej Ziemi LeŜajskiej, obejmującej m.in.: informację o imprezach kulturalnych, bazie
noclegowej, atrakcjach turystycznych i świadczonych usługach turystycznych, ofercie produktowej, handlowej i
dziedzinie świadczonych usług.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2008: Opracowanie oferty dotyczącej zakupu 3 infoboxów prezentujących informacje turystyczne i ofertę gospodarczą
firm z terenu Ziemi LeŜajskiej. Przeprowadzenie procedury. Modernizacja sieci informatycznej; zakup i instalacja sprzętu
wraz z oprogramowaniem komputerowym. Przygotowanie minimum trzech wersji językowych, z których będą korzystać
turyści (tłumaczenia).

12. Korzyści z realizacji zadania
Zapewnienie turyście bezpośredniego, multimedialnego i innowacyjnego dostępu do informacji turystycznej.
Zminimalizowanie i zlikwidowanie trudności związanej z uzyskaniem informacji o atrakcjach turystycznych regionu.
Skrócenie czasu pozwalającego na uzyskanie informacji turystycznej - poprawa efektywności dostarczenia informacji do
bezpośrednio zainteresowanych tą informacją grup turystów.
Zwiększenie dostępu do oferty prezentowanej przez przedsiębiorstwa z terenu powiatu. Opracowanie multimedialnej i
nowoczesnej prezentacji firm lokalnych. Zaktywizowanie lokalnych przedsiębiorców poprzez udostępnienie im
innowacyjnej platformy promocyjnej. Wzrost lokalnej aktywności mieszkańców na rynku turystycznym i zwiększenie
potencjału gospodarczego firm przez nich prowadzonych. Firmy poprzez promocję swojej oferty w ogólnie dostępnych
punktach informacyjnych zwiększą swoje zyski, co równocześnie wpłynie pozytywnie na ich rozwój, a takŜe umoŜliwi
wzrost zatrudnienia.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Szlak rowerowy”
1. Nazwa zadania
Nr 9

Szlak rowerowy

(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2008 r.

2009 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

42 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2008: 18 300 zł
2009: 23 700 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu.

10. Cel realizacji zadania
Rozwój w dziedzinie turystyki i rekreacji.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2008: Przygotowanie dokumentacji 2 szlaków rowerowych:
1. 28 km, czas przejazdu 2 h. LeŜajsk – Lipy - Wierzawice- Rzuchów- Piskorowice - Mołynie – OŜanna DuŜo –
Tarnawiec – Kuryłówka - Stare Miasto – LeŜajsk.
2. 30 km, czas przejazdu 3 godz. LeŜajsk – Brzóza Królewska - Wydrze- Julin – Gajówka Kozi Borek – zalew w
Brzózie Królewskiej – Podbór – LeŜajsk. Zlecenie wykonania zadania osobie z uprawnieniami do wykonywania i
wytyczania turystycznych szlaków kolarskich. Szlaki dwustronne. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie ze środków
UE. Uzyskanie zgody przez właścicieli terenów oraz zaakceptowanie dokumentacji przez urzędy gmin oraz
Starostwo Powiatowe w LeŜajsku, zlecenie wykonania mapek opisujących szlak rowerowy.
2009: Zamówienie znaków, oznaczeń rowerowych – ilość według dokumentacji; wykonanie szlaku rowerowego.

12. Korzyści z realizacji zadania
Utworzenie nowej atrakcji i sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Powiatu. Dodatkowa oferta dla
turystów. Zaoferowanie moŜliwości aktywnego wypoczynku młodzieŜy i całym rodzinom, turystom.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w LeŜajsku - budowa hali sportowej
wraz z segmentem dydaktycznym, boiskami sportowymi i parkingami”
1. Nazwa zadania
Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w LeŜajsku - budowa hali sportowej wraz z segmentem
dydaktycznym, boiskami sportowymi i parkingami.

Nr 10
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2009 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

7 100 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 460 000 zł
2008: 3 000 000 zł
2009: 3 640 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu.

10. Cel realizacji zadania
Podniesienie standardu kształcenia i konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Stworzenie bazy do rozwoju sportu dla
młodzieŜy Powiatu LeŜajskiego. Rozwój sportu kwalifikowanego w grach zespołowych. Poszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych, w tym zajęć korekcyjno - wyrównawczych. Poprawa warunków bazowych i warunków bhp do zajęć
wychowania fizycznego i sportu. Wzrost atrakcyjności szkoły dla kandydatów spoza powiatu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2007: Opracowanie lub wybór projektu - ogłoszenie przetargu na dokumentację.
2008: Przetarg na wykonawstwo zadania, zawarcie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie zadania.
2009: Realizacja inwestycji i zakończenie.

12. Korzyści z realizacji zadania
Podniesienie standardu usług publicznych, tj. moŜliwość kształcenia na wyŜszym poziomie sportowym. Projekt
odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu młodzieŜy w zakresie rozwijania zainteresowań i zdolności sportowych.
Zwiększy dostępność młodzieŜy do obiektów sportowych. Wpłynie na podejmowanie inicjatyw o charakterze sportowym i
rekreacyjnym, a tym samym przyczyni się do wzrostu integracji społecznej, stworzy atrakcyjną ofertę zajęć
pozalekcyjnych, w tym zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Wpłynie na podniesienie zdrowotności w tej populacji
wiekowej mieszkańców powiatu. Da szansę rozszerzenia oferty edukacyjnej dla młodzieŜy takŜe spoza powiatu.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Modernizacja budynków A i B Starostwa Powiatowego w LeŜajsku”
1. Nazwa zadania
Modernizacja budynków A i B Starostwa Powiatowego w LeŜajsku.

Nr 11
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

390 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 20 000 zł
2008: 210 000 zł
2010: 160 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowania: kosztorys.

10. Cel realizacji zadania
Poprawa stanu technicznego budynków administracyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu LeŜajskiego.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2007: Dokumentacja techniczna modernizacji dachu budynku B.
2008: Modernizacja dachu budynku B.
2009: Dokumentacja techniczna, modernizacja dachu budynku A, wykonanie izolacji pionowej budynku, wykonanie
podjazdu dla niepełnosprawnych.

12. Korzyści z realizacji zadania
Poprawa stanu technicznego obiektu. Likwidacja zagroŜeń związanych z przemakaniem stropodachów oraz
zawilgoceniem w archiwum. Zapewnienie dostępu do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Oszczędności na ogrzewaniu –
ok. 3 tys. rocznie.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
“Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “
1. Nazwa zadania
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Nr 12
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

62 500 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 12 500 zł
2008: 12 500 zł
2009: 12 500 zł
2010: 12 500 zł
2011: 12 500 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, budŜet Gminy, indywidualni sponsorzy

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, kosztorys.

10. Cel realizacji zadania
Aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu LeŜajskiego. Kształtowanie
pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez prezentacje artystyczne i rzemieślnicze. Uczenie społeczności
lokalnej nowych ról, w których godność osób niepełnosprawnych będzie realną wartością. Wpisanie przedstawionego
projektu w Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która umoŜliwi pozyskiwanie nowych grantów.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:

Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

12. Korzyści z realizacji zadania
Projekt przyczyni się do zmiany postaw społecznych, do likwidacji barier, uprzedzeń i stereotypów dotyczących osób
niepełnosprawnych. Zaktywizuje środowisko osób niepełnosprawnych a takŜe znaczną część społeczeństwa lokalnego.
Udział w projekcie przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych. Zaprezentowanie twórczości artystycznej i
rzemieślniczej. Tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Przystosowanie obiektu ŚDS w Jelnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup
samochodu”
1. Nazwa zadania
Przystosowanie obiektu ŚDS w Jelnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup samochodu.

Nr 13
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2008 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

1 085 000 zł

286 000 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 570 000 zł
2008: 229 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, budŜet Państwa, PFRON, budŜet ŚDS

9. Stopień przygotowania inwestycji
Opracowane: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, wymagane projektem stosowne uzgodnienia, pozwolenia i
zezwolenia, koncepcja zagospodarowania / program funkcjonalno – uŜytkowy, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Podniesienie jakości specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Jelnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań wojewody zleconych powiatom i gminom. Budowanie sieci
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu LeŜajskiego oraz ich rodzin. UmoŜliwienie
korzystania z usług Domu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata ), lokalizacja projektu
2007: Remonty wykończeniowe na poziomie parteru.
2008: Remont II piętra budynku ŚDS w Jelnej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup samochodu do
przewozu uczestników na zajęcia.

12. Korzyści z realizacji zadania
Oddanie do uŜytku obiektu zapewniającego osobom niepełnosprawnym nabywanie i rozwijanie umiejętności
samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz przygotowanie ich do pełnienia określonych ról społecznych.
Dostosowanie do standardów na dzień 31 grudnia 2010 roku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez
Dom. Pozyskanie dodatkowych środków na działalność bieŜącą z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego. Poprzez zakup samochodu umoŜliwienie korzystania z usług Domu osobom poruszającym się na
wózkach inwalidzkich.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków
dróg powiatowych nr 1083R Łętownia - granica powiatu (Krzywdy)”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg
powiatowych nr 1083R Łętownia - granica powiatu (Krzywdy) w km 0+000 – 2+709, nr 1265R
Górno gr. Powiatu - Wola Zarzycka w km 3+233 - 7+668 i nr 1237R Wólka Łętowska - gr.
powiatu (Łowisko) w km 0+000 - 1+280.

Nr 14
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2009 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

7 600 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 85 942 zł
2009: 3 957 029 zł
2010: 3 557 029 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowania: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2009: Przebudowa drogi na odcinku 4 435 m.
2010: Przebudowa drogi na odcinku 3989 m.

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
korzyści gospodarcze to wzrost liczby miejsc pracy o 10.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1256R Sieniawa gr. powiatu – Piskorowie - LeŜajsk”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1256R Sieniawa gr. powiatu - Piskorowie- LeŜajsk w km 11+412- 16+759.

Nr 15
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2010 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

8 900 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2010: 8 900 000 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Gminy LeŜajsk i Miasta LeŜajsk

9. Stopień przygotowania inwestycji
Projekt nie posiada Ŝadnych opracowań.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2010: Przebudowa drogi na odcinku 5 347 m

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
korzyści gospodarcze - wzrost liczby miejsc pracy o 10.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1270R śołynia – Opaleniska - Grodzisko Dolne.”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1270R śołynia – Opaleniska - Grodzisko Dolne w km 3+898- 11+602 wraz
przebudowa mostu w miejscowości Grodzisko Dolne.

Nr 16
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2011 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

8 190 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 99 918 zł
2010: 4 045 041 zł
2011: 4 045 041 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Gminy Grodzisko Dolne

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowania: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2009: Przebudowa drogi na odcinku 42040 m.
2010: Przebudowa drogi na odcinku 3500 m i przebudowa mostu o rozpiętości 7i.

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
korzyści gospodarcze - wzrost liczby miejsc pracy o 10, podniesienie nośności mostu z 15 do 30 ton i drogi z poniŜej
80 kN/oś do 100 kN/oś.

___________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1074R Kulno – gr. powiatu (Łazów)”
1. Nazwa zadania
Poprawa bezpieczeństwa i stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1074R Kulno – gr. powiatu (Łazów) w km 0+000 - 3+005.

Nr 17
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Wydział Rozwoju i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2011 r.

2011 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

2 600 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2007: 15 860 zł
2011: 2 584 140 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, budŜet Gminy Kuryłówka

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowania: harmonogram realizacji projektu, kosztorys, dokumentacja techniczna.

10. Cel realizacji zadania
Skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2011: Przebudowa drogi na odcinku 3005 m.

12. Korzyści z realizacji zadania
W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%,
korzyści gospodarcze - wzrost liczby miejsc pracy o 10, podniesienie nośności i drogi z poniŜej 80 kN/oś do 100 kN/oś.
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KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„Nowe STANDARDY – więcej lepszych miejsc pracy i większa konkurencyjność
mieszkańców powiatu na rynku pracy”
1. Nazwa zadania
Nowe STANDARDY – więcej lepszych miejsc pracy i większa konkurencyjność
mieszkańców powiatu na rynku pracy.

Nr 19
(miejsce w rankingu)

2. Jednostka dysponująca środkami
Powiatowy Urząd Pracy w LeŜajsku

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

4. Planowany termin zakończenia realizacji
zadania

2007 r.

2010 r.

5. Całkowita wartość zadania

6. Środki wydatkowane na
zadanie do końca 2006 r.

897 000 zł

0 zł

7. Nakłady finansowe
zaplanowane na lata 2007 – 2011
2008: 100 000 zł
2009: 398 500 zł
2010: 398 500 zł

8. Źródła finansowania zadania
BudŜet Powiatu, źródła UE, Fundusz Pracy

9. Stopień przygotowania inwestycji
W trakcie opracowywania: koncepcja zagospodarowania/ program funkcjonalno - uŜytkowy.

10. Cel realizacji zadania
1.

2.
3.
4.
5.

Zapewnienie poprzez adaptację i rozbudowę budynku zarządzanego przez Urząd pracy odpowiedniej infrastruktury
dla świadczenia wszystkich podstawowych usług rynku pracy zgodnie z nowymi, wysokimi standardami określonymi
w przepisach prawnych.
Poprawa warunków pracy, organizacji pracy, komunikacji wewnętrznej, warunków socjalnych i zarządzania.
UmoŜliwienie świadczenia usług będących rezultatem działalności projektowej oraz rozwój i doskonalenie usług
aktualnie świadczonych.
Rewitalizacja terenu.
Poprawa skuteczności publicznych słuŜb zatrudnienia dostarczaniu produktów określonych procesów ich ostatecznym
odbiorcom.

11. Zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata), lokalizacja projektu
2008 (I etap):
1. Przeprowadzenie inwestycji polegającej na adaptacji garaŜy, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół
urzędu, wytyczenie miejsc parkingowych dla klientów urzędu i pracowników PUP, zakup wyposaŜenia do
pomieszczeń biurowych (lub wskazanie lokalizacji dla Klubu Pracy w powiatowym zasobie lokalowym).
2. Wprowadzenie standardów zatrudnienia.
Stworzenie moŜliwości kontynuowania działalności projektowej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2009-2010 (II etap): Nadbudowa budynku PUP, wyposaŜenie, elewacja, zagospodarowanie terenu.

12. Korzyści z realizacji zadania
Poprawa warunków lokalowych PUP, dostosowanie zatrudnienia do standardów; poprawa dostępności bezrobotnych i
przedsiębiorców do usług rynku pracy; przygotowanie PUP do absorpcji.
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