Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego




	- 27 -

file_0.emf

file_1.bin











PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO 2013 r.







thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf









Warszawa  październik 2004 r.
SPIS TREŚCI
    STR.

WSTĘP
3
1.
OBSZAR I CZAS REALIZACJI LOKALNEGO PLANU ROZWOJU
4
2.
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

4

2.1.
Położenia geograficzne, powierzchnia, ludność
4

2.2.
Środowisko przyrodnicze
5

2.3.
Turystyka
5

2.4.
Zagospodarowanie przestrzenne
6

2.5.
Gospodarka
8

2.6.
Sfera społeczna
9
3.
ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

12

3.1.
CELE PERSPEKTYWICZNE ROZWOJU POWIATU do 2015 r.
12

3.2.
CELE KRÓTKOKRESOWE ROZWOJU POWIATU do 2006 r.
13

3.3.
LISTA ZADAŃ I PROGRAMÓW
13

3.4.
HIERARCHIA WAŻNOŚCI ZADAŃ
14
4.
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
16

4.1.
Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2006
16

4.2.
Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007–2013
21
5.
POWIĄZANIE PROJEKTÓW / PROGRAMÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO


22
6.
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

23
7.
PLAN FINANSOWY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2004-2006

24
8.
SYSTEM WDRAŻANIA
26
9.
MONITOROWANIE, OCENA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
26


WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wymóg przygotowania planu wynika z zapisów rządowego dokumentu „Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.
Posiadanie takiego dokument jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
Głównym celem dokumentu jest przedstawienie kierunków zrównoważonego rozwoju umożliwiającego poprawę poziomu życia mieszkańców powiatu. Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego” są celami „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu”, natomiast cele operacyjne „Strategii” są kierunkami działań „Planu Rozwoju Lokalnego”. Konkretyzacją kierunków działań są zadania, które prowadzą do ich realizacji.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiera informacje dotyczące planowanych projektów inwestycyjnych na lata 2004 - 2006 wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, ponadto dokument zawiera informacje o planowanych projektach inwestycyjnych na lata następne, tj. 2007-2013.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego będzie służył zapewnieniu koncentracji środków finansowych strategicznych celów powiatu oraz będzie wpływał na efektywność ich wykorzystania. Realizacja programu powinna wpłynąć na rozwiązanie podstawowych problemów rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego.



1.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Obszarem realizacji „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO” jest teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Informacje zawarte w Dokumencie dotyczą planowanych projektów na lata 2004 - 2006 wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej  2007-2013.
2.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Uwarunkowania geograficzne i społeczno - ekonomiczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały przedstawione w STRATEGII ROZWOJU POWIATU WRSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2015 r. W niniejszym dokumencie przedstawiona zostanie synteza najważniejszych elementów analizy zawartej w „STRATEGII”.
2.1.	Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność
Powiat Warszawski Zachodni usytuowany jest w centralnej części Województwa Mazowieckiego. Rozciąga się za zachodnimi granicami Warszawy (pomimo swojej nazwy nie obejmuje żadnej części miasta stołecznego Warszawy) i graniczy z powiatami: Grodziskim, Pruszkowskim, Sochaczewskim oraz Nowodworskim. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 533 km2.
Powiat Warszawski Zachodni tworzą gminy: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice. Cechą wspólną gmin jest bardzo ścisły związek z Warszawą. Bliskość stolicy i mocne z nią powiązania wpływają na wszystkie dziedziny życia mieszkańców powiatu.
Przez powiat przebiegają ważne drogowe szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym: droga krajowa nr 2 i droga krajowa nr 7.
Według danych GUS na koniec 2003 r. Powiat Warszawski Zachodni zamieszkiwało 97.250 osób. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu do 2001 r. (90.006 osób), stanowi to około 2% ludności Mazowsza. Gęstość zaludnienia wynosi 182 os/km2 (w województwie mazowieckim 145 osób\km2). Najwyższa gęstość zaludnienia występuje w gminie Łomianki – 565 os/km2, najniższa zaś w gminie Kampinos – 48 os/km2.
W ostatnich latach odnotowuje się stały wzrost liczby mieszkańców w Powiecie. Wiąże się to z bliskością Warszawy, a co za tym idzie atrakcyjnością inwestycyjną. Potencjalnych mieszkańców kusi także nieskażone środowisko i niezły stan infrastruktury technicznej. Saldo migracji dla powiatu wynosi +1.096, w gminach największe saldo występuje w Łomiankach +422, najmniejsze w Kampinosie +25.


2.2.	Środowisko przyrodnicze
Powiat Warszawski Zachodni charakteryzuje się typowo nizinnym krajobrazem; wchodzi w skład dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej i Kotliny Warszawskiej.
Równina Łowicko-Błońska jest lekko nachylona w kierunku północnym i północno-zachodnim. Pozostałością po pierwotnych formach lodowcowych na tym terenie są płaskie wzgórza i zagłębienia bezodpływowe.
Na północ od Równiny Błońskiej znajduje się oddzielony skarpą, należący do Kotliny Warszawskiej, taras Puszczy Kampinoskiej zbudowany z piasków i żwirów rzecznych. Pod koniec epoki lodowcowej rozwinęły się na nim procesy eoliczne, tworząc wydmy, które osiągają około 30 m wysokości względnej.
Pradolina Wisły wraz z pasami wydm i bagien objęta została najwyższą formą ochroną przyrody, gdyż na tym terenie utworzony został Kampinoski Park Narodowy.
Kampinoski Park Narodowy wraz z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu zajmuje około 48% powierzchni Powiatu Warszawskiego Zachodniego i warunkuje wysoki poziom lesistości na terenie gmin Izabelin i Leszno.
Całość terytorium Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w zlewni rzeki Wisły. (Wisła stanowi północno-wschodnią granicę powiatu.) Większość terenu należy do zlewni drugiego rzędu – rzeki Bzury, a tylko niewielka część, położona w gminie Łomianki w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, należy do jej bezpośredniej zlewni. Do zlewni Bzury należą: rzeka Łasica z dopływami: Kanałem Olszowieckim i Kanałem Zaborowskim; Utrata z dopływami: Kanałem Ożarowskim, Rokitnicą i Nową Rokitnicą.
Wody podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu. Poziom trzeciorzędowy wykorzystywany jest w miejscach, gdzie nie występuje czwartorzędowy poziom użyteczny tj. w okolicach Leszna i Błonia.
2.3.	Turystyka
Piękne krajobrazy powiatu stwarzają wielkie możliwości rozwoju turystyki. Powiat Warszawski Zachodni położony obok Warszawy jest doskonałym miejscem relaksu dla zmęczonych wielkomiejskim gwarem warszawiaków. Stare dworki, pałace, miejsca historyczne, szlaki piesze biegnące przez Puszczę Kampinoską, wypoczynek nad wodą lub w siodle, to propozycje na zorganizowanie ciekawych wycieczek.
Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bardzo urozmaiconą, jak na tereny nizinne, rzeźbą terenu. Krajobraz jest pełen kontrastów, w którym dominują wydmy i tereny bagienne. Flora Puszczy Kampinoskiej ukształtowana została w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat. W Parku występuje 51 gatunków drzew i 47 gatunków krzewów. Najczęściej występują: sosna, olcha czarna, dąb oraz brzoza. Na żyznych glebach rosną wielogatunkowe lasy liściaste złożone z dębów, grabów, lip i klonów. Na terenie Puszczy występuje około 16,5 tys. gatunków zwierząt. Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Liczne są też sarny, dziki i jelenie, a także bobry. Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty oraz rysie, które po wielu latach nieobecności powróciły w puszczańskie stepy.
Wyjątkowa wartość Kampinoskiego Parku Narodowego polega na tym, iż posiada on nie tylko walory przyrodnicze, ale jest także prawdziwą skarbnicą dziejów narodowych. Na terenie Parku zachowały się liczne zabytki architektury: m.in. kościół w Kampinosie, dworek w Lipkowie, oraz mogiły i miejsca pamięci.
Pejzaż Puszczy Kampinoskiej wielokrotnie był natchnieniem dla artystów i poetów. Z jej plenerów korzystają malarze, fotograficy, reżyserzy.
Kampinoski Park Narodowy odwiedza rocznie ok. 1 mln osób. Mają oni do dyspozycji 350 szlaków turystycznych, 200 kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy, parkingi i pola wypoczynkowe.
W powiecie niedostatecznie rozwinięta jest baza noclegowa, za mało jest gospodarstw agroturystycznych.
2.4.	Zagospodarowanie przestrzenne
Drogi
Układ drogowy Powiatu Warszawskiego Zachodniego tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
Drogi krajowe przebiegają przez teren powiatu w kierunkach: wschód – zachód (droga krajowa nr 2) łącząca Berlin, Poznań, Warszawę, Moskwę, oraz w kierunku północ-południe (droga krajowa nr 7) łącząca Gdańsk, Warszawę, Kraków i Wiedeń. Łączna długość dróg krajowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim wynosi 34,9 km.
Część gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest połączona siecią dróg wojewódzkich. Drogi te łączą także powiat z sąsiednimi miejscowościami (Sochaczew, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków) i zapewniają dojazd do Warszawy. Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie powiatu wynosi 96,2 km.
Poszczególne miejscowości w Powiecie Warszawskim Zachodnim łączy sieć dróg powiatowych i gminnych. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 160 km. Ich stan jest zróżnicowany. Wiele z nich wymaga robót remontowych, modernizacyjnych, budowy skrzyżowań bezkolizyjnych. 95% dróg powiatowych posiada twardą nawierzchnię . Stan dróg gminnych, których długość na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 703,5 km jest również niezadowalający - 30% z nich nie posiada utwardzonej nawierzchni.
Alternatywą dla dróg niższej kategorii przebiegających przez powiat w kierunku wschód – zachód, powinna być planowana autostrada A-2, która przebiegać ma przez południową część powiatu.
Komunikacja
W zakresie komunikacji zbiorowej obsługa Powiatu Warszawskiego Zachodniego opiera się w większości na transporcie autobusowym (PKS, przewoźnicy samorządowi, prywatni). Możliwe jest także użycie komunikacji kolejowej (w gminach Błonie i Ożarów). Przebiegają przez nie linie kolejowe obsługujące połączenia lokalne (Warszawa – Sochaczew – Łowicz), jak i dalekobieżne i międzynarodowe (Poznań, Szczecin, Berlin).
Łączność 
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego następuje gwałtowny rozwój sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej. W Ożarowie usytuowana jest centrala okręgowa TPSA zapewnia to wysoką jakość usług w okolicznych gminach. W Łomiankach wskaźnik abonentów na 1000 mieszkańców przekracza 500 – lepiej niż w Niemczech. Średnia województwa wynosi 326 abonentów na 1000 mieszkańców. Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują także wszyscy operatorzy komórkowi. Zlokalizowali tu swoje stacje bazowe, zapewniając zasięg dla swoich usług. W chwili obecnej nie ma problemów z zasięgiem, choć czasami zdarzają się problemy na terenach leśnych.


Gospodarka wodno-ściekowa
Długość sieci wodociągowej wg. Danych za 2002 r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim wynosiła 647,2 km oraz 197,7 km sieci kanalizacyjnej. Stopień zwodociągowania większości gmin przekracza 90%.
W miejscowościach Błonie, Kampinos, Łomianki i Stare Babice funkcjonują 4 gminne oczyszczalnie ścieków komunalnych. Ponadto na terenie powiatu znajdują się oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych eksploatowane przez inne podmioty.
Odpady stałe
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie ma sortowni odpadów oraz czynnych składowisk odpadów. W gminie Kampinos i Stare Babice istnieją dwa nieczynne wysypiska śmieci. Odpady z gospodarstw domowych są usuwane przez wyspecjalizowane firmy, na podstawie umów indywidualnych i wywożone na składowiska poza terenem powiatu. Odpady przemysłowe w znacznej części są selektywnie zbierane oraz przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.
Elektroenergetyka
Przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego w relacji wschód-zachód przebiegają linie elektroenergetyczne napowietrzne o napięciach 110,220,400 kV. Ten fakt a także to, że w Błoniu znajduje się Główny Punkt Zasilający, powoduje że zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie powiatu jest zaspokojone. Jedynie w gminie Łomianki z punktu widzenia technicznego, sposób zasilania jest raczej prowizoryczny i wymaga rozwiązań docelowych.
Gazownictwo
Teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest w większości zgazyfikowany. Przebiega przezeń przesyłowy gazociąg wysokiego ciśnienia Mory – Błonie – Piotrków. W skład infrastruktury gazowej wchodzi także kilka stacji redukcyjnych min: w Lesznie, Kopytowie, Ożarowie i Święcicach. Ogólna długość sieci gazowej wynosi 642 km. Stopień zgazyfikowania jest różny. Na terenach wiejskich liczba przyłączy do sieci gazowej jest mniejsza niż na obszarach miejskich. Związane jest to proporcjonalnie wyższymi nakładami koniecznymi na finansowanie rozbudowy sieci gazowej na terenach mniej zurbanizowanych.
Ciepłownictwo
Większość obiektów na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest ogrzewana z indywidualnych kotłowni. Coraz większa liczba mieszkańców wykorzystuje ekologiczne źródła energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna).
W powiecie istnieje także sieć cieplna na terenie miasta Błonie. Energia cieplna za jej pośrednictwem jest dostarczana z miejskich kotłowni gazowych do budynków miejskich i spółdzielczych.
Własność nieruchomości
Struktura powierzchni terenów według form własności w Powiecie Warszawskim Zachodnim przedstawia się następująco:
	Prywatne

–
30.571 ha.
–
57,36%
	Gminne

–
1.123 ha.
–
2,11%
	AWRSP

–
2.416 ha.
–
4,53%
	Spółdzielcze

–
342 ha.
–
0,64%
	Inne

–
18.847 ha.
–
35,36%
Według danych biuletynu statystycznego województwa mazowieckiego na terenie naszego powiatu działa 8 przedsiębiorstw państwowych oraz 52 spółdzielnie.
Z zarejestrowanych 1.035 spółek według prawa handlowego, 899 zostało zarejestrowanych jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z przewagą kapitału zagranicznego 294, 28 podmiotów zarejestrowano w formie spółki akcyjnej. Zarejestrowane zostało również 5 spółek skarbu państwa, w tym 3 w formie jednoosobowej spółki skarbu państwa.
Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Stan techniczny zabytków i obiektów kultu religijnego na terenie powiatu jest dostateczny. Znaczna część zabytkowych budynków znalazła się w prywatnych rękach.. W powiecie nie istnieje kompleksowa dokumentacja inwentaryzacyjna obiektów i przedmiotów zabytkowych, przedstawiających wartość kulturową. Wskazane byłoby utworzenie ww. dokumentacji na zasadzie współpracy z gminami powiatu.
Zidentyfikowane problemy:
zły stan techniczny dróg,
	niewystarczające połączenia międzygminne, brak komunikacji poprzecznej,
	brak wyznaczonych i oznakowanych szlaków i ścieżek rowerowych prowadzających do KPN,
	zagrożenie powodziowe terenów położonych wzdłuż Wisły (gm. Łomianki),
brak zagospodarowania zbiorników wodnych mogących pełnić funkcje rekreacyjne,
	niewystarczająca gazyfikacja lub jej brak gospodarstw na terenach wiejskich,

niewystarczający stopień skanalizowania,
zbyt mała ilość oczyszczalni ścieków komunalnych,
zły stan wód powierzchniowych,
2.5.	Gospodarka
Powiat Warszawski Zachodni posiada bardzo duży potencjał gospodarczy i możliwości szybkiego rozwoju. Potwierdził to opublikowany na łamach „Rzeczpospolitej” w ubiegłym roku Ranking Powiatów, w którym Powiat Warszawski Zachodni, zajął wysokie III miejsce w kategorii powiatów ziemskich. Ponadto po raz kolejny gminy: Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice znalazły się w „Złotej Setce Samorządów”, rankingu organizowanym przez ten sam dziennik.
Na rozwój gospodarczy powiatu wpływa doskonała lokalizacja. Przez jego teren przebiegają dwie trasy krajowe: Warszawa-Poznań i Warszawa-Gdańsk, wzdłuż których usytuowane są firmy produkcyjno-usługowo-handlowe. Przez powiat przebiega również magistrala kolejowa: Moskwa – Berlin, a planowana jest budowa autostrady A2. Z tych powodów na obszarze powiatu lokują swoje siedziby firmy transportowe, spedycyjne i celne.
Gospodarczo rozwijają się nie tylko tereny w bezpośrednim sąsiedztwie głównych dróg. Z wielką dynamiką rozwija się na całym obszarze drobna wytwórczość, przetwórstwo spożywcze, handel.
Na koniec czerwca 2003 r. w systemie REGON w powiecie było zarejestrowanych 11.357 podmiotów gospodarczych, w tym podmioty sektora prywatnego stanowiły 98,4% ogółu podmiotów gospodarczych działających w powiecie. Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 73,9% (8.396 podmiotów). Z kolei spółki z przewagą kapitału zagranicznego stanowiły 2,6% ogółu podmiotów gospodarczych ( 295 podmiotów).
Dominującą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność rejestrowana na osoby fizyczne i rozliczana w oparciu o przepisy dotyczące podatku PIT.
W powiecie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowały do końca czerwca 2003 r. 8.396 podmiotów gospodarczych w następujących branżach:
Przetwórstwo przemysłowe	1.009
Budownictwo	1.032
Handel i naprawy	2.974
Hotele i restauracje 	210
Transport, gospodarka magazynowa i łączność	972
Pośrednictwo finansowe	251
Obsługa nieruchomości i firm, nauka	1.029
Na terenie powiatu na dzień 31 XII 2002 r. wg. GUS zatrudnionych było 2.1637 osób, z czego w: przetwórstwie przemysłowym 7.131 osób, handlu i naprawach 4.534 osób, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 2.371, budownictwie tylko 858, co może świadczyć o występowaniu dużej szarej i czarnej strefy w tym sektorze.
Zidentyfikowane problemy:
stale pogarszająca się sytuacja na lokalnym rynku pracy,
utrzymujący się niż demograficzny,
	niewystarczająca w stosunku do potrzeb ilość środków finansowych pozostających w gestii Funduszu Pracy,
brak doradztwa gospodarczego,
ubogi rynek pracy na obszarach wiejskich,
utrzymujący się niski poziom kwalifikacji i wykształcenia osób pozostających bez pracy.
2.6.	Sfera społeczna
Sytuacja demograficzna, społeczna, warunki życia
W strukturze wiekowej powiatu przeważają osoby w wieku produkcyjnym, w 2003 r. stanowili oni ok. 64% ogólnej liczby ludności. W wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym liczba osób wynosi odpowiednio 21% i 15%. W porównaniu z latami poprzednimi zauważalny jest wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Spada natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to pozytywny symptom, chociaż może ten fakt w przyszłości nieść zagrożenie wzrostu i tak już wysokiego bezrobocia, które dla powiatu wynosi 12,7%.
Przyrost naturalny w powiecie jest ujemny –53, dodatni przyrost występuje jedynie w gminach: Łomianki +26 i Stare Babice +2.
Powierzchnia użytkowa mieszkania w Powiecie Warszawskim Zachodnim na jedna osobę w 2002 r. wynosiła 29,9 m2, średnio w jednym mieszkaniu zamieszkiwały 3,33 osoby, oddano do użytku 1.271 mieszkań. Na terenie powiatu przeważającą formą budownictwa jest budownictwo indywidualne, które stanowi ponad 90% ogółu budowanych mieszkań.
Baza sportowo-rekreacyjna oparta o budowane w ostatnim 15-leciu hale sportowe i boiska przyszkolne pozwala na rozwój sportu masowego i promowanie zdrowego trybu życia i organizację imprez masowych. W powiecie funkcjonują dwa kompleksy sportowo-rekreacyjne z pływalniami i boiskami o sztucznej nawierzchni w Ożarowie Mazowieckim i w Łomiankach (w budowie).
Powiat Warszawski Zachodni jest organem prowadzącym dla trzech publicznych zespołów szkół, publicznego liceum, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych, oraz dwóch szkół przyszpitalnych.


W roku szkolnym 2003/2004 nabór do szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat wynosił 368 uczniów, otworzono 15 nowych oddziałów. Średnia wielkość nowego otwartego oddziału wynosiła 25 uczniów. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w tym samym roku szkolnym przyjęto 61 uczniów, utworzono 5 oddziałów. Szkolnictwo średnie na terenie powiatu charakteryzuje nierównomierny rozwój bazy edukacyjnej. Powiat na bieżąco poprawia warunki w jakich uczy się młodzież.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Mieszkańcy Powiatu Warszawskiego Zachodniego mają dobry dostęp do opieki zdrowotnej, choć wciąż istnieją w tym zakresie duże potrzeby. W 2002 r. w powiecie było 126 lekarzy, 22 stomatologów 202 pielęgniarki. Ilości lekarzy na tysiąc mieszkańców w naszym powiecie kształtował się na poziomie 13,1, w województwie w tym samym okresie wynosił on 28. W powiecie działa 12 aptek, na jedną aptekę przypadało 8 tys. osób.
Na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się: 39 zakładów lecznictwa otwartego oraz Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, którego organem prowadzącym jest Marszałek województwa mazowieckiego.
Rozmieszczenie placówek służby zdrowia na terenie Powiatu jest bardzo nierównomierne, od 4 placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Leszno mającej niewiele ponad 7 tys. mieszkańców do dwóch (do niedawna jednej) na terenie Gminy Łomianki liczącej około 17 tys. mieszkańców.
Pomoc świadczona jest w szeregu placówkach funkcjonujących na terenie powiatu:
	placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
	ośrodkach wsparcia ,
	domach pomocy społecznej,
	ośrodkach interwencji kryzysowej,
	poradniach


Powiat nadzoruje funkcjonowanie ośmiu placówek wsparcia dziennego (świetlic i ognisk wychowawczych) do których uczęszcza ponad 200 dzieci. Ich działanie jest jedyna szansą na przezwyciężenie ubóstwa i patologii występujących w rodzinie i środowisku. Duży nacisk powiat kładzie na rodzinną opiekę zastępczą, która stanowi w chwili obecnej jedyną alternatywę dla m.in. domów dziecka. W latach 1999-2003 w powiecie funkcjonowało 192 rodzin zastępczych, wychowujących  łącznie 251 dzieci. Tylko w 2003r. – 26 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Powiat prowadzi dwa domy pomocy społecznej, wspierając tym samym działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej a także w niedalekiej przyszłości poprzez Środowiskowy Dom Samopomocy. Istotne działania podejmowane są także w zakresie likwidacji  barier architektonicznych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo, dostęp do placówek użyteczności publicznej.
Działania w zakresie pomocy społecznej uzupełnia kompleksowa pomoc prawno-psychologiczna, świadczona bezpłatnie dla tych mieszkańców powiatu, którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów i potrzebują wsparcia specjalisty. W I kwartale 2004r. z usług poradnictwa skorzystało 187 rodzin.
Bezpieczeństwo
Na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zdecydowany wpływ mają przestępstwa przeciwko mieniu, wynika to z analizy wszystkich popełnionych przestępstw przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Policji. W 2002 r. na ogólną liczbę 2800 wszczętych postępowań przygotowawczych 1719 to postępowania przeciwko mieniu, co stanowi 61,4%. W tej kategorii uzyskano 23,8% wskaźnika wykrywalności. Jest to drugi pod względem wysokości wskaźnik wykrywalności uzyskany spośród komend podwarszawskich, przy 16,4% wykrywalności w Komendzie Stołecznej Policji.
W ramach prewencji kryminalnej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu policjanci pełnią służby patrolowo-obchodowe oraz aktywnie uczestniczą w pracach gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a także udzielali porad w punktach konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
Istotnym elementem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa jest współpraca policji ze Strażą Miejską w Błoniu i w Łomiankach, w ramach której organizowane są wspólne patrole zabezpieczające imprezy masowe, sportowo – rekreacyjnych oraz kontrole zabezpieczeń obiektów społecznych i prywatnych.
Grupy społeczne wymagające wsparcia
Do grup społecznych wymagających wsparcia w Powiecie Warszawskim Zachodnim należy zaliczyć w pierwszej kolejności osoby starsze i niepełnosprawne.
Kolejną grupą wymagającą pomocy to osoby pozostające bez pracy, niezaradne życiowo oraz osoby zaliczane do grupy szczególnego ryzyka.
Zidentyfikowane problemy:
mało rozwinięte budownictwo komunalne,
zbyt mało obiektów sportowych i kulturalnych na obszarach wiejskich,
niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców powiatu,
	szkolnictwo niedostosowane do powstających potrzeb,
	mało rozwinięty system szkolenia kursowego,
	wzrost liczby mieszkańców korzystających z pomocy społecznej,
	pogłębiający się obszar patologii społecznej, brak lokalnych programów rozwiązywania problemów społecznych,
	niewystarczająca ilość jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
	infrastruktura techniczna nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych, nowoczesne metody komunikacji (komputeryzacja),
	niedostateczne wyposażenie w niezbędny sprzęt służb ratowniczych.



3.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
W dokumencie „Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 r.” określone zostały cele strategiczne, podzielone na cele pośrednie – węzłowe kierunki działania i cele operacyjne – drogi osiągnięcia celu. Projekty zadań odnoszą się do celów operacyjnych, które zostały podzielone na cele perspektywiczne i krótkookresowe.
3.1.	CELE PERSPEKTYWICZNE ROZWOJU POWIATU do 2015 r.
Gospodarka
Transfer nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
	Upowszechnienie wykształcenia średniego poprzez dostosowanie nowych kierunków kształcenia.
	Wspieranie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, które znacząco wpływają na wzrost nowych miejsc pracy.
	Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
	Modernizacja, poszerzenie istniejących i budowa nowych dróg i mostów, w tym budowa ścieżek rowerowych.
Rozwój powiatu
Wspieranie działań na rzecz samorządności lokalnej, współudział przedstawicieli gmin w planowaniu rozwoju powiatu.
	Tworzenie możliwości w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.
	Tworzenie wizerunku powiatu jako atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie.
Bezpieczeństwo i sfera społeczna
Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją.
	Wdrożenie monitoringu miejsc najbardziej narażonych na zagrożenie przestępstwami w powiecie.
	Redukcja obecnej stopy bezrobocia.
	Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego.
	Rozszerzenie sieci rodzin zastępczych.
	Wspieranie utworzenia domu pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych oraz powołania ośrodka wsparcia dziennego.
Ochrona środowiska
Poprawa jakości wód powierzchniowych.
	Poprawa gospodarki odpadami.
	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk żywiołowych.
	Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.
	Rozwój walorów przyrodniczych powiatu.


3.2.	CELE KRÓTKOKRESOWE ROZWOJU POWIATU do 2006 r.
Gospodarka
Modernizacja dróg – podniesienie ich standardu.
	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w Wieruchowie.
	Rozbudowa systemu transportu publicznego, szczególnie między gminami.
Rozwój powiatu
Sprawnie funkcjonująca baza i system informacji w powiecie.
	Współudział powiatu w tworzeniu bazy dla potrzeb wychowania fizycznego, rekreacji i turystyki.
	Wspieranie działalności sportowej.
Bezpieczeństwo i sfera społeczna
Wzrost bezpieczeństwa publicznego.
Podnoszenie jakości usług medycznych, oświatowych i administracyjnych.
	Powołanie Jednostki Powiatowe Ratownictwo Medyczne (pogotowie ratunkowe).
	Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych.
	Modernizacja istniejącej bazy domów pomocy społecznej dostosowująca standardy świadczonych usług do wymogów UE.
	Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łubcu.

Ochrona środowiska
Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez rozwój infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków).
Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej odpowiedniej jakości.
Poprawa gospodarki odpadami.
Ochrona przeciwpowodziowa.
Utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub zmniejszenie stężeń substancji w powietrzu.
Edukacja ekologiczna mieszkańców.
	Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych.
3.3.	LISTA ZADAŃ I PROGRAMÓW
Zadania w obszarze gospodarczym powiatu:
Transfer nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
Upowszechnienie wykształcenia średniego poprzez dostosowanie nowych kierunków kształcenia.
	Wspieranie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, które znacząco wpływają na wzrost nowych miejsc pracy.
	Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Zadania w obszarze rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury drogowej:
Modernizacja 14 dróg powiatowych – podniesienie ich standardu.  	Zadania wymienione w punktach 1 – 6 wynikają z programu z programu inwestycji drogowych na drogach powiatowych na lata 2004-2006.
	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w Wieruchowie.
	Budowa chodników w 3 drogach powiatowych.
	Modernizacja (odwodnienie) skrzyżowania przy szkole w Bieniewicach.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego Mościska – Laski i przebudowa skrzyżowania w Laskach przy kościele.
	Budowa drogi Brochów – Strojec.
	Utworzenie systemu ewidencji dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu.
	Rozbudowa systemu transportu publicznego, szczególnie między gminami.
Zadania w obszarze poprawy stanu środowiska naturalnego:
Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu (program wykorzystujący środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – PFOŚiGW).
	Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.
	Wspieranie gmin we wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Zadania w obszarze poprawy stanu środowiska kulturowego, turystyki i sportu:
Opracowanie folderu „Szlaki turystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.
	Wybudowanie ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych.
	Organizowanie międzygminnych imprez kulturalnych i sportowych.
	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na bazie Szkoły ogrodniczej w Błoniu (hala sportowa pełnowymiarowa, boisko sportowe, korty, bieżnia, siłownia).
Adaptacja terenu w Lesznie na cele rekreacyjno-sportowo i turystyczne.
Zadania w obszarze poprawy warunków i jakości życia mieszkańców:
Rozwój instytucji oświatowych zapewniający powszechną edukację na poziomie średnim.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błoniu, baza szkoleniową dla potrzeb przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji.
Powołanie Jednostki Powiatowe Ratownictwo Medyczne (pogotowia ratunkowego) i utworzenie na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją.
	Rozszerzenie infrastruktury jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Modernizacja istniejącej bazy domów pomocy społecznej dostosowująca standardy świadczonych usług do wymogów UE.
	Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łubcu.
3.4.	HIERARCHIA WAŻNOŚCI ZADAŃ
Nr zadania
Nazwa zadania lub programu
1.
Budowa ronda (w Wieruchowie) na skrzyżowaniu ulic Świerkowej i Sochaczewskiej.
2.
Modernizacja ulicy Świerkowej
2a.
Modernizacja ul. Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza
3.
Modernizacja ul. Rolniczej – położenie nakładki asfaltowej.
4.
Modernizacja ul. Poniatowskiego od mostka w Rokietnicy do przejazdu PKP– położenie nakładki asfaltowej.
5.
Modernizacja ul. Piastowskiej – położenie nakładki asfaltowej.
6.
Budowa chodnika w Lipkowie.
7.
Budowa chodnika w ul. Wiślanej (50 m.) oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku od Warszawskiej do Rolniczej.
8.
Modernizacja skrzyżowania ul. Bieniewickiej i Gimnazjalnej przy szkole w Bieniewicach (odwodnienie).
9.
Budowa chodnika od stacji Witanów do szkoły w Bieniewicach.
10.
Modernizacja ul. Izabelińskiej – położenie nakładki asfaltowej.
11.
Modernizacja drogi 1524 – Strzykuły – Zielonki – poszerzenie do 6 m. (o 70 cm.) drogi oraz – położenie nakładki asfaltowej od granicy Stare Babice do Strzykuł.
12.
Modernizacja drogi Srzyżew – Szczytno – położenie nakładki asfaltowej.
13.
Modernizacja drogi Gawartowa Wola – Łuszczewek.
14.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego Mościska – Laski i przebudowa skrzyżowania w Laskach przy kościele.
15.
Modernizacja drogi we wsi Zawady – położenie nakładki asfaltowej.
16.
Modernizacja drogi we wsi Pasikonie – położenie nakładki asfaltowej.
17.
Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy – położenie nakładki asfaltowej.
18.
Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej – położenie nakładki asfaltowej.
19.
Modernizacja ulicy Bieniewickiej – położenie nakładki asfaltowej.
20.
Modernizacja drogi Leszno – Bialutki i położenie nakładki asfaltowej.
21.
Budowa drogi Brochów – Strojec.
22.
Utworzenie systemu ewidencji dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu.
23.
Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji wraz z adaptacją obiektów zdegradowanych dla potrzeb Policji
24.
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
/ centrum dydaktyczno-szkoleniowe /
25.
Wspieranie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, które znacząco wpływają na wzrost nowych miejsc pracy.
26.
Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu (program wykorzystujący środki PFOŚiGW).
27.
Modernizacja istniejącej bazy domów pomocy społecznej dostosowująca standardy świadczonych usług do wymogów UE.
28.
Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łubcu.
29.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błoniu, baza szkoleniową dla potrzeb przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji.
30.
Powołanie powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego (pogotowia ratunkowego) i utworzenie na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją.
31.
Zakup nowych urządzeń medycznych – sprzętu do diagnostyki (RTG i USG).
32.
Zakup ambulansu dla powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego.
33.
Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.
34.
Wspieranie gmin we wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
35.
Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu
36.
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu
37.
Wybudowanie ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych.
38.
Opracowanie folderu „Szlaki turystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.
39.
Organizowanie międzygminnych imprez kulturalnych i sportowych.
40.
Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na bazie Szkoły ogrodniczej w Błoniu (hala sportowa pełnowymiarowa, boisko sportowe, korty, bieżnia, siłownia)
41.
Adaptacja terenu w Lesznie na cele rekreacyjno-sportowo-turystyczne (pole do mini golfa, turystyka konna, ścieżki edukacyjne).
42.
Rozszerzenie infrastruktury jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

4.	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
4.1.	Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2006
L.p.
Nazwa planowanego zadania
Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego
Termin realizacji
Oczekiwane rezultaty
Partnerzy w realizacji
Nakłady pieniężne PLN
Uwagi
I
Program inwestycji drogowych na drogach powiatowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2004-2006
1.
Budowa ronda (w Wieruchowie) na skrzyżowaniu ulic Świerkowej i Sochaczewskiej
Tak
2004
Znacząca poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów
Gmina Ożarów Maz. (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
1.307.200,00


2.
Modernizacja ulicy Świerkowej
Tak
2005
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

100.000,00
dł. odcinka 615 mb
2a.
Modernizacja ul. Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza
Tak
2005
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Stare Babice
360.000,00
dł. odcinka 2500 mb
3.
Modernizacja ul. Rolniczej – położenie nakładki asfaltowej
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

284.000,00
dł. odcinka 1.500 mb
4.
Modernizacja ul. Poniatowskiego od mostka w Rokietnicy do przejazdu PKP– położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Błonie (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
61.000,00

dł. odcinka 450 mb
5.
Modernizacja ul. Piastowskiej – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

38.000,00
dł. odcinka 340 mb
6.
Budowa chodnika w Lipkowie.
Tak
2004
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego pieszych
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów

8.000,00
dł. odcinka 50 mb
7.
Budowa chodnika w ul. Wiślanej (50 m.) oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku od Warszawskiej do Rolniczej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego pieszych
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów

30.000,00
dł. odcinka 250 mb
8.
Modernizacja skrzyżowania ul. Bieniewickiej i Gimnazjalnej przy szkole w Bieniewicach (odwodnienie).
Tak
2004
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów i pieszych
Poprawa stanu technicznego drogi
Zmniejszenie nakładów na remonty
Gmina Błonie (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
20.000,00

9.
Budowa chodnika od stacji Witanów do szkoły w Bieniewicach.
Tak
2004
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego pieszych
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów
Gmina Błonie (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
140.000,00
dł. odcinka 800 mb
10.
Modernizacja ul. Izabelińskiej – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Stare Babice (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
77.000,00
dł. odcinka 500 mb
11.
Modernizacja drogi 1524 – Strzykuły – Zielonki – poszerzenie do 6 m. (o 70 cm.) drogi oraz – położenie nakładki asfaltowej od granicy Stare Babice do Strzykuł.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Stare Babice (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
200.000,00
dł. odcinka 2.720 mb
12.
Modernizacja drogi Srzyżew – Szczytno – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Kampinos (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
113.000,00
dł. odcinka 1.000 mb
13.
Modernizacja drogi Gawartowa Wola – Łuszczewek.
Tak
2005 – 2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

232.500,00
dł. odcinka 1.000 mb
14.
Przebudowa drogi powiatowej – ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Mościskach do skrzyżowania z ul. Wieczorka w Laskach
Tak
2005
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Izabelin
Urząd
Marszałkow-ski
450.000,00
dł. odcinka 1.430 mb
15.
Modernizacja drogi we wsi Zawady – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2005 – 2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

57.000,00
dł. odcinka 400 mb
16.
Modernizacja drogi we wsi Pasikonie – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Gmina Kampinos (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
120.000,00
dł. odcinka 1.100 mb
17.
Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004 – 2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

120.000,00 
dł. odcinka 1.000 mb
18.
Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004 –  2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

100.000,00
dł. odcinka 700 mb
19.
Modernizacja ulicy Bieniewickiej – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004 –  2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego

75.000,00 
dł. odcinka 500 mb
20.
Modernizacja drogi Leszno – Bialutki – położenie nakładki asfaltowej.
Tak
2004 –  2006
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych o 1 %
Poprawa stanu technicznego drogi
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów
Gmina Leszno (zgodnie z zawartym porozumie-niem)
219.000,00
dł. odcinka 450 mb
21.
Budowa drogi Brochów – Strojec.
Tak
2004 –  2006
Połączenie gmin Kampinos i Brochów
Nowy dojazd do miejsca urodzin F. Chopina i bazy turystyki weekendowej dla mieszkańców Warszawy

900.000,00
dł. odcinka 900 mb
II.
Inne zadania
22.
Utworzenie systemu ewidencji dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu.
Nie dotyczy
2005 – 2006
Uporządkowanie stanu ewidencji drogowej, wprowadzenie procedur monitoringu

400.000,00
Wymóg prawny
23.
Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji wraz z adaptacją obiektów zdegradowanych dla potrzeb Policji
Nie dotyczy
2005 – 2006
Poprawa warunków pracy policjantów;
Nowo pozyskane miejsca garażowe dla radiowozów
Gminy
(zgodnie z zawartym porozumie-niem pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji, a dzia-łającymi razem powiatem i gminami)


24.
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej / centrum dydaktyczno-szkoleniowe /
Nie dotyczy
2005 – 2006
Poprawa warunków pracy strażaków
Powiat,
Budżet Państwa


25.
Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu (program wykorzystujący środki – PFOŚiGW).
Nie dotyczy
2004 – 2006
Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku

200.000,00

26..
Modernizacja istniejącej bazy domów pomocy społecznej dostosowująca standardy świadczonych usług do wymogów UE.
Nie dotyczy
2004 – 2006
Osiągnięcie poziomu świadczonych usług zgodnych z wymogami UE
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd
Marszałkow-ski
670.000,00
Wymóg prawny
27.
Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łubcu.
Nie dotyczy
2004
Ochrona przed społeczną izolacją
Nowo nabyte umiejętności
Zmniejszenie ilości pobytów uczestników w szpitalach
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
252.000,00

28.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błoniu, baza szkoleniową dla potrzeb przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji.
Nie dotyczy
2005 – 2006
Wzrost liczby osób korzystających z bazy placówki  
PUP
Organizacje gospodarcze
Gminy
30.000,00

29.
Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu
Nie dotyczy
2004 – 2006
Zapewnienie szkole i mieszkańcom powiatu dostępu do obiektów sportowych

250.000,00

30.
Powołanie powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe) i utworzenie na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją.
Nie dotyczy
2004 – 2006
Ujednolicenie systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
200.000,00

31.
Zakup nowych urządzeń medycznych – sprzętu do diagnostyki (RTG i USG).
Nie dotyczy
2005 –  2006
Skrócenie oczekiwania na badania diagnostyczne
Ułatwienie dostępu do diagnostyki medycznej
Poprawa jakości usług medycznych

300.000,00

32.
Zakup ambulansu dla powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego
Nie dotyczy
2004 – 2006
Skrócenie czasu dojazdu karetki do zdarzenia

200.000,00

33.
Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.
Nie dotyczy
2004 – 2006
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
Włączenie zagadnień ekologicznych do programów szkolnych
Gminy
Organizacje pozarządowe
15.000,00

34.
Wspieranie gmin we wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Nie dotyczy
2004 – 2006
Zmniejszenie liczby dzikich wysypisk
Segregacja odpadów komunalnych
Gminy
15.000,00

35.
Opracowanie folderu „Szlaki turystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.
Nie dotyczy
2005 – 2006
Przyciągnięcie większej liczby turystów odwiedzających powiat
Kompleksowa informacja turystyczna o powiecie

10.000,00

36.
Organizowanie międzygminnych imprez kulturalnych i sportowych.
Nie dotyczy
2005 – 2006
Integracja mieszkańców powiatu
Poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców powiatu przez aktywny udział w imprezach kulturalnych i sportowych
Giny
50.000,00
Imprezy cykliczne organizo-wane w ciągu roku


4.2.	Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007–2013
L.p.
Nazwa planowanego zadania
Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego
Termin realizacji
Oczekiwane rezultaty
Partnerzy w realizacji
Nakłady pieniężne PLN
Uwagi
I.
Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i turystycznej
1.
Wybudowanie ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych.
Tak
2007 – 2013
Wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego
Bezpieczny dojazd do Kampinoskiego Parku Narodowego i innych atrakcji turystycznych powiatu
Gminy
200.000,00

2.
Inwestycje na drogach powiatowych (modernizacja nawierzchni, skrzyżowań, chodników, budowa rond)
Tak
2007 – 2013
Znacząca poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
Zwiększenie płynności ruchu pojazdów
Zmniejszenie nakładów na remonty dróg powiatowych
Gminy,
Urząd
Marszałkow-ski
6.000.000,00

3.
Rozwijanie systemu sportowej rywalizacji międzyszkolnej
Nie dotyczy
2007 – 2013
Edukacja poprzez sport
Wyłanianie talentów sportowych do dalszego szkolenia
Gminy
Organizacje sportowe
30.000,00 (rocznie)

4.
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu
Nie dotyczy
2007 – 2013
Zapewnienie szkole i mieszkańcom powiatu dostępu do obiektów sportowych

300.000,00

5.
Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na bazie Szkoły ogrodniczej w Błoniu (hala sportowa pełnowymiarowa, boisko sportowe, korty, bieżnia, siłownia).
Tak
2007 – 2013
Organizowanie imprez sportowych ponadpowiatowych
Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej
Gminy
Organizacje pozarządowe
6.000.000,00

6.
Zagospodarowanie terenu w Lesznie na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne.
Tak
2007 – 2013
Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
Przyciągnięcie większej liczby turystów odwiedzających powiat
Gminy
Organizacje pozarządowe Urząd
Marszałkow-ski
1.000.000,00

II.
Rozwój bazy pomocy społecznej
7.
Rozszerzenie infrastruktury jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Tak
2007 – 2013
Poszerzenie oferty usług opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjno-terapeutycznych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup szczególnego ryzyka
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd
Marszałkow-ski
Gminy
Organizacje pozarządowe
2.500.000,00



5.	POWIĄZANIE PROJEKTÓW / PROGRAMÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
W ramach wytyczonych celów strategicznych powiat realizuje zadania inwestycyjne, które są zgodne z programami operacyjnymi dotyczącymi w szczególności infrastruktury drogowej i ochrony środowiska. W programie rozwoju powiatu przewidziane są działania związane z modernizacją dróg powiatowych, budową skrzyżowania z ruchem okrężnym, rozwojem bazy sportowo-rekreacynej i turystycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Wszystkie planowane zadania i projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR i są zgodne z celami określonymi w STRATEGII ROZWOJU POWIATU I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
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.
Zadania i projekty realizowane przez powiat w latach 2004-2006 przypisane zostały priorytetom i działaniom zgodnym z wytycznymi ZPORR, tj:
Priorytetowi 3: – Rozwój społeczny
Działanie 3.1. – Obszary wiejskie i
Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa oraz
Poddziałanie 3.5.2. – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
ponadto
Priorytetowi 1: –	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa oraz
Poddziałanie 1.1.2. – Infrastruktura transportu publicznego.
W ramach Działanie 3.1. – Obszary wiejskie komplementarnego z Działaniem 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego powiat realizować będzie inwestycje związane z modernizacją dróg powiatowych, budową skrzyżowania z ruchem okrężnym oraz budową nowej drogi powiatowej.
W ramach Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa realizowane będą projekty związane z rozwojem bazy rekreacyjno-sportowej i turystycznej.
W ramach Działanie 3.5. – Lokalna infrastruktura społeczna, 3.5.2. – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia realizowane będą projekty związane z:
	Powołaniem powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe) i utworzeniem na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją;
	Zakupem nowych urządzeń medycznych – sprzętu do diagnostyki (RTG i USG);
	Zakupem ambulansu dla powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego.





6.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały podzielone na:
	wskaźniki produktu (określać będą produkty wdrożenia projektu/programu),

wskaźniki rezultatu (określać będą bezpośrednie efekty realizacji projektu/programu osiągane w krótkim okresie czasu lub natychmiast po wdrożeniu),
	wskaźniki oddziaływania (określać będą efekty długoterminowe, możliwe do określenia – zmierzenia po pewnym okresie od zakończenia realizacji projektu/programu).
L.p.
Rodzaj inwestycji / działań
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania
1.
Modernizacja dróg powiatowych
Ilość mb zmodernizowanych dróg
Ilość metrów zmodernizowanych i wybudowanych chodników
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, do których poprawiono dostępność (ha)
Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami drogi
Zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące dróg o 1 % rocznie
2.
Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym
Bezpieczne i nowoczesne skrzyżowanie
Poprawa płynności ruchu pojazdów
Wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego
3.
Budowa nowej drogi powiatowej
Zwiększenie ilości dróg powiatowych
Nowe połączenie między sąsiadującymi gminami
Ilość pojazdów poruszających się po drodze
4.
Rozwój i modernizacja bazy opieki społecznej, podnoszenie standardu świadczonych usług
Ilość pomieszczeń zmodernizowanych i przystosowanych do nowych wymogów – standardów opieki społecznej (sztuk)
Ilość osób korzystających z lokalnych obiektów opieki społecznej  (osoby)
Zmniejszenie nakładów na modernizację ośrodków/domów pomocy społecznej (%)
5.
Unowocześnienie systemu i bazy ochrony zdrowia
Powołanie powiatowego pogotowia ratunkowego Ilość zakupionego sprzętu medycznego
Poprawa bezpieczeństwa medycznego mieszkańców powiatu
Skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagnostyczne
Skrócenie czasu dojazdu karetki do zdarzenia
6.
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
Liczba kilometrów ścieżek rowerowych
Ilość osób korzystających z bazy sportowej i rekreacyjnej
Ilość korzystających z informacji turystycznej (osoby)
Ilość korzystających z obiektów turystycznych (osoby)
Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
7.
Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska
Ilość wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.)
Ilość wdrożonych projektów termomodernizacyjnych
Zwiększenie strumienia przetwarzanych i/lub utylizowanych odpadów, Mg
Zmniejszenie kosztów ogrzewania)
Ilość przetworzonych odpadów (m3/miesiąc)



7.	PLAN FINANSOWY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2004-2006

L.p.
Zadanie
Budżet powiatu
 PLN
Budżet państwa, PLN
Środki prywatne, PLN
Środki UE, PLN
Inne
PLN
(gminy)
Łącznie
PLN
1.
Budowa ronda (w Wieruchowie) na skrzyżowaniu ulic Świerkowej i Sochaczewskiej
707.000,00
100.000,00


500.000,00
1307.000,00
2.
Modernizacja ulicy Świerkowej
100.000,00



100.000,00
100.000,00
2a.
Modernizacja ul. Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza
260.000,00



100.000,00
360.000,00
3.
Modernizacja ul. Rolniczej – położenie nakładki asfaltowej
198.000,00



85.000,00
284.000,00
4.
Modernizacja ul. Poniatowskiego od mostka w Rokietnicy do przejazdu PKP– położenie nakładki asfaltowej.
42.700,00



18.300,00
61.000,00
5.
Modernizacja ul. Piastowskiej – położenie nakładki asfaltowej.
26.600,00



11.400,00
38.000,00
6.
Budowa chodnika w Lipkowie.
5.600,00



2.400,00
8.000,00
7.
Budowa chodnika w ul. Wiślanej (50 m.) oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku od Warszawskiej do Rolniczej.
21.000,00



9.000,00
30.000,00
8.
Modernizacja skrzyżowania ul. Bieniewickiej i Gimnazjalnej przy szkole w Bieniewicach (odwodnienie).
14.000,00



6.000,00
20.000,00
9.
Budowa chodnika od stacji Witanów do szkoły w Bieniewicach.
98.000,00



42.000,00
140.000,00
10.
Modernizacja ul. Izabelińskiej – położenie nakładki asfaltowej.
53.960,00



23.100,00
77.000,00
11.
Modernizacja drogi 1524 – Strzykuły – Zielonki – poszerzenie do 6 m. (o 70 cm.) drogi oraz – położenie nakładki asfaltowej od granicy Stare Babice do Strzykuł.
140.000,00



60.000,00
200.000,00
12.
Modernizacja drogi Srzyżew – Szczytno – położenie nakładki asfaltowej.
79.100,00



33.900,00
113.000,00
13.
Modernizacja drogi Gawartowa Wola – Łuszczewek.
162.750,00



69.750,00
232.500,00
14.
Przebudowa drogi powiatowej – ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Mościskach do skrzyżowania z ul. Wieczorka w Laskach
315.000,00


337.500,00
135.000,00
787.500,00
15.
Modernizacja drogi we wsi Zawady – położenie nakładki asfaltowej.
57.000,00




57.000,00
16.
Modernizacja drogi we wsi Pasikonie – położenie nakładki asfaltowej.
42.000,00



78.000,00
120.000,00
17.
Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy – położenie nakładki asfaltowej.
84.000,00



36.000,00
120.000,00
18.
Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej – położenie nakładki asfaltowej.
70.000,00



30.000,00
100.000,00
19.
Modernizacja ulicy Bieniewickiej – położenie nakładki asfaltowej.
52.500,00



22.500,00
75.000,00
20.
Modernizacja drogi Leszno – Bialutki – położenie nakładki asfaltowej.
153.300,00



65.700,00
219.000,00
21.
Budowa drogi Brochów – Strojec.
225.000,00


675.000,00

900.000,00
22.
Utworzenie systemu ewidencji dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu.
280.000,00



120.000,00
400.000,00
23.
Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji wraz z adaptacją obiektów zdegradowanych dla potrzeb Policji






24.
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej / centrum dydaktyczno-szkoleniowe /






25.
Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu (program wykorzystujący środki – PFOŚiGW).
140.000,00



WFOŚiGW
100.000,00
PFOŚiGW
60.000,00
300.000,00
26.
Modernizacja istniejącej bazy domów pomocy społecznej dostosowująca standardy świadczonych usług do wymogów UE.
470.000,00
200.000,00



670.000,00
27.
Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łubcu.

252.000,00



252.000,00
28.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Błoniu, baza szkoleniową dla potrzeb przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji.
15.000,00
15.000,00



30.000,00
29.
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu
100.000,00
150.000,00



250.000,00
30.
Powołanie powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe) i utworzenie na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zintegrowanego ze strażą pożarną i policją.
100.000,00


100.000,00

200.000,00
31.
Zakup nowych urządzeń medycznych – sprzętu do diagnostyki (RTG i USG).
200.000,00


500.000,00

700.000,00
32.
Zakup ambulansu dla powiatowej Jednostki Ratownictwa Medycznego
40.000,00
60.000,00

100.000,00

200.000,00
33.
Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.




PFOŚiGW
15.000,00
15.000,00
34.
Wspieranie gmin we wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.




PFOŚiGW
15.000,00
15.000,00
35.
Opracowanie folderu „Szlaki turystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.


7.000,00

3.000,00
10.000,00
36.
Organizowanie międzygminnych imprez kulturalnych i sportowych.
50.000,00



20.000,00
70.000,00


8.	SYSTEM WDRAŻANIA
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w formie uchwały podejmuje Rada Powiatu, która upoważni Zarząd Powiatu do realizacji zamierzeń i zadań wynikających z planu.
Odpowiedzialnym za wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Zarząd Powiatu, w części dotyczącej działań w infrastrukturze drogowej jest dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu.
W części zadań dotyczących modernizacji bazy i podnoszenia standardu instrumentów opieki społecznej odpowiedzialnym za wdrożenie będzie kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Powiatu. W części zadań związanych z unowocześnieniem systemu i bazy ochrony zdrowia odpowiedzialnym za realizację będzie Pełnomocnik ds. promocji zdrowia.
W szczególności do zadań Powiatu Warszawskiego Zachodniego należeć będzie:
	bieżąca kontrola i monitoring wdrażania projektów/programów,

upowszechnianie informacji o Planie Rozwoju Lokalnego oraz promocja źródeł finansowania,
przygotowywanie rocznych i końcowego raportu ze stanu wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego i przedstawienia go Radzie Powiatu.
Realizacja wszystkich zadań odbywać się będzie poprzez samodzielne realizowanie projektów przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu ze środków własnych. 
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizować będzie zadania związane z podnoszeniem standardu technicznego dróg, promocji kultury i historii, promocji Powiatu.
Zarząd Powiatu może w ramach posiadanych środków budżetowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansować zadania przedstawione do realizacji przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


9.	MONITOROWANIE, OCENA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Monitorowanie Planu
Monitorowanie dostosowane zostanie do zasad monitorowania stosowanych podczas realizowanych projektach w ramach funduszy strukturalnych, a w szczególności brane będą pod uwagę zakładane wskaźniki zgodne z niniejszym dokumentem oraz z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (dotyczy projektów finansowanych w ramach ZPORR.
W szczególności system monitorowania polegać będzie na zbieraniu w ustalonym okresie czasu danych o poszczególnych zadaniach (programach, projektach), porównywaniu ich z zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowaniu przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych decyzji o ewentualnych zmianach.
Monitoring rzeczowy realizować będzie przygotowany do tego pracownik Starostwa Powiatowego przy współudziale drugiej osoby (zasada „dwóch par oczu”). Monitoring finansowy realizowany będzie w Wydziale Budżetowo – Finansowym Starostwa Powiatowego przy współudziale partnerów społecznych. Tutaj także obowiązywać będzie zasada "dwóch par oczu". Ponadto Wydział Kontroli oraz Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego Warszawa Zachód prowadzić będą coroczną kontrolę nad wydziałami realizującymi poszczególne zadania oraz przygotowywać ocenę wdrażania projektów przedstawianą Zarządowi Powiatu.
Oceny planu
Oceny wdrażania „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego” dokonywać będzie Zarządu Powiatu.
Porównywanie uzyskanych rezultatów z zakładanymi wskaźnikami odbywać się będzie każdorazowo w okresie miesiąca po zakończeniu projektu. Oceny rocznej Zarządu Powiatu dokonywać będzie w lutym roku następującego po roku zakończenia danego projektu/-ów. Ocena całości funkcjonowania Planu Rozwoju Lokalnego, jego szerszego wpływu społeczno – ekonomicznego dokona zostanie do dnia 31 marca 2007 roku. Ocena roczna i końcowa przedstawione zostaną w formie raportu rocznego/końcowego przedkładanego Radzie Powiatu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia pełnego roku kalendarzowego.
Komunikacja społeczna planu
Współpraca z partnerami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizowana będzie poprzez:
	konsultacje z liderami reprezentującymi organizacje pozarządowe,
	konsultacje z organami samorządu gminnego,
	prace Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej Zarządzeniem Nr 21/2002 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 marca 2003 roku, w skład której wchodzą reprezentanci organizacji  pracodawców, Izb Rolniczych, związków zawodowych i samorządów.

Ponadto współpraca realizowana będzie poprzez prace innych ciał opiniotwórczych, a także zadania realizowane przez Wydziały Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Promocja planu
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego bezpośrednio jest odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji planu rozwoju lokalnego w powiecie.
Promocja i informacja o projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR odbywać się będzie zgodnie z zapisami „Ogólnego podręcznika wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006” (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie Funduszy Strukturalnych).
Beneficjenci ostateczni (np. jednostki organizacyjne Powiatu) odpowiedzialni są za informowanie społeczeństwa o projektach realizowanych w ramach ZPORR.
Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego wskazywać będą, jakie są główne cele operacyjne i cząstkowe planu.
Informacje przedstawiane będą na łamach lokalnych dzienników, w radiu o zasięgu lokalnym i regionalnym, a także na stronach internetowych powiatu i instytucji zaangażowanych w realizację działania.

