UCHWAŁA NR XVIII/125/2016
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego
na lata 2011 – 2020”

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego
uchwala, co następuje:
§1
Rozdział „V Przedsięwzięcia strategiczne” „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego
na lata 2011 - 2020” przyjętej Uchwałą Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 września 2010r., otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej
Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Pan Jarosław Wądołowski
Wiceprzewodniczący Rady

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 21 stycznia 2016r.
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE
Strategia rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011-2020” zawiera
przedsięwzięcia, które są zgodne z obszarami rozwojowymi powiatu i wpisują
się w wyznaczone cele strategiczne.
Wybór

przedsięwzięć

został

oparty

o

analizę

poszczególnych

uwarunkowań strategicznych, przeprowadzoną analizę SWOT oraz analizę
ankiet mieszkańców powiatu.
Realizacja przedsięwzięć oparta jest przede wszystkim o własne środki
zaplanowane na wykonywanie zadań statutowych, których uzupełnienie będzie
się odbywało za pośrednictwem kredytów, środków pomocowych pochodzących
z polskich funduszy i ewentualnie funduszy Unii Europejskiej.
Główne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów strategicznych:

Nr

1.

2.

Nazwa przedsięwzięcia

POPRAWA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
Przebudowa dr. pow. Nr
1975 B na odc. Cibory
Gałeckie - dr. 8

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1970 B na
odcinku dr.64 - Targonie
Krytuły

Czas
realizacji
zadania

Opis zadania

Całkowity
koszt
przedsięwzięcia

207 900 000
20142015

20132019

odcinek drogi powiatowej, który połączy kilkanaście miejscowości gminy Zawady z dr. Serwisową drogi kraj. 8, stan
nawierzchni bitumicznej o
długości ok. 1600 m, o
szer. 3,5 m – zły
droga powiatowa o dług.
3200 m w złym stanie
technicznym,
wraz
z
systemem dróg gminnych
stanowi połączenie dwóch
dróg krajowych

600 000

3 000 000

3.

Przebudowa dr. pow. Nr
1973 B na odc. granica
powiatów - dr. 64

20132020

4.

Przebudowa dr. pow. Nr
1392 B na odc. Fasty Dobrzyniewo Fabryczne,
dr. pow. Nr 1393 B na
odcinku Dobrzyniewo D.
- Dobrzyniewo Kościelne
- Dobrzyniewo Fabr.

20132017

5.

Przebudowa dr. pow. Nr
1393 B na odcinku Leńce
- Jurowce

20122015

6.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku ul. Białostockiej w
Dobrzyniewie Dużym

20122014

7.

Przebudowa dr. pow. Nr
1427 B Wasilków – Nowodworce - Ogrodniczki

2012

8.

Przebudowa dr. pow. Nr
1429 B Ogrodniczki Ciasne - Grabówka

20112020

9.

Przebudowa dr. pow. Nr
1475 B Grabówka –
Sobolewo oraz drogi
pow.
Nr
1476
B
Sobolewo - Kuriany

20122020

droga o nawierzchni bitumicznej, długości 8800
m, z drogami powiatowymi na terenie innych
powiatów łączy kilka dróg
krajowych, stan techniczny zły
drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 5500
m w złym stanie, stanowią
fragment "małej obwodniicy Białegostoku" jak również dojazd do planowanych węzłów drogowych
dróg krajowych
droga na dług. 3000 m
bez twardej nawierzchni,
na dług. ok. 700 m
nawierzchnia brukowcowa
w stanie złym, stanowi
fragment "małej obwodnicy Białegostoku"
główna ulica Gminy Dobrzyniewo Duże, stan zły,
długości ok. 800 m,
stanowi dojazd do planowanego węzła drogowego
dróg krajowych
droga na dług. 1000 m na
terenie gm. Supraśl bez
twardej nawierzchni, stanowi fragment "obwodnicy
małej Białegostoku"
droga o nawierzchni brukowej - 1941 m w złym
stanie technicznym, żwirowej - 1440 m w złym
stanie technicznym, stanowi fragment małej obwodnicy Białegostoku
drogi bitumiczne 2800 m,
brukowe - 600 m i gruntowe - 2300 m w złym
stanie technicznym, stanowią fragment "małej
obwodnicy Białegostoku"

6 000 000

4 500 000

4 000 000

2 500 000

1 500 000

4 500 000

6 000 000

10. Przebudowa dr. pow. Nr
1469 B na odcinkach:
Protasy-Rafałówka - bez
przejścia przez Dobrzyniówkę - Folwarki Małe;
oraz drogi pow. Nr 1470
B Folwarki Małe-KrasneZabłudów (ul. Chodkiewicza)
11. Przebudowa dr. pow. Nr
1440 B na odcinkach:
Zabłudów-Topolany oraz
Michałowo–Gródek

20142020

drogi o nawierzchni bitumicznej bardzo wyeksploatowanej, długości 11000
m, stanowi dojazd do planowanego węzła na drodze krajowej

8 000 000

20122020

13 000 000

12. Przebudowa dr. Pow. Nr
1483 B na odc. Juchnowiec Kościelny - Biele Wojszki - dr. 19

20112020

13. Przebudowa dr. pow. Nr
1497 B na odc. KoplanyBrończany-Stacja
Lewickie
14. Kontynuacja przebudowy
dr. pow. Nr 1492 B
Hryniewicze-Olmonty–
Stanisławowo
15. Przebudowa dr. pow. Nr
1484 B StanisławowoRzepniki–Wojszki

20122018

16. Przebudowa ciągu dróg
powiatowych: Nr 1506 B
- przejście przez m. Chodory, Nr 1488 B na odc.
Chodory-Dołki, Nr 1555 B
- przejście przez Dołki
17. Przebudowa dr. pow. Nr
1546 B dr. 678 Niewodnica Korycka-Niewodnica Kościelna

20112015

droga o nawierzchni bitumicznej bardzo wyeksploatowana,
długości
do
przebudowy 18000 m,
łączy dwie drogi krajowe,
dwie wojewódzkie oraz
siedziby trzech gmin
droga o nawierzchni bitumicznej długości 13000 m,
brukowej długości 2500 m
w złym stanie technicznym
droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym, długości 4000
m
droga bez nawierzchni
twardej w złym stanie technicznym, długości 2600
m
droga o jezdni bardzo niebezpiecznej (oś jezdni bitumicznej jest przesunięta
w stosunku do osi korony
drogi), długość 13500 m
drogi o nawierzchni żwirowej długości 700 m,
brukowej 1600 m, w złym
stanie technicznym
droga o nawierzchni bitumicznej prowadząca przez
obszar zabudowy nie posiadająca elementów bezpieczeństwa dla osób pieszych, długość 3000 m

3 500 000

20132016
20122020

20112014

12 000 000

2 500 000

2 000 000

10 000 000

2 000 000

18. Przebudowa dr. pow. Nr
1543 B na odcinku:
Choroszcz-Czaplino- Niewodnica Kościelna

20132016

19. Przebudowa dr. pow. Nr
1551 B Porosły-Krupniki

20122016

20. Kontynuacja przebudowy
dr. pow. Nr 1535 B
Białystok-Kruszewo

20112020

21. Przebudowa dr. pow. Nr
1552 B na odc. Al.
Niepodległości

20132014

22. Przebudowa dr. pow. Nr
1397 B dr. 65 - ChrabołyKopisk

20112020

23. Kontynuacja przebudowy
dr. pow, Nr 1418 B na
odc. Mostek-Rybniki - dr.
8

20122018

24. Przebudowa dr. pow. Nr
1374 B na odc. Słomianka - granica powiatów

20122014

25. Przebudowa dróg pow.
Nr 1422 B dr. 19 - Złota
Wieś-Ratowiec-Wólka Ratowiecka oraz Nr 1421 B
Klimki-Wólka Ratowiecka
-Ruda Rzeczka - dr. 19
26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307 B Niemczyn - Jezierzysk - gr.
Powiatów

20112020

20112020

droga o nawierzchni betonowej, bitumicznej i żwirowej - do przebudowy
naw. żwirowa na terenie
gm. Choroszcz i Turośń
Kościelna długości 3000 m
w złym stanie
droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie długości 2000 m
droga o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym
stanie technicznym, prowadzi do Narwiańskiego
Parku Narodowego
ulica miejska (nie posiada
krawężników i chodników)
w bardzo złym stanie technicznym, prowadzi do
węzła na drodze krajowej,
do realizacji po wybudowaniu węzła na dr. kr. 8
droga o nawierzchni bitumicznej żwirowej, łącznej
dług. 11500 m, łączy dwie
drogi krajowe
droga o nawierzchni żwirowej i brukowej, przebudowa rozpoczęta w 2010r., łączy dwie drogi krajowe, w trakcie kontynuacji do wykonania 2600 m
droga o nawierzchni żwirowej, jedyny odcinek
drogi o nawierzchni nietwardej w gm. Tykocin,
długości 2 000 m
drogi o nawierzchni brukowej, gruntowej, żwirowej,
łącznej długości 9700 m

2 500 000

droga o nawierz. brukowej i bitum. w złym stanie tech., łącznej dł. 3300
m, łączy dwa powiaty

3 500 000

1 800 000
6 000 000

1 500 000

7 000 000

4 500 000

1 200 000

8 000 000

27. Przebudowa dr. pow. Nr
1282 B Łużany–Bobrowniki

20122016

28. Przebudowa dr. pow. Nr
1448 B na odc. KuchmyPodozierany

20132018

29. Przebudowa dr. pow. Nr
1428 B Wasilków-Studzianki

20122020

30. Przebudowa ul. Sokołowskiej w m. Łapy Osse (w
ciągu dr. pow. Nr 1527
B)
31. Przebudowa dr. pow. Nr
1521 B Łapy (ul. Nilskiego –Łapińskiego-Łapy
Pluśniaki-Suraż (ul. Piłsudskiego)

2013

20112020

32. Przebudowa dr. pow. Nr
1527 B na odcinku Gąsówka Skwarki–Gąsówka
-Somachy

20152020

33. Przebudowa ciągu dróg
pow.: Nr 1528 B Gąsówka Skwarki-Płonka Kościelna i Nr 2060 B Płonka
Kościelna-Łupianka Stara
–granica powiatów
34. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 B na odc.
Zimnochy - Lesznia

20142020

35. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 B na odc.
ul. Białostockiej w Surażu

20122014

20112014

droga na odc. do przebudowy o nawierzchni żwirowej długości 4600 m,
łączy dwa powiaty
odcinek drogi do przebudowy o nawierzchni żwirowej i brukowej łącznej
długości 5500 m
droga o nawierzchni bitumicznej łącznej długości
8000 m, w złym stanie
technicznym
ulica miejska w bardzo
złym stanie technicznym,
długość odcinka do przebudowy 480 m
droga o nawierzchni bitumicznej, długość odc. do
przebudowy 7600 m, w
złym stanie technicznym
(w tym ul. w mieście Łapy), łączy siedziby dwóch
gmin miejskich a poprzez
drogi 1488 B i 1440 B pięć
siedzib gmin
droga o nawierzchni brukowej w złym stanie technicznym, długość 1282 m,
do realizacji po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej
drogi o nawierzchni bitumicznej łącznej dług. 7500
m, w złym stanie technicznym

3 500 000

droga o nawierzchni powierzchniowo – utrwalanej
długości 3717 m i brukowej dług. 328 m w złym
stanie technicznym
droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym, w terenie zabudowanym brakuje chodników

2 500 000

4 500 000

6 500 000

1 500 000

8 000 000

1 600 000

5 000 000

2 000 000

36. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516 B Turośń
Kościelna - Turośń Dolna
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533 B na odc.
37.
Turośń Dolna-Dobrowoda
- Stacja Baciuty
38. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539 B Choroszcz -Zaczerlany-ZawadyStacja Baciuty

20132016

39. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577 B Pietkowo -Osówka
40. Remont kapitalny mostu
przez rz. Białą k/m Fasty
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1392 B Kozińce - N.
Aleksandrowo - Fasty
41. Remont kapitalny mostu
przez rz. Turośniankę
k/m Wólka w ciągu drogi
powiatowej Nr 1483B
Białystok-Juchn.Kościel.Wojszki - dr. 19
42. Remont kapitalny mostu
przez rz. Narew k/m
Doktorce w ciągu drogi
powiatowej Nr 1575 B

20122015

43. Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi
44. Zakup ciągnika z wielofunkcyjnym
osprzętem
do robót utrzymaniowych
na drogach
45. Budowa
drogi
powiatowej Nr 1426 B
Chmielnik – Łapczyn –
Brzozówka Strzelecka –
Przewalanka – droga
krajowa Nr 8
46 Przebudowa
drogi
powiatowej Nr 1489 B
Żuki
–
Pasynki
Zagruszany

2012

100 000

20132015

1 000 000

20142017
20112020

20112013

20132015

20152020

20162020

20162020

droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie
tech. dł. 3610 M
droga o nawierzchni bitumicznej dług. 3100 m, w
złym stanie technicznym

2 200 000

droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie techn.na terenie gm. Choroszcz 4300 m, na terenie
gm. Turośń K. 4500 m
droga o nawierzchni żwirowej dług. 3202 m, w
złym stanie technicznym
most
trzyprzęsłowy
o
dźwigarach
stalowych,
długość mostu 45,9 m,
rok budowy 1975, stan techniczny niezadowalający
most jednoprzęsłowy o
dźwigarach żelbetowych,
długość mostu 7,0 m, stan
techniczny niezadowalający

5 500 000

most dziewięcioprzęsłowy
o dźwigarach stalowych,
długość mostu 138,8 m,
stan techniczny niezadowalający

29 000 000

2 200 000

2 200 000

7 000 000

2 000 000

5000000
droga o nawierzchni żwirowowo - gruntowej dług.
6100 m i brukowcowej
dług. 600 m, w złym
stanie technicznym
droga o nawierzchni
żużlowej dług. 2800 m,
brukowcowej dług. 850m i
powierzchniowo

4500000

utrwalonej dług. 1400m w
złym stanie technicznym
47 Przebudowa
drogi
powiatowej Nr 1381 B
Tykocin – Sanniki Rzędziany
48
Przebudowa
drogi
powiatowej Nr 1374 B
Tatary – Piaski – Łaziuki Kiślaki – Łazy Małe Słomianka
49
Przebudowa z rozbudową
drogi
powiatowej
Nr
1969 B Rudniki – Łaś
Toczyłowo – Targonie
Wity - Zawady
50 Przebudowa z rozbudową
drogi
powiatowej
Nr
1394 B droga 8 –
Sielachowskie - Osowicze
51 Przebudowa z rozbudową
drogi
powiatowej
Nr
1437 B na odcinku
Słuczanka – Waliły Załuki

1.

PODEJMOWANIE
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH
NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE
BEZROBOCIU PRZY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI GMIN
Aktywizacja
zawodowa
osób bezrobotnych

20162020
20162020

20162020

20162020
20162020

droga o nawierzchni
bitumicznej szer. 3,6m i
dług. 7700m w złym
stanie technicznym
droga o nawierzchni
bitumicznej szer. 3,6m i
dług. 9700m, żwirowej
dług. 850m i gruntowej
naturalnej dług. 1050m w
złym stanie technicznym
droga o nawierzchni
bitumicznej szer. 3,6m i
5,0 dług. 7650m, żwirowej
dług. 2000m i
brukowcowej dług. 800m
w złym stanie
technicznym
droga o nawierzchni
bitumicznej szer. 3,5m
dług. 1800m w złym
stanie technicznym
Droga o nawierzchni
brukowcowej w m.
Słuczanka i Załuki o
łącznej dług. ok. 1500m,
bitumicznej w postaci
powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni
żwirowej dług. 6930m w
złym stanie technicznym

20112020

9000000

12000000

12000000

4500000

6000000

91 000 000
 wsparcie zatrudnienia
osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
poprzez
organizację
prac interwencyjnych

10 000 000

 pomoc w zdobywaniu
doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży
 pomoc w zdobywaniu
nowego zawodu poprzez udział w przygotowaniu
zawodowym
dorosłych
 reintegracja zawodowa
osób korzystających z
pomocy społecznej poprzez
wykonywanie
prac społecznie użytecznych
2.

Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

20112020

4.

Wspieranie
mobilności
zawodowej
i
przestrzennej osób bezrobotnych

Wspieranie zatrudnienia
osób bezrobotnych (będących w trudnej sytuacji

20112020

20112020

5 000 000

4 000 000

87 500 000
 udzielanie osobom bezrobotnym
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 udzielanie
pracodawcom środków na tworzenie nowych miejsc
pracy (wyposażenie lub
doposażenie stanowisk
pracy, prace interwencyjne)

3.

72 000 000

62 000 000

25 500 000

30 000 000

 dofinansowanie studiów
podyplomowych
oraz
szkoleń zawodowych
 dofinansowanie dojazdów skierowanych osób
bezrobotnych na rozmowy
kwalifikacyjne,
do
miejsca
zatrudnienia oraz dofinansowanie kosztów zakwaterowania
 organizacja zatrudnienia w ramach robót
publicznych

29 500 000
500 000

14 000 000

5.

materialnej) w gminach
do realizacji zadań własnych
Promowanie wśród pracodawców
tworzenia
miejsc pracy
PODNOSZENIE STANDARDÓW EDUKACYJNYCH

20112020

 organizacja konferencji,
targów pracy oraz giełd
pracy

3 150 000

I
Liceum
Ogólnoształcące w Łapach
1.

Termodernizacja budynku internatu oraz przebudowa w celu likwidacji
barier architektonicznych

20112012

2.

Doposażenie
pracowni
dydaktycznych

2013

3.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i internatu

20112014

4.

Modernizacja
szkolnej

biblioteki

2014

5.

Modernizacja bazy sportowej

20162018

 docieplenie ścian, stropodachu,
 wymiana obróbek blacharskich,
 wykonanie windy (dla
mieszkańców) internatu
oraz klientów PUP i
Poradni Psych.-Pedag.)
 częściowa
wymiana
sprzętu
komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych
 utwardzenie placu,
 remont drogi dojazdowej
 remont ogrodzenia

7.

8.

1 180 000

110 000

340 000

70 000
 budowa boiska wielofunkcyjnego
 modernizacja bieżni

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
6.

300 000

1 450 000
1 824 000

Likwidacja barier architektonicznych w budynku
szkoły
Zagospodarowanie terenu przy budynku hali
sportowej

20112012

Modernizacja
holu
i
korytarza na I piętrze
budynku szkoły

20112012

20112013

 wykonanie dokumentacji projektowej montaż
windy
 przygotowanie podłoża
 ułożenie nawierzchni z
płyt betonowych
 wykonanie ogrodzenia
 wykonanie posadzek
 wymiana okładzin schodów

350 000
75 000

124 000

 wymiana balustrad
9.

Wykonanie boiska szkolnego, modernizacja ogrodzenia szkoły

20112018

10. Adaptacja pomieszczeń
po kotłowni na muzeum i
świetlicę.
Modernizacja
holu, korytarza i klatki
schodowej
Zespół Szkół w Michałowie

20162020

11. Zaadaptowanie wiaty na
Muzeum Techniki Samochodowej

20112015

12. Wymiana pokrycia dachu
na budynku szkolnym

2010

13. Modernizacja
szkolnej
infrastruktury sportowej

20122013

14. Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych, remont dachu

20112012

15. Zagospodarowanie placu
przy warsztatach szkolnych

20132014

 wykup terenu
 wykonanie dokumentacji projektowej i budowa
 przebudowa ogrodzenia
 przebudowa kotłowni
 wymiana podłóg
 naprawa schodów

805 000

470 000

1 976 000
 opracowanie dokumentacji
 wymiana pokrycia dachowego
 obudowanie wiaty
 wymiana posadzki
 wykonanie instal.oświetl.
 zamontowanie monitoringu
 pokrycie dachu blachodachówką
 wykonanie obróbek blacharskich
 wykonanie boisk do piłki
siatkowej, koszykowej,
ręcznej, nożnej oraz
wyposażenie boisk w
urządzenia sportowe
 wykonanie siedzisk widowiskowych
 docieplenie ścian, stropów, dokończenie wymiany stolarki okiennej i
drzwi
 wymiana instalacji c.o,
 modernizacja kotłowni
 wymiana pokrycia dach.
 wykonanie dróg dojazdowych
 wykonanie miejsc parkingowych
 ułożenie chodnika

200 000

150 000

560 000

776 000

80 000

16. Modernizacja bazy szkoleniowej i usługowej warsztatów szkolnych

20152020

 przedłużenie
kanału
przeglądowego do badania samochodów ciężarowych
 wyposażenie w urządzenia diagnostyczne

Zespół
Szkół
w
Czarnej Białostockiej

729 000

17. Termomodernizacja budynku
szkoły
oraz
modernizacja
instalacji
c.o

20112020

18. Remont pomieszczeń i
schodów
19. Doposażenie bazy edukacyjnej

20112020
20112020

 ocieplenie ścian i stropów
 wymiana drzwi zewnętrznych
 modernizacja instalacji
c.o

549 000

130 000
 zakup programów komputerowych
 zakup
tablicy
interaktywnej
 doposażenie biblioteki w
sprzęt audiowizualny

Centrum Edukacji w
Supraślu
20. Utworzenie
Sportu
i
Aktywnej

180 000

50 000

4 175 000

Centrum
Turystyki

20112012

21. Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku
stołówki szkolnej

20112012

 wykonanie boisk dydaktyczno-rekreacyjnych
(boiska do piłki nożnej,
siatkowej, kort tenisowy)
 utworzenie bazy umożliwiający wypoczynek podczas rajdów konnych i
kajakowych
 zorganizowanie przystani
kajakowej
 zakup samochodu do
przewozu
sprzętu
i
uczestników
 zakup
przyczepy
do
transportu kajaków i
rowerów
 wymiana stolarki okiennej
 docieplenie ścian i stropów
 wymiana pokrycia dach.

900 000

790 000

 adaptacja tarasu
22. Zagospodarowanie terenu przed internatem

2013

23. Remont budynku dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem
terenu
od strony wschodniej

20142015

24. Remont II i III piętra
internatu

2016

25. Remont budynku kotłowni

2017

26. Adaptacja komina
wieżę widokową

na

2017

war-

2018

28. Rozbudowa bazy dydaktycznej dla technika
hodowcy koni

20192020

27. Remont budynku
sztatów szkolnych

 ułożenie parkingu i drogi
kostką brukową
 posadzenie
roślinności
ozdobnej
 malowanie elewacji i
pomieszczeń wewnątrz
budynku
 urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych
 malowanie pomieszczeń
 remont łazienek
 wymiana podłóg
 zmiana pokrycia dach.
 remont elewacji i ścian
wewnątrz budynku
 urządzenie wieży widokowej wzbogaci ofertę
rekreacyjną,
poprawi
wizerunek terenu
 wymiana stolarki
 remont elewacji
 malowanie pomieszczeń
 budowa budynku
 budowa wiaty rekreacyjnej
 budowa wybiegu dla
koni

Centrum Kształcenia
Praktycznego
w
Łapach
29. III etap termomodernizacji budynku CKP w
Łapach
30. Remont i modernizacja
pomieszczeń placówki

300 000

900 000

180 000
80 000
350 000

275 000
400 000

2 130 000
20102012

20132016

 wymiana pokrycia dachowego
 ocieplenie ścian
 wymiana bram wjazdowych
 wymiana pokrycia dachowego na magazynie i
garażu

800 000

480 000

 remonty pracowni dydaktycznych i sal wykładowych
 wymiana instalacji c.o
 pokrycie asfaltem placu
do nauki jazdy i dróg
wewnętrznych
31. Doposażenie bazy szkoleniowo-dydaktycznej

20112015

 zakup samochodu do
nauki jazdy
 zakup urządzeń dydaktycznych
(obrabiarek
sterowanych
numerycznie, stołów spawalniczych, spawarek)
 dostosowanie pracowni
komputerowych
do
kształcenia na odległość
i zdawania zewnętrznych
egzaminów zawodowych
 doposażenie stacji kontroli pojazdów

850 000

20152020

 wymiana instalacji p.poż.
 wymiana sprzętu kuchennego
 remont elewacji budynku; instalacji technicz. i
wyposażenia)

2 400 000

ZWIĘKSZENIE EFEKTYNOŚCI I SKUTECZNOŚCI
I POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

Utrzymanie budynków i
infrastruktury DPS w
Choroszczy

2.

Poprawa warunków technicznych funkcjonowania
DPS w Czerewkach

2 236 000
2011

 modernizacja kotłowni
 modernizacja instalacji
c.o
 docieplenie ścian
 wymiana stolarki okiennej
 remont dachu

1 836 000

2016

 montaż urządzeń monitoringu zewnętrznego
 wymiana ogrodzenia i
bram dostosowanych do
monitoringu

250 000

2017

3.

Podniesienie
jakości
oferty DPS w Jałówce

4.

Poprawa warunków technicznych i warunków bytowych
mieszkańców
DPS w Uhowie

20152020

150 000

1 350 000

1 950 000

20132014

 modernizacja i rozbudowa obiektów (docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia
dachowego,
wymiana
zaworów grzejnikowych)

1 200 000

2015

 zabezpieczenie
przed
sytuacją kryzysową –
wymiana agregatu prądotwórczego
 wymiana
serwera
i
okablowania sieci komputerowej

450 000

2016
5.

 modernizacja
systemu
informatycznego
(wymiana sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania, rozbudowa
sieci)
 budowa
oczyszczalni
ścieków
 modernizacja ogrodzenia
wraz z instalacją monitoringu wizyjnego
 modernizacja
systemu
informatycznego, budowa mieszkań chronionych

 poprawa stanu technicznego posesji (wymiana
ogrodzenia)

Poprawa warunków funkcjonowania Domu Dziecka w Krasnem

300 000
1 270 000

2011

 remont pralni
 remont mieszkania dla
usamodzielniających się

150 000

2013

 zmiana pokrycia dachowego na pałacu,
 zmiana ogrodzenia w

1 120 000



6.

7.

Poprawa warunków funkcjonowania Domu Dziecka w Supraślu
Doskonalenie warunków
bytowych w Ośrodku
Wsparcia dla Osób z
Zaburzeniami
Psychicznymi

2015






Krasnem i budowa w
Zabłudowie
budowa
oczyszczalni
ścieków
naprawa drogi dojazdowej
zakup agregatu prądotwórczego
wymiana ogrodzenia
wymiana drzwi
remont kominów

2 522 000

2010

 kontynuacja rozbudowy i
przebudowy
obiektów
Ośrodka
oraz
zakup
wyposażenia

1 342 000

 wybudowanie obiektów
sportu i rekreacji
 zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych
do 2020  utworzenie, wyposażenie
i zatrudnienie specjalistów

1 100 000

2013

8.

1.

Utworzenie Konsultacyjnego Ośrodka Wsparcia
Rodziny
DOSKONALENIE WARUNKÓW PRACY I JAKOŚCI
DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI POWIATOWEJ
Rozwój
informatyzacji
działalności samorządowej administracji powiatowej

620 000

80 000
100 000
4 814 000

2011

 stworzenie bezpiecznego
połączenia VPN między
PODGiK a Starostwem w
celu konsolidacji danych
w zasobie ewidencji gruntów i budynków oraz
korzystania z nich dla
potrzeb
prowadzonych
postępowań

50 000

2.

3.

Upowszechnianie elektronicznej formy świadczenia usług oraz efektywnej
komunikacji i wymiany
danych on-line ze wszytkimi zainteresowanymi
partnerami administracji
powiatowej

Unowocześnienie zarządzania samorządową administracją powiatową –
jakością
działań
i
bezpieczeństwem posiadanych informacji

20112020

20122013

20112020

2011

 rozwijanie
połączenia
VPN do zainteresowanych gmin powiatu w
celu udostępnienia danych
 stała modernizacja infrastruktury sieciowej, stacji
roboczych i oprogramowania w Starostwie oraz
w jednostkach organizacyjnych

opłaty na koszt
zainteresowanych gmin

 sukcesywne
wprowadzanie aplikacji cyfrowego urzędu i elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach organizacyjnych
(3 x 30 000)
 rozszerzenie
katalogu
usług świadczonych drogą elektroniczną
 uruchomienie publicznego punktu dostępu do
BIP, EBOI i innych zasobów elektron. w siedzibie
Starostwa (infokioski)
 uruchomienie powiatowej elektronicznej platformy konsultacji i dialogu społecznego (zakup
oprogramowania)
 doskonalenie
systemu
zarządzania jakością w
Starostwie zgodnie z
wymaganiami normy ISO
9001

90 000

 stworzenie i wdrożenie
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
informacji zgodnie
z
normą ISO 27001
 zintegrowanie w/w systemu
z
systemem
zarządzania jakością

500 000

bezkosztowo

10 000

3 000

45 000

8 000

4.

Adaptacja budynku przy
ul.Nowowarszawskiej do
potrzeb Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu

2012

 certyfikacja
systemów
zintegrowanych

20132020

 doskonalenie
zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwom
Informacji
 utrzymanie certyfikacji

2013

 utworzenie, wdrożenie i
certyfikacja
systemów
zarządzania
jakością
zgodnie z normą ISO
9001 w 2 wybranych
powiatowych jedn.organ.

10 000

20142020
20112012

 utrzymanie certyfikatów

55 000

 przebudowa z nadbudową, termomodernizacja, wymiana stolarki,
urządzenie biur i pomieszczeń na archiwa, sanitariatów oraz dostosowania
budynku
do
potrzeb osób niepełnosprawnych
 zakup wyposaż. wnętrz

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO
REALIZACJI MISJI I
CELÓW STRATEGICZNYCH

43 000

4 000 000

11 083 000

1.

Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków oraz
opracowanie mapy zasaniczej wybranych obrębów geodezyjnych

20112020

2.

Doskonalenie
systemu
utrzymania, udostępniania i bieżącej aktualizacji
Państwowego
Zasobu
Geodezyjnego i Kartog.

20112012

 wybrane obręby z Gmin
Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Turośń Kościelna,
Juchnowiec
Kościelny,
Zabłudów, Supraśl, Wasilków
 wdrażanie
oprogramowania do prowadzenia i
udostępniania danych z
mapy zasadniczej, mapy
ewidencji
gruntów
i
budynków oraz innych
opracowań

2 000 000

600 000

20112013

 budowa portalu geodezyjnego umożliwiającego
publikacje
danych
z
PZGiK

100 000

20112015

 archiwizacja i oprawa
dokumentacji zmian w
zakresie ewidencji gruntów i budynków

140 000

20112020

 przenoszenie na nośniki
elektroniczne archiwalnej
dokumentacji
prawnej
skutkującej zmiany w
ewidencji gruntów budynków

700 000

20112020

 modernizacja i wymiana
zużytego technologicznie
sprzętu informatycznego
oraz tzw. małej poligrafii
 prowadzenie działań w
zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i
młodzieży oraz pozostałych mieszkańców powiatu
 wykonanie ulotek, folderów, map i innych materiałów promocyjnych
 działania w kierunku promocji powiatu, w tym
także dorobku rolniczego
mieszkańców
powiatu,
wyrobów drobnych rzemieślników, produktów
regionalnych, lokalnych i
innych

150 000

3.

Realizacja projektu p.n.
„Czysty powiat - czysta
ziemia zielona akcja w
powicie białostockim”

20112020

4.

Wspieranie usług turystycznych w tym rozwoju
agroturystyki
Organizacja oraz współuczestnictwo w targach,
wystawach turystycznych
i innych imprezach

20112020

5.

6.

Racjonalizacja wykorzystania oraz modernizacja
obiektów Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej w
Łapach

20112020

400 000

80 000
100 000

6 503 000

2011

 remont budynku przychodni przy ul. Piaskowej
w Łapach (wymiana instal. wod.-kan.i c.o. oraz
prace ogólnoremont.)

330 000

20112012

 prace remontowe dostosowawcze pomieszczeń
szpitala

1 500 000

20102012

 prace termomodernizacyjne budynku szpitala
oraz budynku przychodni
specjalistycznych z częścią administracyjną
 remont pomieszczeń po
poradniach specjalistycznych i adaptacja pod
kątem doskonalenia do
potrzeb oddziału dziecięcego

2 123 000

 zagospodarowanie terenu wokół szpitala (wykonanie podjazdów, miejsc
parkingowych, oświetlenia, dróg, sieci deszczowej
 wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej w oddziałach SP ZOZ

800 000

20122015

7.

Zakup sprzętu i aparatury
medycznej

8.

Udział Powiatu w realizacji projektów zmierzających do zwiększenia
bezpieczeństwa
mieszkańców i ograniczenia
przestępczości

20112020

250 000

1 500 000

2 000 000

20112010

 zakup wyposażenia służącego ochronie życia
ludzi i mienia przed
wszelkimi zagrożeniami
wynikającymi z klęsk żywiołowych i innych nagłych zagrożeń

1 000 000

20112020

 zakup wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie
powiatu oraz zapobiegającego popełnianiu przestępstw
zagrażających
życiu, zdrowiu i mieniu

1 000 000

Podpisał:
Pan Jarosław Wądołowski
Wiceprzewodniczący Rady

