O strategii powiatu słów kilka

Każda odpowiedzialna władza samorządowa powinna podejmować działania, mające na celu
poprawę jakości życia danej społeczności, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie
następnych pokoleń. Ten proces rozpoznawania aktualnych lokalnych potrzeb i ich
zaspakajania, z jednoczesną troską o przyszłe pokolenia, nosi nazwę zrównoważonego
rozwoju. Innymi słowy zaspokajamy obecne potrzeby mieszkańców, jednocześnie starając nie
umniejszać szans przyszłych pokoleń za zaspokojenie ich własnych potrzeb.

Aktualnie tworzona jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata
2020-2030. Chciałbym przedstawić Państwu kilka projektów i kierunków działań, które moim
zdaniem odpowiednio definiują potrzeby w rożnych dziedzinach życia społecznego nie tylko w
gminie Skrzyszów, ale i pozostałych gminach powiatu tarnowskiego. Uważam, że we
wspomnianym powyżej dokumencie powinny się znaleźć następujące zadania:

Budowa drogi powiatowej na terenach gmin Skrzyszów – Ryglice, która połączy drogę
krajową nr 94 z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. To inwestycja, która
odpowiada na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Realizacja projektu
przyczyniłaby się do wzrostu konkurencyjności regionu, mogłoby zwiększyć jego atrakcyjność i
stworzyć warunki do wykorzystania jego wysokiego potencjału. Przedsięwzięcie to skróci dojazd
do węzła autostrady A4 oraz spowoduje przeniesienie części ruchu drogowego z drogi nr
1357K, która stanowi obecnie główne połączenie Tarnowa z południowo-wschodnią częścią
powiatu.

Kolejny wniosek, która moim zdaniem powinna zawierać strategia jest rozbudowa powiatowej
platformy dystrybucji E-usług wewnątrzadministracyjnych.
Zaplanowany projekt polegałby na integracji systemów teleinformatycznych zainstalowanych i
pracujących w gminach powiatu tarnowskiego z systemem teleinformatycznym, pracującym w
powiecie. Zasadniczym jego celem jest rozszerzenie funkcjonalności systemów gminnych oraz
systemu powiatowego w taki sposób, aby wymiana danych pomiędzy systemami była
realizowana automatycznie za pomocą e-usług, co będzie bardzo dużym ułatwieniem dla
gospodarki i mieszkańców.

W swoich działaniach samorząd powiatowy powinien podejmować również działania
proekologiczne. Dlatego warto zastanowić się nad budową biogazowni oraz montażem
ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Skrzyszów.
Nowatorski w naszym regionie projekt zakłada produkcję biogazu z trawy, kiszonki z traw,
słomy, plew, kukurydzy i obornika. Substancja ta może być wykorzystana do wytworzenia
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energii elektrycznej lub paliwa napędowego.

W zakres działań proekologicznych wpisuje się również inne cenne przedsięwzięcie. Wykonani
e systemów do gromadzenia wody deszczowej na terenie indywidualnych gospodarstw
domowych powiatu tarnowskiego.
W ramach projektu przewiduje się budowę podziemnych zbiorników, studni chłonnych, ogrodów
deszczowych lub wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachu,w granicach własnej
nieruchomości chętnych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Mała przydomowa retencja ma na
celu ochronę środowiska naturalnego. Wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzyka powodzi,
podtopień i suszy. To poprawa lokalnego mikroklimatu, utrzymanie wód gruntowych, a przede
wszystkim ograniczenie wykorzystywania wody pitnej.

Jestem głęboko przekonany, że realizacja przedstawionych propozycji przyczyni się do
poprawy jakości życia naszych mieszkańców dziś jak i w przyszłości, dlatego powinny one
zostać uwzględnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata
2020-2030.
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