Uchwała Nr 222/XIX/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Ostrołęki” w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Janusz Józef Kotowski

Załącznik
do Uchwały Nr 222/XIX/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

RADA MIEJSKA W OSTROŁĘCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
NA LATA 2004-2006
Ostrołęka, kwiecień 2004 rok
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WSTĘP
Stymulowanie lokalnego rozwoju należy do grupy najważniejszych zadań władz
samorządowych. Jest procesem ciągłych, wymagających konsekwentnych realizacji
działań, zgodnych z wyznaczonymi kierunkami rozwoju, zawartych w Strategii
Rozwoju Miasta. Działania te, w dużej mierze mają charakter inwestycji. Dlatego
też, zostały skonkretyzowane i zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjny,
będącym podstawowym instrumentem realizacji Strategii. Opracowanie
wieloletniego planu poprzedzone zostało określeniem ścisłych zasad jego
przygotowania oraz doboru zadań. Oba dokumenty opracowane zostały w 2000
roku:
- „Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2010 roku”, poprzedzona częścią
diagnostyczną stanu miasta oraz opisem społeczno – gospodarczych
uwarunkowań rozwoju miasta, przyjęta uchwałą nr 262/XXVI/2000 z dnia
27.10.2000r.
- „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Ostrołęki”, opracowany w
perspektywie pięcioletniej gdzie rok budżetowy jest zawsze pierwszym z pięciu
kolejnych lat (plan kroczący), uchwałą nr 285/XXIX/2000 z dnia 15.12.2000 r.
ze zmianą części opisowej - uchwałą 409/XLVI/2001 z dn. 27.12.2002r.
Realizacja powyższych opracowań objęta jest stałym monitoringiem tj. :
- Wieloletni Plan Inwestycyjny
poprzez - roczne informacje obrazujące
wykonanie rzeczowe i finansowe na poszczególnych zadaniach
- Strategia Rozwoju poprzez raporty w ujęciu kilkuletnim. Pierwsze opracowanie
zostało przyjęte na sesji Rady Miejskiej 3 grudnia 2003r. pod nazwą „Raport o
Stanie Realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do roku 2010”, w której
zawarta została również aktualizacja część diagnostycznej z prezentacją
zmieniających się wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Strategia Rozwoju Miasta obejmuje okres 10-letni. Ponieważ ma charakter
społeczno – gospodarczy, swoją uwagę, w dużej mierze koncentruje na
społecznych problemach rozwoju, które leżą u jej podstaw i pobudzają rozwój
gospodarczy miasta. Dlatego też najbardziej wyeksponowanym celem w strukturze
Strategii jest poprawa jakości życia w mieście. Wszystkie zamierzenia ujęte w tym
dokumencie mają charakter strategiczny. Ich realizacja uwarunkowana jest wieloma
obiektywnymi czynnikami, z których najistotniejszym są ograniczone możliwości
finansowe. Dlatego też niezbędne jest wskazanie priorytetowych zadań
inwestycyjnych, których realizacja winna nastąpić bez względu na trudności, jako
fundamentalnych dla zapewnienia rozwoju miasta, jak również poszukiwanie
dodatkowych źródeł finansowych.
Wieloletni Plan Inwestycyjny, łącząc w sobie element zarządzania finansowego z
wielopłaszczyznowym odniesieniem działań do perspektywy czasowej, pozwala,
zarówno na zobrazowanie lokalnych potrzeb, korelację planowanych zadań jak i
określenie możliwości ich sfinansowania w okresie pięcioletnim. Znając potrzeby i
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możliwości, poprzez stosowany w metodologii opracowania wieloletniego planu
proces oceny inwestycji, uzyskujemy obraz działań niezbędnych dla miasta,
usystematyzowany wg obiektywnych kryteriów, spójnych ze strategicznymi celami
rozwoju.
Tak więc połączenie ze sobą tych dwóch dokumentów, pozwala wyselekcjonować
te strategiczne zadania inwestycyjne, na których powinna nastąpić koncentracja
środków finansowych, dzięki czemu możliwe będzie ubieganie się o pozyskanie
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Plan Rozwoju Lokalnego jest zatem zapisem realizacji strategicznych zadań
inwestycyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwijania się
miasta, których realizacja prowadzi do osiągnięcia najistotniejszych z wyznaczonych
dla miasta celów.
W oparciu na metodykę opracowania Strategii oraz wieloletniego planu,
wyselekcjonowane zadanie inwestycyjne poddane zostaje wnikliwej analizie, w
zakresie możliwości finansowych i technicznych w poszczególnych etapach jego
realizacji z uwzględnieniem umiejscowienia ich w czasie oraz wskazaniem
ewentualnych możliwych źródeł finansowych.
Tak przedstawione zamierzenia inwestycyjne, dają inne spojrzenie na celowość i
skutki jakie pociąga za sobą ich realizacja bądź zaniechanie. Dlatego też dokument
ten jest niezbędny dla miasta w podejmowanych staraniach o uzyskanie
zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza z funduszy unijnych.

STRATEGICZNE ZADANIA INWESTYCYJNE POLEGAJĄCE NA
POPRAWIE SYTUACJI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA
Posiadanie Strategii Rozwoju czy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będących
podwalinami Planu Rozwoju Lokalnego, czy też sam Plan nie zmieniają sytuacji ani
możliwości inwestycyjnych. Umożliwia natomiast przejrzyste określenie kierunków
i priorytetów inwestycyjnych jak również zwiększa szanse dostępu do różnych form
strukturalnej pomocy ze środków krajowych i zagranicznych.
Główne kierunki działań określających strategiczne zadania inwestycyjne
wyodrębnione w Planie Rozwoju Lokalnego wpisane są w poszczególne obszary –
cele wytyczone w Strategii Rozwoju. Między innymi dotyczą one :
1) Zwiększenia otwartości komunikacyjnej miasta, w tym m.in. :
- rozbudowa i modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta
2) Poprawy środowiska naturalnego, w tym m.in. :
- wprowadzenie systemu segregacji odpadów
3) Wzmocnienie wyposażenia infrastrukturalnego miasta, w tym m.in.:
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4)
5)
-

budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
rozbudowa mediów infrastrukturalnych
Rozwój rekreacji i turystyki sezonowo-weekendowej, w tym m.in.:
kompleksowa modernizacja obiektu krytej pływalni
Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, w tym m.in.:
poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych i średnich.

Kryteria kolejności realizacji poszczególnych zadań wynikają z kryteriów oceny
inwestycji, której podlegają wszystkie zadania objęte wieloletnim planem
inwestycyjnym. Ponieważ w ciągu całego roku budżetowego, warunki określające
daną inwestycję ulegają zmianie, ich ocena dokonywana jest co rocznie przy
tworzeniu każdej nowej edycji planu. Ustalenie systemu oceny i klasyfikacji
inwestycji dla WPI zostało oparte na jasnych i prostych zasadach, dostosowanych
do warunków miejscowych i założonych celów strategicznych miasta a co za tym
idzie wynika z założeń zawartych w Strategii. Zasady te uwzględniane są również
przy opracowywaniu wszelkich wniosków inwestycyjnych, w tym również w
zakresie pozyskiwania dofinansowań. W procesie oceny wyróżnionych jest osiem
zasadniczych zagadnień do których określono kryteria pomocnicze.
Główne kryteria to :
- skuteczność,
- efektywność,
- wpływ na budżet,
- wpływ na aktywność gospodarczą
- stan przygotowań technicznych
- zasięg oddziaływania – kryterium skali,
- oddziaływanie na środowisko,
- poparcie społeczne,
- zabezpieczenie posiadanych zasobów infrastruktury.
Kryteria tak główne jak i pomocnicze, zostały uszeregowane pod kątem ich
wpływu na realizację celów strategicznych i założonych kryteriów rozwoju, na
podstawie przeprowadzonych ankiet wśród społeczności Miasta.
ZADANIA PLANOWANE
DOFINANSOWANIA Z :

DO

REALIZACJI

W

RAMACH

I. Funduszy Strukturalnych
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
1) Budowa Obwodnicy – ul.Bohaterów Warszawy, ul.Bohaterów Westerplatte w
mieście Ostrołęka
a) wysokość oceny wg WPI : 357,4
b) zadanie wpisane w :
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet I.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmocnieniu
5

c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
-

konkurencyjności regionów. Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa
regionalnego układu transportowego.
Strategię Rozwoju Miasta Ostrołęki : – Obszar Strategiczny I Poprawa jakości
życia w mieście, Program Strategiczny 1 „Zwiększenie otwartości
komunikacyjnej miasta”
obszar oddziaływania : miasto Ostrołęka
zakres realizacji :
połączenie drogi krajowej nr 61 z ciągiem drogi wojewódzkiej nr 627 i drogi
powiatowej z wylotem na Warszawę,
wykonanie kompleksowej infrastruktury podziemnej z przykanalikami,
wykonanie na całej długości trasy ciągu pieszo-rowerowego.
oczekiwane rezultaty :
zwiększenie otwartości komunikacyjnej miasta,
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
odciążenie ulic miejskich i przeprowadzenie tranzytowego ruchu turystycznego,
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
poprawa jakości życia mieszkańców.
Przebudowa drogi krajowej nr 61 w granicach miasta Ostrołęki
wysokość oceny wg WPI – 474,2
zadanie wpisane w :
Sektorowy Program Operacyjny Transport i Gospodarka Morska – Priorytet II.
Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. Działanie 5 Usprawnienia przejazdu
przez miasto i miejscowości.
Strategię Rozwoju Miasta Ostrołęki : – Obszar Strategiczny I Poprawa jakości
życia w mieście, Program Strategiczny 1 „Zwiększenie otwartości
komunikacyjnej miasta”
obszar oddziaływania : miasto Ostrołęka
zakres realizacji :
przygotowanie projektu przebudowy ulic w ciągu drogi krajowej nr 61 tj. ul.
Warszawska od granic miasta z mostem na rz. Omulew i skrzyżowaniem z ul.
Brzozową, odcinek ul. Traugutta, cała ul. I Armii Wojska Polskiego oraz ul.
Łomżyńska
•
ul. Warszawska na dł. 1,5 km
a) na odcinku od granic miasta do torów PKP - poszerzenie istniejącego
przekroju do 7 m, wykonanie drogi rowerowej, poszerzenie poboczy
do szerokości 2 m,
b) odcinek od torów PKP do ul. Brzozowej – przebudowa ulicy do
przekroju ulicznego 1 x 4, do szerokości jezdni 14 m,
- przebudowa skrzyżowania z ul. Brzozową
- przebudowa mostu na rz. Omulew
•
odc. ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Witosa do rzeki. Czeczotka na dł.
ok. 0,5 km - przebudowa do przekroju dwujezdniowego z budową
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e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
-

odwodnienia, przebudowa ciągów pieszych i ścieżki rowerowej,
przebudowa oświetlenia,
•
przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku od ul. Traugutta ze
skrzyżowaniem z ul. Boh. Westerplatte na dł. ok. 2 km – przebudowa
jezdni do przekroju dwujezdniowego, budowa odwodnienia, przebudowa
ścieżki rowerowej i ciągów pieszych, przebudowa oświetlenia,
•
przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Boh.
Westerplatte do ul. Energetycznej na dł. ok. 0,5 km- przebudowa jezdni,
przebudowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem,
przebudowa oświetlenia,
•
odc. ul. Łomżyńskiej na dł. 0,5 km – wykonanie jezdni jednoprzestrzennej
o zmiennej szerokości oraz ciągu pieszo-rowerowego
oczekiwane rezultaty :
zwiększenie przepustowości transportowej,
likwidacja zatorów drogowych,
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Kompleksowa modernizacja obiektu krytej pływalni w Ostrołęce
ocena wg WPI : 273,6
zadanie wpisane w :
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet III.
Rozwój lokalny. Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura edukacyjna
Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki : Obszar Strategiczny II Dynamizacja
rozwoju gospodarczego, Program Strategiczny 4 „Rozwój rekreacji i turystyki
sezonowo-weekendowej”.
obszar oddziaływania : miasto Ostrołęka
zakres realizacji:
zmiany funkcjonalno-przestrzenne dot.: holu wejściowego, niecki basenu
pływackiego i basenu dla dzieci, przebieralni, zespołów sanitarno-higienicznych
przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
zamontowanie zjeżdżalni rurowej zewnętrznej i dźwigu dla osób
niepełnosprawnych
oczekiwane rezultaty:
podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej,
wzrost wykorzystania obiektu,
poprawa funkcjonowania technicznego obiektu,
poprawa warunków pracy,
poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług,
zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu i świadczonych usług.
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4) Modernizacja i wyposażenie internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w
Ostrołęce
a) ocena wg WPI : 33,8
b) zadanie wpisane w :
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –Priorytet III.
Rozwój Lokalny. Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura edukacyjna
- Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki : Obszar Strategiczny I. Poprawa Jakości
Życia w Mieście, Program Strategiczny 2 „Podniesienie poziomu wykształcenia
mieszkańców”.
c) obszar oddziaływania : miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki
d) zakres realizacji :
- modernizacja internatu,
- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wyposażenie internatu
e) oczekiwane rezultaty :
- wyrównanie szans w dostępie do edukacji na poziomie średnim pomiędzy
uczniami z terenów wiejskich i miejskich,
- poprawa stanu infrastruktury społeczno – edukacyjnej,
- zwiększenie wykorzystania turystycznego i sportowego obiektu (Sezonowe
Schronisko Młodzieżowe, zgrupowania i zawody sportowe, obozy, kolonie,
szkoły językowe ...),
- zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji dla społeczności lokalnej,
poprzez poprawę stanu infrastruktury,
I. Funduszu Spójności
1)
a)
b)
-

c)
d)
e)
-

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków
wysokość oceny wg WPI – 364,4
zadanie wpisane w :
Fundusz Spójności - Priorytet I poprawa jakości wód powierzchniowych oraz
polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia
Strategię Rozwoju Miasta Ostrołęki – Obszar Strategiczny I Poprawa jakości
życia w mieście, Program Strategiczny 4 „Poprawa środowiska naturalnego”
oraz Program Strategiczny 8 „Wzmocnienie wyposażenia infrastrukturalnego
miasta”
obszar oddziaływania : miasto Ostrołęka gm. Lelis, gm. Rzekuń, gm. OlszewoBorki
zakres realizacji :
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Chemiczna” przy ul.
Chemicznej w Ostrołęce
budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
oczekiwane rezultaty
ograniczenie zrzutu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki Narew,
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- zlikwidowanie nieszczelnych zbiorników na ścieki sanitarne,
- zlikwidowanie uciążliwości zapachowej oczyszczalni poprzez utylizowanie w
całości osadów ściekowych oczyszczalni „Leśna” (przerzut do OŚ „Chemiczna”
lub ew. jej rozbudowę)
- ochrona wód podziemnych i gruntu przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
ze ścieków i osadów.
POWIĄZANIE
PROJEKTÓW
Z
INNYMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE MIASTA

DZIAŁANIAMI

Każda jednostka samorządu terytorialnego ma ustawowo określone zadania,
funkcje i kompetencje. Sposób ich realizacji, cele, zadania szczegółowe, a także
priorytety określa sama.
Dbałość o wielofunkcyjny rozwój miasta, chęć zachowania jego wysokiej
konkurencyjności dla inwestorów oraz dążenie do poprawy jakości życia ludności
stanowi priorytet dla władz Ostrołęki. Wymusza to jednocześnie konieczność
podejmowania kompleksowych działań w stosunku do inwestycji
infrastrukturalnych.
Miasto zamierza aktywnie korzystać z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności głównie na rozwój infrastruktury drogowej
oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Są to te dziedziny, na które Miasto
przeznacza największe nakłady oraz stara się o pozyskanie na nie jak największych
środków m.in. z kontraktów wojewódzkich, z funduszy ochrony środowiska, z
EKOFUNDUSZU.
Przykładem
mogą
być
przeprowadzone
liczne
termomodernizacje szkół oraz inwestycje w infrastrukturę drogową (budowa
nowych dróg, remonty ulic, przebudowa skrzyżowań), które Miasto przewiduje
kontynuować w przyszłości. Dużymi, ważnymi dla miasta inwestycjami są:
• budowa Sortowni Odpadów - rozwiąże problem gospodarki odpadami w
mieście
• wymiana rur wodociągowych azbestowo – cementowych, prowadzona na
bieżąco już od kilku lat - ma istotny wpływ na poprawę jakości wody
spożywanej przez mieszkańców Ostrołęki
• przebudowa ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. 22- go Lipca do
skrzyżowania z ul. Witosa – poprawi przepustowość oraz warunki jazdy w
ciągu drogi krajowej nr 61
Konieczność wszechstronnego spojrzenia na inwestycje w sferze infrastruktury
ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej, skłania do podjęcia starań o
pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich.
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Realizacja takich inwestycji jak budowa obwodnicy, przebudowa drogi krajowej nr
61 oraz modernizacja systemu odbioru ścieków w połączeniu z innymi działaniami
Miasta, z pewnością znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców,
a tym samym wzrostu atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów oraz
turystów.
Poza inwestowaniem w sektor ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej
Miasto dba również o stworzenie bazy rekreacyjno – sportowej służącej
mieszkańcom Ostrołęki i okolic. Świadczy o tym budowa sal gimnastycznych oraz
boisk sportowych przy miejskich szkołach oraz budowa nowoczesnej hali
sportowo-widowiskowej. Do realizacji tych zamierzeń istotnie przyczyni się
również planowana modernizacja obiektu krytej pływalni, na którą środki Miasto
pragnie pozyskać z funduszy unijnych.
Działania podejmowane przez samorząd lokalny są zbieżne ze Strategią Rozwoju
Województwa Mazowieckiego oraz stanowią realizację zapisów zawartych w
Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla
miasta Ostrołęki.
Zbieżność z planami wyższego rzędu
W strategicznym planowaniu rozwoju jednostki terytorialnej, jaką jest miasto,
koniecznym jest uwzględnienie planów szerszego zasięgu w odniesieniu do
poszczególnych procesów i zjawisk, które często przekraczają granice
administracyjne. Koncepcja rozwoju gminy, zarówno w szerokim jak i zawężonym
zakresie, z założenia winna być spójna z planami o charakterze strategicznym
wyższego poziomu jednostek terytorialnych. takich jak Narodowy Plan Rozwoju,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Strategia Rozwoju Powiatu
Ostrołęckiego. Spójność ta została zachowana podczas prac nad Strategią Rozwoju
dla Miasta Ostrołęki, przy uwzględnieniu projektów powyższych opracowań. W
związku z tym stwierdzić można, iż jest ona cechą zarówno Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego jako wykonawcy inwestycyjnej części Strategii jak również Plan
Rozwoju Lokalnego będącego wydzieloną częścią WPI.
Ponieważ w trakcie opracowywania Strategii prace nad tym dokumentem na
poziome powiatu nie były jeszcze rozpoczęte, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego brali udział w Zespole Liderów Lokalnych pracujących nad Strategią
Rozwoju Miasta Ostrołęki. W zespole tym pracowali również przedstawiciele Rady
Miejskiej w Ostrołęce, samorządu lokalnego, znaczących dla miasta zakładów
pracy, organizacji pozarządowych i gospodarczych, środowiska kultury i
duchowieństwa.
Spójność zadań wyznaczonych jako kluczowe, z dokumentami strategicznymi
wyższego rzędu wykazywane są indywidualnie przy każdym z zadań.
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OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Każdy projekt jest interwencją w stan obecny, który poprzez wykonanie szeregu czynności dostarcza społeczności pewien
PRODUKT (bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami). Powstanie produktu i
oddanie go w ręce społeczności powoduje dla grupy docelowej pewne REZULTATY (bezpośredni wpływ zrealizowanego
produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu projektu). Zmiana stanu obecnego,
spowodowana realizacją projektu powoduje również szereg ODDZIAŁYWAŃ (długofalowe konsekwencje zrealizowanego
produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów).
Przedstawione w tabelach poniżej oczekiwane wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania będą efektami realizacji projektów :
1. Budowa obwodnicy – ulica Bohaterów Westerplatte, ulica Bohaterów Warszawy w mieście Ostrołęka
2. Przebudowa drogi krajowej nr 61 biegnącej w granicach miasta Ostrołęki
3. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce
4. Kompleksowa modernizacja obiektu krytej pływalni w Ostrołęce
5. Modernizacja i wyposażenie internatu Zespołu Szkól Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce.
Wskaźniki planowanych produktów
1. Oddana do eksploatacji nowo wybudowana droga
2. Zmodernizowana droga
3. Oddana do eksploatacji ścieżka rowerowa
4. Oddany do eksploatacji ciąg pieszy
5. Oddany do eksploatacji ciąg pieszo-jezdny
6. Oddana do eksploatacji infrastruktura techniczna
7. Rozbudowana oczyszczalnia ścieków „Chemiczna”
8. Wybudowana kanalizacja
9. Zmodernizowana pompownia ściekowa
10. Zmodernizowana kryta pływalnia o powierzchni
użytkowej
11. Zamontowana zjeżdżalnia rurowa w obiekcie krytej
pływalni
12. Zamontowany dźwig dla niepełnosprawnych w
obiekcie krytej pływalni
13. Zmodernizowana powierzchnia użytkowa internatu

Jednostka
miary
km
km
km
km
km
km
szt.
km
szt.
m²

2004

2005

2006

2007

RAZEM

1
102,6
6
2006

5
5
10
13
5
5
1
102,6
6
2006

m

52

52

szt.

1

1

m2

5

2008

5
5
8

879,9

5
5
5
5

879,9
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Wskaźniki planowanych rezultatów
1. Skrócony czas przejazdu
2. Zmniejszone koszty eksploatacji pojazdów
3. Zaoszczędzone koszty podróży
4. Udostępnione nowe tereny inwestycyjne – komunalne
5. Udostępnione nowe tereny inwestycyjne - prywatne
6. Zwiększone wykorzystywanie mocy przerobowej
oczyszczalni „Chemiczna”
7.Wzrost liczby osób korzystających z usług pływalni
8.Zwiekszona liczba osób korzystających z zajęć
rehabilitacyjno-zdrowotnych oraz uprawiających callanetics
9. Zaoszczędzona energia elektryczna
i cieplna w obiekcie krytej pływalni
10. Zwiększona liczba uczniów korzystających z internatu
11. Zwiększona liczba osób korzystających z internatu
sezonowo

Wskaźniki planowanego oddziaływania
1. Zmniejszona liczba wypadków komunikacyjnych
2. Zmniejszona emisja spalin toksycznych
3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu
4. Wzrost ilości oczyszczonych ścieków
5. Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy w obiekcie
krytej pływalni
6. Oszczędności w kosztach transportu na rehabilitację
osób niepełnosprawnych
7. Utrzymanie istniejących miejsc pracy w internacie

Jednostka
miary
min.
%
%
ha
ha
%

2004

2005

5

2006

2007

5
10

3
30
22
25
50
33

25
14

osoby
osoby
50

osoby
osoby

2004

2005

8
40
22
75
125
52
95 000
1 000

70
70

2006

2007

4
40
36

4
30

2008

RAZEM

16

8
70
36
100
16

15 000

15 000

100

7

RAZEM

50

70
70

zł/rok/osoba
osoby

50
50
95 000
1 000

%

Jednostka
miary
liczba
%
%
%
osoby

2008

7
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PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 I NA NASTĘPNE LATA
W pierwszym okresie programowania tj. 2004 – 2006 planuje się pozyskanie środków i realizację n/w zadań:
2004

Tytuł projektu

1.

Modernizacja i rozbudowa
systemu odbioru ścieków w
Ostrołęce

2. Budowa obwodnicy – ulica
Bohaterów Westerplatte, ulica
Bohaterów Warszawy w mieście
Ostrołęka

2005

2007

Środki
UE

Środki
Miasta

Środki
UE

Środki
Miasta

Środki
UE

8 705

4 950

36 664

12 907

35 585

6 180

2 060

9 750

3 250

14 970

4 990

2 500

1 000

15 000

3 000

7 434

1 434

478

2 754

919

2 758

446

149

50 794

17 784

3. Przebudowa drogi krajowej
nr 61 biegnącej w granicach
miasta Ostrołęki
4. Kompleksowa modernizacja
obiektu krytej pływalni w
Ostrołęce
5. Modernizacja i wyposażenie
internatu Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w
Ostrołęce

OGÓŁEM

2006

14 885

7 010

Środki
Miasta

Środki
UE

Ogółem nakłady
Środki
Miasta

Ogółem
projekt

Środki
UE

Środki
Miasta

101 193

17 857

119 050

30 900

10 300

41 200

4 311

24 934

8 311

33 245

919

6 946

2 316

9 262

20 239

595

68 309

8 909

30 431

5 230

163 973

38 784

203 352

Kwoty podano w tys.zł.

14

SYSTEM WDRAŻANIA
Miasto Ostrołęka, jako beneficjent środków strukturalnych Unii Europejskiej, jest
odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie
inwestycji.
W bazie Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) umieszczone
zostały fiszki projektowe dotyczące inwestycji, na które Miasto Ostrołęka chce
pozyskać środki pomocowe. Cały czas udoskonala się i modyfikuje projekty oraz
dostosowuje się je do zmieniających się wytycznych organów centralnych.
Internetowy System Ewidencji Kart Projektów jest bazą danych, która służy
gromadzeniu potencjalnych projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych i
Funduszu Spójności. Jednak wypełnienie karty i wprowadzenie danych o
planowanym projekcie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o
finansowanie takiego projektu. Baza danych głównie pełni rolę informacyjną.
Dzięki niej przyszłe instytucje zarządzające programami operacyjnymi, oraz
instytucje zarządzające podstawami wsparcia wspólnoty, otrzymują informację na
temat liczby i stanu przygotowania potencjalnych projektów. Również dla
potencjalnych beneficjentów końcowych, a więc również samorządów realizujących
inwestycje, wypełnienie karty projektów bazy danych jest przygotowaniem do
wypełnienia samego wniosku. Karta opisu w bazie danych w znacznej mierze
przypomina zakresem wprowadzanych informacji sam wniosek aplikacyjny.
Poniżej przedstawiono procedurę wnioskowania o środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którą przebiegać będzie proces
wnioskowania i wdrażania projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego.
„...Wygenerowany wniosek o finansowanie projektu musi zostać złożony do
jednostki ds. wyboru projektów, która dokonuje oceny formalnej złożonych
wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu właściwego programu
operacyjnego.
Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonują Panele ekspertów
powołane do oceny projektów z danych dziedzin. Eksperci dokonują oceny
projektów zgodnie z kryteriami przewidzianymi w Uzupełnieniu programu
operacyjnego dla każdego działania i przyjętymi przez Komitet Monitorujący. Po
uszeregowaniu projektów w formie listy rankingowej, przekazywane są one pod
obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, który ocenia projekty pod kątem
zgodności ze strategią województwa oraz może zmienić kolejność projektów na
liście rankingowej sporządzonej w wyniku oceny dokonanej przez ekspertów.
Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana przez RKS Zarządowi
Województwa. RKS nie może rekomendować Zarządowi Województwa innych
projektów niż te, ocenione wcześniej przez Panel ekspertów.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego
Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów.
Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która
podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu z
beneficjentami końcowymi.
Przyjęcie projektu do realizacji następuje formalnie z chwilą zawarcia umowy
finansowej pomiędzy Wojewodą i beneficjentem końcowym.
Umowa określa zobowiązanie Wojewody o dofinansowanie projektu, pod
warunkiem, że beneficjent końcowy zrealizuje projekt w określonym terminie i
zakresie, udokumentuje poniesione koszty i dotrzyma zobowiązań wynikających z
zasad udzielania pomocy z funduszu EFRR. Zawarta z Wojewodą umowa
finansowa może zostać zmodyfikowana na wniosek beneficjenta końcowego. Do
momentu podpisania aneksu do umowy nie wolno dokonać zmiany w sposobie
realizacji projektu.”*
Przygotowanie przez Miasto Ostrołękę większości projektów do realizacji w latach
2004 – 2006 jest bardzo zaawansowane – wykonano niezbędne projekty
(budowlano-wykonawcze), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności;
uzyskano również niezbędne pozwolenia (na budowę). Zakładając uzyskanie
zaplanowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stwierdzić należy, że
nie powinno być przeszkód w ich realizacji.
Prace związane z wdrożeniem projektów współfinansowanych ze środków UE, dla
których beneficjentem końcowym będzie Miasto Ostrołęka, prowadzone będą
przez zespoły powołane w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce. Zespoły te będą
odpowiedzialne za przeprowadzenie wszystkich zadań związanych z wdrożeniem
projektów – przygotowanie procedur przetargowych, monitoring rezultatów
projektów w fazie budowy i po jej zakończeniu. Zespoły te będą pracować w
oparciu o wytyczne opracowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1) System monitorowania planu rozwoju lokalnego
System monitorowania planu rozwoju lokalnego opierał się będzie na analizach i
raportach sporządzanych w celu monitorowania i pomiaru poszczególnych
wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. Bazą wyjściową dla ustalenia
*

Procedura wdrażania zgodna z procedurą wnioskowania o środki z EFRR, Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego –Uzupełnienie programu, wersja 4, MGPiPS, Warszawa 2004, rozdział VI – Sposób
wdrażania działań
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wartości bazowych będą dane zawarte w dokumentacji technicznej, studiach
wykonalności dla poszczególnych projektów oraz raportach dotyczących
poszczególnych wskaźników osiągnięć. W celu zobrazowania postępów w realizacji
projektów oraz pomiaru wskaźników osiągnięć sporządzane będą okresowe raporty
oraz sprawozdania badające dane wskaźniki. Na zakończenie realizacji projektów
wykonany zostanie raport monitorujący całość przedsięwzięć.
2) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
Ocena (ewaluacja) planu rozwoju lokalnego to oszacowanie oddziaływania pomocy
strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na
specyficzne problemy strukturalne. Oznacza to, iż wyniki obowiązkowej oceny (exante i ex-post) powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania
realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej
efektywnego wydatkowania środków.
Corocznie Urząd Miejski w Ostrołęce sporządza informację o realizacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) za poprzedni roku budżetowy. Raport
ten zawiera wykonanie rzeczowe i finansowe zadań ujętych w WPI, zaś jeden z jego
rozdziałów stanowił będzie ocenę wyselekcjonowanych z WPI działań, które są
jednocześnie zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego.
3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi opierać się będzie głównie na założeniach zawartych
w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz umowach zawieranych z
organizacjami gospodarczymi, na podstawie których podejmowane są wspólne
działania. Przedsięwzięcia te dotyczą głównie :
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczości,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
Szczegółowe kierunki współpracy oraz zasady zlecania – kontraktowania zadań
publicznych, określone będą w Programie Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
4) Public relations planu rozwoju lokalnego
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/ 2000 w sprawie środków
informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie
odnośnie Funduszy Strukturalnych, wszystkie materiały informacyjne i promocyjne
powinny wskazywać, jakie są główne cele przekazywania środków pochodzących z
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poszczególnych funduszy strukturalnych. Instrumenty informacji o zrealizowanych
przedsięwzięciach powinny zatem promować wkład funduszy europejskich oraz
podkreślać ich znaczenie na rzecz rozwoju regionalnego oraz w osiąganiu
spójności.
Środki promocyjne jakie stosowało będzie miasto Ostrołęka jako beneficjent
funduszy pomocowych, są zgodne z zapisami w/w rozporządzenia i są to m.in.:
- internetowa promocja projektów – opis przedsięwzięć zrealizowanych w
ramach środków z funduszy europejskich, informacje o wysokości wkładu
Wspólnoty oraz informacje o możliwościach skorzystania z pakietu
pomocowego wraz z opisem obowiązujących procedur i wymogów
związanych z realizacją projektów,
- współpraca z mediami – z lokalną prasą, z rozgłośnią radiową oraz telewizją
w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem projektów
unijnych,
- umieszczenie billboardów (tablic reklamowych) w miejscach realizacji
inwestycji infrastrukturalnych informujących o zakresie realizowanych
projektów,
- umieszczenie stałej tablicy pamiątkowej w miejscach powszechnie
dostępnych celem pozostawienia trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze
środków unijnych,
- zorganizowanie dodatkowych akcji promocyjnych (np. konferencje prasowe,
notki prasowe) związanych z ważnymi etapami realizacji projektów np.
inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem położenia kamienia
węgielnego pod budowę. Wszystkie te wydarzenia zostaną podane do
wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób.

18

