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OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego szczegółowo obejmuje inwestycje samorządowe
planowane na lata 2004-2006 oraz wskazuje na inwestycje zaplanowane do realizacji w latach 20072013. Planem rozwoju objęty jest cały obszar powiatu, gdzie będą realizowane wymienione tu
inwestycje.

ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU
MIECHOWSKIEGO
1 Ogólna charakterystyka powiatu
1.1 Rys metodyczny analizy
Dane wykorzystywane w niniejszej analizie pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Miechowie,
Urzędów Gmin wchodzących w skład powiatu miechowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy
w Miechowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, danych statystycznych Urzędu
Statystycznego w Krakowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane dotyczące lat 1998-2002
stały się podstawą analizy dynamicznej, określającej tendencje zachodzące w powiecie miechowskim
na przestrzeni lat.
Dodatkowo w niniejszej pracy dokonano analizy porównawczej powiatu miechowskiego z sąsiednimi
powiatami województwa małopolskiego oraz powiatami o podobnym potencjale społecznogospodarczym.
1.2 Rys historyczny powiatu
Na podstawie śladów odkrytych na terenie dzisiejszego miasta Miechów i pobliskich wsi, ustalono, że
istniały tu dwie osady przedhistoryczne: jedna na zachód - u stóp Stawnej Góry w widłach Cichej
i Miechówki, druga na wschód - w sąsiedztwie źródeł Bezdno i Stok Miejski, które dają początek
rzece Miechówce.
Miechów jako osada powstał prawdopodobnie w okresie kształtowania się pierwszych organizacji
plemiennych i rozwijających się dalej począwszy od końca XI w. w związku z rozwojem wielkiej
własności ziemskiej. Założycielem osady był prawdopodobnie człowiek o nazwisku Miech, który
osiedlił się lub został tu osiedlony w okresie istnienia plemiennego państwa Wiślan, albo najpóźniej w
X lub XI w.
Miechów awansował do rangi miasta powiatowego w 1809r. i z przerwami pozostał nim do dnia
dzisiejszego.
Przed reformą administracyjną wprowadzoną w życie w 1999 r. ziemie tworzące obecny powiat
miechowski wchodziły w skład województwa kieleckiego. Od 1999 r. Miechów jest siedzibą
starostwa powiatowego w województwie małopolskim.
1.3 Położenie geograficzne
Powiat miechowski leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w obrębie
Wyżyny Małopolskiej. Stolicą powiatu jest miasto Miechów, który leży w odległości 40 km na północ
od Krakowa, siedziby władz wojewódzkich, oraz ok. 80 km na południe od Kielc.
Od chwili utworzenia w skład powiatu wchodzi 7 gmin, zajmujących obszar 676,73 km2, który
zamieszkiwało niewiele ponad 51,6 tys. mieszkańców (31.XII.2002 r).
Powiat w znacznej części położony jest w obrębie Wyżyny Miechowskiej. Jego zachodnia część
zaliczana jest również do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Za granicę pomiędzy obiema
jednostkami fizyczno-geograficznymi uznaje się Dolinę Dłubni i jej przedłużenie.
1.4 Powierzchnia i użytkowanie gruntów
Powierzchnia ogólna powiatu miechowskiego wynosi 676,73 km2 i stanowi ok. 4,5% całkowitej
powierzchni województwa małopolskiego. Powiat znajduje się pod względem wielkości powierzchni
na 8 miejscu w województwie wśród 19 powiatów ziemskich.
1.5 Ludność
Według danych statystycznych z końca grudnia 2002 r. powiat miechowski zamieszkiwało 51615
osób, co stanowi ok. 1,6% ludności woj. małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia powiatu
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wynosi 76 osób/km2 i jest dużo mniejszy od średniej wojewódzkiej – 214 osoby/km2, jak również od
średniej krajowej – 122 osoby/km2. Wśród ziemskich powiatów Małopolski powiat miechowski
zajmuje ostatnią lokatę pod względem gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców
powiat zajmuje lokatę przedostatnią, przed powiatem proszowickim (43721 mieszkańców).
Blisko 40% ludności powiatu jest skupiona w mieście i gminie Miechów, przy czym w samym
mieście Miechowie żyje 22,6% społeczności powiatu. Jest to bardzo niski wskaźnik urbanizacji,
charakterystyczny dla terenów rolniczych.

2

Środowisko przyrodnicze

Powiat miechowski znajduje się na terenie Wyżyny Miechowskiej. Wyżyna jest częścią makroregionu
Niecka Nidziańska stanowiącego południową część Wyżyny Środkowomałopolskiej. Od północy
graniczy z Wyżyną Przedborską i Wyżyną Kielecko-Sandomierską, od zachodu z Wyżyną KrakowskoCzęstochowską, od południowego wschodu z Kotliną Sandomierską. Obszar Niecki wznosi się na ogół
do 200-300 m. n.p.m. wysokości i tylko w okolicach Miechowa przekracza 400 m. n.p.m. Wyżyna
pocięta jest głębokimi dolinami, wąwozami o bardzo stromych brzegach, zagłębieniami i kotlinami. Ma
szereg płaskowyżów, wzgórz, garbów i pagórków. Najwyższy punkt - Biała Góra (koło stacji kolejowej
Tunel), wznosi się do 415 m. n.p.m. Ku południowi Wyżyna Miechowska obniża się prawie o 100 m.
przechodząc w Płaskowyż Proszowicki.
Obszary poszczególnych gmin powiatu mają bardzo zróżnicowaną konfigurację terenu
charakteryzującą się dużymi spadkami. Szczególnie widoczne jest to we wschodniej części powiatu gminach Słaboszów i Racławice. W gminie Słaboszów, wzniesienia sięgają od 220 - 350 m n.p.m.,
a spadki terenu dochodzą do 15 - 20 %. Średnia wysokość położenia tej gminy wynosi 290 m. n.p.m.
Krajobraz wyżyny na wschodzie powiatu urozmaicony jest licznymi wąwozami i jarami. Na terenie
powiatu znajdują się liczne rezerwaty zwiększające jego wartość przyrodniczą.

3

Rolnictwo

3.1 Gleby i użytkowanie gruntów
Większość gleb powiatu miechowskiego to gleby rolnicze, wykształcone w dużej mierze na utworach
lessowych. Przeważają gleby klas: II i III. W zachodniej części powiatu znajdują się również gleby
brunatne i rędziny wykształcone na utworach wapiennych. Są to stosunkowo urodzajne gleby jednak
trudniejsze w uprawie. Niekorzystnym czynnikiem mogą być stosunkowo duże nachylenia stoków w
niektórych częściach powiatu, szczególnie w obrębie wąwozów i padołów Wyżyny Miechowskiej.
Użytki rolne w gospodarstwach rolnych powiatu miechowskiego zajmują aż 92,8% ich
ogólnej powierzchni, a grunty orne 87,7%. Łąki zajmują jedynie 3,3% powierzchni gospodarstw
rolnych, natomiast pastwiska 1,2%. Ogółem użytki zielone na terenie powiatu miechowskiego zajmują
najmniejszy areał wśród gospodarstw rolnych porównywanych powiatów.
Wysoki odsetek gruntów ornych w gospodarstwach indywidualnych powiatu miechowskiego oraz
niskie udziały odłogów i ugorów świadczą o intensywności upraw. Odsetek odłogów i ugorów na
terenie powiatu wynosi jedynie 3,5% użytków rolnych.
3.2 Gospodarstwa
Powiat posiada 9.099 gospodarstw rolnych, wraz z działkami rolnymi (od 0 do 1 ha). Średnia
powierzchnia gospodarstwa wynosi 5,53 ha i jest najwyższa w województwie małopolskim (przy
średniej wojewódzkiej ok. 2,61 ha oraz krajowej – 7,1 ha użytków rolnych).
Największą liczbę gospodarstw na terenie powiatu stanowią gospodarstwa o powierzchni od
2 do 5 ha (26,8%) oraz od 5 do 10 ha (26,4%). Gospodarstwa do 1 ha, zwane często działkami rolnymi
posiadają udział w ogólnej liczbie gospodarstw na poziomie 21,0%. Gospodarstwa największe (od 10
do 15 ha oraz powyżej 15 ha), stwarzające perspektywy do towarowej i opłacalnej produkcji rolnej,
tworzą na terenie powiatu miechowskiego, w porównaniu do innych powiatów, największy odsetek w
ogólnej liczbie gospodarstw. Gospodarstwa rolne z przedziału powierzchniowego od 10 do 15 ha
stanowią aż 9,0%, a gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha 4,3% ogólnej liczby
gospodarstw rolnych (wraz z działkami rolnymi).
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3.3 Uprawy
Struktura zasiewów w powiecie miechowskim odzwierciedla tradycyjne polskie rolnictwo.
Przeważają w nim zboża, których areał zasiewów stanowi 69,4% wszystkich zasiewów. Drugie
miejsce zajmują ziemniaki – 12,0%, a trzecie rośliny pastewne – 9%. Powierzchnie zasiewów
pozostałych upraw maja charakter marginalny, poza warzywnictwem, o którym mowa będzie w
dalszej części opracowania.
Zboża na terenie powiatu miechowskiego są uprawiane głównie na cele paszowe. Jednak istnieją
również towarowe gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawie kwalifikowanego materiału
siewnego zbóż. Powiat miechowski jest jednym z największych producentów warzyw gruntowych w
województwie małopolskim. Szczególnie znaną w regionie z upraw kapusty jest gmina Charsznica.
Poza tym rolnicy uprawiają również cebulę, marchew i inne warzywa korzeniowe. Wg Powszechnego
Spisu Rolnego z 2002 r. na terenie powiatu miechowskiego pod uprawy warzyw gruntowych
przeznaczano niemal 3 tys. ha. Uprawa warzyw jest perspektywiczną gałęzią miechowskiego
rolnictwa. Jednak do jej intensywnego rozwoju potrzebna jest pomoc rolnikom w zakresie
samoorganizowania produkcji i sprzedaży, uzyskiwania wymaganych norm jakości oraz promocji.
3.4 Hodowla zwierząt gospodarskich
Chów bydła mlecznego i opasowego oraz chów trzody chlewnej, to główne kierunki w hodowli
zwierząt gospodarskich.
Pogłowie bydła ogółem w powiecie miechowskim stanowi 5,5% pogłowia w Małopolsce,
a wskaźnik ten dla krów jest zbliżony. Dominującą hodowlą na terenie powiatu miechowskiego jest
trzoda chlewna stanowiąca 13% pogłowia w Małopolsce. Hodowla drobiu w powiecie miechowskim
osiąga poziom 2,5% całej hodowli w Małopolsce. Hodowla owiec posiada marginalne znaczenie.
W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych, powiat miechowski zdecydowanie wyprzedza pozostałe
powiaty w hodowli bydła.

4

Turystyka

Turystyka w powiecie miechowskim nie odgrywa dużej roli. Właściwie stanowi część marginalną
działalności gospodarczej tego regionu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na niewątpliwe walory
przyrodnicze powiatu, wynikające z jego położenia.
Obszary poszczególnych gmin powiatu mają bardzo zróżnicowaną konfigurację terenu
charakteryzującą się dużymi spadkami. Szczególnie widoczne jest to we wschodniej części powiatu.
Na terenie powiatu miechowskiego zachowały się fragmenty pierwotnej przyrody, uznane za rezerwaty.
Należą do nich lasy mieszane z udziałem sosny, dębu, grabu, lipy, buka, jodły i świerka w okolicach
Tunelu (Kępie), Książa Wielkiego (Lipny Dół, Klonowa, Miechowice) oraz zespoły roślinne
o charakterze stepowym w rejonach Klonowa (Sterczów, Opalonki, Dąbie), Jaksic (Złota Góra), Tunelu
(Biała Góra), Strzeżowa. Wzdłuż rzeki Szreniawy i Niedzicy występują zabagnione łęgi jesionowo olszowe i pokrewne zbiorowiska, a miejscami również dąbrowy ciepłolubne. W gminie Książ Wielki
znajdują się dwa skupiska leśne objęte szczególną ochroną.
Największe kompleksy leśne (w obrębie powiatu miechowskiego) występują w okolicach Wymysłowa,
Zagorzyc, Jaksic, (obszar należący do gminy Miechów), Tunelu, Podleśnej Woli Górnej, Przysieki
(w gminach Charsznica i Kozłów), Kaliny Wielkiej, Kaliny Las i Marchocic (zachodnia granica gmin
Racławice i Słaboszów). Najwięcej kompleksów leśnych występuje jednak w obrębie gminy Książ
Wielki, w tym największy w okolicach Głogowian, Moczydła i Cisi. W gminie Kozłów największe
kompleksy leśne położone są w rejonie wsi Kępie, Przybysławice, Bryzdzyń, Marcinowice. Na terenie
gminy przeważają lasy gospodarcze. Występują tu także lasy ochronne (glebochronne) oraz stanowiące
rezerwat. Objęte ochroną są lasy dębowo - grabowe, z udziałem buka oraz rezerwat "Biała Góra".
Rezerwaty te obejmują najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze. W powiecie miechowskim
znajduje się również wiele zabytków i obiektów kultury:
GMINA MIECHÓW
 Bazylika Grobu Bożego
 Kościół w Siedliskach
 Dworek „Zacisze"
 Galeria Sztuki „U Jaksy"
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ponadto:
 Drewniane budownictwo ludowe w Bukowskiej Woli;
 Kościół murowany p.w. św. Wita, Modesta i Krescencji z XIV w., przebudowany w XIX w.,
obok oryginalna drewniana dzwonnica z XVIII w., w Nasiechowicach;
 Drewniana kuźnia z 1928 r. w Pojałowicach;
 Drewniany kościół p.w. Matki Kościoła z 1675 r. w Przesławicach;
 Kościółek gotycki p.w. Św. Krzyża z XV/XVI w. w Siedliskach;
 Kościół murowany p.w. św. Wojciecha z poł. XVII w. w Sławicach Szlacheckich.
GMINA KSIĄŻ WIELKI
 Zamek na Mirowie
 Kościół św. Wojciecha
ponadto:
 Kościół św. Ducha i klasztor poaugustiański (1831 r.);
 Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii
 Klasycystyczna karczma „Antolka"
 Klasycystyczny dwór z XVIII w. w Mianocicach.
 Pałac Zdziechowskich w Rzędowicach
GMINA KOZŁÓW
Na terenie tej gminy najważniejszym zabytkiem jest kościół neogotycki murowany z 1902 roku
w Kozłowie, oraz kaplica cmentarna z 1870 roku.
GMINA CHARSZNICA
 kościół parafialny w Uniejowie wybudowany przez bożogrobców, datowany na rok 1470;
 kościół parafialny w Tczycy pochodzący z I połowy XV wieku.
 Zespół dworski w Pogwizdowie.
GMINA SŁABOSZÓW
Głównie warto zboczyć neogotycki kościół parafialny p.w. św. Mikołaja oraz dzwonnice z XIX w.
znajdującą się przy kościele w Słaboszowie.
GMINA GOŁCZA
Ciekawostkę z terenu gminy stanowi miejscowość Wielkanoc, będąca przez długie lata centrum
protestanckich zwolenników Kalwina. Do najciekawszych obiektów wartych zobaczenia na terenie
gminy Gołcza należą:
 kościół parafialny w Gołczy,
 kościół parafialny w Mostku z 1571 roku z późnobarokową amboną i ołtarzem,
 kościół parafialny w Ulinie Wielkiej z 1655 roku z zabytkową drewnianą dzwonnicą,
 murowany romański kościół w Wysocicach z przełomu XII i XIII wieku,
 zespoły dworskie w Przybysławicach i w Czaplach Wielkich.
GMINA RACŁAWICE
Gmina Racławice obfituje w obiekty i zespoły zabytkowe prawnie chronione. Są to między innymi:
 zespół dworski z XIX-XX wieku Dziemięrzycach,
 zespół dworski z XIX-XX wieku w Janowiczkach,
 willa byłego premiera Walerego Sławka w Janowiczkach z 1935 roku,
 kościół P.W. Św. Piotra i Pawła w Racławicach z 1778 roku,
 miejsce potyczki z czasów Powstania Kościuszkowskiego oraz Mogiły Kosynierów z 1794r.
Pomimo posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych powiat nie stanowi regionu
turystycznego. Głównym powodem jest brak obiektów noclegowych i rekreacyjnych.

5
5.1

Zagospodarowanie przestrzenne
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Powiat miechowski znajduje się na terenie Wyżyny Miechowskiej. Na terenie powiatu miechowskiego
zachowały się fragmenty pierwotnej przyrody, uznane za rezerwaty. Należą do nich lasy mieszane z
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udziałem sosny, dębu, grabu, lipy, buka, jodły i świerka w okolicach Tunelu (Kępie), Książa Wielkiego
oraz zespoły roślinne o charakterze stepowym w rejonach Klonowa (Sterczów, Opalonki, Dąbie),
Jaksic (Złota Góra), Tunelu (Biała Góra), Strzeżowa. Wzdłuż rzeki Szreniawy i Niedzicy występują
zabagnione łęgi jesionowo - olszowe i pokrewne zbiorowiska, a miejscami również dąbrowy
ciepłolubne. W gminie Książ Wielki znajdują się dwa skupiska leśne objęte szczególną ochroną.
Największe kompleksy leśne występują w okolicach Wymysłowa, Zagorzyc, Jaksic, Tunelu,
Podleśnej Woli Górnej, Przysieki, Kaliny Wielkiej, Kaliny Las i Marchocic. Najwięcej kompleksów
leśnych występuje jednak w obrębie gminy Książ Wielki, w tym największy w okolicach Głogowian,
Moczydła i Cisi. W gminie Kozłów największe kompleksy leśne położone są w rejonie wsi Kępie,
Przybysławice, Bryzdzyń, Marcinowice. Na terenie gminy przeważają lasy gospodarcze. Występują tu
także lasy ochronne (glebochronne) oraz stanowiące rezerwat. Objęte ochroną są lasy dębowo grabowe, z udziałem buka oraz rezerwat "Biała Góra". Rezerwaty te obejmują najbardziej
wartościowe obiekty przyrodnicze.
W granicach administracyjnych powiatu znajdują się rezerwaty przyrody, np.: Wały, Opalonki,
Sterczów-Ścianka i Dąbie. Na terenie rezerwatu Wały znajduje się (jedno z czterech w Polsce)
stawisko dziewięćsiła popłocholistnego. W obrębie powiatu znajdują się także pomniki przyrody,
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej, które podlegają ochronie. Szczególnym
przypadkiem jest lipa na terenie parku podworskiego w Janowiczkach licząca około 300 lat. Obok
rezerwatów florystycznych utworzono rezerwat historyczno-krajobrazowy o nazwie Kopiec Tadeusza
Kościuszki o powierzchni 18 ha.

5.2 Infrastruktura techniczna
System komunikacji
Dostępność komunikacyjna powiatu z zewnątrz, przede wszystkim z głównych rynków pracy oraz
zbytu towarów i usług oraz łatwe przemieszczanie osób i towarów wewnątrz powiatu, stanowią jeden
z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Powiat miechowski jest dostępny z zewnątrz:
• drogą krajową Nr 7 Gdańsk - Warszawa – Kielce - Kraków – Chyżne,
• drogą wojewódzką Nr 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów – Racławice - Skalbmierz.
Sieć dróg lokalnych wynosi ogółem 488 km. Wskaźnik gęstości dróg wynosi ogółem dla
powiatu 72,1 km/100km2 i jest wyższy od średniej dla kraju (59,5 km/100km2) oraz niższy niż w
Małopolsce (110,5km/100km2). Również wskaźnik remontów dróg wynoszący 4,12/100km dróg jest
niższy od średniej dla Małopolski (6,6/100 km).
Sieć połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu miechowskiego jest stosunkowo dobra. Tworzą ją
droga krajowa Nr 7 i droga wojewódzka nr 783, drogi powiatowe oraz drogi gminne.
Drogi powiatowe łączą wszystkie miejscowości, w których są siedziby urzędów miast i gmin oraz
posiadają odpowiednie połączenie z drogami wojewódzkimi i z drogą krajową Nr 7.
Sieć dróg gminnych jest wystarczająca. Ich stan techniczny jest zróżnicowany. Drogi
asfaltowe, wybudowane w ostatnich latach są dobre, natomiast drogi o innej nawierzchni wymagają
naprawy. Łączna długość sieci dróg powiatowych – w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w
Miechowie – wynosi 448,7 km.
Transport kolejowy
System transportu kolejowego tworzy linia dwutorowa kierunek północ-południe przebiegająca przez
miasto Miechów wraz z odgałęzieniem w kierunku zachodnim (Olkusz, Górny Śląsk) oraz linia kolei
szerokotorowej LHS. Na terenie powiatu znajduje się ważny węzeł kolejowy w miejscowości Tunel.
Transport lotniczy
Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Krakowie-Balicach oraz w Pyrzowicach.
Powiat miechowski posiada korzystną lokalizację w odległości ok. 50 km od portu lotniczego
w Krakowie-Balicach..
Gospodarka wodno-ściekowa
Powiat miechowski dysponuje wodociągową siecią rozdzielczą o długości 842,9 km oraz
kanalizacyjną – 52,3 km, które stanowią odpowiednio ok. 5,7% i 1% ogółu sieci w województwie
małopolskim. Gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi odpowiednio 1,2 kmb/km2 i 0,08
kmb/km2;
OPRACOWANIE:
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Infrastruktura energetyczna
Sieć wysokiego napięcia (WN) jest w dobrym stanie technicznym. Stan części sieci
elektroenergetycznej SN i NN na terenie powiatu nie odpowiada jego potrzebom aktualnym i rozwoju
gospodarczego. Występują stosunkowo często przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zaspokojenie
zwiększonego zapotrzebowania na energię dla celów gospodarczych będzie wymagało wymiany, bądź
dodania transformatorów, budowy nowych stacji trafo i likwidacji napowietrznych linii NN.
Gazownictwo
Powiat miechowski dysponuje słabo rozwiniętą gazociągową siecią rozdzielczą o długości 94,7 km,
która stanowi ok. 0,45% ogółu rozdzielczych sieci gazociągowych w województwie małopolskim.
Gęstość sieci gazociągowej wynosi 0,14 kmb/km2. Do rozdzielczej sieci gazociągowej podłączonych
jest ogółem ponad 0,2 tys. odbiorców.
Usługi telekomunikacyjne
Na terenie powiatu miechowskiego działa sieć telefonii kablowej Telekomunikacji Polskiej SA oraz
sieci telefonii komórkowej. Przez teren powiatu przebiegają magistrale światłowodowe.
Średni poziom telefonizacji powiatu mierzony liczbą abonentów telefonii przewodowej na 1000
mieszkańców jest niski i wynosi 119. Znacznie wyższy od średniej krajowej i jednocześnie najwyższy
w powiecie poziom telefonizacji wynoszący 274 abonentów na 1000 mieszkańców osiągnęło miasto
Miechów. W pozostałych gminach oraz na wiejskich obszarach gminy Miechów wskaźniki
telefonizacji są niskie.
Własność nieruchomości
Na zasoby mieszkaniowe powiatu miechowskiego składa się 15 261 mieszkań (2002 r.). W strukturze
własności – obok najliczniejszego budownictwa jednorodzinnego – wyróżnić można lokale
spółdzielcze, komunalne i zakładowe. Średnia powierzchnia jednego mieszkania w powiecie
miechowskim osiągnęła w 2002 roku wysoką wartość 77,9 m2.

6

Gospodarka

6.1 Przedsiębiorczość i podmioty gospodarcze
Gospodarka powiatu miechowskiego od lat kojarzona jest z dobrze rozwiniętym rolnictwem
i przetwórstwem rolno-spożywczym. Występują tu gleby wysokiej klasy o najkorzystniejszych
warunkach agroekologicznych. Korzystną lokalizację powiatu stanowi także położenie przy
międzynarodowej trasie Nr 7, pomiędzy dużymi miastami: Krakowem i Kielcami oraz dogodnym
połączeniem z Górnym Śląskiem. Usytuowanie w pobliżu Krakowa umożliwia łatwy dostęp do
transportu lotniczego oraz całej infrastruktury aglomeracji. W powiecie funkcjonuje wiele zakładów
produkcyjnych, przetwórczych, usługowych działających w dużej mierze w otoczeniu rolnictwa.
Instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu miechowskiego
Organizacje przedsiębiorców:
- Związek Pracodawców, Przedsiębiorców i Handlowców w Miechowie,
- Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie.
Stowarzyszenia i grupy producenckie:
- Spółdzielcza Agencja Marketingowa w Książu Wielkim,
- Zrzeszenie Producentów Warzyw w Makowie,
- Spółdzielcza Agencja Producentów Rolnych w Miechowie,
- Spółdzielcza Agencja Marketingowa „KROS” w Kropidle,
- Zrzeszenie Producentów Rolnych w Książu Wielkim,
- Grupa Producencka Iglo-Frukt w Tczycy.
Banki na terenie powiatu:
-

Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddziały w Miechowie, Gołczy, Kozłowie, Kalinie Wielkiej i
Książu Wielkim
Bank BPH PBK S.A., Oddział w Miechowie,
Bank Pekao S.A., Oddział w Miechowie,
PKO Bank Polski S.A., Oddział w Miechowie.
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6.2 Rynek pracy
Liczba osób pracujących
Do grona osób pracujących zalicza się:
a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
- pracodawców i pracujących na własny rachunek,
b) osoby wykonujące pracę nakładczą,
c) agentów,
d) członków spółdzielni produkcji rolniczej,
e) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Rolniczy charakter powiatu miechowskiego jeszcze mocniej podkreślają dane dotyczące liczby
pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej. Co prawda w rolnictwie, łowiectwie
i leśnictwie pracuje tylko 2,2% ogółu zatrudnionych mieszkańców powiatu – w tym względzie nieco
lepszy wynik uzyskał nawet powiat krakowski (3,7%). Lecz z drugiej strony w przemyśle i
budownictwie zatrudniony jest tylko co czwarty (24,8% ogółu) pracujący obywatel powiatu
miechowskiego.
Bezrobocie
Dane dotyczące bezrobocia pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie (obejmują lata
2000-2004) oraz źródeł internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Jak powszechnie
wiadomo PUP prowadzi kompleksowe działania w celu aktywizacji osób bezrobotnych w całym
powiecie miechowskim, dlatego też stopa bezrobocia określana jest dla całego jego obszaru.
Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem określającym stosunek liczby bezrobotnych do liczby
ludności aktywnej zawodowo.
Na mapie Małopolski, pokazującej wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników, powiat
miechowski znajduje się w środku stawki z kwotą 1748,93 zł brutto. W tej umownej klasyfikacji
badany powiat zajął jedenastą lokatę wśród 19 powiatów ziemskich.
Rynek pracy w gminach należących obecnie do powiatu miechowskiego także w latach
wcześniejszych charakteryzował się dużo niższymi wskaźnikami bezrobocia w porównaniu z
wartościami regionalnymi, a także ogólnopolskimi. Stopa bezrobocia notowana w powiecie
miechowskim na koniec pierwszego kwartału 2004 r. jest najwyższa w całym pięcioletnim okresie, z
którego danymi dysponujemy. Obecnie wskaźnik bezrobocia w badanym powiecie (14,9%) jest o
ponad połowę wyższy aniżeli pod koniec 2000 r., lecz nadal niższy zarówno od średniej regionu
(16,7%), jak i Polski (20,5%).
Według najnowszych danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zarejestrowanych
było 3311 osób, z czego 29% (955 osób) było mieszkańcami stolicy powiatu – Miechowa.
W strukturze wieku osób bezrobotnych w powiecie miechowskim największą grupę stanowią
ludzie młodzi, liczący do 24 lat oraz mieszkańcy w przedziale wieku 25-34 lat. Rejestry bezrobocia
notują udział osób w wieku 45-54 lat na poziomie niemal 14% ogółu bezrobotnych mieszkańców
powiatu miechowskiego. Realia rynku pracy wskazują, że osoby po 45 roku życia mają największe
problemy ze znalezieniem pracy i zazwyczaj zasilają szeregi długotrwale bezrobotnych. Najstarsi
bezrobotni mieszkańcy badanego powiatu, liczący powyżej 55 roku życia, stanowią zaledwie 4%
ogółu bezrobotnych.
Struktura bezrobocia według kryterium czasu pozostawania bez pracy ujawnia poważny
problem powiatu miechowskiego, jakim jest długotrwałe bezrobocie. Osoby pozostające bez pracy
powyżej 12 miesięcy stanowią ponad 57% ogółu bezrobotnych.
Powiatowe Urzędy Pracy w obecnym kształcie prowadzą szeroki zakres działań służących
walce z bezrobociem oraz zmniejszaniu jego negatywnych skutków. Obecnie, funkcjonując w
strukturach Unii Europejskiej walka z bezrobociem zostaje wzmocniona funduszami strukturalnymi,
ale pozyskanie których w dużym stopniu będzie zależeć od aktywności władz lokalnych wszystkich
szczebli. Niebagatelną rolę odgrywać będą Powiatowe Urzędy Pracy, tworzące projekty z zakresu
rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych. Jednak partnerami w tych projektach muszą być sami
bezrobotni, których zaangażowanie w wielu miejscach w Polsce pozostawia wiele do życzenia.
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6.3 Dochody i wydatki budżetu powiatu
W analizie gospodarki finansami publicznymi powiat potraktowano z jednej strony jako wspólnotę
tworzoną przez gminy, a z drugiej strony jako samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego.
Z uwagi na różne zakresy kompetencji samorządu gminnego i powiatowego, proste sumowanie
środków finansowych tych JST jest celowe i możliwe tylko dla celów porównawczych oraz analizy
jakościowej.
Głównym składnikiem dochodów budżetu powiatu miechowskiego, podobnie jak i innych
powiatów w kraju, są subwencje i dotacje z budżetu państwa.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem dotykającym budżety samorządowe wszystkich szczebli
w kraju jest systematyczny spadek dochodów. Sytuacja ta wynika głównie z faktu stosowania polityki
walki z deficytem w budżecie państwa oraz dekoniunktury na rynku krajowym.
Porównując dochody budżetu powiatu miechowskiego pomiędzy rokiem 2001 a planem na
rok 2003 wyraźnie widać zmniejszanie się podstawowych składników, takich jak dotacje i subwencje.
W 2002 roku władze samorządowe powiatu miechowskiego miały do dyspozycji jedynie 91,4%
dochodów budżetu z roku 2001 (nie wliczając kredytów bankowych), a plan na rok 2003 przewiduje
dalsze zmniejszanie środków – 90,4% dochodów z budżetu dla roku 2002.
Analizując wydatki budżetu powiatu należy zwrócić uwagę, że największe środki
przeznaczane są na obsługę zadań powierzonych tej jednostce samorządu terytorialnego przez ustawę
o samorządzie powiatowym. Duża część środków przeznaczana jest na oświatę i wychowanie, czyli w
głównej mierze na podporządkowane władzom powiatowym szkolnictwo średnie.

7

Oświata

Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji na
szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. W gminach powiatu miechowskiego
funkcjonują 43 przedszkola, prowadzone przez 70 nauczycieli. W roku szkolnym 2002/2003 do
wszystkich przedszkoli uczęszczało łącznie 910 dzieci. Na szczeblu edukacji podstawowej
funkcjonuje w powiecie 40 szkół podstawowych, w których naukę pobierało w roku szkolnym
2002/2003 łącznie 3972 uczniów, z tego 1469 w szkołach gminy Miechów. Szkoły podstawowe w
powiecie miechowskim zatrudniają łącznie 368 nauczycieli, z czego 120 pracuje w szkołach
samorządu Miechowa. Średnio w jednej szkole podstawowej z terenu badanego powiatu naukę
pobiera 99 uczniów. W ośmiu gimnazjach działających w powiecie miechowskim w roku szkolnym
2002/2003 kształciło się 2135 młodych ludzi, a zatrudnionych było łącznie 167 nauczycieli. Średnio
w jednej szkole gimnazjalnej z terenu powiatu naukę pobierało 266 uczniów.
Oświata ponadgimnazjalna
W powiecie miechowskim funkcjonują trzy Zespoły Szkół oraz jedno samodzielne Liceum
Ogólnokształcące w Miechowie. Według danych Starostwa Powiatowego w poszczególnych
ponadgimnazjalnych szkołach publicznych naukę pobierało w roku szkolnym 2003/2004 ogółem 2658
uczniów, a zatrudnionych było 170 nauczycieli.
W ramach edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie miechowskim działają następujące szkoły:
-

Zespół Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim,
Zespół Szkół Nr 1 ul. Racławicka 23 w Miechowie,
Zespól Szkół Nr 2 ul. B. Prusa 2 w Miechowie,
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie.

Największym zainteresowaniem młodych ludzi cieszył się w roku szkolnym 2003/2004
Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, skupiający 846 uczniów, drugą zaś w kolejności jest także
miechowski Zespół Szkół nr 2, kształcący 750 młodych ludzi. Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
skupiło 670 uczniów, a Zespół Szkół w Książu Wielkim edukuje grupę 392 młodzieży.
Oprócz szkół samorządowych w powiecie miechowskim prowadzą działalność szkoły niepubliczne,
zarówno maturalne, jak również policealne:
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„OMEGA”, ul. Konopnickiej 2 w Miechowie:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia w Miechowie:

Szkolnictwo wyższe
Szkolnictwo wyższe reprezentowane jest przez filie dwóch szkół wyższych:
 Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Filia w Miechowie – liczba studentów: 115,
 Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu, Filia w Miechowie – liczba studentów: 660,
W powiecie miechowskim reprezentowana jest także szkoła artystyczna z dużymi tradycjami, a mianowicie
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. St. Ogińskiego w Miechowie – liczba uczniów: 170.
Z instytucji oświatowych działających w powiecie miechowskim należy także wyróżnić 16
bibliotek publicznych, skupiających łącznie 9439 czytelników, w tym 5076 (54% ogółu) w czterech
bibliotekach gminy Miechów. Osoby korzystające z usług lokalnych bibliotek wypożyczyły łącznie w
2002 r. 135 200 pozycji książkowych, co oznacza średnią 14,3 woluminów na 1 czytelnika (w regionie
małopolskim średnia ta wynosi 19,2). Choć podkreślić należy duże zróżnicowanie w wartościach tego
wskaźnika pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu. O ile bowiem w Książu Wielkim jeden
czytelnik wypożycza średnio 23 książki rocznie, o tyle w Słaboszowie tylko 7.

POWIĄZANIE PLANOWANYCH PROJEKTÓW Z CELAMI
STRATEGII ROZWOJU POWIATU MIECHOWSKIEGO
Strategia Rozwoju Powiatu Miechowskiego opracowana została w 1999 r. w wyniku sesji
warsztatowych z udziałem szerokiej reprezentacji środowisk społeczno-gospodarczych powiatu.
Wszystkie projekty zawarte w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego są
zgodne z zapisami Strategii.
A. Kierunki strategiczne:
1. Dążyć do systematycznego polepszania warunków rozwoju osobowego, rodzinnego i
gospodarczego mieszkańców.
2. Wspierać procesy restrukturyzacyjne i dostosowawcze rolnictwa dla osiągnięcia jego opłacalności.
3. Stymulować zrównoważony rozwój wszystkich części składowych powiatu oraz zróżnicowanych
dziedzin gospodarki.
4. Tworzyć warunki dla powstawania alternatywnych dla rolnictwa i około rolniczych miejsc pracy
oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
5. Wpływać na stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego mieszkańców
oraz jakość bazy oświatowej.
6. Systematycznie doprowadzać infrastrukturę powiatu do wymogów europejskich dla podniesienia
bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców.
7. Integrować powiat w oparciu o wzajemne uzupełnianie się atutów i możliwości jego części
składowych i uczestników.
8. Zatrzymać procesy degradacji środowiska.
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B. Obszary i cele strategiczne:
Miejsce projektów zgłoszonych do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego na lata
2004-2006 w Strategii Rozwoju Powiatu Miechowskiego.
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Projekt
Obszar związany
z produkcją rolną
Obszar pozarolniczej
działalności gospodarczej

Obszar infrastruktury
społecznej

1. Osiągnąć dogodne warunki dla
inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy
2. Zdobyć korzystną pozycję na
rynkach aglomeracji krakowskiej
i katowickiej dla zbywania
produktów rolnych
wyprodukowanych przez
rolników z Powiatu Miechowskiego
3. Zintegrować społeczność powiatu
wokół nowych wyzwań
gospodarczych

–
–

–

4. Przekształcić istniejące walory i
potencjały turystyczne w ofertę
rynkową

–

5. Wdrożyć program rozwoju
agroturystyki i rolnictwa
ekologicznego

–

1. Zmniejszyć bezrobocie i
utrzymywać jego stopę na
bezpiecznym poziomie

–

2. Osiągnąć stan uzyskiwania
średniego wykształcenia przez 100%
uczniów rozpoczynających edukację

–

3. Osiągnąć stan infrastruktury i sieci szkół średnich odpowiadający
wymogom wprowadzanej reformy
oraz standardom krajowym
Obszar infrastruktury
technicznej:

1. Posiadać drogi powiatowe
spełniające krajowe normy

-

termomodernizacja budynków LO i ZS nr 1 w Miechowie wraz z
wymianą kotłowni, okien i drzwi
budowa sali gimnastycznej przy LO i ZS nr 1 w Miechowie;
termomodernizacja budynku bursy szkolnej w Miechowie;
modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Miechowie i
przystosowanie go do potrzeb poradni psychologicznopedagogicznej;
adaptacja i modernizacja budynku szkolnego ośrodka kształcenia
zawodowego w Miechowie;
modernizacja budynku szkoły w ZS nr 1 w Miechowie
modernizacja systemu grzewczego w ZS nr 2 w Miechowie;
termomodernizacja budynku SOSW w Zagorzycach;
modernizacja oczyszczalni ścieków przy SOSW w Zagorzycach
przebudowa drogi powiatowej nr 15729 relacji Żarnowiec–
Podmiejska Wola na odcinku: granica powiatu-Podmiejska Wola;
przebudowa drogi powiatowej nr 15748 relacji Bukowska Wola Działoszyce na odcinku Bukowska Wola – Janowice
przebudowa drogi powiatowej nr 15746 relacji Książ Wielki –
Zaryszyn – Stępocice na odcinku: Książ Wielki – Zaryszyn
przebudowa drogi powiatowej nr 15008 ul. Warszawska
przebudowa drogi powiatowej nr 15715 relacji Pogwizdów –
Tunel - Miechów na odcinku: Pstroszyce II – Miechów;
przebudowa drogi powiatowej nr 15742 relacji Żarnowiec –
Książ Wielki na odcinku: Marcinowice – Kozłów
przebudowa drogi powiatowej nr 15763 relacji Racławice –
Wrocimowice na odcinku: Racławice – granica powiatu;
przebudowa drogi powiatowej nr 18122 relacji Maków – Gołcza
– Zerwana na odcinku: Cieplice – skrzyżowanie na Ulinę
przebudowa drogi powiatowej nr 15743 relacji MałoszówJanowice na odcinku: Małoszów – Janowice
przebudowa drogi powiatowej nr115733 Kozłów- PrzybysławiceŁazy na odcinku Kozłów - Kamionka
poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu
miechowskiego – etap I i etap II
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PLANOWANE INWESTYCJE W ŚWIETLE STRATEGII ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ZPORR
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego opracowana została w 2000 r. i obejmuje okres
2001-2006, jest zatem aktualna do końca pierwszego okresu programowania funduszy strukturalnych
w Polsce (2004-2006). Strategia województwa służy:
- planowaniu działań samorządów lokalnych,
- pozyskiwaniu wsparcia ze strony rządu i Unii Europejskiej,
- organizowaniu wspólnego wysiłku wszystkich partnerów zaangażowanych w rozwój Małopolski.

Powiat miechowski w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej planuje
prowadzić inwestycje wpisujące się w cele nadrzędne D Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego. W latach następnych powiat realizować będzie także projekty wpisujące się w
cel nadrzędny A.
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu
programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju Podstaw Wsparcia
Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety
i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych. Celem
ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi
gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację
poszczególnych priorytetów i działań programu. Wyróżniamy cztery priorytety ZPORR:
Priorytety i działania ZPORR:
I.
II.
III.
IV.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach
Rozwój lokalny
Pomoc techniczna

HIERARCHICZNA LISTA INWESTYCJI
Głównymi kryteriami według których dokonano hierarchizacji projektów do realizacji były:
- przygotowanie do realizacji,
- zapotrzebowanie,
- powszechność,
- długotrwałość pożytków.
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LISTA PROJEKTÓW na lata 2004-2006
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa projektu
Projekty z Obszaru I –
UKŁAD
KOMUNIKACYJNY

Projekty z Obszaru II –
EDUKACJA

Projekt z Obszaru III –
OPIEKA ZDROWOTNA

Projekt z Obszaru IV –
OPIEKA SPOŁECZNA

Strategia Rozwoju Województwa
Małopolskiego
Cel nadrzędny:
D. Lepsza dostępność komunikacyjna
całego regionu
Cel strategiczny:
D.2. Sprawny system transportu
wewnętrznego
Rozwiązania:
D.2.1. Modernizacja dróg
regionalnych i lokalnych, w tym
budowa obwodnic miast
Cel nadrzędny:
A. Lepiej wykształceni, aktywni i
przedsiębiorczy mieszkańcy
Cel strategiczny:
A.4. Silna rodzina i zdrowy styl życia
Rozwiązania:
A.4.3. Rozwinięta infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
Cel nadrzędny:
A. Lepiej wykształceni, aktywni i
przedsiębiorczy mieszkańcy
Cel strategiczny:
A.5. Sprawny i przyjazny pacjentowi
system ochrony zdrowia
nie dotyczy
Cel nadrzędny:
A. Lepiej wykształceni, aktywni i
przedsiębiorczy mieszkańcy
Cel strategiczny:
A.3. Spójne solidarne i bezpieczne
społeczności
Rozwiązania:
A.3.4. Przeciwdziałanie patologiom
społecznym

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
Priorytet:
1. Rozwój regionalny
3. Rozwój lokalny
Działanie:
1.1. Modernizacja i rozbudowa
regionalnego układu
transportowego
3.1. Obszary wiejskie
Poddziałanie:
nie dotyczy
Priorytet:
3. Rozwój lokalny
Działanie:
3.5. Lokalna infrastruktura
społeczna
Poddziałanie:
3.5.1. Lokalna infrastruktura
edukacyjna i sportowa
Priorytet:
3. Rozwój lokalny
Działanie:
3.5. Lokalna infrastruktura
społeczna
Poddziałanie:
3.5.2. Lokalna infrastruktura
ochrony zdrowia
Priorytet:
3. Rozwój lokalny
Działanie:
3.1. Obszary wiejskie
Poddziałanie:
nie dotyczy

POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU
Inwestycje współfinansowane w ramach ZPORR będą ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój
społeczno-gospodarczy na obszarze powiatu miechowskiego, a przede wszystkim w istotny sposób
przyczynią się do realizacji szerszego programu modernizacji dróg w północnej części województwa
małopolskiego. Inwestycje planowane na drogach powiatowych nawiązują do projektów planowanych
w najbliższych latach na trasach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez obszar powiatu,
a zwłaszcza:
- Droga krajowa Nr 7 GDAŃSK-CHYŻNE,
- Droga wojewódzka Nr 783 OLKUSZ – WOLBROM – MIECHÓW – SKALBMIERZ,
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Projekty z zakresu infrastruktury społecznej powiatu są kontynuacją działań prowadzonych
od kilku lat w powiecie miechowskim, zakładających dostosowanie tych obiektów do wymagań
nowych czasów i przepisów.

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
Zgodnie z metodologią stosowaną przy tworzeniu projektów europejskich stosuje się następujące
wskaźniki monitoringu:
- wskaźnik produktu, wskaźnik rezultatu, wskaźnik oddziaływania,
W wyniku realizacji projektów planowanych w Powiecie Miechowskim na lata 2004-2006
oczekiwane są następujące, przykładowe wskaźniki osiągnięć:
Wskaźniki produktu:
- liczba mb drogi o nawierzchni asfaltowej,
- liczba mb zmodernizowanych ciągów pieszych,
- liczba mb zmodernizowanych poboczy,
- liczba mb odmulonych przepustów drogowych,
- liczba mb przebudowanych przepustów drogowych i zjazdów,
- liczba mb zmodernizowanych rowów odwodnieniowych,
- liczba m szerokości jezdni.
Wskaźniki rezultatu:
- skrócenie długości drogi dojazdu do aglomeracji krakowskiej,
- zwiększenie ilości przewożonych towarów na terenie powiatu miechowskiego,
- zwiększenie liczby przyjeżdżających turystów i gości powiatu miechowskiego;
Wskaźniki oddziaływania:
- uporządkowanie systemu komunikacyjnego na terenie objętym Planem Rozwoju,
- poprawa stanu infrastrukturalnego w oświacie na terenie objętym Planem Rozwoju,
- zmniejszenie ilości wypadków drogowych,
- zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej i pensjonariuszy domów opieki społecznej,
- obniżenie kosztów utrzymania szkół i domów opieki społecznej.
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przeznaczonych na lokalizację zakładów
produkcyjno-usługowych,
- wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu.

SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego oparty jest na zasadach
wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Jednostki samorządu terytorialnego korzystające
ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE są zobowiązane przestrzegać zasad i procedur
wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. nr 1260/1999
wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach
odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.
Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie
pełniło Starostwo Powiatowe w Miechowie.
Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, składające
się z lokalnych ekspertów oraz korzystać z opinii niezależnych ekspertów i usług innych instytucji.
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Kluczowe znaczenie w zakresie monitorowania i oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada
Zarząd Powiatu Miechowskiego i powołany przez niego zespół monitorujący. Jego funkcja będzie
polegała na monitorowaniu przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego,
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okresowej ocenie oraz ewentualnym podejmowaniu interwencji w przypadku stwierdzenia opóźnień
lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.
Monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miechowskiego prowadzony będzie w
zakresie rzeczowym i finansowym.
Monitorowanie rzeczowe obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu
programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w PRL.
Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, będących
podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty
okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.
Współpraca pomiędzy Powiatem Miechowskim a sektorem prywatnym i organizacjami
pozarządowymi (partnerstwo lokalne) w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, opierać się będzie na
kilkunastu zasadach.
Public relations Planu Rozwoju Lokalnego
Ważnym elementem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie plan komunikacji społecznej.
Działania promocyjne podejmowane w ramach realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Miechowskiego będą uwzględniały potrzeby wymienionych grup docelowych w zakresie informacji
oraz użytych instrumentów:
 Opinia publiczna
 Beneficjenci
 Partnerzy w realizacji inwestycji.
Realizacji polityki promocyjnej służyć będą następujące instrumenty:
o konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje,
o wizytacje projektów, ekspozycje projektów,
o wykorzystanie tablic informujących o współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej,
o informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów,
o serwisy internetowe,
o współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi.

OPRACOWANIE:
FRDL – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

16

