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11..  PPOODDSSTTAAWWYY  PPRRAAWWNNEE  II  ZZAAŁŁOOśśEENNIIAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCZZNNEE    
  
11..11..  DDeeffiinniiccjjaa  ssttrraatteeggiiii  ii  ppooddssttaawwyy  pprraawwnnee  
 

Realizacja polityki rozwoju lokalnego i realizacja zadań w zakresie 
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty jest podstawowym zadaniem 
samorządu gminnego. JednakŜe aktualna sytuacja gospodarcza kraju 
powoduje, Ŝe Ŝadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków 
budŜetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie moŜe 
pozwolić sobie na rozpraszanie środków finansowych na nieefektywne 
lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawia się konieczność 
opracowania dokumentu o charakterze strategicznym, który ukierunkuje 
realizację zadań pod kątem określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty 
gminnej, ustalenia kolejności ich wdraŜania i kierunków zaangaŜowania 
środków finansowych, zarówno własnych, jak i tych pozyskanych 
z zewnątrz.  
 
Strategia rozwoju określana jest jako „…koncepcja działania 
zmierzającego do zrównowaŜonego i długotrwałego rozwoju, 
przedstawiona w formie zwartego dokumentu zawierającego procedury 
osiągania zamierzonych celów. Dokument taki powinien składać się 
z następujących elementów: diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych 
i mocnych stron, celu strategicznego i celów pośrednich, części dotyczącej 
sposobu realizacji złoŜonych celów, z wyszczególnieniem roli 
poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania 
wdraŜanej strategii”.1 NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe strategia rozwoju 
gminy nie moŜe zastępować działań realnej gospodarki rynkowej, 
albowiem zakresem działań strategicznych objęte będą równieŜ dziedziny 
pozarynkowe oraz bezpośrednio wspomagające rozwój sektora rynkowego, 
a takŜe dziedziny nieobjęte jeszcze przez rynek, głównie ze względu 
na powszechny brak kapitału. W związku z tym moŜna uznać, Ŝe strategia 
wypełnia pole między realną gospodarką rynkową i jej obiektywnymi 
prawami ekonomicznymi, a bieŜącymi obowiązkami administracji 
samorządowej.  
 
Planowanie i zarządzanie strategiczne musi być procesem ciągłym, 
nie tylko w kontekście zarządzania, ale równieŜ w procesie planowania. 
W procesie planowania naleŜy zachować ciągłość poprzez aktualizację 
uwarunkowań rozwoju, priorytetów rozwoju, wizji przyszłości, celów 
operacyjnych, a przede wszystkim programowanych zadań 
i instrumentów ich wdraŜania. Wszelkie programy strategiczne nigdy 
nie będą stanowiły zbioru domkniętego, jak równieŜ harmonogram 
ich wdraŜania nie będzie stały w czasie. MoŜe się bowiem zdarzyć, 
Ŝe pewne projekty będą musiały być opóźnione ze względu chociaŜby 
na brak środków finansowych na ich realizację. Strategia powinna być 
zatem wyborem tych zadań, które naleŜy w pierwszej kolejności wykonać, 

                                                 
1  Hausner J. (red), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, 
s. 16. 
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aby w największym stopniu wspomóc przyszły rozwój gminy. Jest ona 
swoistą mapą dla władz samorządowych, wyznaczającą kierunek rozwoju, 
umoŜliwiający osiągnięcie załoŜonych celów i urzeczywistnienie wizji 
rozwoju gminy. 

 
Samo tworzenie strategii rozwoju, a następnie jej wdroŜenie jest procesem 
bardzo złoŜonym, obejmującym kilka etapów. Dodatkowo, proces ten jest 
procesem iteracyjnym, pozwalającym na ciągłe aktualizowanie załoŜeń 
strategii, dopasowywanie jej zapisów do zmieniających się warunków 
zewnętrznych i potrzeb mieszkańców. Etapy budowy strategii 
przedstawiają się następująco: 

1. Analizy strategiczne - obejmują otoczenie gminy oraz jej terenu 
i mają za zadanie zdiagnozować potencjały rozwojowe 
w odniesieniu do szans i zagroŜeń, jakie niesie ze sobą otoczenie 
zewnętrzne.  

2. Wyniki przeprowadzonych analiz umoŜliwiają dokonanie wyboru 
i opracowanie optymalnej strategii, czyli szczegółowej mapy 
wskazującej precyzyjnie drogi i środki pozwalające gminie podąŜać 
we właściwym kierunku, urzeczywistnić wizję i osiągnąć załoŜone 
cele.  

3. WdroŜenie strategii wiąŜe się równieŜ z realizacją wielu projektów 
strategicznych. 

 
Efektywność wdraŜania strategii rozwoju gminy będzie zaleŜała nie tylko 
od posiadanych do dyspozycji środków finansowych. Będzie równieŜ 
uzaleŜniona od wielu innych czynników, wśród których naleŜy wymienić: 

− Sprawność działania samorządu gminnego; 
− Sprawność współdziałania samorządu gminnego z samorządami 

szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz z wojewódzką 
i centralną administracją rządową i organizacjami pozarządowymi; 

− Społeczne zrozumienie idei strategii rozwoju gminy i jej akceptacji; 
− Skuteczność wdraŜania marketingu, w tym promocji gminy, wobec 

wszelkich potencjalnych inwestorów; 
− Aktywność mieszkańców i firm na terenie gminy w zakresie 

przedsiębiorczości; 
− Współdziałanie róŜnych grup interesu, w tym przedsiębiorców, 

środowiska administracyjnego, ekologów, aktywistów ochrony dóbr 
kultury, urbanistów i innych, wdraŜających w Ŝycie ideę ładu 
przestrzennego na rzecz rozwoju gminy. 

 
Warunkiem efektywności wdraŜanej strategii jest współdziałanie 
wszystkich wymienionych grup podmiotów i koordynacja ich motywacji 
i działań. Właśnie koordynacja działań jest jedną z najwaŜniejszych 
funkcji strategii. 

 
„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 - 2020” będzie 
podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd gminny polityki 
rozwoju lokalnego. Jest dokumentem strategicznym o charakterze 
długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do roku 
2020. Przyjęty horyzont czasowy Strategii oraz jej główne załoŜenia 
nawiązują bezpośrednio do zasad polityki regionalnej państwa i polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej. Zakłada się, Ŝe Strategia będzie bazowym 
dokumentem do opracowania i wdroŜenia na terenie gminy programów 
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i projektów, współfinansowanych ze środków krajowych i funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej w dwóch kolejnych okresach 
programowania (tj. w latach 2007-2013 i 2014-2020).  

  
Planowanie strategiczne spełniać będzie trzy zasadnicze funkcje: 

− Decyzyjną – tworzącą merytoryczne podstawy podejmowania 
decyzji przez podmioty planowania i zarządzania strategicznego. 
W tym przypadku jest to Rada Gminy podejmująca uchwały i Wójt 
podejmujący decyzje dotyczące przedsięwzięć gospodarczych 
i organizacyjnych, które wspomagają rozwój społeczny 
i gospodarczy na terenie gminy; 

− Koordynacyjną – zapewniającą wielostronną spójność strategii 
rozwoju gminy, w tym spójność wewnętrzną celów i działań 
operacyjnych, spójność ze strategią województwa i kraju 
oraz strategiami sektorowymi Rządu RP, a takŜe spójność z planem 
przestrzennego zagospodarowania gminy i województwa;  

− Informacyjną – mającą szeroki wachlarz odbiorców informacji, 
w tym wszelkich adresatów polityki rozwoju gminy, określonej 
w dokumencie strategii. W ramach funkcji informacyjnej dokument 
strategii pełni takŜe szeroko rozumianą rolę edukacyjną. Informuje 
o ideach rozwoju gminy oraz o sposobach wdraŜania tych idei. 

  
Poszczególne funkcje planowania strategicznego będą podejmowane 
w pełnym zakresie w procesie zarządzania wspomaganiem rozwoju gminy, 
czyli w procesie wdraŜania strategii w Ŝycie, poprzez realizację 
poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych, społecznych 
i organizacyjnych.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
gmina jest „wspólnotą samorządową posiadającą odpowiednie terytorium, 
wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność”. Artykuł 7 powyŜszej ustawy dokładnie precyzuje 
zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty. 
W szczególności dotyczą one: 

− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, 

− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

− lokalnego transportu zbiorowego, 
− ochrony zdrowia, 
− pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
− gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
− edukacji publicznej, 
− kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
− kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych, 
− targowisk i hal targowych, 
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− zieleni gminnej i zadrzewień, 
− cmentarzy gminnych, 
− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaŜenia 
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych, 

− polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki 
socjalnej, medycznej i prawnej, 

− wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
− promocji gminy, 
− współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
− współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw2. 
 
Analizując powyŜszy katalog zadań, moŜna wyciągnąć wniosek, iŜ 
ze względu na szeroki zakres wymienionych kompetencji 
oraz zróŜnicowanie obowiązków obligatoryjnie wykonywanych 
przez gminę, konieczne jest ustalenie pewnej hierarchii celów i kolejności 
działań. śadna gmina (ze względu na szczupłość swojego budŜetu – 
szczególnie dotyczy to gmin wiejskich) nie moŜe pozwolić sobie 
na rozpraszanie środków finansowych na nieefektywne działania. Oznacza 
to konieczność opracowania strategicznego dokumentu, 
który ukierunkuje realizację zadań gminy pod kątem: 

− Określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty gminnej; 
− Ustalenia kolejności realizacji zadań; 
− Kierunków zaangaŜowania środków finansowych, zarówno 

własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz. 
 
Dokumentem, który realizuje powyŜsze załoŜenia jest niniejsza „Strategia 
Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 - 2020”. 

 
NaleŜy ponadto zauwaŜyć, iŜ strategie rozwoju lokalnego uzyskały 
usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3. W art. 9 cytowanego aktu 
prawnego ustawodawca określił, Ŝe strategiami rozwoju są: 

− Strategia rozwoju kraju; 
− Strategie sektorowe; 
− Strategie rozwoju województw, o których mowa w art.11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa4; 
− Strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów 

oraz strategie rozwoju gmin5. 
 
11..22..  MMeettooddaa  oopprraaccoowwaanniiaa  ssttrraatteeggiiii  

 
„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 - 2020” spełnia 
zarówno wymogi oraz kryteria europejskiej polityki strukturalnej jak 
i krajowej polityki regionalnej, wynikające między innymi                            

                                                 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).  
3 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.06.227.1658. 
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U.01.142.1590 z późn. zm. 
5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DZ.U.06.227.1658. 
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z obowiązujących przepisów oraz określonych dokumentów 
programowych (np. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 
2013). Opracowana ona została w oparciu o następujące zasady: 

− Koncentracji środków – tworzenie ram finansowych w oparciu 
o hierarchię priorytetów odpowiadającą waŜności sformułowanych 
celów; 

− Dodatkowości – wysokość wydatków własnych na planowane 
zadania nie powinna ulegać zmniejszeniu z racji wsparcia przez 
publiczne środki zewnętrzne; 

− Subsydiarności – wszelkie decyzje podejmowane są na moŜliwie 
najniŜszym szczeblu, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
współfinansowania zadań realizowanych w ramach kompetencji 
poszczególnych szczebli; 

− Partnerstwa – w proces przygotowania, monitorowania i oceny 
powinny być włączone wszystkie zainteresowane instytucje 
i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społeczno – 
gospodarczych. Fundamentem rozwoju lokalnego musi być równieŜ 
zapewnienie zdolności współdziałania podmiotów publicznych 
i prywatnych; 

− Monitorowania – systematyczne gromadzenie danych na temat 
postępu wdraŜania strategii pozwoli na ocenę trafności kierunków 
jej realizacji oraz umoŜliwi ich weryfikację w związku 
ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. 

 
Strategia została przygotowana według uzgodnionej na szczeblu krajowym 
struktury dokumentu, zapewniającej odpowiedni poziom standaryzacji 
i porównywalności treści strategii dla samorządów wojewódzkich Polski6. 
Dokument Strategii składa się z pięciu podstawowych części: 

I. Podstaw prawnych i załoŜeń metodologicznych; 
II. Diagnozy stanu wyjściowego oraz przyszłych uwarunkowań 

rozwoju gminy (w tym uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych); 

III. Analizy strategicznej - analizy SWOT; 
IV. Celów i priorytetów rozwoju gminy do roku 2020; 
V. Opisu systemu wdraŜania i monitorowania Strategii 

oraz źródeł finansowania. 
 
NaleŜy jeszcze dodać, iŜ powyŜsza struktura dokumentu nawiązuje 
bezpośrednio do zaakceptowanego w dniu 1 sierpnia 2007 roku przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego vademecum dla jednostek samorządu 
terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007-2015”7. 
Dokument ten powstał w celu ułatwienia jednostkom samorządu 
terytorialnego sporządzenia strategii rozwoju lokalnego tak, by były one 
jak najbardziej spójne z dokumentami na szczeblu krajowym 
i regionalnym i mogły stanowić źródło odniesień w procesie ubiegania się 
o środki zewnętrzne. NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem 
inwestycyjnym będzie warunkiem formalnym ubiegania się o środki 

                                                 
6 Zarys metodyki opracowania programów strategicznych, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 
Warszawa, październik 2004. 

7 Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007-
2015”, www.rpo.lubelskie.pl. 
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w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013”8.  
 
Podsumowując podkreślić naleŜy, iŜ „Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica 
na lata 2008 – 2020” jest zgodna z cytowanym wcześniej vademecum 
zarówno pod względem samej struktury dokumentu, jak i struktury 
celów. 
 

Ryc.1.1. Struktura celów wg vademecum „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007-2015”. 
 

 
 

Źródło: „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007-2015”, www.rpo.lubelskie.pl. 
 
 

11..33..  KKoonnssuullttaaccjjee  ssppoołłeecczznnee  
 

„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 – 2020” opracowana 
została w partnerstwie z róŜnymi podmiotami Ŝycia gospodarczego 
i społecznego gminy. Takie podejście miało na celu:  

− Wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami 
lokalnej społeczności; 

− ZapobieŜenie sytuacji, w której strategia funkcjonuje jako 
„dokument władzy lokalnej”, która sama go napisała i sama 
realizuje; 

− Uzmysłowienie uczestnikom, iŜ strategia stanowi podstawę 
koordynacji działań róŜnych podmiotów tak, aby wzajemnie 
uzupełniały się i przynosiły efekt synergiczny.  

 

                                                 
8Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, www.rpo.lubelskie.pl. 
 

Zadania  
(Co jest do zrobienia ?) 

Kierunki działa ń 
(Jakie zastosować narzędzia?) 

 

Cele operacyjne  
(W jaki sposób chcemy to osiągnąć?) 

 

      Cele strategiczne   
(Co chcemy osiągnąć?  

 Misja  
  Cel generalny 
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Kolejne etapy prac nad dokumentem prowadzone były z przekonaniem, 
Ŝe by mieszkańcy identyfikowali się ze strategią musi ona zawierać 
wspólną wizję dotyczącą kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. 
W związku z tym przeprowadzony proces opracowania strategii 
skoncentrowany był na budowie systemu, w którym mieszkańcy, 
instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz 
rozwoju gminy, nawiązując przy tym dialog w układzie władza – 
społeczność lokalna. Jest to o tyle istotne, Ŝe zakres strategii nie powinien 
ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leŜą 
w kompetencjach gminy, ale powinien obejmować zagadnienia rozwoju 
w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność).  
 
W proces budowania strategii dla Gminy Sosnowica zaangaŜowani byli 
przedstawiciele róŜnych podmiotów, w tym: 

− Przedstawiciele władz gminy; 
− Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy; 
− Przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
− Przedstawiciele przedsiębiorców; 
− Lokalni liderzy; 
− Przedstawiciele innych grup występujący z pozycji interesariuszy. 

 
Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych przedstawia tabela 
zamieszczona poniŜej. 

 
Tabela 1.1. Harmonogram konsultacji społecznych. 
 

Termin i miejsce spotkania 
konsultacyjnego 

Program konsultacji (realizowane zagadnienia)  

29 października 2007 roku, Sosnowica 1. Definicja strategii, podstawy prawne i metodologia; 
2. Omówienie kolejnych etapów prac nad strategią; 
3. Przedstawienie załoŜeń i wyników diagnozy prospektywnej gminy; 
4. Omówienie wniosków wynikających z diagnozy; 
5. Charakterystyka analizy SWOT; 
6. Wspólne opracowanie wstępnej analizy SWOT.  

6 listopada 2007 roku, Sosnowica 1. Opracowanie analizy SWOT; 
2. Badanie siły powiązań pomiędzy czynnikami ujętymi w analizie SWOT; 
3. Określenie typu strategii dla obszarów objętych badaniem; 
4. Dyskusja, pytania i propozycje. 

13 listopada 2007 roku, Sosnowica 1. Przedstawienie propozycji struktury celów wraz z uzasadnieniem; 
2. Cel nadrzędny (generalny) – ustalenie wersji ostatecznej; 
3. Opis priorytetów (celów strategicznych) – ustalenie wersji ostatecznej; 
4. Opis celów operacyjnych – ustalenie wersji ostatecznej; 
5. Przedstawienie propozycji kierunków działań realizowanych w ramach strategii – ustalenie wersji 

ostatecznej; 
6. Opracowanie systemu wdraŜania i monitorowania strategii. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie harmonogramu spotkań konsultacyjnych. 

 
NaleŜy dodać, iŜ konsultacje społeczne prowadzone były w róŜnych 
formach, w zaleŜności od sytuacji i potrzeb. Wśród podstawowych naleŜy 
wymienić: 

− Warsztaty – dotyczyły badania potencjałów rozwojowych gminy 
oraz opracowania analizy SWOT; 

− Wykłady – związane były z zapoznaniem uczestników z etapami 
prac i metodologią opracowania strategii; 

− Dyskusje panelowe – dotyczyły analizy propozycji i ustalania 
ostatecznej wersji struktury celów; 

− Spotkania robocze – ich tematyka dotyczyła uzgodnień elementów 
zarządzania i monitorowania strategią. 
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Podkreślić naleŜy, Ŝe kaŜdy element niniejszego dokumentu konsultowany 
był juŜ w fazie jego tworzenia, co zapewniało bezpośredni wpływ władz 
gminy na zapisy w nim zawarte. Takie podejście gwarantuje, 
iŜ proponowane rozwiązania i przedsięwzięcia rozwojowe będą nie tylko 
realne ekonomicznie, ale równieŜ akceptowane społecznie i politycznie, 
zgodne ze zrównowaŜonym rozwojem i wykonalne technicznie. 

 
11..44..  ŹŹrróóddłłaa  iinnffoorrmmaaccjjii  
 

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano wszystkie 
dostępne źródła informacji dotyczące samej gminy Sosnowica jak i jej 
otoczenia zewnętrznego. Korzystano tutaj przede wszystkim z danych GUS 
dostępnych na oficjalnej stronie internetowej tego urzędu: 
www.stat.gov.pl. Uwzględniono przede wszystkim dane statystyczne 
z końca roku 2005, a w przypadku rolnictwa wykorzystano wyniki 
Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Ponadto, zakres badań został 
poszerzony o dane przekazane w formie ankiet bezpośrednio z Urzędu 
Gminy w Sosnowicy. 
 
Natomiast w części niniejszego dokumentu, dotyczącej rynku pracy 
i bezrobocia, istotne były informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
zamieszczone na jego oficjalnej stronie internetowej: www.wup.lublin.pl.  
 
Niezwykle przydatne były teŜ informacje dostępne na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl) 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(www.wios.lublin.pl).  
 
Dodatkowo dla zachowania spójności „Strategii Rozwoju Gminy 
Sosnowica na lata 2008 - 2020” z dokumentami planistycznymi 
na szczeblu regionalnym i krajowym, wykorzystano i uwzględniono zapisy 
następujących dokumentów: 

− Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)9; 
− Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 201510; 
− Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-202011; 
− Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2007 – 201312. 
 
Podkreślić naleŜy, iŜ analiza pozyskanych danych prowadzona była przy 
ścisłej współpracy pracowników jednostek gminy i w trakcie konsultacji 
z jej władzami. Tak określona metoda pracy miała na celu uniknięcie 
nadinterpretacji informacji oraz wyciągania wniosków niezgodnych 
ze stanem faktycznym. 

  
 
 
 

                                                 
9 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, www.mrr.gov.pl. 
10 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 
roku, www.mrr.gov.pl.  

11Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, załącznik do uchwały 
nr XXXVI/530/2000 z dnia 4 lipca 2005 roku Sejmiku Województwa Lubelskiego 

12Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
www.rpo.lubelskie.pl. 
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22..  DDIIAAGGNNOOZZAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  ––  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  GGMMIINNYY    
 
22..11..  PPoołłooŜŜeenniiee  ii  ppooddzziiaałł  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyy  
 
2.1.1. PołoŜenie 
 

Gmina Sosnowica połoŜona jest w południowej części powiatu 
parczewskiego, w województwie lubelskim, na terenie subregionów 
Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i Polesia Lubelskiego. Gmina jest 
usytuowana w granicach zlewni rzeki Piwonii Parczewskiej (dopływ 
Tyśmienicy) wraz z dopływami oraz Piwonii Górnej. WzdłuŜ zachodniej 
i północno – zachodniej granicy gminy płynie ciek wodny Kanał Wieprz - 
Krzna.  
 
Opisywana jednostka samorządowa od północy graniczy z gminą Dębowa 
Kłoda, od zachodu z gminą Uścimów (powiat lubartowski), od południa 
z gminą Ludwin (powiat łęczyński), od wschodu z gminą Urszulin, 
a od północnego - wschodu z gminą Stary Brus. NaleŜy jeszcze uzupełnić, 
iŜ te dwie ostatnie gminy naleŜą do powiatu włodawskiego. Powierzchnia 
gminy Sosnowica wynosi 172,35 km2. 
 

Ryc. 2.1 Lokalizacja gminy Sosnowica w województwie lubelskim. 
 

 
Źródło: www.wikipedia.pl. 
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Usytuowanie gminy w stosunku do najwaŜniejszych ośrodków 
administracyjnych przedstawia się następująco:  

− 59 km od Lublina (miasto wojewódzkie); 
− 21 km od Parczewa (miasto powiatowe); 
− 61 km od Chełma;  
− 40 km od Włodawy. 

 
2.1.2. Podział administracyjny 
 

Gminę Sosnowica tworzy 21 miejscowości wiejskich, które w zakresie 
realizacji zadań administracyjnych zorganizowane są w 14 sołectwach. 
Ich wykaz, wraz z przynaleŜnymi miejscowościami, przedstawia się 
następująco: 

1. Górki;  
2. Komarówka;  
3. Kropiwki;  
4. Lejno (w skład sołectwa wchodzi takŜe miejscowość Zamłyniec);  
5. Lipniak;  
6. Olchówka - Mościska;  
7. Nowy Orzechów; 
8. Stary Orzechów;  
9. Pieszowola;  
10. Sosnowica (w skład sołectwa wchodzą równieŜ miejscowości 

Bohutyn, Pasieka i Libiszów);  
11. Sosnowica Dwór (w skład sołectwa wchodzą takŜe miejscowości 

Izabelin i Zacisze);  
12. Turno (w skład sołectwa wchodzi równieŜ miejscowość PGR Turno);  
13. Zienki;  
14. Zbójno.  

 
Gmina Sosnowica jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia 
Społeczności Lokalnych i Regionalnych „Euroregionu Bug”. 

 
22..22..  WWaarruunnkkii  nnaattuurraallnnee  
 
2.2.1. PodłoŜe geologiczne 
 

Obszar, na którym połoŜona jest gmina Sosnowica, w większości 
ma charakter płaskich równin denudacyjnych. Na jego obrzeŜach 
występują zabagnione równiny akumulacji holoceńskiej (np. doliny 
Piwonii, Białki i Tyśmienicy). Teren urozmaicają nieduŜe zagłębienia 
krasowe oraz torfowiska. 
 
PodłoŜe geologiczne omawianego obszaru stanowi zrębowa strefa 
platformy wschodnioeuropejskiej, którą pokrywają osady paleozoiczne. 
Wśród nich największe znaczenie mają węglonośne osady górnego 
karbonu. WyŜej zalegają mezozoiczne skały jurajskie i kredowe, zaścielone 
morskimi osadami trzeciorzędowymi. Do występujących utworów 
czwartorzędowych naleŜą: piaski, Ŝwiry i gliny morenowe pochodzenia 
lodowcowego. W obniŜeniach terenu znajdują się torfy, iły i mułki. 
Na urozmaicenie rzeźby terenu znaczący wpływ miały procesy krasowe, 
w wyniku których powstało wiele zagłębień bezdopływowych oraz jeziora. 
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2.2.2. Warunki hydrograficzne 

 
 Stosunki wodne na terenie gminy są skomplikowane i często pojawiają 
się trudności dotyczące dokładnego określenia długości rzek, 
czy powierzchni poszczególnych zlewni. Sytuacja ta wynika z charakteru 
środowiska przyrodniczego (zabagnienie, niepewny miejscami dział 
wodny), a takŜe ze stale obserwowanych zmian antropogenicznych. Teren 
gminy odwodniany jest przez dwie rzeki Piwonię i Bobrówkę. Obie te rzeki 
są prawymi dopływami rzeki Tyśmienicy.  
 
Pierwsza z wymienionych powyŜej rzek ma długości 62,71 km, 
zaś całkowita powierzchnia jej zlewni wynosi 579,33 km2. NaleŜy 
zauwaŜyć, iŜ dolina Piwonii została mocno przekształcona działalnością 
człowieka. O sile tej działalności, świadczy fakt, Ŝe według „Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego” Piwonia zaczynała się na łąkach koło 
Sosnowicy. Natomiast obecnie za jej początek przyjmuje się torfowiska 
leŜące niemal 20 km dalej na południe, przy jeziorach uściwierskich13. 
 
Natomiast całkowita długość Bobrowki wynosi 24,15 km, a powierzchnia 
zlewni 134,65 km2. Wypływa ona z jeziora Gumienko na terenie gminy 
Sosnowica. NaleŜy jeszcze dodać, iŜ zlewnia Bobrówki w całości połoŜona 
jest na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. W jej granicach 
lub bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się 14 jezior, z których część 
nie ma powierzchniowego odpływu. W słabo urozmaiconym 
hipsometrycznie terenie przewaŜają akumulacyjne równiny piaszczyste 
i torfowiskowe obniŜenia. Dział wodny jest niewyraźny, w kilku miejscach 
przecięty jest rowami, które łączą zlewnię Bobrówki ze zlewniami innych 
rzek, w tym Piwonii Północnej i OchoŜy14.  
 
Przez teren gminy przepływa równieŜ kanał Wieprz – Krzna, oddany 
do eksploatacji w 1961 roku. Jest najdłuŜszym (139,88 km) kanałem 
nawadniającym w Polsce. UmoŜliwia przerzut wody ze środkowego 
Wieprza do zlewni Mogielnicy, Świnki i Tyśmienicy w dorzeczu Wieprza 
oraz do zlewni Włodawki, Hanny i Krzny w dorzeczu Bugu. 
Jest on równieŜ osią duŜego systemu melioracyjnego dla potrzeb rolnictwa 
(nawadnianie uŜytków zielonych) oraz stawów rybnych.  
 
Dla potrzeb systemu przystosowano szereg naturalnych jezior, 
ogroblowując je i zwiększając pojemność. Na terenie gminy Sosnowica 
do potrzeb zbiorników retencyjnych w systemie przedmiotowego kanału 
wykorzystano jeziora Tomaszne i Skomelno. Natomiast wodą z niego 
uzupełniane są jeziora: Białe Sosnowickie i Czarne Sosnowickie. Długość 
kanału na terenie gminy Sosnowica wynosi 20,0 km15. 
 
NaleŜy jeszcze dodać, iŜ na terenie gminy połoŜonych jest pięć 
naturalnych jezior oraz 30 stawów zgrupowanych w trzech kompleksach: 

                                                 
13 Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych, 
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 4.  
14 Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych, 
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 7.  
15 Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych, 
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 9. 
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− Libiszów; 
− Sosnowica; 
− Pieszowola. 

 
Podstawowe parametry jezior przedstawione zostały w tabeli 
zamieszczonej poniŜej.  

 
Tabela 2.1. Podstawowe parametry jezior na terenie gminy.  
 

Głębokość (m) 
L.p. Nazwa jeziora 

Powierzchnia 
(ha) 

Pojemność 
(tyś. m3) Max. Średnia 

Długość linii 
brzegowej 

(m) 
1. Białe Sosnowickie 144,8 2018 2,70 1,30 5426 
2. Cycowe 11,3 287 4,10 2,60 1235 
3. Czarne Sosnowickie 33,8 1968 15,60 5,10 2519 
4. Gumienko 4,5  4,4  775 
5. Skomelno 74,0 750 6,5 6,0 3650 
6. Tomaszne 95,0 2208 3,1 2,4 3650 
7. Zienkowskie 7,6 204 4,90 2,70 1113 

 

Źródło: Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód 
powierzchniowych, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 9. 

 
Naturalny charakter posiadają jedynie jeziora: Cycowe, Gumienko 
i Zienkowskie. Natomiast jeziora Skomelno i Tomaszne zostały sztucznie 
ogroblowane i włączone do systemu Kanału Wieprz – Krzna (KWK) 
jako zbiorniki retencyjne. Z kolei jeziora Białe Sosnowickie i Czarne 
Sosnowickie wykorzystywane są do produkcji rybackiej, a ich wody 
uzupełniane są z KWK. 
 
NaleŜy zauwaŜyć słabą jakość wód w lokalnych ciekach i zbiornikach 
wodnych, które tylko okresowo dopuszczane są do kąpieli, 
co zdecydowanie ogranicza atrakcyjność turystyczną gminy. 
 

2.2.3. Zasoby leśne 
 

Na terenie gminy Sosnowica grunty leśne zajmują ogółem powierzchnię 
7613 ha, z czego 7497 ha stanowią lasy. Struktura własności przedstawia 
się następująco: 

− Lasy Państwowe: 6203 ha (82,7%); 
− Lasy prywatne: 1294 ha (17,3%). 

 
NaleŜy zwrócić uwagę na wysoką lesistość gminy, której wskaźnik osiąga 
wartość 43,5%. PrzewyŜsza on zdecydowanie zarówno średnią wojewódzka 
(22,3%), jak i powiatową (25%).  
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Tabela 2.2. Leśnictwo (31.12.2004). 
 

Powierzchnia gruntów leśnych 
z ogółem publiczne 

w tym 
Gmina 

Ogółem 
w tym 
lasy razem 

własność 
Skarbu 
Państwa 

w zarządzie 
Lasów 

Państwowych 

w zasobie 
Agencji 

Nieruchomości 
Rolnych 

własność 
gmin 

Lesistość 

w ha  
Dębowa Kłoda 6056 5906 4987 4975 4958 13 12 31,4 
Jabłoń 1468 1453 581 581 572 1 - 13,1 
Milanów 2173 2136 1533 1530 1523 5 3 18,3 
Parczew 3791 3734 2273 2273 2181 10 - 25,5 
w tym miasto 6 - 6 6 6 - - - 
Podedwórze 1671 1663 727 727 714 6 - 15,5 
Siemień 1468 1467 251 247 233 3 4 13,2 

Sosnowica 7613 7497 6203 6193 5088 161 10 43,5 
POWIAT 24239 23856 16554 16525 15268 199 29 25,0 
WOJEWÓDZTWO 569285 560927 350385 349414 329290 2362 969 22,3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl 
 

Podkreślić naleŜy, iŜ obszary leśne w kontekście efektywnego ich 
wykorzystania naleŜy zaliczyć do najwaŜniejszych potencjałów 
rozwojowych gminy. Znajduje to równieŜ wsparcie w fakcie, iŜ obszar 
gminy zaliczany jest do stref największego nasłonecznienia w kraju. 

 
2.2.4. Obszary chronione 
 

Gmina Sosnowica posiada ponad pryecitne walory pryzrodnicze, które 
stanowi jej największe bogactwo.Najcenniejsze obiekty i obszary zostały 
objęte róŜnymi formami ochrony przyrody stanowiącymi około 68% 
powierzchni gminy.  
Najistotniejszą rolę odgrywa utworzony w 1990 roku Poleski Park 
Narodowy, zajmujący południowo – wschodnią część gminy Sosnowica. 
Na terenie gminy zajmuje obszar 2 392,4 ha, co stanowi niecałe 25% 
jego całkowitej powierzchni. Wokół Poleskiego Parku Narodowego 
wyznaczono otulinę, która w gminie obejmuje południowo – wschodnią 
część Czerniejewa do Nowego Orzechowa. Pełni rolę naturalnej strefy 
Ochronnej dla wybitnych walorów przyrodniczych parku. Część otuliny 
zajmuje Poleski Park Krajobrazowy utworzony w 1983 roku. Na terenie 
gminy leŜą dwie z jego 4 enklaw o łącznej powierzchni 1 083 ha, 
co stanowi około 21% całkowitej powierzchni PPK. Funkcję otuliny 
Poleskiego Parku Krajobrazowego pełni Poleski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, zajmujący prawie całą powierzchnię gminy (8 390 ha), 
z wyjątkiem niewielkiego skrawka na bez północy i północnym – 
wschodzie.  
 Na obszarze gminy zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody. Pierwszym 
z nich to „torfowisko przy jeziorze Czarnym Sosnowickim”utworzony 
w 1959 roku, który ma status ścisłego rezerwatu florystycznego 
o powierzchni 46,17 ha. PołoŜony jest on w Leśnictwie Jedlanka. Chroni 
okazałe torfowisko wysokie typu kontynentalnego, bardzo rzadko 
występujące Polsce. Rosną tam karłowate sosny, brzozy oraz rzadkie 
rośliny bagienne, niektóre dochodzące do 2 m wysokości. W rezerwacie 
występuje 21 zespołów roślinnych, a interesująca i bogata w rzadkie 
odmiany flora naczyniowa liczy ok. 320 gatunków. Wśród rzadkich 
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gatunków występuje widłak torfowy, 3 gatunki rosiczki owadoŜernej 
oraz wywłócznik skrętoległy.  
Na oddzielną uwagę zasługuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie 
Zachodnie” o łącznej powierzchni 200 tysięcy km2. Utworzony on został              
w 2002 roku przez UNESCO i leŜy na skrzyŜowaniu strategicznych 
korytarzy ekologicznych o europejskim znaczeniu. Obejmuje tereny 
na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim o unikalnych w skali 
światowej walorach przyrodniczych (ekosystemy wodne i torfowiskowe 
oraz niepowtarzalne mozaiki kulturowej Polesia Zachodniego). . Swoim 
zasiegiem obejmuje cały teren gminy Sosnowica. Ma on charakter 
Transgranicznego Obszaru Chronionego. Stanowi on jeden z trzech 
transgranicznych obszarów chronionych (TOCh), znajdujących się w 
województwie lubelskim.  
 
NaleŜy jeszcze wspomnieć, iŜ w kompleksie Poleskiego Parku Narodowego 
znajdują się „Łąki Zienkowskie” oraz kompleks stawów w Pieszowoli 
z bardzo cennym starodrzewiem dębowym, zlokalizowane na terenie 
gminy Sosnowica. Są one jednym z dwóch duŜych kompleksów łąkowych 
w granicach Poleskiego Parku Narodowego, leŜących na południowej 
Krawędzi Garbu Włodawskiego. Mają kształt równoleŜnikowej niecki 
o szerokości 1 km i długości 9,5 km, rozciągającej się ze wschodu 
na zachód. 
 
Na terenie gminy występują równieŜ liczne pomniki przyrody. 
Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć: 

− Dąb szypułkowy o obwodzie 505 cm (o nazwie „Rybak”) - rośnie 
w parku dworskim załoŜonym przez hetmana Sosnowskiego;  

− Jawor o obwodzie 430 cm - rośnie w pobliŜu siedziby Nadleśnictwa;  
− Klon zwyczajny o obwodzie 365 cm - rośnie w pobliŜu siedziby 

Nadleśnictwa;  
− Stanowisko zimoziołu północnego o powierzchni 0,01ha na terenie 

Leśnictwa Sosnowica;  
− Trzy dęby szypułkowe o obwodzie 470, 410, 360 cm - rosną 

w parku podworskim.  
  

Gmina Sosnowica w całości leŜy na terenie Poleskiego Obszaru Węzłowego 
o randze międzynarodowej „Polesie”który posiada swoje przedłuŜenie 
na terenie Ukrainy, naleŜący do Krajowej Sieci Ekologicznej (EECONET-
PL) z Segmentu Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). Dzięki ostoi 
CORINE (Lasy Parczewskie) znajduje się w programie CORINE Biotop, 
właczonym do sieci NATURA 2000. Ostoja dotyczy głównie ochrony 
dzikich ptaków i siedlisk naturalnych. 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Analizapotencjałów rozwojowych gminy Sosnowica; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład 
Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie; Lublin 2007 
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Ryc. 2.2. Układ obszarów chronionych na terenie województwa lubelskiego. 
 

 
Źródło: www. wioś.lublin.pl. 
 
2.2.5. Warunki glebowe 
 

Pokrywa gleb występujących na terenie gminy jest zróŜnicowana pod 
względem typów i klas bonitacyjnych. PrzewaŜają gleby bielicowe powstałe 
na glinach morenowych (III i IV klasa bonitacyjna). Natomiast na terenach 
podmokłych występują gleby mułowo - bagienne i torfowe. W wyŜej 
połoŜonych partiach terenu występują gleby bielicowe pochodzenia 
piaszczysto - pyłowego, wyjątkowo ubogie w składniki pokarmowe (IV i V 
klasa bonitacyjna). 

 
Jeśli chodzi natomiast o wskaźnik bonitacji oraz jakości i przydatności 
rolniczej, to na terenie gminy Sosnowica osiąga on wartość 30 – 40 
punktów, co jest wynikiem bardzo słabym, nie tylko w skali powiatu 
parczewskiego, ale równieŜ całego województwa. Na terenie gminy 
około 86% gleb zalicza się do gleb kwasnych i bardzo kwaśnych, które 
wymagają wapnowania w stopniu koniecznym, potrzebnym i wskazanym, 
w celu zneutralizowania kwaśnego odczynu, co wpływa na podniesienie 
kosztów produkcji rolnej. Silne zakwaszenie jest niekorzystne, poniewaŜ 
ogranicza wielkość produkcji roślinnej.  
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Zawartość metali cięŜkich w glebie mieści się w granicach dopuszczalnych 
norm, dzieki czemu mogą być wykorzystywane do upraw ekologicznych. 
Pod względem rolniczej przydatności na terenie gminy Sosnowica 
dominują kompleksy gleb Ŝytnich oraz zboŜowo – pastewnych. Niewielkie 
powierzchnie zajmuje kompleks gleb pszennych. Obszary podmokłe 
to gleby orne przeznaczone pod uŜytkowanie zielone.  
  

Ryc. 2.3. Wskaźniki bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb w skali punktowej. 

 

 
Źródło: WIOŚ Lublin 

 
2.2.6. Surowce mineralne 
 

Na terenie gminy znajdują się udokumentowane duŜe złoŜa węgla 
kamiennego oraz lokalne złoŜa torfu. Zlokalizowane są tutaj równieŜ złoŜa 
kruszyw naturalnych, takich jak: Ŝwir, pospółka, piasek, które 
wykorzystywane są dla potrzeb budownictwa i drogownictwa. NaleŜy 
jednak podkreślić, iŜ surowce te nie mogą być w pełni wykorzystywane 
ze względu na liczne ograniczenia wynikające z duŜej powierzchni 
obszarów chronionych na terenie gminy. 
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22..33..  IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  zzaaggrrooŜŜeeńń  śśrrooddoowwiisskkaa  
  

Ogólnie naleŜy stwierdzić, iŜ Gmina Sosnowica charakteryzuje się czystym 
środowiskiem i w niewielkim stopniu przekształconym krajobrazem. 
Znacząca jej część jest objęta róŜnymi formami ochrony prawnej. Tworzy 
to dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji oraz produkcji zdrowej 
Ŝywności. Wniosek ten wzmacnia fakt, iŜ na terenie gminy nie ma 
zakładów produkcyjnych uciąŜliwych dla środowiska. 
 
Obecnie podstawowe zagroŜenie dla środowiska stanowi niewystarczająca 
sieć kanalizacji sanitarnej, brak zorganizowanego systemu zbiórki 
i składowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich oraz 
zanieczyszczenia środowiska, związane z nasilającym się ruchem 
turystycznym w sezonie letnim. 
 
W związku z tym potencjalne zagroŜenia dla środowiska przyrodniczego 
wiąŜą się z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka, do których 
naleŜy zaliczyć: 

− Powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci;  
− Intensywna gospodarka rolna (nawoŜenia pól, stosowanie 

chemicznych środków ochrony roślin);  
− Niewłaściwa gospodarka leśna (proces odlesiania) i nielegalna 

penetracja terenów leśnych;  
− Zanieczyszczenia powietrza spowodowane komunikacją 

samochodową. 
 
NaleŜy przyjąć, iŜ likwidacja lub ograniczenie powyŜszych zagroŜeń będzie 
warunkiem wykorzystania zasobów środowiska naturalnego 
do stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie gminy. 
 

22..44..  RRyyss  hhiissttoorryycczznnyy  ii  ddzziieeddzziiccttwwoo  kkuullttuurroowwee  
 

2.4.1. Zarys historii gminy 
 

Pierwsze ślady osadnictwa związane bezpośrednio z obszarem gminy 
Sosnowica odkryto w Zienkach. Chodzi tutaj o grób ludności kultury 
trzcinieckiej (epoka brązu), datowany na ok. 1500 rok p.n.e. Natomiast 
pierwsze wzmianki pisane dotyczące samej wsi Sosnowica znajdują się 
w „Terrestria Chelmensia Inscriptiones”, datowanych na lata 1440 - 1447. 
W 1564 roku lustratorzy królewscy Ziemi Chełmskiej opisują Sosnovyczę 
(Sosnowicę) jako wieś w parafii Sawin, powiatu chełmskiego, składającą 
się z 3 działów i 16 zagród17.  
 
Na przełomie X i XI wieku obecna Sosnowica leŜała na terenie 
kontrolowanym przez Grody Czerwieńskie. Zdobył je w 981 roku 
„na Lachach” Włodzimierz, ksiąŜę Rusi. W 1018 roku Grody Czerwieńskie 
odbił Bolesław Chrobry, ale juŜ w 1031 roku znowu powróciły one 
do Rusi. Po rozpadzie Rusi Kijowskiej na mniejsze księstwa, ziemie 
te weszły w skład Księstwa Wołyńskiego, a następnie w skład Księstwa 
Halicko -Włodzimierskiego. 

                                                 
17 Geresz Józef,  Z dziejów Sosnowicy i okolic, Sosnowica 2003. 
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Na początku XIV wieku księciem halickim został Jerzy II pochodzący 
z dynastii Piastów mazowieckich. Zawarł on umowę z królem Polskim 
Kazimierzem Wielkim o sukcesji w razie swojej śmierci. W 1340 roku 
bojarzy otruli Jerzego II, a do sukcesji po zmarłym księciu wystąpili 
Polacy, ale teŜ Litwini, Węgrzy a nawet Tatarzy.  
 
Wspólna wyprawa polsko - węgierska z 1377 roku przywróciła ziemię 
chełmską Polsce, która weszła w tym czasie do Korony Królestwa 
Polskiego. Ziemia chełmska dzieliła się na kasztelanie. Teren gminy 
Sosnowica wszedł w skład kasztelani chełmskiej. Jednak północne krańce 
gminy (Mościska, Kropiwki) naleŜały do Wielkiego Księstwa Litewskiego18. 
 
W 1685 roku Sosnowica uzyskała prawa miejskie, nadane przez króla 
Jana III Sobieskiego na wniosek miecznika Racławskiego Oktawiana 
Sosnowskiego. Natomiast wyraźny rozwój miasteczka nastąpił w czasach 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy to panem Sosnowicy był 
faworyt królewski, wojewoda smoleński i płocki, hetman polny litewski 
Józef Sosnowski.  
 
W 1795 roku w wyniku III rozbioru Polski Sosnowica, wraz z Ziemią 
Chełmską, weszła w skład zaboru austriackiego (Galicja Zachodnia). 
W 1801 roku córki Józefa Sosnowskiego: Katarzyna Platerowa i Ludwika 
Lubomirska - sprzedały dobra sosnowickie swemu kuzynowi – byłemu 
szambelanowi Jego Królewskiej Mości, Józefowi Sosnowskiemu. 
Obejmowały one wówczas miasteczka i folwark Sosnowica oraz wsie 
Orzechów Nowy, Orzechów Stary, Turno, Olchówka, Bohutyn, Załuski, 
Górki, Leśniów i część Pieszowoli. W czasie okupacji austriackiej 
Sosnowica była najmniejszym miasteczkiem Ziemi Chełmskiej 
(w 1807 roku miała zaledwie 95 mieszkańców). W 1809 roku została 
włączona do Księstwa Warszawskiego. Po kilka latach po wojnach 
napoleońskich w roku 1818 Sosnowica liczyła tylko 76 mieszkańców. 
To wszystko przyczyniło się do odebrania jej w 1822 roku praw miejskich 
decyzją władz Królestwa Polskiego.  
 
W okresie Powstania Styczniowego sosnowickie lasy dały schronienie 
licznym grupom partyzanckim. Miejscowa ludność udzielała powstańcom 
pomocy w postaci Ŝywności, odzieŜy zimowej, słuŜyła przewodnictwem 
i informacjami o ruchach wojsk nieprzyjacielskich. W latach 1880-1927 
Sosnowica naleŜała do gminy Turno. W tym okresie osada szybko się 
rozwijała i juŜ w 1909 roku Sosnowica liczyła 903 mieszkańców, a nowy 
właściciel załoŜył w okolicy szereg stawów rybnych i wybudował nowy 
dwór.  
 
Pierwsza wojna światowa przyniosła Sosnowicy duŜe zniszczenia. 
W sierpniu 1915 roku wycofujące się z Lubelszczyzny wojska rosyjskie 
spaliły Sosnowicę. Spłonął wtedy równieŜ cenny obiekt architektury, dwór 
Sosnowskich z 1723 roku. Z 43 wiosek naleŜących do parafii sosnowickiej 
tylko jedna ocalała, pozostałe w całości lub częściowo zostały zniszczone.
  

                                                 
18 Niniejsze informacje pochodzą z opracowania „Historia administracyjna gminy Sosnowica”, 

http://www.sosnowica.pl/sosnowica.pdf. 
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W końcu 1919 roku reaktywowano województwo lubelskie. Sosnowica 
weszła w skład gminy Wołoskowola, powiatu włodawskiego. 
Po odzyskaniu niepodległości nastąpił stopniowy rozwój osady, stała się 
lokalnym środkiem usługowo - handlowym. Według pierwszego 
w niepodległej Polsce spisu powszechnego z 1921 roku w Sosnowicy 
mieszkało 616 osób w tym 184 Polaków, 151 Rusinów, 275 śydów 
i 6 osób innej narodowości. Istniała wtedy parafia rzymsko - katolicka, 
prawosławna oraz funkcjonowała gmina Ŝydowska. W maju 1924 roku 
powołano Ochotniczą StraŜ PoŜarną, a w 1933 załoŜono bibliotekę 
straŜacką, która wkrótce uzyskała około 2500 tytułów i korzystała z niej 
cała społeczność sosnowicka. Na jesieni utworzono w Sosnowicy Ośrodek 
Zdrowia dla gmin Wołoskowola, Wola Wereszczyńska i Krzwowierzba. 
 
Jesienią 1944 roku wprowadzono dekret o reformie rolnej, który odbiera 
dobra sosnowickie ostatniemu ich właścicielowi Teodorowi 
Libiszowskiemu. W 1951 roku powstaje Bank Spółdzielczy w Sosnowicy. 
JuŜ w 1954 roku gromada Sosnowica wchodzi w skład reaktywowanego 
powiatu parczewskiego. W 1960 roku w okolicy wybudowano Kanał 
Wieprz - Krzna, który rok później oddano do uŜytku. Natomiast w samej 
Sosnowicy zbudowano śluzę.  
 
Od 1 czerwca 1975 roku, na skutek kolejnej reformy administracyjnej, 
gmina Sosnowica wchodzi w skład nowoutworzonego województwa 
chełmskiego. W 1979 roku w przewodniku turystycznym Sosnowicę 
opisywano jako lokalny ośrodek ruchu turystyczno – wypoczynkowego. 
  
W 1990 roku w wyniku reformy samorządowej utworzono Gminę 
Sosnowica, która liczyła 14 sołectw, a zamieszkiwało ją ponad 3 tysiące 
osób19.  

 
2.4.2. Dziedzictwo kulturowe 
 

Bogata przeszłość historyczna pozostawiła na terenie gminy liczne 
pamiątki przeszłości, które świadczą o znaczącym dorobku kulturowym 
mieszkańców tych ziem. NajwaŜniejsze z nich przedstawione zostały 
w zestawieniu zamieszczonym poniŜej. 

 
Tabela 2.3. Zestawienie najwaŜniejszych zabytków na terenie gminy Sosnowica. 
 

Nazwa i lokalizacja 
obiektu 

Datowanie Opis 

Zespół rezydencyjny 
w Sosnowicy 

Obejmuje dworską oficynę           
z 1753 roku, pozostałości 
murowanego alkierza 
dawnego dworu z połowy 
XVIII wieku oraz park                    
z połowy VIII wieku. 

Po gruntowych modernizacjach, prowadzonych pod nadzorem 
konserwatorskim, oficynę północną w stylu barokowym adaptowano na 
pensjonat turystyczny „Dworek Kościuszki”.  
Pozostał równieŜ park dworski, który zachował duŜe wartości zabytkowe                
i krajobrazowe.  
MoŜna obejrzeć równieŜ fragmenty cztero rzędowej alei lipowej, tworzącej 
kiedyś oś kompozycyjną parku, pomnikowe dęby w wieku 200-400 lat oraz 
lipy drobnolistne i jjesiony. 

Zespół kościelny  
w Sosnowicy 

Rpochądzący z lat 1797 - 
1804 

Obejmuje kościół rzymsko - katolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz dwie 
murowane dzwonnice przykościelne dwukondygnacyjne i ogrodzenie 
cmentarza kościelnego. 
W kościele znajduje się ołtarz głównym z I ćw. XVIII w. (pochodzący 
z dawnego kościoła parafialnego w Parczewie) oraz trzy obrazy w ołtarzach 
świątyni, autorstwa J. Walla. 

Cmentarz kościelny Początek XIX wieku Jest miejscem spoczynku wiernych z terenu parafii Sosnowica oraz miejscem 

                                                 
19 Jadczak Stanisław, Gmina Sosnowica. Monografia, Lublin – Sosnowica 2003. 
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w Sosnowicy pamięci narodowej. 
Aleja wzdłuŜ ulicy 
Mickiewicza oraz 
Staw Hetman 
w Sosnowicy 

Okres oświecenia 

Została wpisana do rejestru zabytków jako klasyczny przykład symetrycznego 
układu z epoki Oświecenia, upamiętniający przy okazji pobyt Tadeusza 
Kościuszki. 

Park leśny  
w Sosnowicy Lasek 

ZałoŜony przed I wojną 
światową. 

Zachowały się aleje spacerowo-leśne oraz sztucznie ukształtowany wówczas 
pagórek widokowy na stawy. W zachodniej części parku moŜna było oglądać 
ewenement przyrodniczy w postaci zrośniętego dębu i sosny noszących 
miejscowe nazwy „Kościuszko” (dąb) i „Ludwika” (sosna). Według legendy 
dąb zasadził Tadeusz Kościuszko, a sosnę – Ludwika Sosnowska, 
na wieczną pamiątkę ich romantycznej miłości. Niestety pod koniec sierpnia 
2001 roku jedno z drzew zrośniętych ze sobą (sosna) zwaliło się ze starości. 

Prawosławna 
cerkiew pod 
wezwaniem Świętych 
Apostołów Piotra 
i Pawła 

budowana w latach 1891 – 
1893  

Nieczynna od lat powojennych cerkiew ma ciekawy ikonostas. Zbudowana 
w stylu bizantyjsko-klasycystycznym według projektu Wiktora N. Syczowa. 
W charakterystycznej sylwetce cerkwi dominuje 2-koordynacyjna wieŜa 
nakryta wysmukłym hełmem z ośmioboczną kopułą. Ponadto, posiada bogato 
zdobione elewacje. Stan nieuŜytkowanej świątyni budzi pewne obawy. 
Cerkiew otwiera swoje podwoje tylko raz w roku, w święto Piotra i Pawła. 
Na południe od cerkwi znajduje się nieuŜytkowany cmentarz prawosławny. 

Pozostałości 
dawnego załoŜenia 
dworskiego 
Krasowskich 
w Pieszowoli 

XVIII – XX wiek 

W parku moŜna obejrzeć liczne 300-letnie dęby szypułkowe i budynek dawnej 
powozowni wzniesiony w końcu XIX wieku z czerwonej cegły,    
z wykorzystaniem licznych granitowych głazów. Ponadto, znajduje się 
cmentarz Krasowskich, tzw. „Mogiłki” z XVIII-XX wieku, połoŜony w polu oraz 
szkoła murowana z lat 30-tych XX wieku. 

Wiatrak – Koźlak 
drewniany  
w Górkach 

Lata 20-te XX wieku 
Pozostałości po ostatni zachowanym wiatraku w gminie. Wpisany jest do 
ewidencji zabytków. 

 
 

Ponadto, na terenie gminy zlokalizowany jest szereg innych zabytków. 
W miejscowości Lejno znajduje się kapliczka murowana z lat 20-tych XX 
wieku (wpisana do ewidencji zabytków), cmentarz unicki z XVIII - XX 
wieku, połoŜony wśród pól z widocznymi śladami po cerkwi unickiej 
(wpisany do ewidencji zabytków), cmentarz prawosławny z końca 
XIX wieku (wpisany do ewidencji zabytków), a takŜe stare chałupy 
z początku XX wieku. 
 
Natomiast w Libiszowie znajduje się „Rybakówka” – dworek zarządcy 
stawów rybackich z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego 
z początku XX w. Został on wpisany równieŜ do ewidencji zabytków.              
Z kolei w Starym Orzechowie znajduje się polowy cmentarz wojenny               
z okresu I wojny światowej urządzony na skraju drogi Łęczna – 
Sosnowica. Na kopcu w roku 2002 ustawiona została płyta pamiątkowa.; 
W polu na wschód od drogi Łęcza – Sosnowica połoŜony jest cmentarz 
wojenny z 1915 roku ze sladami mogił ziemnych. Cmentarz niemiecki 
połoŜony w lesie, gdzie pod rozłoŜystym dębem usypano 25mogił 
ziemnych w 6 rzędach.   
 
W lesie koło Zienek znajduje się kurhan „Szwedzka Mogiła”, 
zabezpieczający pochówek szkieletowy ludności kultury trzcinskiej z epoki 
brązu. Jest to duŜy kopiec ziemny (20 m średnicy i 1,2 m wysokości) 
usypany na niewielkim stoku. W XVII wieku lub na poŜytku XVIII wieku 
ludność unicka załoŜyła w rejonie kurhanu swój cmentarz - odkryto tutaj 
163 osób, mieszkańców Polesia.  

 
Podsumowując tą część opracowania naleŜy stwierdzić, iŜ dziedzictwo 
kulturowe oraz jakość zachowanych tu pamiątek przyszłości jest wysokiej 
klasy. W związku z tym naleŜy załoŜyć, iŜ dziedzina ta będzie miała istotne 
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znaczenie przy określaniu strategicznych kierunków rozwoju gminy 
w najbliŜszej przyszłości. 
 
Pomimo bogatych walorów kulturowych gmina wykazuje pewne słabości 
w tym względzie, które powinny zostać objęte interwencją w ramach 
niniejszej strategii. NaleŜą do nich: 

− Brak w budŜecie gminy środków finansowych na ochronę 
i promocję dziedzictwa kulturowego; 

− Niedostateczna promocja walorów kulturowych gminy; 
− Niewystarczające oznakowanie obiektów zabytkowych (tabliczki 

informacyjne, drogowskazy itp.); 
− Brak lokalnych stowarzyszeń o charakterze historycznym; 
− Brak punktu informacji turystycznej na terenie gminy; 
− Brak produktu lokalnego będącego symbolem gminy. 

  
22..55..  DDeemmooggrraaffiiaa 
 

Pod koniec 2005 roku (31.12.2005) gminę Sosnowica zamieszkiwało 
2646 osób, w tym 1322 kobiety (48,7% wszystkich mieszkańców). 
Na 1 km2 powierzchni gminy przypadało 15 osób i jest to wartość 
zdecydowanie niŜsza od średniej wyliczonej dla powiatu parczewskiego, 
która wynosi 38 osób/km2. Ponadto zauwaŜyć naleŜy, iŜ wartość tego 
wskaźnika lokuję gminę na ostatnim miejscu wśród wszystkich gmin 
powiatu. 
 
NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ przedstawiona powyŜej sytuacja nie jest 
tylko efektem obserwowanych tutaj procesów demograficznych. Wynika 
to równieŜ z wysokiej lesistości gminy oraz duŜej powierzchni akwenów 
wodnych, co automatycznie zmniejsza powierzchnię terenów nadających 
się do zamieszkania. 

 
Tabela 2.4. Ludność (31.12.2005). 
 

Ludność 
Gmina 

Powierzchnia 
(km2) ogółem męŜczyźni kobiety na 1 km2 

Kobiety         
na 100 

męŜczyzn 
Dębowa Kłoda 188,3 3998 1969 2029 21 103 
Jabłoń 111,0 4208 2124 2084 38 98 
Milanów 116,6 4179 2100 2079 36 99 
Parczew 146,2 14871 7221 7650 102 106 
w tym miasto 8,1 10286 4920 5366 1278 109 
Podedwórze 107,2 1875 908 967 17 106 
Siemień 110,9 4856 2434 2422 44 100 

Sosnowica 172,4 2646 1324 1322 15 100 
POWIAT 952,6 36633 18080 18553 38 103 
WOJEWÓDZTWO 25121,5 2179611 1058006 1121605 87 106 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 

 
Na 100 męŜczyzn przypadało 100 kobiet i jest to wartość zdecydowanie 
niŜsza od średniej powiatowej (103 kobiety na 100 męŜczyzn) oraz 
odbiegająca znacznie od średniej wojewódzkiej (106 kobiet na 100 
męŜczyzn). 

 
W analogicznym okresie struktura wiekowa mieszkańców gminy 
przedstawiała się następująco: 
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− Osoby w wieku przedprodukcyjnym: 21,2%; 
− Osoby w wieku produkcyjnym: 60,8%; 
− Osoby w wieku poprodukcyjnym: 18,0%. 

 
Tabela 2.5. Struktura wiekowa ludności (31.12.2005). 
 

W wieku 
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

Gmina Ogółem 
razem 

w tym 
kobiety 

razem 
w tym 
kobiety 

razem 
w tym 
kobiety 

Ludność                 
w wieku 

nieprodukcyjny
m na 100 osób           

w wieku 
produkcyjnym 

Dębowa Kłoda 3998 883 441 2325 1065 790 523 72 
Jabłoń 4208 977 451 2393 1088 838 545 76 
Milanów 4179 973 484 2383 1056 823 539 75 
Parczew 14871 3403 1657 9255 4493 2213 1500 61 
w tym miasto 10286 2312 1148 6603 3276 1371 942 56 
Podedwórze 1875 392 200 1046 472 437 295 79 
Siemień 4856 1040 497 2790 1245 1026 680 74 

Sosnowica 2646 560 267 1608 735 478 320 65 
POWIAT 36633 8228 3997 21800 10154 6605 4402 68 
WOJEWÓDZTWO 2179611 470935 229717 1348586 649849 360090 242039 62 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 
 

 
NaleŜy zwrócić uwagę na dość korzystne w skali powiatu proporcje 
dotyczące ilości osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na osoby 
w wieku produkcyjnym – 65 osób. Niemniej naleŜy zauwaŜyć, iŜ jest to 
wartość wyŜsza od średniej wojewódzkiej (62 osoby). 

 
Ryc. 2.4. Liczba kobiet na 100 męŜczyzn w województwie lubelskim (31.12.2005). 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_05pow_wyk.pdf 
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Wskaźnik przyrostu naturalnego od kilku lat utrzymuje wartość ujemną, 
a w roku 2005 osiągnął wartość: -2,16 (na 1000 osób). Tendencja ta jest 
charakterystyczna dla obszarów wiejskich całej „ściany wschodniej”, gdzie 
niemal regułą jest ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Zjawisko to 
obserwowane jest tutaj od kilku lat i moŜna zauwaŜyć jego utrwalanie, 
a nawet niewielkie nasilenie. Potwierdzają to dane dotyczące liczby 
mieszkańców gminy w kolejnych latach (badano okres od roku 2000): 

− Rok 2000: 2929 mieszkańców; 
− 2001: 2892 mieszkańców; 
− 2002: 2883 mieszkańców; 
− 2003: 2832 mieszkańców; 
− 2004: 2808 mieszkańców. 
 

Tabela 2.6. Ruch naturalny ludności (31.12.2005). 
 

Zgony  
Urodzenia 
Ŝywe 

Zgony 
Przyrost 
naturalny 

Urodzenia 
Ŝywe ogółem w tym 

niemowląt 

Przyrost 
naturalny Gmina 

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności 
Dębowa Kłoda 44 50 -6 10,62 12,07 - -1,45 
Jabłoń 50 72 -22 11,79 16,98 - -5,19 
Milanów 41 56 -15 9,81 13,40 - -3,59 
Parczew 148 147 1 9,81 9,74 6,76 0,07 
w tym miasto 115 86 29 11,05 8,27 8,70 2,79 
Podedwórze 15 33 -18 7,68 16,89 - -9,21 
Siemięń 44 61 -17 8,82 12,23 22,73 -3,41 

Sosnowica 28 34 -6 10,09 12,25 - -2,16 
POWIAT 370 453 -83 9,90 12,12 5,41 -2,22 
WOJEWÓDZTWO 21346 223182 -1836 9,75 10,58 7,31 -0,84 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 

 
Ryc. 2.5. Przyrost naturalny w województwie lubelskim. 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_04pow_wyk.pdf 
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Saldo migracji w ruchu wewnętrznym dla opisywanej gminy wyliczone 
zostało na poziomie -20, w tym: 

− Kobiety: -14; 
− MęŜczyźni: -6. 

 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ w ciągu kilku ostatnich lat 
nie stwierdzono na terenie gminy migracji za granicę. 
 

Ryc. 2.6. Saldo migracji w województwie lubelskim. 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_06pow_wyk.pdf 

 
 
Opracowana przez GUS prognoza ludności województwa lubelskiego, 
w tym powiatu parczewskiego na najbliŜsze 20 lat, wskazuje na stałe 
zmniejszanie się liczby mieszkańców. NaleŜy więc przyjąć, iŜ podobne 
zjawisko obserwowane będzie na terenie gminy Sosnowica, a zachodzące 
zmiany będą miały zbliŜone proporcje do tych, określonych dla 
województwa i powiatu. 
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Tabela 2.7. Prognoza ludności (31.12.2005). 
 

Rok 2010 2015 2020 2025 

ogółem 
w tym 
kobiety ogółem 

w tym 
kobiety ogółem 

w tym 
kobiety ogółem 

w tym 
kobiety 

Wyszczególnienie 

w tysiącach 
Powiat parczewski 35,8  35,2  34,7  34,2  
Województwo Lubelskie 2151,0 1107,5 2125,7 1093,0 2095,8 1075,2 2055,5 1052,9 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 

 
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe procesy demograficzne na terenie 
gminy Sosnowica w większości odzwierciedlają te same tendencje, które 
są obserwowane na terenie województwa. W najbliŜszych kilkunastu 
latach przewiduje się niekorzystne zmiany demograficzne prowadzące 
do szybkiego procesu starzenia się społeczeństwa i stopniowego spadku 
liczby ludności w województwie. 

 
2.6. Warunki Ŝycia 
 
2.6.1. Zasoby mieszkaniowe 
 

Zasoby mieszkaniowe gminy pod koniec 2005 roku wynosiły 986 
mieszkań. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich gospodarstw domowych, 
która wynosi 1062, moŜna stwierdzić, iŜ zdecydowana większość rodzin 
(92,8%) posiada własne mieszkanie20.  

 
Natomiast dane dotyczące przeciętnej powierzchni uŜytkowej jednego 
mieszkania lokują gminę na ostatnim miejscu wśród gmin wiejskich 
w powiecie parczewskim Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja 
dotycząca powierzchni uŜytkowej mieszkania na 1 osobę. Gmina pod tym 
względem zdecydowanie przekracza przeciętne wartości wskaźników 
określonych dla powiatu i województwa.  

 
Tabela 2.8. Zasoby mieszkaniowe (31.12.2005). 
 

Przeciętna 

Liczba osób na 
Powierzchnia 
uŜytkowa w m2 Gmina Mieszkania Izby 

Powierzchnia 
uŜytkowa 
mieszkań          
w tys. m2 

Liczba izb           
w 

mieszkaniu 1 mieszkanie 1 izbę 
1 

mieszkania 
na 1 
osobę 

Dębowa Kłoda 1400 4985 106,3 3,56 2,86 0,80 75,9 26,6 
Jabłoń 1214 4780 102,6 3,94 3,47 0,88 84,5 24,4 
Milanów 1285 4787 102,5 3,73 3,25 0,87 79,8 24,5 
Parczew 4950 19171 355,8 3,87 3,00 0,78 71,9 23,9 
w tym miasto 3461 13540 236,6 3,91 2,97 0,76 68,4 23,0 
Podedwórze 696 2680 56,9 3,85 2,69 0,70 81,7 30,3 
Siemień 1568 5325 115,0 3,40 3,10 0,91 73,4 23,7 

Sosnowica 986 3406 68,8 3,45 2,68 0,78 69,8 26,0 
POWIAT 12099 45134 907,9 3,73 3,03 0,81 75,0 24,8 
WOJEWÓDZTWO 700754 2609437 51484,1 3,72 3,11 0,84 73,5 23,6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 

 

                                                 
20 http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_cechter.wyswietl?p_zest_id=814540&p_typ=HTML 
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W roku 2005 na terenie gminy oddano do uŜytku 2 mieszkania. Pod tym 
względem moŜna zaliczyć ją do najmniej aktywnych jednostek samorządu 
terytorialnego w powiecie. 

 
Tabela 2.9. Mieszkania oddane do uŜytku w 2005 roku (31.12.2005). 
 

Ogółem w budynkach indywidualnych 
Powierzchnia 
uŜytkowa w m2 

Powierzchnia 
uŜytkowa w m2 

Gmina 
mieszkania izby 

m
ie
sz
ka
ń 

Pr
ze
ci
ęt
na
 1
 

m
ie
sz
ka
ni
a 

mieszkania izby 

m
ie
sz
ka
ń 

Pr
ze
ci
ęt
na
 1
 

m
ie
sz
ka
ni
a 

Dębowa Kłoda 3 13 313 104,3 3 13 313 104,3 
Jabłoń 3 14 447 149,0 3 14 447 149,0 
Milanów - - - - - - - - 
Parczew 37 181 3795 102,6 37 181 3795 102,6 
w tym miasto 27 123 2337 86,6 27 123 2337 86,6 
Podedwórze - - - - - - - - 
Siemień 4 24 576 144,0 4 24 576 144,0 

Sosnowica 2 11 275 137,5 2 11 275 137,5 
POWIAT 49 243 5406 110,3 49 243 5406 110,3 
WOJEWÓDZTWO 5268 24946 556567 105,7 3204 18668 445747 139,1  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006 

 
NaleŜy stwierdzić, iŜ sytuacja mieszkaniowa na terenie gminy jest dość 
dobra, niemniej w niektórych badanych kategoriach (np. przeciętna 
powierzchnia uŜytkowa jednego mieszkania) prezentowane standardy 
nie osiągają poziomu średniej powiatowej. 

 
2.6.2. Edukacja 
 

Na terenie gminy funkcjonują łącznie z filiami 3 placówki oświatowe, 
które prowadzą działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Sieć szkół tworzą następujące szkoły: 

− Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sosnowicy; 
− Szkoła Filialna w Zienkach;  
− Gimnazjum w Sosnowicy. 

 
NaleŜy jeszcze uzupełnić, iŜ funkcjonują tutaj oddziały „0” przy Szkole 
Podstawowej w Sosnowicy oraz Szkole Filialnej w Zienkach, w których 
w roku szkolnym 2005/2006 naukę pobierało 19 dzieci. 
 

Tabela 2.10. Wychowanie przedszkolne (31.12.2005). 
 

Placówki Oddziały Dzieci  
Gmina 

ogółem 
w tym 

przedszkola 

Miejsca w 
przedszkolach ogółem 

w tym w 
przedszkolach 

ogółem 
w tym w 

przedszkolach 
Dębowa Kłoda 3 - - 3 - 45 - 
Jabłoń 5 - - 4 - 47 - 
Milanów 5 1 50 5 2 81 41 
Parczew 6 3 265 13 8 340 231 
w tym miasto 4 2 240 11 7 304 208 
Podedwórze 2 1 47 2 1 42 22 
Siemień 5 - - 5 - 69 - 

Sosnowica 2 - - 1 - 19 - 
POWIAT 28 5 362 33 11 643 294 
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WOJEWÓDZTWO 1271 335 31159 2168 1296 43932 30086 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 

 
W roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych, w 9 oddziałach 
uczyło się 160 dzieci, co stanowiło prawie 6% wszystkich uczniów 
pobierających naukę na tym poziomie w powiecie parczewskim. 

 
Tabela 2.11. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2005/2006. 
 

Gmina Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie Absolwenci 

(rok szkolny 2004/2005) 
Dębowa Kłoda 3 23 15 275 47 
Jabłoń 5 40 23 333 57 
Milanów 5 31 21 294 66 
Parczew 4 60 56 1118 224 
w tym miasto 2 46 44 999 195 
Podedwórze 1 7 7 135 27 
Siemień 5 39 30 372 78 

Sosnowica 3 11 9 160 47 
POWIAT 26 211 161 2687 546 
WOJEWÓDZTWO 1154 10368 8460 156115 30880 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 

 
W tym samym roku szkolnym edukację w Gimnazjum w Sosnowicy 
kontynuowało 170 uczniów. Udział uczniów placówek gimnazjalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Sosnowica w skali powiatu osiąga 
poziom 6,5%.  
 

Tabela 2.12. Gimnazja dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2005/2006. 
 

Gmina Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie Absolwenci 

(rok szkolny 2004/2005) 
Dębowa Kłoda 1 10 7 170 67 
Jabłoń 1 8 8 210 63 
Milanów 1 9 9 207 66 
Parczew 1 33 29 769 280 
w tym miasto 1 33 29 769 280 
Podedwórze 1 3 3 83 24 
Siemień 1 11 9 216 67 

Sosnowica 1 7 7 170 55 
POWIAT 7 81 72 1825 622 
WOJEWÓDZTWO 451 4159 4031 97895 32852 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 
 

 
Biorąc pod uwagę wielkość gminy i liczbę ludności, naleŜy ocenić, iŜ sieć 
szkół podstawowych i gimnazjalnych jest dobrze zorganizowana 
i zapewnia dogodny dostęp do edukacji na tym poziomie, 
a w szczególności dla najmłodszych mieszkańców gminy.  
 
ZauwaŜyć równieŜ trzeba, iŜ w ostatnich latach z powodu niekorzystnych 
zjawisk demograficznych została zamknięta Szkoła Filialna w Pieszowoli 
i Nowym Orzechowie. Zgodnie z prognozami demograficznymi tendencja ta 
utrzymywać się będzie przez kolejne lata, co z powodów ekonomicznych, 
moŜe zmusić władze gminy do kolejnych zmian w istniejącej sieci szkół. 
 
Zajęcia w poszczególnych szkołach prowadzone są w systemie 
bezzmianowym. Dzieci z poszczególnych miejscowości dowoŜone są do 
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szkoły autobusami. Sprawia to pewne problemy, głównie natury 
organizacyjnej, co wynika z konieczności dowiezienia na jedną godzinę 
dość duŜej liczby osób. Innym problemem jest dość słabo rozbudowana 
baza sportowa, w szczególności dotyczy to boisk i innych obiektów 
połoŜonych w otoczeniu szkół. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ na terenie gminy jest 
tylko 1 hala sportowa i 1 sala o podobnym przeznaczeniu.  

 
2.6.3. Kultura i sport 

 
Centrum Ŝycia kulturalnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy. 
Jego działalność ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieŜy 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a takŜe studentów poprzez 
organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. 
Realizuje równieŜ zadania związane z organizacją uroczystości gminnych i 
imprez. GOK współpracuje ze szkołami podstawowymi, ośrodkami 
zdrowia, Ochotniczą StraŜą PoŜarną i parafią. 
 
Na terenie gminy działa równieŜ Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą 
w Sosnowicy, która posiada dwie filie terenowe. W 2005 roku 
zgromadzony tam księgozbiór liczył ponad 12 tysięcy woluminów.  
 

 Tabela 2.13. Biblioteki publiczne (31.12.2005). 
 

Placówki 
biblioteczne 

WypoŜyczenia w 
woluminach 

Gmina 
ogółem 

w tym 
biblioteki 
i filie 

Księgozbiór          
w tys.         

woluminów 
Czytelnicy 

w tys. 
Na 1 

czytelnika 

Liczba 
ludności na 1 
placówkę 
biblioteczną 

Dębowa Kłoda 4 4 23,9 506 5,9 11,7 1000 
Jabłoń 4 4 25,8 821 15,1 18,4 1052 
Milanów 3 2 17,7 432 7,5 17,4 1393 
Parczew 4 4 39,0 1710 17,8 10,4 3718 
w tym miasto 2 2 23,2 1426 13,6 9,5 5143 
Podedwórze 2 2 10,5 397 9,0 22,6 938 
Siemień 3 3 27,1 686 14,8 21,6 1619 

Sosnowica 3 3 12,2 670 10,1 15,1 882 
POWIAT 23 22 156,2 5222 80,2 15,4 1593 
WOJEWÓDZTWO 742 610 6910,2 431882 8206,5 19,0 2937 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 

 
W 2002 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Hetmanki”, utworzony przez mieszkanki Sosnowicy, Górek, 
Turna i Zacisza. Koncertował na terenie całego powiatu parczewskiego 
m.in. podczas przeglądu teatrów wiejskich w Paszendach w gminie 
Jabłoń, a takŜe podczas Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.   
 
Na terenie gminy działa od 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy. 
Ich głównym zadaniem jest organizowanie kursów miedzy innymi 
kulinarnych. Aktywnie uczestniczą w Ŝyciu kulturalnym gminy np. Dni 
Sosnowicy, doŜynki oraz inne imprezy okolicznościowe przygotowując 
wypieki oraz wieńce. W ostatnim roku reaktywowano równieŜ koła 
Gospodyń Wiejskich w Pieszowoli, Górkach oraz Nowym Orzechowie. 
 
Znaczącą rolę w Ŝyciu kulturalnym gminy odgrywa równieŜ Społeczne 
Towarzystwo Kościuszkowskie w Sosnowicy, które powstało w wyniku 
przekształcenia powołanego w 1994 roku Społecznego Komitetu 
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Obchodów dwusetnej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Pierwszym 
dokonaniem Towarzystwa był dwudniowy festyn pn. „Dni Sosnowicy”. 
Obecnie Stowarzyszenie organizuje „Plener malarski”, współorganizuje 
Wojewódzkie Biegi Kościuszkowskie oraz podejmuje liczne inicjatywy 
na rzecz społeczności lokalnej.  
 
Wśród pozostałych organizacji społecznych na uwagę zasługuje 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna. Po raz pierwszy StraŜ Ogniową zorganizowano 
w 1924 roku z inicjatywy Józefa Szumskiego i Teodora Libiszowskiego 
z siedzibą w starym dworze w Sosnowicy. Obecnie StraŜ PoŜarna mieści 
się w remizie wybudowanej w latach 80-tych. Od 1992 roku posiada swój 
sztandar ufundowany przez mieszkańców Sosnowicy. Pozostałe oddziały 
straŜy poŜarnej zorganizowano w Lejnie w 1941 roku, a w latach 50 – tych 
w Pieszowoli, Nowym Orzechowie i Starym Orzechowie.  
 
W gminie Sosnowica działa takŜe Klub Abstynenta „Rodzina II”, który 
powstał w 1990 roku w celu niesienia pomocy i wsparcia rodzinom 
zagroŜonym alkoholizmem. Przyjmuje się, Ŝe na terenie gminy Sosnowica 
około 100 osób jest dotkniętych problemem alkoholowym, tj. 3% 
mieszkańców gminy. Realizuje program terapeutyczno – rozwojowy, w 
formie zajęć psychoedukacyjnych, sesji terapeutycznych, konsultacji 
indywidualnych, filmów terapeutycznych.  
 
Stowarzyszenia kultury fizycznej reprezentowane są przez dwa kluby 
sportowe: Ludowy Klub Sportowy „Grom” Sosnowica oraz Ludowy Klub 
Sportowy „Polesie” w Zienkach. Funkcjonuje tutaj równieŜ Szkolny Klub 
Sportowy „Zodiak” reaktywowany w roku  w Sosnowicy. Ludowy .Klub 
Sportowy „GROM” w Sosnowicy w 2006 roku obchodził X rocznicę 
utworzenia klubu oraz XXV Lecie działalności Ludowych Zespołów 
Sportowych na terenie gminy. Skupia ponad 60 zawodników w róŜnych 
grupach wiekowych, którzy swój czas pragną poświęcić piłce noŜnej. 
Organizuje halowe turnieje piłki noŜnej, turnieje piłki siatkowej, a takŜe 
aktywnie udziela się w gminnych imprezach kulturalnych.  

 
2.6.4. Potencjał turystyczny 
 

Gmina Sosnowica posiada wiele walorów turystycznych. Stanowią o tym 
głównie zalety wynikające z uwarunkowań środowiskowych oraz zasobów 
przyrody, wśród których moŜna wymienić duŜe kompleksy leśne 
o mieszanym drzewostanie oraz liczne naturalne i sztuczne zbiorniki 
wodne. Wśród nich na specjalne wyróŜnienie zasługują jeziora: Czarne 
i Białe.  
 
Bardzo interesująco przedstawia się fauna ssaków leśnych, a wśród nich 
jej przedstawiciele: łoś, jeleń, sarna, kuna i inne. Obok licznie 
występujących gatunków kaczek, perkozów, gnieŜdŜą się tu takie 
rzadkości, takie jak: gęś gęgawa, Ŝuraw, bocian czarny, sowa błotna, 
łabędź. Dość licznie występuje bocian biały, który znajduje tu doskonałą 
bazę pokarmową. 
 
Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne oraz ścieŜki przyrodnicze 
i edukacyjne, wśród których ze względu na ich szczególną atrakcyjność 
wymienić naleŜy: 
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− Szlak turystyczny historyczno - przyrodniczy Sosnowica - Jamniki 
„Nałęcz” jest czarnym szlakiem wytyczony przez Poleski Park 
Narodowy;  

− Niebieski Szlak Turystyczny PTTK – „Centralny Szlak Pojezierza 
Łęczyńsko – Włodawskiego” z Włodawy do Urszulina o długości 
120,2 km;  

− Szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej 
na Polesiu lubelskim”, Ŝółty szlak wiodący z Puchaczowa 
do Horostyty utworzony w 2007 roku przez Parafię Prawosławną 
PodwyŜszenia KrzyŜa Pańskiego w Horostycie.  

− ŚcieŜka przyrodnicza „Perehod” - wytyczona przez Poleski Park 
Narodowy wokół stawów hodowlanych (rybackich) w Pieszowoli, 
przeznaczona głównie dla obserwatorów ptaków o długości około 
5km;  

− ŚcieŜka edukacyjno - przyrodnicza „Borek” - połoŜona jest  
w obrębie leśnictwa Borek o długości  2400 m i wiedzie przez 
zróŜnicowane drzewostany oraz siedliska leśne. Czas zwiedzania - 2 
godz.  

 
Na oddzielną uwagę zasługuje równieŜ biegnąca przez teren gminy trasa 
rowerowa Parczew – Sosnowica o długości ok. 42 km wytyczona w 2004 
roku. Podkreślić naleŜy, iŜ jest to jedna z nielicznych tras rowerowych 
Lubelszczyzny. 
 
Ponadto na terenie gminy znajdują się fragmenty innych szlaków: 
czerwonego „partyzanckiego” (z Urszulina do Parczewa), rowerowej ścieŜki 
dydaktycznej „Mietiułka” (w okolicy Pieszowoli) oraz Poleski Szlak Konny 
(w rejonie Pieszowoli i wsi Lipnik).  
 
DuŜą atrakcją turystyczną jest skansen w Holi, który choć znajduje się na 
terenie parafii Sosnowica, pod względem administracyjnym nie naleŜy 
do gminy. Prezentowana jest tam kultura materialna Chełmszczyzny 
i Południowego Podlasia, a obiekt ten moŜe pełnić znakomitą funkcję 
uzupełniającą w kontekście rozwoju turystyki na terenie gminy 
Sosnowica.   
 
Zaplecze turystyczne gminy stanowią: Centrum Szkoleniowo – rekreacyjne 
„Dworek Kościuszki” w Sosnowicy oraz Gospodarstwo Rybackie „Polesie” 
Dworek „Rybakówka” zlokalizowany w Libiszowie. Ofertę tą uzupełniają 
cztery gospodarstwa agroturystyczne. NaleŜy jeszcze dodać, iŜ na terenie 
gminy znajdują się trzy pola namiotowe – nad jeziorem Czarnym, 
Zagłęboczem. Ponadto na bazę noclegową składają się dwa ośrodki 
sezonowe Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Szkole Podstawowej 
w Sosnowicy oraz Ośrodek Wczasowy Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Lublinie. 
 
Podsumowując powyŜsze informacje, naleŜy stwierdzić, iŜ turystyka, przy 
umiejętnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, moŜe 
stać się jednym z głównych potencjałów rozwojowych, zwłaszcza iŜ gmina 
Sosnowica posiada wysokie walory turystyczne. 
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2.6.5. Ochrona zdrowia 
 

Opieką zdrowotną na terenie gminy zajmuje się Samodzielny Publiczny 
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie Poradnia Rodzinna 
w Sosnowicy. Zapewnia on usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, opieka pielęgniarki środowiskowej oraz 
leczenie stomatologiczne. 
Do 2005 roku jeszcze dodatkowo funkcjonował Niepubliczny Ośrodek 
Zdrowia.  

 
Natomiast najbliŜsze gabinety specjalistyczne i szpital powiatowy znajdują 
się w połoŜonym niedaleko Parczewie. Funkcjonują tam następujące 
placówki: 

− Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie;  

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 
 

Na terenie gminy funkcjonuje równieŜ jedna apteka, która ma swoją 
siedzibę w Sosnowicy. 

 
NaleŜy jeszcze uzupełnić, iŜ specjalistyczną opiekę szpitalną o zasięgu 
ponadregionalnym i wojewódzkim realizują szpitale kliniczne w Lublinie 
oraz szpitale w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz szpitale 
psychiatryczne w Lublinie, Suchowoli (powiat Radzyń Podlaski), 
Radecznicy (pow. Zamość) i zakład opiekuńczo leczniczy w Celejowie 
(powiat Puławy). W ramach lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonują: 
szpitale uzdrowiskowe, sanatoria i zakłady przyrodolecznicze                        
w Nałęczowie, Poniatowej, Adampolu i Krasnobrodzie. 

 
2.6.6. Pomoc społeczna 
 

Na terenie gminy Sosnowica organizacją pomocy społecznej zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje ona zadania związane 
z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin oraz 
umoŜliwieniem im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, a takŜe zapobieganiem powstawaniu sytuacji zmuszających 
do korzystania z tego typu pomocy. 

 
Środki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej systematycznie 
od 2003 roku maleją. Przyczyn tego zjawiska naleŜy szukać m.in. 
w zmianach ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększającemu się 
zapotrzebowaniu na usługi z zakresu pomocy społecznej.  

 
Tabela 2.14. Środki finansowe na pomoc społeczną w gminie Sosnowica.  
 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 

w złotych Ogółem środki na zadania pomocy społecznej 
650 691 307 769 333 048 

Zadania zlecone 397 017 178 392 34 386 

Zadania własne 253 674 129 377 298 468 

Dotacja z budŜetu województwa 22 700 10 800 199 578 

W tym 

w tym 
Dofinansowane z ANR O/Lublin do doŜywiania uczniów 20 338 6 270 0 
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych z UG Sosnowica. 
 

Struktura wydatków na poszczególne świadczenia przedstawiona została 
w poniŜszym zestawieniu. 

 
Tabela 2.15. Świadczenia pomocy społecznej i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy. 
 

Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 
Rodzaj zasiłku (świadczenie, pomoc) Liczba 

osób 
Kwota 

Liczba 
osób 

Kwota 
Liczba 
osób 

Kwota 

Renty socjalne 28 94 904 - - - - 

Zasiłki stałe wyrównawcze 11 38 832 11 31 287 - - 

Zasiłki stałe 13 51 414 10 15 411 12 33 288 

Zasiłki okresowe gwarantowane 5 19 728 4 4 625 - - 

Zasiłki okresowe 88 32 615 83 57 771 73 61 929 

Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa  18 17 171 7 5 968 - - 

W tym jednorazowe zasiłki macierzyńskie 14 2 814 4 804 - - 

Zasiłki rodzinne 4 1 190 1 170 - - 

Zasiłki pielęgnacyjne 21 2 5314 1 572 - - 

Pomoc dla kombatantów - - - - - - 

Składki ZUS od zasiłków stałych 16 20 632 12 5 775 - - 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 8 756 7 3 089 6 1 699 

Zasiłki celowe 45 12 999 20 3 889 28 13 747 

DoŜywianie 325 57 580 271 38 117 254 74 978 

z tego ze środków własnych gminy 325 10 293 271 16 488 254 29 530 

Dodatki mieszkaniowe 90 110 170 78 83 215 83 65 308 

Świadczenia rodzinne - - 162 317 609 316 548 069 

Składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych - - 7 6 966 5 7 375 
 

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych z UG Sosnowica. 
 
 

Analiza danych dotyczących zarówno liczby jak i rodzaju świadczeń 
wskazuje, Ŝe w latach 2003 – 2005 z pomocy społecznej korzystało 
średnio 35,8% mieszkańców gminy, czyli co trzeci mieszkaniec gminy. 
Wśród głównych powodów zakwalifikowania do wsparcia było przede 
wszystkim ubóstwo. Problem ten dotyczył 86,9% osób korzystających 
z pomocy społecznej. Do innych istotnych problemów społecznych 
występujących na terenie gminy naleŜy równieŜ zaliczyć bezradność, 
bezrobocie i niepełnosprawność. 
 

Tabela 2.16. Liczba i rodzaj świadczeń w latach 2003 - 2005. 
 

Liczba rodzin 
Powód przyznania pomocy 

Rok 2003 Rok 2004 
Rok 
2005 

Ubóstwo 242 173 186 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 18 7 8 
Bezrobocie 73 122 118 
Niepełnosprawność 65 55 58 
Długotrwała choroba 29 59 65 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

103 43 39 

rodziny niepełne  22 21 24 
W tym: 

rodziny wielodzietne 50 21 15 
Alkoholizm 23 24 13 
Narkomania - - - 
Trudność przystosowania do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego 1 2 3 
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna - - - 
Ogółem liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej* 277 199 215 
 

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych z UG Sosnowica. 
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2.6.7. Bezrobocie 
 

Pod koniec roku 2005 na terenie gminy Sosnowica zarejestrowanych było 
279 bezrobotnych, z czego 158 osób to były kobiety (56,6%). Uprawnieni 
do zasiłku tworzyli grupę 20 osób, co stanowiło zaledwie 7,2% wszystkich 
bezrobotnych na terenie gminy.  

 
Tabela 2.17. Osoby bezrobotne w gminie Sosnowica w latach 2001 – 2005. 
 

Liczba 
bezrobotnych Rok 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni zwolnieni                    
z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale bezrobotni 
(powyŜej 24 miesięcy) 

2001 268 141 8 18 119 
2002 305 158 6 25 140 
2003 275 150 2 12 115 
2004 299 166 0 23 131 
2005 279 158 0 20 120 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych WUP w Lublinie. 

 
Analiza informacji przedstawionych w powyŜszym zestawieniu pozwala 
na wyciągnięcie następujących wniosków: 

− Na terenie gminy notowany jest stały wzrost liczby osób 
bezrobotnych; 

− Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety – w kaŜdym 
z badanych lat ich liczba przekraczała 50% wszystkich 
bezrobotnych; 

− Liczba osób uprawnionych do zasiłku stanowiła niewielki odsetek 
osób bezrobotnych i kształtowała się ona w kaŜdym z badanych lat 
na poziomie 6 – 8%; 

− Na terenie gminy duŜy odsetek (ponad 40%) stanowią osoby 
długotrwale bezrobotne. 

 
22..77..  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśćć  
 

Bazę ekonomiczną gminy Sosnowica pod koniec 2005 roku tworzyło 126 
podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana była 
do sektora prywatnego (92,9%). W stosunku do roku 2001 zanotowano 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych ze 117 do 121 w 2006 roku. 
JednakŜe tempo tego wzrostu nie było równomierne, a w latach 2004 – 
2006 zanotowano nawet niewielką tendencję zniŜkową. W kolejnych 
latach sytuacja przedstawiała się następująco: 

− Rok 2000: 117 podmiotów gospodarczych; 
− Rok 2001: 124 podmioty gospodarcze; 
− Rok 2002: 129 podmiotów gospodarczych; 
− Rok 2003: 132 podmioty gospodarcze; 
− Rok 2004: 125 podmiotów gospodarczych; 
− Rok 2005: 126 podmiotów gospodarczych; 
− Rok 2006: 121 podmiotów gospodarczych.  

 
Przyjmując za miernik przedsiębiorczości liczbę podmiotów gospodarczych 
na 1 tysiąc mieszkańców, moŜna stwierdzić, iŜ gmina Sosnowica ze 
wskaźnikiem 44,6 naleŜy do przeciętnych pod tym względem w powiecie 
parczewskim. 
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Tabela 2.18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2005 roku 
(31.12.2005). 
 

Sektor z ogółem  
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Gmina Ogółem 
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Dębowa Kłoda 186 8 178 4 1 10 6 11 144 
Jabłoń 155 26 129 - - 4 4 11 93 
Milanów 149 16 133 2 - 11 3 16 96 
Parczew 1075 46 1029 46 8 88 13 32 806 
w tym miasto 935 42 893 43 8 84 11 22 690 
Podedwórze 80 7 73 1 - 4 3 9 53 
Siemień 167 12 155 4 - 4 4 11 130 

Sosnowica 126 9 117 2 1 5 6 11 87 
POWIAT 1938 124 1814 59 10 126 39 101 1409 
WOJEWÓDZTWO 149019 6054 142965 7087 832 10455 1246 5820 111697 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 

 
Struktura działowa podmiotów gospodarki narodowej wykazuje, Ŝe 
najwięcej podmiotów działało w sekcji handel i naprawy – 38,1% 
wszystkich przedsiębiorstw na terenie gminy. DuŜą rolę odgrywają teŜ 
następujące sekcje: 

− Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo – 12,7%; 
− Przemysł (w tym przetwórstwo przemysłowe) – 8,7%; 
− Obsługa nieruchomości - 8,7%. 

 
Tabela 2.19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według 
wybranych sekcji PKD w 2005 roku (31.12.2005). 
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Dębowa Kłoda 186 27 21 21 15 59 9 9 4 13 
Jabłoń 155 14 13 12 8 34 7 8 5 10 
Milanów 149 14 19 19 13 46 2 8 3 5 
Parczew 1075 39 103 102 84 417 38 60 31 105 
w tym miasto 935 25 83 82 68 372 33 46 28 103 
Podedwórze 80 10 6 6 10 23 1 2 3 4 
Siemień 167 9 9 8 25 64 5 8 4 8 

Sosnowica 126 19 11 11 5 48 6 3 2 8 
POWIAT 1938 132 182 179 160 691 68 98 52 153 
WOJEWÓDZTWO 149019 4130 13147 12820 13691 53768 3965 11050 5523 18224 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 
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Pod koniec 2005 roku działalność gospodarczą prowadziło 87 osób 
fizycznych. W kategorii tej widać zdecydowaną przewagę przedsiębiorców 
działających w sekcji handel i naprawy (51,7%) i przetwórstwie 
przemysłowym (11,5%).  

 
Tabela 2.20. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji PKD 
(31.12.2005). 
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Dębowa Kłoda 144 19 15 52 8 8 4 11 
Jabłoń 93 12 8 31 5 7 5 4 
Milanów 96 15 12 39 - 7 3 4 
Parczew 806 72 69 355 31 54 29 61 
w tym miasto 690 56 53 312 26 40 26 59 
Podedwórze 53 5 8 22 1 1 3 3 
Siemień 130 5 25 62 5 8 4 7 

Sosnowica 87 10 5 45 4 3 2 3 
POWIAT 1409 138 142 606 54 88 50 93 

WOJEWÓDZTWO 115697 10015 12121 45474 3173 10154 5184 13513 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 
 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ tempo rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu 
parczewskiego naleŜy do przeciętnych w skali całego województwa. 
Wskazują na to analizy GUS zamieszczone poniŜej. 

  
Ryc. 2.7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2005 roku              
(na 1 tys. ludności). 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_16pow_wyk.pdf. 
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NaleŜy zauwaŜyć, iŜ dobrze funkcjonująca przedsiębiorczość (w tym mała 
i średnia) stanowi podstawę do budowania konkurencyjności lokalnej, 
a co za tym idzie równieŜ i regionalnej gospodarki. Tymczasem sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie, a tym samym 
i na terenie gminy Sosnowica, naleŜy do najsłabiej rozwiniętych w Polsce 
i boryka się z wieloma powaŜnymi problemami rozwojowymi. Pozytywne 
zjawiska gospodarcze hamowane są przez liczne bariery formalno - 
prawne prowadzenia działalności gospodarczej, a takŜe wciąŜ słabo 
rozwinięty system samorządu gospodarczego i instytucji wspierania 
biznesu.  
 
Aktualnie do najwaŜniejszych utrudnień związanych z rozwojem tego 
sektora na terenie gminy moŜna zaliczyć: 

− Funkcjonowanie przedsiębiorstw w tradycyjnych sektorach 
produkcji i usług;  

− Niskie zatrudnienie i niskie kapitały własne;  
− Niski poziom konkurencyjności produktowej, technologicznej 

i organizacyjnej;  
− Niewielkie zaangaŜowanie przedsiębiorstw w działalność 

eksportową;  
− Brak mocnych powiązań kooperacyjnych z partnerami w kraju i za 

granicą. 
 

Istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości jest tzw. otoczenie 
biznesu, którego funkcjonowanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. NaleŜy jednak stwierdzić, iŜ na 
terenie gminy brak jest tego typu usług. NajbliŜsze instytucje świadczące 
tego typu usługi znajdują się w mieście powiatowym – Parczewie.  
 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ na terenie gminy znajduje się oddział Banku 
Spółdzielczego w Parczewie, który jest głównym źródłem zaspokajania 
potrzeb finansowych lokalnych przedsiębiorców. Brak tutaj natomiast 
jakiegokolwiek biura rachunkowego. 

 
Jeśli chodzi o miejsca pracy stwarzane przez lokalną przedsiębiorczość, 
to wyraźnie widać dominację zatrudnienia w rolnictwie, łowiectwie, 
leśnictwie i rybactwie. W branŜy tej zatrudnionych jest ponad połowa 
wszystkich pracujących (54,9%). Istotną rolę odgrywają równieŜ usługi 
rynkowe. Pracę w tej branŜy znalazło łącznie 48 osób (33,8%).  

 
Tabela 2.21. Pracujący (31.12.2005)21. 
 

Ogółem Usługi 

Gmina 
ogółem 

w tym 
kobiety 

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo, 
rybactwo 

Przemysł              
i budownictwo rynkowe nierynkowe 

Dębowa Kłoda 176 92 46 5 23 102 
Jabłoń 308 196 23 12 70 203 
Milanów 215 164 6 4 53 152 
Parczew 3145 1695 12 1321 599 1213 
w tym miasto 2512 1422 2 788 564 1158 
Podedwórze 82 53 13 2 13 54 

                                                 
21 Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 
oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; w zakresie jednostek sfery 
budŜetowej – niezaleŜnie od liczby pracujących. 
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Siemień 277 134 38 65 52 122 
Sosnowica 221 99 79 15 48 79 
POWIAT 4424 2433 217 1424 858 1925 
WOJEWÓDZTWO 345362 176142 5286 107976 101231 130869 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty, 
gminy”, Lublin 2006. 
 

 
Podkreślić trzeba, iŜ przedstawione powyŜej tendencje są zbliŜone do tych, 
charakterystycznych dla województwa lubelskiego. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o zatrudnienie w branŜy rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 
i rybactwo, które na Lubelszczyźnie stanowi główne źródło zatrudnienia 
Poza cytowaną przedstawioną róŜnicą, tendencje ogólne zbliŜone są 
do tych, które charakterystyczne są dla województwa. Wśród 
podstawowych branŜ, wspólnych dla omawianych jednostek samorządu, 
mających wpływ na poziom zatrudnienia, wymienić naleŜy: 

− Przemysł i budownictwo; 
− Usługi; 
− Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo. 

 
Ryc. 2.8. Pracujący w województwie lubelskim (31.12.2005). 
 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_07pow_wyk.pdf. 

 
2.8. Rolnictwo 
 

Przy analizie zagadnień związanych z rolnictwem wykorzystano przede 
wszystkim dane z Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który został 
przeprowadzony w roku 2002. Wynika to z faktu, iŜ do właściwego 
przeanalizowania zjawisko zachodzących w tej dziedzinie, niezbędne 
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będzie posiadanie informacji dotyczących róŜnych aspektów badanego 
obszaru, które niestety nie są dostępne w bieŜących danych 
i komunikatach udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. 
 
Wg informacji pochodzących z PSR 2002, na terenie gminy funkcjonowało 
580 gospodarstw rolnych, w tym 579 z nich zaliczone było 
do gospodarstw indywidualnych. Szczegółową strukturę gospodarstw 
rolnych przedstawia tabela zamieszczona poniŜej. 

 
Tabela 2.22. Struktura gospodarstw rolnych w gminie (PSR 2002). 
 

Powierzchnia gospodarstwa 
Ogółem 

Do 1,00 ha 1,01 – 5,00 ha 5,01 – 10,00 ha 10,01 – 15,00 ha 
15,01 – 20,00 

ha 
PowyŜej 20 ha 

580 108 221 139 60 26 26 
 

Źródło: www.stat.gov.pl. 
  

NaleŜy zwrócić uwagę na dominację w przedstawionej strukturze 
gospodarstw małych, o powierzchni do 5 ha, których jest łącznie 329. 
Stanowi to prawie 58% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. 
RównieŜ w kategorii gospodarstw największych (powyŜej 20 ha) gmina nie 
prezentuje się najlepiej. Działalność taką prowadzi zaledwie 26 
gospodarstw i jest to zaledwie 4,5% ich ogólnej liczby. Podkreślić naleŜy, 
iŜ na terenie gminy brak jest duŜych gospodarstw towarowych 
o powierzchni powyŜej 50 ha. Natomiast jeśli chodzi o aktywność 
gospodarczą to prezentuje się ona w następujący sposób: 

− Gospodarstwa rolne nie prowadzące produkcji rolnej: 
122 gospodarstwa; 

− Gospodarstwa rolne produkujące wyłącznie na potrzeby własne: 
21 gospodarstw; 

− Gospodarstwa rolne produkujące głównie na potrzeby własne: 
235 gospodarstw; 

− Gospodarstwa rolne produkujące głównie na rynek: 
202 gospodarstwa22. 

  
PowyŜsze cechy wskazują istotną słabość rolnictwa na terenie gminy 
Sosnowica. Skupione jest ono przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb 
własnych ich właścicieli. 
 
Struktura uŜytków rolnych wykazuje proporcje charakterystyczne dla 
gmin wiejskich, gdzie głównym zajęciem ludności jest rolnictwo. Ogólna 
powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy wynosiła 579 116 ha, 
natomiast samych uŜytków rolnych 397 306 ha. Szczegółowo ich 
struktura przedstawia się w następujący sposób: 

− Grunty orne ogółem: 261 474 ha; 
− Grunty orne pod zasiewami: 195 586 ha; 
− Grunty orne (odłogi): 44 963 ha; 
− Grunty orne (ugory): 20 925 ha; 
− Sady: 554 ha; 
− Łąki trwałe (ogółem): 117 269 ha; 
− Lasy i grunty leśne (ogółem): 76 104 ha; 
− Pozostałe grunty (ogółem): 123 715 ha23. 

                                                 
22 http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_cechter.wyswietl?p_zest_id=992471&p_typ=HTML 
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Wśród najpopularniejszych upraw dominowały róŜne gatunki zbóŜ oraz 
ziemniaki. Wśród 438 gospodarstw rolnych, które deklarowały 
prowadzenie działalności rolniczej, szczegółowy udział podstawowych 
upraw przedstawiał się następująco: 

− Ziemniaki: 378 gospodarstw; 
− Pszenica ozima: 25 gospodarstw; 
− PszenŜyto ozime: 153 gospodarstwa; 
− PszenŜyto jare: 70 gospodarstw 
− Jęczmień jary: 36 gospodarstw; 
− Mieszanki zboŜowe jare: 119 gospodarstwa; 
− śyto: 223 gospodarstwa; 
− Pszenica jara: 90 gospodarstw; 
− Pszenica ozima: 25 gospodarstw; 
− Owies: 224 gospodarstwa. 
− Truskawki: 58 gospodarstw; 
− Warzywa gruntowe: 113 gospodarstw24. 

 
PowyŜszą listę moŜna jeszcze uzupełnić o mniej popularne, ale istotne 
uprawy takie jak: grykę i proso, kukurydzę oraz buraki okopowe 
i pastewne. 

 
W hodowli zwierząt gospodarskich dominują tradycyjne kierunki, a więc 
trzoda chlewna, bydło i drób. Szczegółowo wykaz produkcji 
w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: 

− Trzoda chlewna: 2286 sztuk; 
− Trzoda chlewna – lochy: 214 sztuk; 
− Bydło: 999 sztuk; 
− Krowy: 666 sztuk; 
− Konie: 100 sztuk; 
− Owce: 82 sztuki; 
− Kozy: 22 sztuki; 
− Kury: 20653 sztuki; 
− Kury nioski: 4055 sztuk. 

 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ w 302 gospodarstwach rolnych 
nie prowadzi się Ŝadnej hodowli zwierząt gospodarskich. Stanowią one 
ok. 52% wszystkich gospodarstw rolnych na terenie gminy Sosnowica. 

 
Bardzo waŜne z punktu widzenia efektywności produkcji rolnej jest 
zaopatrzenie w odpowiednie urządzenia i maszyny. PoniŜej przedstawiony 
jest ich zbilansowany zasób w gminie Sosnowica: 

− Ciągniki: 255 sztuk; 
− Samochody cięŜarowe: 19 sztuk; 
− Kombajny zboŜowe: 16 sztuk; 
− Kombajny ziemniaczane: 7 sztuk. 

 
Porównanie powyŜszych informacji z danymi dotyczącymi podobnych 
jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wskazuje 

                                                                                                                                                         
23 http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_cechter.wyswietl?p_zest_id=992471&p_typ=HTML 
24 Ibidem. 
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na to, iŜ pod względem zaopatrzenia w urządzenia i maszyny do produkcji 
rolniczej, gmina Sosnowica lokuje się poniŜej średniej wojewódzkiej. 
 
Istotnym problemem mającym duŜe znaczenie prowadzenia działalności 
rolniczej ma poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych. 
Dla omawianej gminy dane te przedstawiają się następująco: 

− WyŜsze rolnicze: 5 właścicieli; 
− Średnie zawodowe rolnicze: 36 właścicieli; 
− Zasadnicze rolnicze zawodowe: 23 właścicieli; 
− Kurs rolniczy: 133 właścicieli; 
− Brak wykształcenia rolniczego: 260 właścicieli. 

 
NaleŜy uznać, iŜ powyŜsze informacje nie wymagają oddzielnego 
komentarza. NaleŜy jedynie stwierdzić, iŜ niski poziom wykształcenia 
właścicieli gospodarstw rolnych ma bezpośredni wpływ zarówno 
na kierunki i rodzaj produkcji, jak i jej efektywność i innowacyjność.  

 
Na koniec naleŜy dodać, iŜ duŜą szansą dla rozwoju lokalnego rolnictwa 
moŜe być produkcja ekologiczna. Wniosek niniejszy oparty został 
na wnioskach wynikających z dokumentu „Określenie uwarunkowań 
glebowych gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju 
gminy – badanie stanu gleb” ”25. Celem przeprowadzonych badań było 
określenie stanu zakwaszenia, zasobności w przyswajalne składniki 
pokarmowe oraz zbadanie stanu zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi. 
Wnioski wynikające z dokumentu przedstawione zostały na rysunku 
zamieszczonym poniŜej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale               
i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy, Okręgowa Stacja Chemiczno -Rolnicza w Lublinie, Lublin 
2007. 
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Ryc. 2.9. Zawartość metali cięŜkich w glebie na terenie gminy Sosnowica. 
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Źródło: Określenie uwarunkowań glebowych gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu 
rozwoju gminy – badanie stanu gleb; Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza  w Lublinie, Lublin 2007. 

 
2.9. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
2.9.1. Sieć drogowa 
 

Podstawową sieć komunikacyjną tworzą drogi gminne. Zgodnie 
z powszechnie przyjętymi i stosowanymi załoŜeniami powinny 
one zapewniać dogodne połączenia pomiędzy miejscowościami połoŜonymi 
na terenie gminy. Biorąc pod uwagę wielkość gminy oraz liczbę 
miejscowości, sieć tą moŜna uznać za rozwiniętą w sposób zadowalający. 
Całkowita sieć dróg gminnych wynosi 56,0 km, z czego zaledwie 3,45 km 
(6,2%) posiada nawierzchnię utwardzoną. Pozostałe drogi posiadają 
nawierzchnię gruntową, sporadycznie tylko ulepszoną kamieniem 
lub Ŝwirem, co znacznie pogarsza warunki Ŝycia mieszkańców 
oraz ogranicza moŜliwości rozwojowe. 
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Tabela 2.23. Drogi gminne (stan na dzień 30.06.2007). 
 

w tym:  

Łączna 
długość  

Utwardzone                            
o nawierzchni 
asfaltowej lub 
betonowej 

 

Gruntowe 
ulepszone 

(kamień Ŝwir, 
ŜuŜel) 

 

Gruntow
e zwykłe 

Gmina 

km km km km 
104000L Turno – Izabelin - dr.woj.819 (Pieszowola) 4,500 0 0 4,500 

104001L 
Dr.pow.1622L (Kropiwki) - Turno - Ludwiczyn Nowy – gr.gminy 
- dr.gm.104007L 

6,800 0 0 6,800 

103839L Kropiwki – Krzywowierzba 2,200 0 0 2,200 
104002L (Turno) dr.gm.104001L – Czołoma – Pieszowola 5,400 0 0 5,400 

104003L 
Dr.gminy Dębowa Kłoda – Mościska - Olchówka – dr.pow. 
1623L Sosnowica 

6,100 0 1,196 0 

104004L Górki – Janówka – Zbójno – Pieszowola 4,800 0 0 4,800 
104005L (Uhnin) Dr.gminy Dębowa Kłoda – Bohutyn – Sosnowica 4,100 0 0 4,100 
104006L Lejno (dr.pow.1625L) - Daleczkąt – Zienki – dr.pow.1572L 2,600 0 0 2,600 
104007L (Marianka) gr.gminy Stary Brus – do dr.woj.891 (Czerniejów) 1,650 0 0 1,650 
104008L Lejno (dr.pow.1626L) – Orzechów Nowy – gr.gminy Uścimów 5,100 0 0 5,100 

104009L 
Sosnowica Lasek (dr.gm.104010L) - Zbójno – Lipnik  - 
dr.pow.1627L 

5,900 0 0 5,900 

103833L Białka – Libiszów – dr.woj.819 3,400 0 0 3,400 
104010L Sosnowica – Sosnowica Lasek – dr.gm.104000L  3,450 3,450 0 0 

RAZEM 56,00 3,450 1196 51,354 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez UG Sosnowica. 
 

Drogi powiatowe na terenie gminy tworzą sieć o długości 46,2 km. 
W porównaniu do stanu technicznego dróg gminnych, w tej kategorii 
widać znacznie lepszą sytuację – 79,7% dróg powiatowych na terenie 
gminy Sosnowica posiada nawierzchnię utwardzoną. 
 

Tabela 2.24. Drogi powiatowe (stan na dzień 30.06.2007).  
 

Łączna 
długość  

 
Utwardzone            
o nawierzchni 
asfaltowej  lub 
betonowej 

 

 
Gruntowe 
ulepszone 

(kamień, Ŝwir, 
ŜuŜel) 

 

 
Gruntowe 
zwykłe  

 
Nr i nazwa drogi 

km km km km 
1566L Ostrów Lubelski – Jedlanka Podlaska - Sosnowica 4,600 3,008 0 1,592 

1623L 
Sosnowica – Hola – Zahajki – Kaplonosy – 
dr.pow.0707L 

6,128 6,128 0 0 

1622L Uhnin – Mościska – Hola – Wołoskowola – dr.woj.819 3,772 3,772 0 0 
1572L Maśluchy – Orzechów Stary - Zienki 6,379 5,136 0 1.243 
1624L Sosnowica – Urszulin – Hańsk – dr.woj.819 6,817 6,817 0 0 
1573L Stary Uścimów – Maśluchy -  Nowy Orzechów 2,344 2,344 0 0 
1625L Komarówka – Lejno – Nadrybie -  Cyców 6,055 1,000 0 5,055 
1626L Nowy Orzechów – Lejno – Łomnica – dr.pow.0624L 5,265 5,265 0 0 

1627L 
Jamniki – Lipniak - Wytyczno – Lubomierz - do 
dr.woj.819 

5,255 3,758 0 1.497 

RAZEM 46,215 36,828 0 9,387 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych przekazanych przez UG Sosnowica. 
 
 

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 819 Parczew – 
Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska oraz nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna. 
Łączna ich długość na terenie gminy wynosi 27,952 km. 
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Ryc. 2.10. Mapa stanów nawierzchni dróg wojewódzkich. 

 
Źródło: http://www.zdw.lublin.pl/viewpage.php?page_id=4. 

 
Na podstawie zamieszczonej powyŜej mapy naleŜy ocenić, iŜ drogi 
wojewódzkie nr 819 i 820 zostały zaliczone do szlaków o dobrej jakości 
nawierzchni. W fachowej nomenklaturze ocenione zostały jako „czarne 
o lokalnej śliskości”. 

 
2.9.2. Zaopatrzenie w wodę 
 

Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę korzysta się 
głównie z wód zalegających w utworach na poziomie trzeciorzędu 
i czwartorzędu. Od wielu lat prowadzona jest tutaj systematyczna budowa 
studni wierconych w celu zapewnienia wody dla celów konsumpcyjnych oraz 
dla potrzeb przemysłu. Funkcjonuje tutaj pięć ujęć wody.  
 

Tabela 2.25. Ujęcia wody (stan na dzień 30.06.2007). 
 

Lokalizacja 
Planowana 

przepustowość (m3/d) 
Aktualnie wykorzystywana 
przepustowość (m3/d) 

Nowy Orzechów 306 200 
Sosnowica 211,9 100 
Pasieka 142,1 78 
Turno 69,9 28 
Zienki 120 28 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych przekazanych przez UG Sosnowica. 

 
Długość całkowita sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 46,09 km, 
w tym długość przyłączy wynosi około 45% tej długości. Przyłączonych 
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jest do niej 764 gospodarstwa domowe, co stanowi 81,3% wszystkich 
gospodarstw domowych na terenie gminy. Liczbę tą naleŜy uzupełnić 
o 298 działek letniskowych, równieŜ podłączonych do sieci.  

 
Tabela 2.26. Sieć wodociągowa. 
 

Wodociągi 
Długość sieci bez przyłączy Przyłącza 

km Liczba podłączonych gospodarstw domowych (szt.) Długość 
(km) 

46,09 764 22,57 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez UG Sosnowica. 
 
 
2.9.3. Infrastruktura ochrony środowiska 
 

Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów 
w Sosnowicy. Jego powierzchnia wynosi ok. 0,5 ha, a pojemność 
28 tys. m3. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ termin zakończenia jego eksploatacji 
upływa w roku 2009, co stawia gminę w trudnej sytuacji pod względem 
składowania odpadów w kolejnych latach. 
W związku z dąŜeniem gminy do ograniczenia źródeł zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego planuje się przekazanie gospodarki odpadami 
podmiotowi zewnętrznemu, np. Pomocniczemu Gospodarstwu 
Komunalnemu UG w Dębowej Kłodzie, które posiada wysypisko 
w Lubiczynie. W 2003 roku utworzono międzygminny Związek Celowy 
z siedzibą we Włodawie, do którego naleŜy Gminy  Sosnowica. Został 
on powołany w celu wspólnego wykonywania zadań z zakresu 
międzygminnej gospodarki odpadami komunalnymi, osadami ściekowymi, 
w powiązaniu z tworzeniem alternatywnych źródeł energii i modernizacją 
systemów ciepłowniczych.  

 
Tabela 2.27. Wysypiska śmieci (stan na dzień 30.06.2007).  
 

Lokalizacja  
(miejscowość oraz nazwa ewentualnego 

zarządcy lub właściciela) 

Powierzchnia 
(ha) 

Pojemność 
(m3) 

Rok zakończenia 
eksploatacji 

Sosnowica – Gminny Zakład Komunalny 0,5 28000 2009 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Sosnowicy 
 

Funkcjonują tutaj równieŜ trzy oczyszczalnie ścieków w miejscowościach 
Sosnowica, Turno i Zienki. Ich podstawowe parametry techniczne 
przedstawione zostały w tabeli zamieszczonej poniŜej. 

 
Tabela 2.28. Oczyszczalnie ścieków (stan na 30.06.2007). 
 

Lokalizacja (miejscowość oraz nazwa 
ewentualnego zarządcy lub właściciela) 

Planowana 
przepustowość (m3/d) 

Aktualnie wykorzystywana 
przepustowość (m3/d) 

Sosnowica 120 85 
Turno 30 15 
Zienki 50 26 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Sosnowicy 
 

NaleŜy jeszcze dodać, iŜ długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
wynosi łącznie 15,99 km. Przyłączonych jest do niej 373 gospodarstwa, 
co stanowi 39,7% ich całkowitej liczby na terenie gminy. 
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Tabela 2.29. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy. 
 

Kanalizacja 
Długość sieci Liczba gospodarstw domowych podłączonych  do sieci 

km szt. w % ogólnej liczby gospodarstw 
15,99 373  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Sosnowicy 
 

Podsumowując, podkreślić naleŜy, Ŝe infrastruktura ochrony środowiska 
jest słabą stroną gminy. Sytuacja ta wymaga pilnej interwencji poprzez 
podjęcie stosownych działań inwestycyjnych, szczególnie w kontekście 
rozwoju turystyki, która jest jednym z najwaŜniejszych potencjałów 
gminy. 

 
22..1100..  JJaakkoośśćć  rrzząąddzzeenniiaa 

 
Jakość rządzenia jest pojęciem bardzo szerokim i dotyczy wielu aspektów 
Ŝycia społecznego i gospodarczego gminy. Na potrzeby niniejszego 
opracowania skoncentrowano się przede wszystkim na praktyce 
planowania strategicznego oraz jej realizacji, działaniach promocyjnych,    
a takŜe jakości i kompetencji zatrudnionej kadry urzędniczej.  
 
Gmina Sosnowica posiada większość wymaganych prawem dokumentów 
strategicznych. Ogólne załoŜenia polityki rozwoju realizowane były                 
w oparciu o „Strategię Rozwoju Gminy Sosnowica26”  opracowaną w 2000 
roku i zaktualizowaną w 2005 roku27. Dokument ten został 
uszczegółowiony równieŜ w 2005 roku w postaci „Planu rozwoju 
lokalnego Gminy Sosnowica„28.  
 
Polityka w zakresie ochrony środowiska została szczegółowo uregulowana 
w innym dokumencie o charakterze strategicznym, tj „Programie ochrony 
środowiska z planem gospodarki odpadami na  lata  2004 – 2014 29”. 
Natomiast kwestie związane z polityką społeczną zostały zawarte                     
w „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”30. 

 
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ działalność promocyjna gminy prowadzona jest na 
niewielką skalę. Funkcjonuje wprawdzie strona internetowa gminy, 
brakuje jednak w niej elementów typowo promocyjnych, pełni raczej rolę 
ogólnoinformacyjną. Gmina w ograniczonym stopniu uczestniczy                   
w targach krajowych i międzynarodowych, korzystając przy tym na ogół 
ze wsparcia instytucji zewnętrznych. Nie prowadzi równieŜ aktywnej 
współpracy międzynarodowej, która moŜe być waŜnym instrumentem 
promowania i przyciągania turystów lub inwestorów z zewnątrz.                 

                                                 
26 Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica, Załącznik do Uchwały Nr XVIII/94/2000 Rady Gminy 
Sosnowica z dnia 20 września 2000 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica”.  

27 Uchwała nr XXXII/201/05 Rady Gminy Sosnowica z dnia 31 października 2005 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica . 
28 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnowica, załącznik uchwała nr XXXII/202/05 Rady Gminy 
Sosnowica z dnia 31 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Sosnowica”. 
29 Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami na lata 2004 – 2014, załącznik do 
uchwały Rady Gminy Sosnowica nr XXVI/165/05 z dnia 31 marca 2005 roku. 

30 Uchwała nr XXXVI/229/06 Rady Gminy Sosnowica z dnia 28 lutego 2006 r.  w 
sprawie uchwalenia Gminnej Strateg ii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych.  
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W związku z tym w przyszłych działaniach naleŜy dąŜyć do zwiększenia 
aktywności gminy w zakresie promocji i współpracy międzynarodowej.  
 
Kadra pracownicza zatrudniona w Urzędzie Gminy oraz jednostkach 
organizacyjnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny. Większość 
pracowników posiada specjalistyczne wykształcenie, wsparte 
dodatkowymi kursami i szkoleniami. Niemniej w związku                                
z wprowadzaniem nowych przepisów prawnych, okresów przejściowych 
osiągania standardów określonych w Unii Europejskiej oraz nowych 
procedur, np. związanych z funduszami europejskimi, niezbędne będzie 
podjęcie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji pracowników. 
Działania tego typu mogą przynieść realne korzyści dla gminy, np. 
poprzez zwiększenie środków finansowych pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych. 

 
2.11. Analiza budŜetu gminy 
 

Analiza budŜetu Gminy Sosnowica obejmuje lata 2000 – 2006 i opiera się 
na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na 
czas sporządzania niniejszego opracowania nie brano pod uwagę danych 
dotyczących roku budŜetowego 2007. 

 
Dochody budŜetu gminy Sosnowica w latach 2000 – 2006 przedstawione 
zostały w zestawieniu zamieszczonym poniŜej. 

 
Tabela 2.30. Dochody budŜetu gminy w latach 2000 – 2007. 
 

Lata Dochody ogółem Dochody własne Inflacja 
Udział dochodów 

własnych w dochodach 
gminy 

Wzrost 
dochodów 
budŜetu w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 

2000 3 985 443,00 1 335 635,00 10,1% 34%   

2001 4 439 650,00 1 303 691,00 5,5% 29% 11% 

2002 4 350 044,00 1 304 193,00 1,9% 30% -2% 

2003 4 533 176,00 1 582 442,00 0,8% 35% 4% 

2004 5 094 463,00 1 606 793,00 3,5% 32% 12% 

2005 5 355 899,00 1 535 926,00 2,1% 29% 5% 

2006 5 834 083,76 1 723 345,12 1,0% 30% 9% 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50505050

 
Ryc. 2.11. Dochody i dochody własne budŜetu gminy w latach 2000 – 2007. 
 

Dochody i dochody własne bud Ŝetu Gminy Sosnowica w latach 2000 - 2007
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Źródło:  www.stat.gov.pl 

 
Analiza powyŜszych danych wskazuje na trwały, znacznie przewyŜszający 
inflację wzrost dochodów Gminy, co sprawia, Ŝe posiada ona 
systematycznie coraz więcej środków na realizację swoich zadań. Dochody 
własne utrzymują się na raczej stałym poziomie wynoszącym przeciętnie 
31,29% dochodów. 
 

Tabela 2.31. Wykonanie budŜetu gminy. 
 

Liczba mieszkańców 
Dochody budŜetowe 

ogółem na 1 
mieszkańca w zł 

Dochody własne na 1 
mieszkańca  w zł Dynamika w % 

Dochody ogółem Dochody własne 
Gminy 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
2004/03 2005/04 2006/05 2004/03 2005/04 2006/05 

Sosnowica 2726 2658 2646 1662,94 1916,65 2024,15 635,80 611,03 598,65 115,26 105,61 121,72 96,10 97,97 94,16 

Gminy ogół. 1055232 1051027 1049033 1342,04 1475,27 1667,96 430,63 455,32 537,58 109,93 113,06 124,29 105,73 118,07 124,83 

 

Źródło: Wykonanie budŜetów jednostek samorządu terytorialnego woj. Lubelskiego w 2005 roku – 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Zeszyt Nr 47 

 
W porównaniu z innymi gminami województwa, gmina Sosnowica wypada 
dosyć dobrze, jeśli porównamy dochody budŜetowe ogółem i dochody 
własne budŜetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Daje się jednak 
zauwaŜyć niepokojący trend systematycznego spadku dochodów własnych 
gminy, przy jednoczesnym wzroście dochodów własnych innych gmin 
w województwie.  
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Ryc. 2.12. Dochody budŜetu gminy w latach 2000 - 2006 
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Źródło: własne na podstawie danych z: www.stat.gov.pl 
 

Niezbyt zachęcająco wygląda porównanie źródeł dochodów budŜetu gminy 
Sosnowica w latach 2000 – 2006. Na powyŜszym wykresie widać, iŜ wzrost 
dochodów budŜetu gminy jest spowodowany przede wszystkim wzrostem 
subwencji i dotacji. Wyraźnie widać spadek udziału w dochodach gminy 
dochodów ze źródeł pozabudŜetowych.  

 
Tabela 2.32. Struktura dochodów. 
 

lata Dochody ogółem Dochody własne Dotacje Subwencje 
Środki ze źródeł 
pozabudŜetowych 

2000 3 985 443,00 1 335 635,00 845 645,00 1 709 102 74 051 

2001 4 439 650,00 1 303 691,00 580 402,00 1 856 864 695 259,00 

2002 4 350 044,00 1 304 193,00 765 058,00 2 109 852 170 941,00 

2003 4 533 176,00 1 582 442,00 581 611,00 2 064 764 150 756,00 

2004 5 094 463,00 1 606 793,00 816 345,00 2 488 006 17 319,00 

2005 5 355 899,00 1 535 926,00 1 087 056,00 2 387 108 48 109,00 

2006 5 834 083,76 1 723 345,12 1 490 539,40 2 530 911 22 371,96 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Dość ciekawie wygląda natomiast porównanie dochodów i wydatków 
budŜetu Gminy w latach 2000 – 2006. Widać trwałą, choć nieduŜą 
nadwyŜkę dochodów nad wydatkami. Daje to gminie bardzo duŜe 
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moŜliwości finansowe i pozwala jej ubiegać się o dotacje m.in. z funduszy 
strukturalnych na realizację niezbędnych inwestycji.  

 
Tabela 2.33. Dochody i wydatki budŜetu gminy w latach 2000 – 2006. 
 

Wydatki ogółem Dochody ogółem Dochody - wydatki 

3 809 833,00 3 985 443,00 175 610,00 

4 217 148,00 4 439 650,00 222 502,00 

4 153 993,00 4 350 044,00 196 051,00 

4 457 398,00 4 533 176,00 75 778,00 

4 871 975,00 5 094 463,00 222 488,00 

5 319 573,00 5 355 899,00 36 326,00 

5 582 424,36 5 834 083,76 251 659,40 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Ryc. 2.13. Dochody i wydatki budŜetu gminy w latach 2000 – 2006. 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Tabela 2.34. Wydatki inwestycyjne budŜetu gminy Sosnowica w latach 2000 – 2006.  
 

Lata Wydatki ogółem wydatki inwestycyjne 
Udział wydatków inwestycyjnych w 

wydatkach Gminy 

2000 3 809 833,00 242 707,00 6,4% 

2001 4 217 148,00 601 568,00 14,3% 

2002 4 153 993,00 345 263,00 8,3% 

2003 4 457 398,00 237 745,00 5,3% 

2004 4 871 975,00 754 893,00 15,5% 

2005 5 319 573,00 506 713,00 9,5% 

2006 5 582 424,36 350 174,46 6,3% 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
W wydatkach inwestycyjnych zwraca uwagę pojawiająca się po 2004 roku 
niekorzystna tendencja spadku wydatków inwestycyjnych przy 
jednoczesnym wzroście innych wydatków. Zjawisko to jest jednak 
zauwaŜalne równieŜ w przypadku innych gmin wiejskich województwa 
lubelskiego. 
 
Warto zauwaŜyć dosyć wysoki poziom wydatków budŜetowych gminy 
na 1 mieszkańca w stosunku do średniej dla gmin wiejskich województwa 



 53535353

lubelskiego. W 2005 roku jest to aŜ o 24% więcej, niŜ średnia wojewódzka. 
Niestety, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca kształtują się w tym 
samym roku na poziomie 78% średniej wojewódzkiej. 

 
Tabela 2.35. Wydatki budŜetu gminy. 
 

Lata 
Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
oświatowe 

Wydatki 
inwestycyjne 

Wydatki na 
administrację 

Wyd. 
inwest/wydatki 

budŜ 

Wyd. 
oswiat/wydatki 

budŜ 

Wyd. 
adm/wydatki 

budŜ 

2000 3 809 833,00 1 844 364,00 242 707,00 710 941 6,4% 48,4% 18,7% 

2001 4 217 148,00 1 535 809,00 601 568,00 749 664,00 14,3% 36,4% 17,8% 

2002 4 153 993,00 1 814 999,00 345 263,00 789 613,00 8,3% 43,7% 19,0% 

2003 4 457 398,00 1 926 049,00 237 745,00 816 224,00 5,3% 43,2% 18,3% 

2004 4 871 975,00 2 352 018,00 754 893,00 853 493,00 15,5% 48,3% 17,5% 

2005 5 319 573,00 2 306 083,00 506 713,00 935 076,00 9,5% 43,4% 17,6% 

2006 5 582 424,36 1 928 824,73 350 174,46 1 081 070,19 6,3% 34,6% 19,4% 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl. 

 
Ryc. 2.13. Wydatki budŜetu gminy Sosnowica w latach 2000 - 2006 
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Źródło: opracowanie własne 

 
 

Jak widać na powyŜszym wykresie, godną zauwaŜenia i pozytywną 
tendencją jest niezbyt wysoki poziom, a nawet zauwaŜalny spadek 
wydatków budŜetu gminy na oświatę. Sięgnęły one w 2004 roku 48,3% 
ogółu wydatków, by w 2006 roku spaść do 34,6%. W 2006 roku 
subwencja oświatowa dla gminy Sosnowica wyniosła 1 686 697 zł31, 
gdy tymczasem wydatki wyniosły jedynie 1 928 824,73 zł., DołoŜenie 
z dochodów własnych gminy do wydatków oświatowych jedynie 
242 127,73 zł wygląda bardzo pozytywnie w porównaniu z innymi 
gminami, które zmuszone są dokładać duŜo większe środki na ten cel. 

 
Niepokojący jest bardzo niski poziom wydatków inwestycyjnych, które 
w 2006 roku wyniosły jedynie 6,3% wszystkich wydatków. W latach 2000 
– 2006 udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budŜetu wynosił 

                                                 
31 www.stat.gov.pl 
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średnio zaledwie 9,37%. Tak niski poziom inwestycji musiał odbić się 
negatywnie na stanie infrastruktury i infrastruktury społecznej gminy. 
Istnieje nadzieja, iŜ władze gminy dobrze wykorzystają obecną, sprzyjającą 
sytuację finansową i zdołają nadrobić istniejące zapóźnienia inwestycyjne. 

 
Tabela 2.36. Wykonanie wydatków budŜetu Gminy Sosnowica w 2006 roku 
 

Wydatki Kwota 

  Wydatki na rolnictwo i łowiectwo 177 631,50 

  Wydatki na transport i łączność 94 142,24 

  Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 126 237,58 

  Wydatki na gospodarkę mieszkaniową 36 259,51 

  Wydatki na oświatę i wychowanie 1 928 824,73 

  Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 152 555,20 

  Wydatki na ochronę zdrowia 27 817,44 

  Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 527 377,28 

  Wydatki na kulturę fizyczną i sport 62 210,07 

  Wydatki na administrację publiczną 1 081 070,19 

  Wydatki z budŜetu ogółem 5 582 424,36 
 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Ryc. 2.14. Wykonanie wydatków budŜetu gminy Sosnowica w roku 2007. 
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Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Wydatki oświatowe stanowią 37% wydatków z budŜetu Gminy Sosnowica 
w 2007 roku i są największą pozycją po stronie wydatków. Następne 
miejsce zajmują wydatki na pomoc społeczną (29%)  i administrację 
publiczną (21%), Pozostałe wydatki nie przekraczają łącznie 13%. 
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Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ Gmina prowadzi racjonalną 
gospodarką finansową opartą na solidnych podstawach, a poziom 
wydatków nie odbiega znacząco od poziomu dochodów. Niewątpliwym 
sukcesem jest opanowanie wydatków na oświatę. Dosyć niski poziom 
wydatków inwestycyjnych przyczynił się co prawda do zapóźnień 
inwestycyjnych gminy, lecz nie spowodował powstania nadmiernie 
wysokich zobowiązań i nie zablokował mogących nastąpić procesów 
inwestycyjnych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Istnieją 
więc znakomite finansowe moŜliwości absorpcji środków z Unii 
Europejskiej i realizacji wielu sprzyjających rozwojowi Gminy inwestycji.  

 
2.12. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju 
 

Rozwój Gminy Sosnowica, podobnie jak i zdecydowanej większości tego 
typu jednostek samorządowych, będzie uzaleŜniony od szeregu czynników 
zewnętrznych. Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój, 
natomiast inne mogą w sposób istotny przyczynić się do ograniczenia 
natęŜenia korzystnych zjawisk rozwojowych.  
 
W niniejszej analizie przedstawiona została krótka charakterystyka 
najwaŜniejszych pozytywnych i negatywnych zjawisk, mogących 
w znaczący sposób wpłynąć na dalszy rozwój gminy. Od precyzyjnego 
określenia roli i znaczenia tych zjawisk zaleŜy w duŜej mierze właściwe 
określenie strategicznej wizji rozwoju gminy.  

 
Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć 
na rozwój gminy, naleŜy z pewnością zaliczyć:  

� Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące 
się w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. 
Z licznych analiz oceniających moŜliwy wpływ procesów 
integracyjnych na rozwój Lubelszczyzny wynika, Ŝe w dłuŜszej 
perspektywie czasu naleŜy spodziewać się szeregu pozytywnych 
zjawisk związanych z modernizacją gospodarki i infrastruktury 
technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem 
nowych form zatrudnienia, a takŜe poprawą poziomu wykształcenia 
i jakości Ŝycia mieszkańców regionu.  

� Transfer do regionu znacznych środków finansowych związanych 
z realizacją przez Polskę programów współfinansowanych 
z budŜetu Unii Europejskiej szacuje się, Ŝe w latach 2007-2015 
łączny napływ środków z UE do województwa lubelskiego moŜe 
wynieść nawet 5 mld euro. Około 60% tych środków (3 mld euro) 
będzie pochodzić z programów realizowanych w ramach unijnej 
polityki spójności, natomiast pozostała kwota (2 mld euro) będzie 
dostępna w ramach wdraŜanych w województwie lubelskim 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.  

� Rozwój społeczeństwa informacyjnego i moŜliwości z tym związane 
- przewiduje się, Ŝe w ciągu najbliŜszych lat nastąpi szybki rozwój 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyniający się 
do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi 
społeczeństwa. Łatwy dostęp do informacji i wiedzy stanowi 
obecnie fundament rozwoju i moŜe stać się waŜnym czynnikiem 
zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych 
i przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek 
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Lubelszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury 
komunikacji elektronicznej moŜliwy będzie stopniowy rozwój 
róŜnych form zatrudnienia oraz samokształcenia mieszkańców. 
Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie z pewnością 
przyczyniał się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczania 
występujących w poszczególnych gminach problemów społecznych 
i gospodarczych.  

� Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych 
w rozwoju róŜnych form turystyki. W ciągu najbliŜszych lat 
turystyka będzie stanowiła jeden z najszybciej rozwijających się 
sektorów gospodarki zarówno w Europie jak i Polsce32. Rynek usług 
turystycznych będzie w duŜej mierze kształtowany przez 
kompleksowe produkty turystyczne, które w duŜym stopniu oparte 
będą na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych.  

� Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii - załoŜenia polityki 
energetycznej Wspólnoty Europejskiej zakładają wzrost udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem 
w krajach Unii Europejskiej do 12% w roku 2010 i 21% w roku 
2020. Ponadto, udział biopaliw w zuŜyciu paliw silnikowych 
w transporcie ma w roku 2020 wynieść nie mniej niŜ 5,75%. 
Przewiduje się, Ŝe sektor energetyki odnawialnej w Polsce będzie 
rozwijał się w oparciu o trzy podstawowe źródła: biomasę 
(pochodzącą głównie z upraw energetycznych oraz odpadów 
rolnych i komunalnych), energię wiatrową oraz wodną. W dłuŜszej 
perspektywie naleŜy spodziewać się napływu nowych inwestycji 
i technologii, a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy 
dla wielu gmin wiejskich alternatywę do modernizacji rolnictwa 
oraz dodatkowe szanse na róŜnicowanie działalności gospodarczej 
na wsi. 

 
Natomiast do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć 
moŜliwości rozwojowe gminy naleŜy zaliczyć: 

� DuŜą konkurencję gmin sąsiednich, posiadających zbliŜone 
warunki środowiskowe i kulturowe. Wynika to ze specyficznego 
połoŜenia gminy na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

� Peryferyjne połoŜenie województwa lubelskiego i jego zapóźniania 
w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Jest to niewątpliwie 
jeden z głównych czynników hamujących rozwój poszczególnych 
gmin Lubelszczyzny. Bez poprawy dostępności komunikacyjnej 
całego województwa i polepszenia infrastruktury drogowej 
wewnątrz regionu trudno będzie planować działania strategiczne 
na poziomie lokalnym w zakresie przyciągania inwestycji i rozwoju 
nowych usług rynkowych. 

�  Narastającą emigrację ludzi młodych za granicę – wzrastające 
moŜliwości dostępu do europejskiego rynku pracy, połączone 
z brakiem realnych moŜliwości zatrudnienia w miejscu 
zamieszkania powoduje, Ŝe coraz więcej młodych i dobrze 
wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza 
granicami województwa i kraju. Proces ten zaczyna juŜ negatywnie 
wpływać na lokalny rynek pracy oraz sytuację gospodarczą 
w regionie, ograniczając szanse rozwojowe województwa, a co za 
tym idzie poszczególnych jednostek samorządowych. W wymiarze 

                                                 
32 Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Warszawa, czerwiec 2005. 
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lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk emigracyjnych moŜe 
prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich i zachwiania 
funkcjonowania podstawowych struktur społeczno-gospodarczych 
w wielu miejscowościach Lubelszczyzny. 

� Wspólną politykę rolną, która z jednej strony wymusza 
modernizację i efektywność polskich gospodarstw rolnych, 
zaś z drugiej moŜe prowadzić do upadku znacznej części małych 
i nierentownych gospodarstw rolnych. Uwzględniając przy tym 
duŜą liczbę zatrudnionych w rolnictwie, upadek wielu gospodarstw 
rolnych mógłby spowodować powaŜne problemy społeczne 
na poziomie lokalnym, znacznie ograniczając moŜliwości rozwojowe 
i inwestycyjne gmin województwa lubelskiego. 

� Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych 
większości samorządów lokalnych w regionie - ryzyko takie pojawia 
się w związku ze zobowiązaniem się Polski do przeznaczenia 
co najmniej 60% środków z Unii Europejskiej na realizację celów 
tzw. Strategii Lizbońskiej, która koncentruje się przede wszystkim 
na rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich. W niewielkim 
stopniu uwzględnia przy tym potrzeby rozwojowe samorządów 
lokalnych. Takie podejście moŜe doprowadzić do sytuacji, w której 
tylko niewielka część samorządów lokalnych będzie mógł uzyskać 
wsparcie na modernizację podstawowej infrastruktury technicznej 
i społecznej.  
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33..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT    
  
3.1. Charakterystyka analizy SWOT 
 

Analiza SWOT jest metodą pozycjonowania i oceny zalecaną 
w tworzeniu długoletnich planów rozwoju, planów restrukturyzacyjnych. 
Stosowana była równieŜ w ewaluacji realizacji programów z funduszy 
strukturalnych w latach 2004 - 2006.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem 1260/99 oraz dokumentem roboczym nr 2, 
analiza SWOT winna być wykorzystana przy prowadzeniu ewaluacji ex-
ante programów strukturalnych, planów rozwoju, jednolitych 
dokumentów programowych, programów operacyjnych i uzupełnień 
programów operacyjnych33. Jest ona więc instrumentem słuŜącym przede 
wszystkim do prowadzenia ewaluacji globalnej i pozycjonowania 
strategicznego. W związku z tym metoda ta jest powszechnie 
wykorzystywana przy opracowaniu regionalnych i lokalnych strategii 
rozwoju społeczno – gospodarczego.  
 
Nazwa metody jest akronimem pochodzącym od angielskich słów: 
Strength (siła), Weakness (słabość), Opportunity (szansa) oraz Threat 
(zagroŜenie). Głównym celem metody, w przypadku programów 
o charakterze społeczno – gospodarczym, jest diagnoza czynników 
wpływających na rozwój danej struktury – w tym przypadku gminy i na 
tej podstawie opracowanie strategii najkorzystniejszej z punktu widzenia 
przyszłego rozwoju. Diagnoza ta dotyczy zarówno czynników pozytywnych 
(silnych stron), jak równieŜ czynników negatywnych (słabych stron). 
W następnym etapie prac silne i słabe strony gminy skonfrontowane 
zostaną z czynnikami zewnętrznymi, pozostającymi poza kontrolą władz 
odpowiedzialnych za realizację strategii, które w pozytywny (szanse) lub 
negatywny (zagroŜenia) sposób mogą wpływać na rozwój gminy.  
 
Diagnoza sytuacji, zwana pozycjonowaniem strategicznym, stanowi punkt 
wyjścia do opracowania programów rozwoju oraz instrumentów, które 
zostaną wykorzystane przy ich wdraŜaniu. W zaleŜności od przyjętej 
filozofii działania (zwanej często: intencją strategiczną), instrumenty 
te mogą być ukierunkowane dwojako. Mogą one:  

− Stawiać głównie na wykorzystywanie zidentyfikowanych szans 
i wzmacnianie silnych stron gminy;  

− Likwidować zdiagnozowane słabe strony i minimalizować 
zagroŜenia.  

 
W praktyce najczęściej stosuje się oba podejścia, ale przy obligatoryjnym 
zachowaniu odpowiedniej konfiguracji zbioru instrumentów. 
 
Wyniki analizy przedstawione zostały w formie tabelarycznej (macierz), 
gdzie opisane zostają słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagroŜenia 
dla jej rozwoju. Analiza SWOT w takiej formie jest uzupełnieniem opisu 
aktualnej sytuacji w danej jednostce samorządu terytorialnego oraz 

                                                 
33 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy 
w sprawie Funduszy Strukturalnych. 
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związanych z nią danych statystycznych. DuŜą zaletą tej metody jest 
przede wszystkim syntetyczne ujmowanie głównych czynników 
warunkujących rozwój.  
 
Przedmiotem analizy SWOT, prowadzonej dla zintegrowanych programów 
o charakterze społeczno - gospodarczym są złoŜone zagadnienia (zasoby, 
właściwości, procesy, zjawiska) będące podstawą rozwoju 
i konkurencyjności gminy oraz warunków tworzenia miejsc pracy. NaleŜy 
jednocześnie podkreślić, iŜ treść analizy SWOT w duŜej części jest 
uwarunkowana specyfiką gminy i problemami, które w niej występują 
oraz celem prowadzenia analizy i oceny.  
 

3.2. Schemat analizy SWOT 
 

Uzyskane z pomiarów wyniki podlegają wstępnemu wartościowaniu, 
pod kątem ich uŜyteczności dla przyszłego rozwoju społeczno - 
gospodarczego gminy. Kryterium wartościowania powinno tu być 
odniesienie do porównywalnych sytuacji innych podobnych jednostek 
(określanych poprzez dane statystyczne i wyznaczających pewien 
standard – bazę porównawczą), a takŜe ocena problemowa wykorzystująca 
dotychczasowe osiągnięcia rozwojowe gminy.  
 
Efektem wstępnego wartościowania jest zestawienie – w kaŜdym 
z wymienionych powyŜej obszarów – zmiennych potencjału wewnętrznego 
w postaci atutów (S) i słabości (W). Powinno ono uszeregować zmienne 
potencjału wg wartości ich siły, korzystności lub niekorzystności (jak duŜy 
jest atut lub słabość) oraz znaczenia dla przyszłych losów gminy (waga). 

 
Tabela 3.1. Schemat analizy atutów i słabości w analizie SWOT. 
 

Lp. Obszary (wymiary) Atuty (siła dodatnia) Słabości (siła ujemna) 
 potencjału zmienna siła waga zmienna siła waga 

1. Baza ekonomiczna a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 
d) …………… 

…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 

a) ……………… 
b) ……………… 
c) ……………… 
d) ……………… 

…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 

2. Infrastruktura ekonomiczna a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 
d) …………… 
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...... 
...... 
...... 

....... 

....... 

....... 

....... 

a) ……………… 
b) ……………… 
c) ……………… 
d) ……………… 
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....... 

....... 
3. …       
4. …       
…        

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, 
PWE, Warszawa 2002; Grudzewski W., Karst A., Zastosowanie metody SWOT w ocenie strategii. 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 1999; Obłój K., Strategia organizacji. 
W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 1998; Obłój K., Strategia sukcesu 
firmy, PWE, Warszawa 2000. 

 
Wraz z identyfikowaniem i wartościowaniem zmiennych potencjału 
wewnętrznego gminy (mocnych i słabych stron) przeprowadzono badania 
potencjału otoczenia dla tej struktury. Potencjał otoczenia dla gminy 
naleŜy rozumieć jako ogół procesów, zjawisk o charakterze systemowym 
a takŜe działań instytucji i osób fizycznych, nie będących częścią 
struktury gminy, które mogą mieć wpływ na jakikolwiek wymiar lub 
fragment aktywności gospodarczej, społecznej oraz postaw i zachowań 
mieszkańców, organizacji i instytucji.  
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Określenie otoczenia dla tak złoŜonej struktury, jaką jest struktura 
gminy, nie jest sprawą łatwą. Szczególnej precyzji wymaga 
strukturalizacja (segmentacja) otoczenia, aby w obrębie poszczególnych 
segmentów identyfikować zmienne potencjału, a następnie wartościować 
je w kategoriach szans i zagroŜeń (dla przyszłości gminy). MoŜna przyjąć, 
Ŝe zgodnie z metodologią diagnozy strategicznej otoczenia, dokonuje się 
segmentacji otoczenia dla gminy wg metody przedstawionej w tabeli 
zamieszczonej poniŜej. 

 
Tabela 3.2. Segmentacja otoczenia dla potrzeb analizy SWOT. 
 

Segment Opis 
Otoczenie systemowe Ekonomiczne, technologiczne, społeczno-kulturowe, polityczno-prawne, demograficzne, międzynarodowe 

Otoczenie konkurencyjne 
Inne gminy (zwłaszcza „sąsiednie”) konkurujące o środki, inne organizacje realizujące przedmiotowe i 
systemowe inicjatywy, nie mieszczące się w strukturze gminy, które konkurują o środki z władzami 
samorządowymi gminy 

Grupy interesariuszy 
Organizacje i osoby fizyczne zewnętrzne, które mogą wykazywać zainteresowanie gminą jako zgodne z 
własnym interesem i podejmować ku temu odpowiednie działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, 
PWE, Warszawa 2002; Grudzewski W., Karst A., Zastosowanie metody SWOT w ocenie strategii. 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 1999; Obłój K., Strategia organizacji. 
W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 1998; Obłój K., Strategia sukcesu 
firmy, PWE, Warszawa 2000. 

 
Identyfikowane w otoczeniu gminy zjawiska, procesy i zachowania, 
jako zmienne potencjału otoczenia, poddano wartościowaniu pod kątem 
ich wpływu na potencjał gminy w poszczególnych jego obszarach 
(wymiarach). Wpływ ten moŜe mieć charakter korzystny (szanse – O) 
lub niekorzystny (zagroŜenia – T), o róŜnym stopniu nasilenia. Kryterium 
wartościowania zmiennych potencjału otoczenia stanowi sama właściwość 
procesu, zjawiska lub zachowania, ale równieŜ ich odniesienie 
do określonego wymiaru potencjału wewnętrznego gminy (ten sam proces 
lub zjawisko moŜe stwarzać zróŜnicowane warunki, co do kierunku 
i poziomu nasilenia aktywności gminy w róŜnych obszarach swego 
potencjału). Stąd przyjmuje się, Ŝe zestawienie zmiennych potencjału 
otoczenia gminy wykonuje się dla poszczególnych obszarów potencjału 
wewnętrznego.  
 
Zestawienie powinno uszeregować zmienne potencjału otoczenia 
wg wartości ich siły, korzystności lub niekorzystności (jak duŜa jest 
szansa lub zagroŜenie) i znaczenia kształtowanych warunków 
zewnętrznych dla przyszłych losów gminy (waga). 

 
Tabela 3.3. Schemat analizy szans i zagroŜeń w analizie SWOT. 
 

Lp. Obszary (wymiary) Szanse 
(warunki korzystne) 

ZagroŜenia 
(warunki niekorzystne) 

 potencjału zmienna siła waga zmienna siła waga 
1. Baza ekonomiczna a) …………… 

b) …………… 
c) …………… 
d) …………… 

…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 

a) ……………… 
b) ……………… 
c) ……………… 
d) ……………… 

…… 
…… 
…… 
…… 

…… 
…… 
…… 
…… 

2. Infrastruktura ekonomiczna a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 
d) …………… 

..... 
...... 
...... 
...... 

....... 

....... 

....... 

....... 

a) ……………… 
b) ……………… 
c) ……………… 
d) ……………… 

..... 
...... 
...... 
...... 

....... 

....... 

....... 

....... 
3. …       
4. …       
…        

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, 
PWE, Warszawa 2002; Grudzewski W., Karst A., Zastosowanie metody SWOT w ocenie strategii. 
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Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 1999; Obłój K., Strategia organizacji. 
W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 1998, Obłój K., Strategia sukcesu 
firmy, PWE, Warszawa 2000. 

 
Zasadniczą fazą analizy SWOT jest odpowiednie kojarzenie potencjału 
wewnętrznego gminy i potencjału jej otoczenia. Polega to przede 
wszystkim na badaniu relacji zachodzących pomiędzy kaŜdą 
zidentyfikowaną parą zmiennych obu potencjałów. Relacje te mogą mieć 
zróŜnicowany charakter, np. charakter oddziaływań. Identyfikowanie 
oddziaływań pozwoli określić pary zmiennych obu potencjałów, wyliczyć 
ich siłę i uporządkować je. Daje to podstawę do grupowania nowych 
zmiennych według róŜnych kryteriów, w zaleŜności od celu analizy.  
 
Podstawowym wnioskowaniem o charakterze konstrukcyjnym jest 
formułowanie opcji strategicznych dla rozwoju gminy. Zakładając, Ŝe sens 
tworzenia strategii rozwoju polega na poszukiwaniu sposobów 
wzmacniania potencjału wewnętrznego danej jednostki (nie bierze on pod 
uwagę efektu wzmacniającego negatywnego, czyli kombinacji zmiennych 
„W-T”), moŜna poprzez odpowiednie grupowanie zmiennych obu 
potencjałów poszukiwać opcji strategicznej jako kierunkowej modyfikacji 
potencjału wewnętrznego gminy. MoŜna zatem formułować strategię: 

− Ukierunkowaną na dalsze profilowanie istniejącego potencjału, 
tj. wzmacnianie (i ochronę) atutów gminy; 

− Ukierunkowaną na konwersję potencjału, tj. likwidację słabości, 
szczególnie tych, które blokują moŜliwości wykorzystania 
sprzyjających dla gminy systemowych warunków otoczenia; 

− Mieszaną, nastawioną na uzyskiwanie zamierzonych efektów 
w krótkim czasie (uruchamianie działań przynoszących od razu 
silne pozytywne zmiany) – tzw. „strategia szybka” lub 
na uzyskiwanie gruntownej, lecz powolnej przebudowy potencjału, 
dającej efekt systemowy, lecz odłoŜony w czasie – tzw. „strategia 
powolna”.  

 
3.3. Analiza SWOT 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy SWOT gminy 
w ramach sześciu wyodrębnionych obszarów. NaleŜą do nich: 

− PołoŜenie i warunki naturalne; 
− Dziedzictwo kulturowe; 
− Społeczeństwo i jego aktywność; 
− Infrastruktura społeczna; 
− Infrastruktura techniczna; 
− Gospodarka i jej konkurencyjność. 

 
Wyniki analizy odnoszące się do powyŜszych obszarów zostały 
przedstawione w poniŜszych zestawieniach. 

 
 
 
 
 
 
 



 62626262

 
Tabela 3.4. Macierz SWOT dla obszaru „PołoŜenie i warunki naturalne”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. PołoŜenie na obszarze cennym przyrodniczo w pobliŜu 

wschodniej granicy kraju; 
2. Dobra dostępność komunikacyjna gminy poprzez sieć dróg 

powiatowych i wojewódzkich; 
3. Zasoby przyrodnicze gminy; 
4. PołoŜenie w stosunkowo bliskiej odległości od ośrodków 

miejskich, umoŜliwiające łatwy dostęp do świadczonych tam 
usług; 

5. Obszar o największym nasłonecznieniu w Polsce, co sprzyja 
rozwojowi turystyki oraz wykorzystaniu kolektorów słonecznych 
do produkcji energii; 

6. Liczne jeziora o róŜnej genezie oraz stawy wykorzystywane 
rekreacyjnie lub gospodarczo do hodowli ryb; 

7. Wysoka lesistość gminy; i duŜa powierzchnia obszarów 
chronionych. 

 

1. PołoŜenie na uboczu, poza głównymi szlakami 
komunikacyjnymi; 

2. Brak na terenie gminy drogi krajowej zapewniającej 
bezpośrednią dostępność do głównych szlaków 
komunikacyjnych; 

3. Silnie zakwaszone gleby, słabej jakości, w większości 
wymagające nawoŜenia;  

4. Obszar zagroŜony suszą z uwagi na bardzo niskie roczne 
sumy opadów; 

5. Słaba jakość wód w rzekach, kanale oraz jeziorach, które tylko 
okresowo są dopuszczone do kąpieli; 

6. Ograniczenia inwestycyjne wynikające z duŜej powierzchni 
obszarów leśnych i chronionych; 

7. Brak moŜliwości eksploatacji surowców mineralnych z uwagi 
na sąsiedztwo obszarów chronionych. 

 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Przyciągnięcie kapitału zewnętrznego na obszar gminy; 
2. Wykorzystanie środków i dotacji z Unii Europejskiej 

związanych z rozwojem turystyki i produkcji ekologicznej; 
3. Wzrost zainteresowania turystów regionami o „czystym” 

środowisku naturalnym; 
4. Rozwój turystyki i agroturystyki; 
5. Zwiększenie świadomość mieszkańców w zakresie ochrony 

środowiska; 
6. Zwiększenie zaangaŜowania mieszkańców w Ŝycie społeczne i 

kulturalne gminy. 
 

1. PołoŜenie gminy na tzw. „wschodniej” ścianie z utrwalonymi 
problemami strukturalnymi; 

2. Niska dostępność komunikacyjna 
3. Peryferyzacja regionu; 
4. Niekontrolowany rozwój zabudowy rekreacyjnej (liczne 

samowole budowlane);  
5. Sąsiedztwo gmin o zbliŜonych walorach przyrodniczych; 
6. Brak wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska i rozwoju 

turystyki. 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

Podsumowując powyŜszą analizę, naleŜy stwierdzić, iŜ do podstawowych 
atutów gminy Sosnowica naleŜy zaliczyć połoŜenie geograficzne i warunki 
naturalne, a w szczególności dobrą dostępność komunikacyjną, połoŜenie 
w pobliŜu granicy państwa oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej. 
Wyjątkowym walorem gminy są teŜ bogate zasoby środowiska 
naturalnego, przejawiające się w wysokiej lesistości, duŜej powierzchni 
obszarów chronionych oraz licznie występującym tutaj zbiornikom 
wodnym. Umiejętne wykorzystanie tego faktu w przyszłości będzie miało 
duŜe znaczenie w kształtowaniu kierunków rozwoju społecznego 
i gospodarczego. 

 
Tabela 3.5. Macierz SWOT dla obszaru „Dziedzictwo kulturowe”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Bogata i urozmaicona przeszłość historyczna; 
2. Występowanie licznych obiektów zabytkowych; 
3. DuŜe nagromadzenie stanowisk archeologicznych na terenie 

gminy; 
4. Występowanie licznych miejsc pamięci; 
5. Wielokulturowe tradycje gminy;  
6. Kultywowanie tradycji i pamięć o osobach zasłuŜonych                 

w historii gminy; 
7. DuŜa aktywność mieszkańców gminy w zakresie kultywowania 

tradycji (np. ginące zawody). 
 

1. Zły stan niektórych obiektów zabytkowych; 
2. Brak w budŜecie gminy środków finansowych na ochronę                      

i promocję dziedzictwa kulturowego; 
3. Niedostateczna promocja walorów kulturowych gminy; 
4. Niewystarczające oznakowanie obiektów zabytkowych 

(tabliczki informacyjne, drogowskazy itp.); 
5. Brak lokalnych stowarzyszeń o charakterze historycznym; 
6. Brak punktu informacji turystycznej na terenie gminy; 
7. Brak produktu lokalnego będącego symbolem gminy. 

 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę 

dziedzictwa kulturowego; 
2. Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez utworzenie 

lokalnego ośrodka dokumentującego i promującego walory 
kulturowe; 

3. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego; 
4. Efektywne wykorzystanie obiektów zabytkowych jako 

stymulatorów rozwoju gospodarczego, w tym turystyki. 
 

1. Małe nakłady finansowe na ochronę dziedzictwa kulturowego; 
2. Postępująca dewastacja obiektów dziedzictwa kulturowego; 
3. Źle ukierunkowana i nieefektywna promocja walorów 

kulturowych gminy; 
4. Brak systemu ochrony zabytków typu kapliczki przydroŜne, 

obiekty sepulkralne (stare cmentarze) itp. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

Warto zwrócić uwagę na licznie występujące tutaj obiekty zabytkowe, 
dokumentujące bogate dziedzictwo i tradycje kulturowe. W połączeniu 
z doskonałym stanem środowiska i występującymi juŜ teraz elementami 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej stwarzają one moŜliwość rozwoju 
turystyki, a co za tym idzie rozwoju miejscowej przedsiębiorczości                 
i rolnictwa wyspecjalizowanych w świadczeniu stosownych usług. 

 
Tabela 3.6. Macierz SWOT dla obszaru „Społeczeństwo i jego aktywność”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. DuŜy odsetek osób w wieku produkcyjnym; 
2. DuŜa liczba wykształconej młodzieŜy; 
3. Dobra dostępność do edukacji i usług pomocy społecznej; 
4. Zainteresowanie mieszkańców prowadzeniem aktywnej 

działalności w róŜnych sferach; 
5. DuŜa aktywność wyborcza; 
6. Dobre warunki środowiskowe wpływające korzystnie na stan 

zdrowia mieszkańców. 

1. Niski poziom wykształcenia, w szczególności właścicieli 
gospodarstw rolnych; 

2. Wzrost ubóstwa stymulujący rozwój patologii społecznych; 
3. Wzrastająca liczba osób bezrobotnych; 
4. Niekorzystne zjawiska i prognozy demograficzne oraz niska 

gęstość zaludnienia; 
5. Niewielka liczba i mała aktywność organizacji pozarządowych; 
6. Mała liczba fachowców zatrudnionych w branŜach dotyczących 

rozwoju zasobów ludzkich; 
7. Niska frekwencja wyborcza. 

 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Kreowanie ośrodków gminnych jako lokalnych centrów 

rozwoju; 
2. Dostępność funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój 

zasobów ludzkich; 
3. WdroŜenie prorodzinnej polityki państwa; 
4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy z terenów 

wiejskich; 
5. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców gminy; 
6. Opracowanie mechanizmu wspierania organizacji 

pozarządowych działających w róŜnych sferach Ŝycia 
społecznego i gospodarczego; 

7. Organizacja duŜej imprezy promocyjnej o zasięgu 
ponadlokalnym na bazie sieci zabytków, szlaków turystycznych 
oraz posiadanego zaplecza turystycznego; 

8. Nieustanne zmiany w przepisach prawnych dotyczących sfery 
społecznej. 

 

1. NiŜ demograficzny; 
2. Frustracja rolników wynikająca z aktualnych ekonomicznych 

warunków Ŝycia na wsi; 
3. Wyjazdy młodych i wykształconych osób za granicę; 
4. Zaawansowany wiek i niski poziom wykształcenia 

mieszkańców obszarów wiejskich; 
5. Pogarszanie się poziomu zdrowia mieszkańców z powodu 

ubóstwa i patologii 
6. Odpływ młodych ludzi za granicę; 
7. UboŜenie ludności regionu, marginalizacja grup społeczno – 

zawodowych. 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 

 
Kluczem do poprawy obecnej sytuacji i rozwoju podstaw nowoczesnego 
społeczeństwa powinny być przede wszystkim działania ukierunkowane 
na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców, a takŜe ich aktywizację. 
W związku z tym jednym z priorytetowych zadań powinno być stałe 
podnoszenie poziomu i jakości ich wykształcenia realizowanego 
w systemie edukacji szkolnej, jak i pozaszkolnej, z wykorzystaniem szans 
związanych z rozwojem kształcenia ustawicznego i technik społeczeństwa 
informacyjnego.  
 
Uwzględniając niekorzystne trendy demograficzne niezbędne będzie 
równieŜ podjęcie działań w zakresie wspierania właściwej polityki 
ludnościowej. Jej głównym elementem powinno być wspieranie rodziny 
jako podstawowej i najwaŜniejszej instytucji Ŝycia społecznego, a takŜe 
poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Istotnym kierunkiem działań 
uzupełniających prorozwojową politykę ludnościową powinno być 
wspieranie integracji społecznej oraz ograniczanie poziomu ubóstwa, 
głównie poprzez wyrównywanie szans osób naraŜonych na wykluczenie 
społeczne, a takŜe organizację sprawnego systemu pomocy społecznej. 
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NaleŜy przy tym zauwaŜyć, iŜ elementem warunkującym efektywność 
powyŜszych działań będą kwalifikacje kadry świadczącej stosowne usługi.  

 
Tabela 3.7. Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura społeczna”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Dobre warunki mieszkaniowe; 
2. Dobry dostęp do edukacji na poziomie podstawowym                    

i gimnazjalnym; 
3. Funkcjonowanie na terenie gminy placówek oferujących róŜne 

usługi społeczne; 
4. Dobra baza lokalowa do prowadzenia działalności kulturalnej              

i sportowej; 
5. Funkcjonowanie na terenie gminy NZOZ-u oraz apteki; 
6. Dobrze rozwinięta sieć obiektów turystycznych na terenie 

gminy. 
 

1. Niski standard mieszkań; 
2. Konieczność dowoŜenia dzieci do szkół; 
3. Brak środków finansowych na infrastrukturę społeczną; 
4. Słabe wyposaŜenie szkół w sprzęt dydaktyczny; 
5. Brak konkurencji na rynku usług zdrowotnych; 
6. Niewystarczające wyposaŜenie w drobną infrastrukturę 

(boiska, place zabaw, przystanie, ścieŜki rowerowe, trasy 
spacerowe, miejsca biwakowe itp.). 

 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. MoŜliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na 

rozbudowę i modernizację infrastruktury społecznej; 
2. Wzrost dostępności do usług społecznych, m.in. poprzez 

zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych                        
i edukacyjnych; 

3. MoŜliwości wdraŜania najnowszych technologii 
teleinformatycznych - wdraŜanie programu „Społeczeństwo 
informacyjne”;  

4. Stworzenie programów edukacyjnych uczących młodzieŜ 
przedsiębiorczości; 

5. Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu. 

 

1. DuŜa konkurencja w pozyskiwaniu środków strukturalnych; 
2. Skomplikowana procedura aplikowania o fundusze 

strukturalne; 
3. Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę; 
4. Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb samorządów 

lokalnych – niewłaściwa alokacja środków finansowych; 
5. Odpływ mieszkańców z terenu gminy. 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ infrastruktura społeczna jest dobrze rozwinięta na 
terenie gminy. Na terenie gminy panują dość dobre warunki 
mieszkaniowe, ale mankamentem jest zróŜnicowanie standardu 
poszczególnych mieszkań.  
 
Sieć placówek zapewnia dostęp do róŜnego typu usług społecznych. 
Natomiast istotnym mankamentem jest zły stan techniczny niektórych 
obiektów oraz słabe wyposaŜenie szkół w sprzęt dydaktyczny. Ponadto, 
pewne problemy organizacyjne sprawia konieczność dowoŜenia uczniów 
do szkół, które pracują w systemie bezzmianowym. NaleŜy ponadto 
zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość obiektów sportowych 
irekreacyjnych (place zabaw, boiska, ścieŜki rowerowe itp.), co jest 
istotnym ograniczeniem w kontekście planowanego rozwoju usług 
turystycznych. 

 
Tabela 3.8. Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura techniczna”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych; 
2. Obecność na terenie gminy dwóch dróg wojewódzkich 

zapewniających dostępność komunikacyjną do głównych 
szlaków droŜnych; 

3. Poziom zwodociągowania gminy przekracza 80%; 
4. Funkcjonowanie na terenie gminy składowiska odpadów; 
5. Funkcjonowanie na terenie gminy trzech oczyszczalni ścieków 

posiadających rezerwę „mocy przerobowych”; 
6. Funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej; 
7. Podjęcie działań zmierzających do uporządkowania 

gospodarki odpadami. 
 

1. Niewielki odsetek dróg gminnych posiadających nawierzchnię 
bitumiczną; 

2. Brak na terenie gminy dróg krajowych; 
3. Niekompletne zwodociągowanie gminy; 
4. Zakończenie eksploatacji składowiska w roku 2009; 
5. Niewielkie skanalizowanie gminy (39,7%); 
6. Brak kompleksowej oferty inwestycyjnej gminy – uzbrojone 

tereny inwestycyjne; 
7. Brak efektywnej gospodarki odpadami. 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Pozyskanie środków finansowych z UE na budowę, rozbudowę 1. Zahamowanie rozwoju gminy ze względu na słaby stan 
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i modernizację infrastruktury technicznej;  
2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy 

poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych; 
3. Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy i pozyskanie 

inwestorów; 
4. Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich oraz wzrost ich 

znaczenia komunikacyjnego. 

infrastruktury technicznej; 
2. Degradacja środowiska naturalnego gminy wskutek 

niedorozwoju infrastruktury, w tym infrastruktury ochrony 
środowiska; 

3. DuŜa konkurencja w pozyskiwaniu środków strukturalnych; 
4. Skomplikowana procedura aplikowania do funduszy 

strukturalnych. 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

WaŜnym wyzwaniem ze względu na rolę, jaką odgrywa w rozwoju 
gospodarczym oraz tworzeniu korzystnych warunków Ŝycia, będzie 
budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej na terenie 
gminy. W dziedzinie tej widać wyraźne potrzeby inwestycyjne, 
w szczególności dotyczy to infrastruktury ochrony środowiska, sieci 
drogowej oraz zaopatrzenia w wodę. Kolejnym krokiem powinno być 
wdroŜenie efektywnej gospodarki odpadami, co jest niezwykle istotne 
w kontekście wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
 
Istotnym zadaniem moŜe być opracowanie oferty inwestycyjnej gminy, 
co moŜe przyczynić się do lokowania na terenie gminy mało uciąŜliwych 
dla środowiska inwestycji zewnętrznych, w tym obiektów, gdzie 
świadczone będą wysokiej jakości usługi społeczne.  

 
Tabela 3.9. Macierz SWOT dla obszaru „Gospodarka i konkurencyjność”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych; 
2. MoŜliwość rozwoju przedsiębiorczości w kierunku 

wykorzystania zasobów własnych gminy (np. turystyka); 
3. Wysoka jakość środowiska umoŜliwia rozwój produkcji 

ekologicznej; 
4. Naturalne rezerwy surowca drzewnego; 
5. MoŜliwość wykorzystania słabych gleb do produkcji surowców 

bioenergetycznych; 
6. Warunki naturalne sprzyjające lokowaniu na terenie gminy 

inwestycji związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
 

 

1. Małe zróŜnicowanie działalności gospodarczej nie 
wykorzystujące potencjału gminy; 

2. Niskie zatrudnienie i niskie kapitały własne lokalnych 
podmiotów gospodarczych oraz brak mocnych powiązań 
kooperacyjnych z partnerami w kraju i za granicą;  

3. Brak preferencji oraz ulg dla nowo powstających podmiotów 
gospodarczych na terenie gminy; 

4. Nieefektywna struktura kierunków produkcji rolnej oraz niski 
poziom innowacyjności gospodarstw rolnych;  

5. Brak organizacji rolników, np. grup producenckich; 
6. Brak zorganizowanego systemu szkoleń i doradztwa dla 

rolników i przedsiębiorców; 
7. Nieuporządkowane zagospodarowanie przestrzenne gminy. 
 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi; 
2. MoŜliwość specjalizacji w niszowych sektorach produkcji                 

i usług; 
3. Stworzenie systemu doradztwa i wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości; 
4. Rozwój i zdynamizowanie działalności grup producenckich; 
5. Ukierunkowanie produkcji rolnej na gatunki roślin dostosowane 

do warunków glebowych; 
6. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;  
7. Wspólna Polityka Rolna UE kładąca nacisk na restrukturyzację 

sektora rolno-spoŜywczego; 
8. Wykorzystanie obszarów wiejskich do rozwoju turystyki                   

i ekoturystyki. 

 

1. Niska świadomość mieszkańców, dotycząca potrzeby 
funkcjonowania instytucji doradczych i wsparcia biznesu; 

2. Wysoki poziom fiskalizmu i skomplikowany system finansowy; 
3. Słabnąca dynamika wzrostu gospodarczego; 
4. DuŜy udział  mikroprzedsiębiorstw  w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw, generujący stosunkowo niską wartość 
dodaną; 

5. Niska przeŜywalność przedsiębiorstw sektora MSP; 
6. Brak kompleksowej teleinformatycznej infrastruktury 

szerokopasmowej; 
7. Brak instrumentów polityki rolnej państwa zmierzających do 

poprawy sytuacji rolnictwa; 
8. Niska opłacalność produkcji rolnej. 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

 
Gospodarka gminy opiera się na dość dobrze rozwiniętej małej i średniej 
przedsiębiorczości, która na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje 
dodatnią dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych. Innym 
istotnym elementem mającym wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego 
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gminy są walory przyrodnicze, które stwarzają podstawy do rozwoju 
turystyki i agroturystyki na bazie zasobów własnych gminy. Wysoki 
potencjał środowiska gminy stwarza równieŜ korzystne warunki 
do rozwoju rolnictwa ukierunkowanego na gatunki roślin dostosowane do 
warunków środowiskowych, a takŜe wskazuje moŜliwość specjalizacji 
w niszowych sektorach produkcji i usług, w tym produkcji Ŝywności 
ekologicznej, produkcji biomasy itp.   
 
Istotną słabością gminy jest natomiast mała innowacyjność lokalnych 
podmiotów gospodarczych oraz ich niski potencjał rozwojowy. 
W przypadku rolnictwa z kolei za główne bariery naleŜy uznać 
nieefektywną strukturę agrarną oraz dominacja tradycyjnych kierunków 
upraw. Ponadto, niski poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw 
rolnych nie sprzyja wdraŜaniu innowacyjnych technik upraw i hodowli. 
PowaŜnym ograniczeniem jest teŜ brak systemu zachęt dla rozwoju 
przedsiębiorczości i lokowania inwestycji zewnętrznych na terenie gminy. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na ograniczony dostęp do szkoleń 
i doradztwa, co ma równieŜ negatywny wpływ na jakość funkcjonującej 
tutaj przedsiębiorczości oraz rolnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67676767

 

44..  WWIIZZJJAA  RROOZZWWOOJJUU    
 
 

Przy określaniu wizji rozwoju gminy Sosnowica zostały wzięte pod uwagę 
następujące czynniki:  

− Uwarunkowania wewnętrzne, określone w analizie SWOT jako 
mocne i słabe strony gminy; 

− Uwarunkowania zewnętrzne, czyli otoczenie zewnętrzne rozwoju 
gminy zdefiniowane w analizie SWOT jako potencjalne szanse 
i zagroŜenia; 

− Aktualnie obwiązujące dokumenty strategiczne, zarówno te 
na poziomie powiatu parczewskiego, jak i wyŜszym – na poziomie 
województwa i kraju; 

− Kompetencje samorządu gminnego, które stanowią punkt wyjścia 
do określenia działań i kluczowych projektów dla rozwoju gminy; 

− Instrumenty i programy finansowe, dostępne dla gmin w ramach 
obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej; 

− Konsultacje społeczne, przeprowadzone w formie warsztatów 
i badań ankietowych. 

 
Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, Ŝe gmina Sosnowica boryka się 
z wieloma powaŜnymi problemami rozwojowymi. Ogólnie moŜna 
stwierdzić, Ŝe problemy te są charakterystyczne dla wielu tego typu 
jednostek samorządu terytorialnego wschodniej Polski i dotyczą głównie 
niedorozwoju podstawowej infrastruktury technicznej oraz niskiej jakości 
kapitału ludzkiego. Podkreślić naleŜy, iŜ czynniki te mają decydujący 
wpływ na słabo funkcjonującą gospodarkę lokalną, zdominowaną 
w duŜym stopniu przez rozdrobnione i mało dochodowe rolnictwo oraz 
słabo rozwiniętą przedsiębiorczość pozarolniczą. Efektem tego jest to, iŜ 
słabo funkcjonująca gospodarka nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom 
wystarczającej ilości miejsc pracy, przez co sytuacja materialna i jakość 
Ŝycia wielu gospodarstw domowych w gminie uzaleŜniona jest w zbyt 
duŜym stopniu od dochodów pochodzących z róŜnych form wsparcia, 
realizowanych przez pomoc społeczną.  
 
Z drugiej strony gmina dysponuje znaczącymi atutami, które jeśli zostaną 
we właściwy sposób wykorzystane, mogą doprowadzić do uruchomienia 
pozytywnych mechanizmów rozwoju gminy i jej społeczności.  
 
Zakłada się, Ŝe w wyniku wdroŜenia działań zaproponowanych 
w niniejszej strategii, nastąpi zauwaŜalna poprawa sytuacji społeczno - 
gospodarczej w gminie. PoniŜej dokonano krótkiej projekcji poŜądanego 
stanu rozwoju gminy, do jakiego naleŜy dąŜyć wdraŜając poszczególne 
elementy strategii. 
 
Prezentowana w niniejszym rozdziale wizja jest obrazem przyszłości gminy 
Sosnowica, która będzie podstawą formułowania celów strategicznych 
(priorytetów) i celów operacyjnych. Zakłada się, Ŝe realizacja przyjętego 
układu celów Strategii doprowadzi do rozwoju gminy jako obszaru:  

− Zamieszkanego przez nowoczesne i aktywne społeczeństwo, które 
bez trudu odpowiada na wyzwania współczesności oraz realizuje 
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własne plany i zamierzenia samodzielnie lub w ramach silnie 
rozwiniętego sektora pozarządowego;  

− Aktywnego gospodarczo i atrakcyjnego dla turystów i inwestorów, 
oferującego szereg ulg i preferencji dla miejscowych i zewnętrznych 
przedsiębiorców; 

− Atrakcyjnego do pracy i zamieszkania oraz lokowania inwestycji ze 
względu na wysokie walory kulturowe i środowiskowe, które 
jednocześnie są stymulatorami rozwoju gospodarczego 
i społecznego. 

 
Ryc. 4.1. Schematyczne przedstawienie wizji przyszłości gminy Sosnowica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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55..  PPRROOGGRRAAMMOOWWAANNIIEE  RROOZZWWOOJJUU  LLOOKKAALLNNEEGGOO    
 
 
5.1. ZałoŜenia ogólne 
 

Strategia rozwoju gminy Sosnowica określona została poprzez 
trzyszczeblowy układ celów podporządkowanych wspomaganiu rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Natomiast wybór narzędzi moŜliwych do 
zastosowania przy wspomaganiu rozwoju gminy określony został 
poprzez kierunki działań. Podkreślić naleŜy, Ŝe jest to najwaŜniejsza 
część dokumentu strategii określająca kierunki działań adekwatnie do 
aspiracji rozwojowych, słabych i mocnych stron gminy oraz uwarunkowań 
zewnętrznych jej rozwoju. Cele zostały sformułowane w następującym 
układzie: 

− Cel generalny (misja) – wskazuje generalny kierunek, w którym 
podąŜa gmina. W sposób ogólny określa on, co gmina chce 
osiągnąć w załoŜonym horyzoncie czasowym oraz ukierunkować 
działania głównie na uaktywnienie najwaŜniejszych potencjałów 
rozwojowych gminy w połączeniu ze specyficznym jej połoŜeniem 
w regionie, kraju i w Europie. Z celu generalnego wynikają cele 
strategiczne (obszary priorytetowe), których wspieranie jest 
niezbędne do zrealizowania celu generalnego.  

− Priorytety rozwoju - określane równieŜ jako cele strategiczne 
(co chcemy osiągnąć?) – uwzględniają potrzebę likwidacji 
najwaŜniejszych słabych stron gminy, w tym zagroŜeń oraz 
efektywne wykorzystanie mocnych stron, w tym szans, 
z uwzględnieniem moŜliwości wsparcia finansowego przez fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej i inne źródła. Wybrane priorytety 
zasadniczo warunkują osiąganie celu generalnego. 

− Cele operacyjne (jak to chcemy osiągnąć?) w wybranych 
dziedzinach określające zadania lub grupy zadań konieczne 
do podejmowania na rzecz rozwoju gminy, powiatu i województwa. 
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Ryc. 5.1. Uproszczona struktura celów strategii rozwoju gminy Sosnowica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
5.2. Cel generalny 
 

Za cel generalny „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 - 
2020” uznano: 
 

Osiąganie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju społeczno – 
gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów własnych gminy 

 
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ cel generalny składa się z dwóch zasadniczych części:  

− I część – opisu poŜądanego stanu, do jakiego naleŜy dąŜyć 
realizując załoŜenia dokumentu (trwały i zrównowaŜony rozwój 
społeczno - gospodarczy); 

− II część – wskazanie metody czy teŜ drogi dojścia do tego stanu 
(zasoby własne gminy). 

 
Konstrukcja ta nawiązuje do celu nadrzędnego „Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020” i ma na celu zachowanie 
spójności pomiędzy zastosowanymi metodologiami planowania rozwoju 
oraz metodami realizacji przyjętych załoŜeń strategicznych. 
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Zgodnie z przyjętym załoŜeniem istotą trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 
gminy będzie powiązanie aktywizacji gospodarczej gminy i wzrostu jakości 
Ŝycia ludności z poprawą stanu środowiska naturalnego oraz pielęgnacją 
dziedzictwa kulturowego. Nieodłączną częścią realizowanych działań 
będzie dąŜenie do zachowania tych elementów dla przyszłych pokoleń. 
Natomiast uzyskanie odpowiedniego tempa rozwoju gospodarczego jest 
warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dystansu rozwojowego gminy 
w stosunku do innych tego typu jednostek w kraju i Unii Europejskiej, 
a takŜe umocnienia konkurencyjności gminy i zapewnienia wyŜszego 
poziomu spójności gospodarczej, społecznej  i terytorialnej całego regionu. 

 
5.3. Priorytety rozwoju 
 

Cel generalny opiera się na trzech wybranych priorytetach rozwoju 
(nazywanych inaczej celami strategicznymi) wynikających ze wskazania 
najbardziej znaczących słabych i mocnych stron oraz aspiracji 
rozwojowych gminy, uwzględniających wyzwania przyszłości. Są to 
następujące priorytety: 

− Priorytet I: Wszechstronny rozwój społeczności gminnej oraz jej 
aktywizacja;  

− Priorytet II: Aktywizacja gospodarcza gminy oraz poprawa jej 
konkurencyjności;  

− Priorytet III: Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów 
krajobrazowych i kulturowych.  

 
Proponowana powyŜej struktura trzech kompleksowych i wzajemnie się 
uzupełniających priorytetów pozwala na wszechstronny rozwój gminy 
i pośrednio przyczynia się do realizacji przyjętego celu generalnego 
Strategii. Wybór priorytetów wynika w duŜym stopniu 
z przeprowadzonych analiz moŜliwych procesów rozwojowych, zawartych 
między innymi w diagnozie strategicznej. Pozwalają one na identyfikację 
kluczowych elementów rozwoju, których wsparcie powinno doprowadzić 
do zdynamizowania procesu rozwojowego gminy.  
 
W ciągu najbliŜszych kilkunastu lat kluczowymi elementami w rozwoju 
społeczno - gospodarczym będzie z pewnością:  

− Aktywizacja i rozwój nowoczesnego społeczeństwa zdolnego 
funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy i informacji. 
WaŜnym aspektem planowanych działań będzie równieŜ poprawa 
warunków Ŝycia mieszkańców. 

− Rozwój gospodarczy gminy w oparciu o zasoby własne poprzez 
poprawę efektywności rolnictwa, a takŜe dostosowanie go 
do wymogów gospodarki rynkowej oraz rozwój przedsiębiorczości 
(w tym dywersyfikacja źródeł dochodu na obszarach wiejskich). 
Istotnym elementem planowanych działań będzie równieŜ 
stworzenie sprzyjających warunków do lokalizacji na terenie gminy 
inwestycji zewnętrznych, jednakŜe mało uciąŜliwych dla 
środowiska. Tego typu ukierunkowanie wynika z faktu, iŜ gmina 
posiada niezwykłe walory środowiskowe, które na znacznym 
obszarze gminy podlegają ochronie prawnej. 

− Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz środowiska 
naturalnego gminy oraz wykorzystanie tych walorów do rozwoju 
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gospodarczego gminy, ze szczególnym ukierunkowaniem 
na turystykę. 

− Poprawa konkurencyjności gminy poprzez zwiększanie 
atrakcyjności i spójności terytorialnej (infrastruktura techniczna 
i zagospodarowanie przestrzenne). 

 
Przyjęte priorytety rozwoju w pełni wpisują się w kierunki strategiczne 
rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej i Polski, wyraŜone 
między innymi w takich dokumentach jak: 

− Strategia Lizbońska, która za cel strategiczny stawia sobie 
„utworzenie na obszarze Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej 
i konkurencyjnej, opartej na wiedzy, gospodarki na świecie, zdolnej 
do trwałego i zrównowaŜonego rozwoju oraz zapewniającej 
tworzenie większej ilości miejsc pracy”; 

− III Raport Spójności, projekty rozporządzeń do funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013 oraz Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty, w których przewiduje się realizację spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach trzech celów 
strategicznych: konwergencja, konkurencyjność oraz współpraca 
terytorialna; 

− Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), która jest 
podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele 
i priorytety w obszarze rozwoju społeczno - gospodarczego Polski 
oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. SRK spaja 
wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy 
warunków społeczno - gospodarczych. Jej zadaniem jest odwaŜne, 
lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju 
i modernizacji kraju, ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości 
wykorzystania obecności Polski w UE, a takŜe wszystkich zasobów 
i atutów, które nasz kraj posiada, na rzecz poprawy poziomu 
i jakości Ŝycia oraz rozwoju społeczno - gospodarczego. 

− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 
(Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013), których celem jest 
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej 
i wewnątrz kraju. Obok celu strategicznego NSRO zakłada 
realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii 
Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków 
wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej 
gospodarki, a takŜe stojących przed nią szans i zagroŜeń, 
tj.: tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego 
tempa wzrostu gospodarczego, wzrost zatrudnienia poprzez rozwój 
kapitału ludzkiego oraz społecznego, podniesienie 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
sektora usług, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski i jej regionów, wzrost konkurencyjności polskich regionów 
i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej oraz rozwój obszarów wiejskich. 
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Przyjęte priorytety nawiązują równieŜ do załoŜeń dokumentów 
strategicznych wdraŜanych na poziomie regionu (NTS II) i powiatu (NTS 
IV), takich jak: 

− Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020; 
− Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego. 

 
5.4. Cele operacyjne i kierunki działań 
 

Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych. Dla 
kaŜdego celu operacyjnego opracowano propozycje działań, które są 
niezbędne dla jego realizacji. NaleŜy jeszcze dodać, iŜ kierunki działań 
stanowić będą podstawę, a zarazem i uzasadnienie do umieszczenia  
konkretnych zadań w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych i innych 
instrumentach wdraŜania strategii. 
 

Priorytet I: Wszechstronny rozwój społeczności gminnej oraz jej 
aktywizacja. 
 
Cel operacyjny 1.1. Rozwój systemu edukacji - podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy. 
 
Świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie 
najwaŜniejszym zasobem gospodarki opartej na wiedzy. Dalszy rozwój 
edukacji i podnoszenie jakości i efektywności kształcenia jest kluczowym 
warunkiem trwałego i zrównowaŜonego rozwoju gminy. Będzie to w duŜym 
stopniu uzaleŜnione od ograniczenia barier edukacyjnych występujących 
na obszarach wiejskich. 
 
Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców powinno odbywać się 
na wszystkich poziomach edukacji i obejmować zarówno proces 
kształcenia w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zadania te powinny 
być realizowane przez odpowiednio przygotowaną kadrę nauczycielską, 
a powinny być one prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod 
dydaktycznych. 
 
Istotna rola w tym zakresie powinna równieŜ przypaść rozwojowi edukacji 
ustawicznej, która, zintegrowana z tradycyjnym systemem edukacyjnym, 
powinna być skutecznym narzędziem odnawiania kwalifikacji 
społeczeństwa i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy. Ogromna 
rola przypadnie właśnie kształceniu ustawicznemu dorosłych 
 
Warunkiem efektywnego wdroŜenia powyŜszych załoŜeń jest 
funkcjonowanie placówek szkolnych wyposaŜonych w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny. W związku z tym istotne będą równieŜ działania dotyczące 
uzupełnienia niezbędnego wyposaŜenia. 
 
Kierunki działań: 

− Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i nabywania przez 
nich kluczowych umiejętności; 

− Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy 
pochodzących z obszarów wiejskich poprzez realizację inicjatyw 
oświatowych, w tym zajęcia pozalekcyjne, programy stypendialne, 
zapewnienie wczesnego dostępu do edukacji na poziomie 
przedszkolnym itp.;  
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− Promowanie otwartości systemu edukacji oraz dostosowanie treści 
kształcenia szkolnego i pozaszkolnego do potrzeb gospodarki 
i rynku pracy; 

− Promowanie idei podnoszenia kwalifikacji przez całe Ŝycie i 
upowszechnianie uczenia się przez całe Ŝycie (kształcenie 
ustawiczne); 

− WyposaŜenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny oraz pomoce dydaktyczne; 

− Podnoszenie jakości nauczania w szkołach oraz rozwój 
nowoczesnych form i treści kształcenia poprzez podniesienie 
kompetencji kadry pedagogicznej, poprawę standardów i metod 
nauczania.  

 
Cel operacyjny 1.2. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych na 
terenie gminy. 
 
Istotną barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa                     
w gminie jest wzrastający poziom ubóstwa mieszkańców i towarzyszące 
temu zjawisko wykluczenia społecznego. Syndromem ubóstwa 
naznaczone są szczególnie rodziny wielodzietne, osoby długotrwale 
bezrobotne oraz ludzie z niŜszym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi.  
 
W ramach niniejszego celu operacyjnego będą realizowane działania 
zorientowane na wzmacnianie procesów integracji społecznej w gminie, 
które w dłuŜszej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia 
negatywnych zjawisk ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz poprawy 
stanu zdrowia mieszkańców.  
 
Głównym kierunkiem działań będzie wyrównywanie szans osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom najbardziej 
dotkniętym tym zjawiskiem (wsparcie najsłabszych) w celu zapobiegania 
pogłębianiu się i dziedziczeniu syndromu wykluczenia. Będzie się to 
odbywało w ramach efektywnie prowadzonej pomocy społecznej, 
polegającej między innymi na przechodzeniu od systemu opiekuńczego do 
modelu opartego na zasadzie pomocniczości, sprzyjającego unikaniu 
negatywnych skutków długotrwałego uzaleŜniania się beneficjentów 
pomocy od świadczeń społecznych. 
 
Prowadzone teŜ będą działania dotyczące edukacji zdrowotnej i poprawy 
stanu zdrowia mieszkańców gminy poprzez poprawę jakości i dostępności 
usług medycznych, promocję edukacji zdrowotnej i zdrowia publicznego. 
Uzupełnieniem tego będzie promowanie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez rozwój 
infrastruktury sportowej, promocję sportu i aktywnego wypoczynku we 
wszystkich grupach społecznych i wiekowych. 
 
Zakłada się przy tym, iŜ realizacja wybranych kierunków działań wpłynie 
na ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy, 
przyczyniając się jednocześnie do zrównowaŜonego rozwoju lokalnej 
społeczności.  
 
Kierunki działań: 

− Rozwijanie systemu pomocy społecznej poprzez wzmocnienie 
jakości kadr, rozwój środowiskowych form wsparcia, aktywizację 



 75757575

mieszkańców gminy i organizacji społecznych w ramach 
samopomocy;  

− Tworzenie sprzyjających warunków dla rodziny w wypełnianiu jej 
funkcji opiekuńczej, wychowawczej i społecznej; 

− Wspieranie działań na rzecz zapobiegania powstawania 
niepełnosprawności lub kompensacji jej skutków w sferze 
ekonomicznej, społecznej i psychicznej, w tym rehabilitacja 
i łagodzenie skutków niepełnosprawności, kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności, wspieranie 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;  

− Wspieranie programów profilaktycznych ukierunkowanych 
na zapobieganie róŜnego rodzaju uzaleŜnieniom (np. alkoholizm, 
narkomania i inne), pomoc osobom podejmującym leczenie 
oraz pomoc psychologiczna i prawna członkom rodziny; 

− Edukacja zdrowotna i poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy 
poprzez poprawę jakości i dostępności usług medycznych, 
promocję edukacji zdrowotnej i zdrowia publicznego; 

− Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji 
i aktywnego wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury sportowej, 
promocję sportu i aktywnego wypoczynku we wszystkich grupach 
społecznych i wiekowych. 

− Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich 

− Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej  

− Promocja róŜnych szans kobiet i męŜczyzn oraz godzenie Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna 
kobiet  

− Integracja i aktywizacja zawodowa oraz społeczna mieszkańców 
gminy 

 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez 
rozbudowę infrastruktury społecznej. 
 
Posiadanie rozwiniętej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury społecznej 
jest warunkiem niezbędnym do realizacji zadań związanych z rozwojem 
zasobów ludzkich w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej czy spędzaniu wolnego czasu.  
 
Wybór kierunków działań ma za zadanie zlikwidowanie najistotniejszych 
barier w realizacji tych zadań oraz wykorzystanie potencjału gminy 
w zakresie walorów środowiskowych, mogących przyczynić się do rozwoju 
aktywnych form turystyki oraz lokowania tutaj podmiotów zajmujących 
się świadczeniem specjalistycznych usług społecznych. 
 
Kierunki działań: 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych, 
kulturalnych i pomocy społecznej; 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja innej infrastruktury, w tym: 
świetlic wiejskich, miejsc spotkań, oświetlenia ulicznego itp. oraz 
odnowa centrów wsi;  

− Budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów 
oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym: boisk, sal 
sportowych, placów zabaw itp.; 
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− Opracowanie i wdroŜenie programu dotyczącego poprawy estetyki 
miejscowości połoŜonych na terenie gminy. 

 
Cel operacyjny 1.4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich. 
 
Kapitał społeczny jest pojęciem obejmującym zasoby umiejętności, 
informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki 
pomiędzy ludźmi i organizacjami. Wysokie zasoby kapitału społecznego 
determinują w bezpośredni sposób zdolność do wykształcenia się 
społeczeństwa wiedzy: kreatywnego, innowacyjnego, tolerancyjnego, 
otwartego na zmiany, zdolnego do wykształcenia trwałych więzi 
społecznych. Dzięki zaufaniu, zrozumieniu i umiejętności współdziałania 
moŜna uzyskać efekt synergiczny realizowanych przedsięwzięć. Dlatego 
teŜ cechy te stanowią wymierną wartość ekonomiczną, a takŜe są 
podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Budowanie kapitału 
społecznego moŜe się w znacznym stopniu przyczynić do ograniczenia 
wykluczenia społecznego i zminimalizowania negatywnych skutków 
ubóstwa. 
 
NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ wszechstronna aktywizacja mieszkańców 
gminy będzie miała bezpośrednie przełoŜenie na wykorzystanie 
potencjałów gminy. Wynika to z faktu, iŜ aktywna i współpracująca 
w róŜnych dziedzinach społeczność lokalna ma większe szanse na rozwój 
oraz wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań, zarówno w sferze działalności 
gospodarczej, jak i w sferach społecznych. Specyfika gminy wynikająca 
z korzystnych uwarunkowań środowiskowych wymagała będzie podjęcia 
działań prowadzących do nabycia przez mieszkańców stosownych 
umiejętności i postaw społecznych, wykorzystania potencjału lokalnych 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz zapewnienie rozwoju 
mieszkańcom gminy od najwcześniejszych lat ich Ŝycia. 
 
Kierunki działań: 

− Stymulowanie powstawania organizacji pozarządowych oraz 
zwiększenie potencjału juŜ istniejących poprzez wspieranie ich w 
ramach róŜnych form aktywności;  

− Kształtowanie aktywności oraz rozwój róŜnych form społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez edukację i promowanie korzystnych postaw 
społecznych, w tym: innowacyjnych, proekologicznych, 
wolontariatu itp.;  

− Kształtowanie toŜsamości lokalnej i regionalnej, integracja 
społeczności gminnej. 

− Rozwój potencjału trzeciego sektora, rozwój dialogu obywatelskiego  
− Wspiaecie inicjatyw lokalnych, w tym organizowanie festynów, 

warsztatów, meczy, biegów. 
 

Priorytet II: Aktywizacja gospodarcza gminy oraz poprawa jej 
konkurencyjności. 
 
Cel operacyjny 2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
gminy. 
 
Dobrze funkcjonująca przedsiębiorczość, w tym przede wszystkim mała 
i średnia, stanowi podstawę do budowania konkurencyjności lokalnej 
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i regionalnej gospodarki. Tymczasem rozwojowi przedsiębiorczości nie 
sprzyjają liczne bariery formalno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej, a takŜe wciąŜ słabo rozwinięty system samorządu 
gospodarczego i instytucji wspierania biznesu. Barierą w zwiększaniu 
konkurencyjności tego sektora jest utrudniony dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania, jak równieŜ brak kompleksowego systemu 
wspierania przedsiębiorstw w zakresie doradztwa oraz tworzenia 
i absorbowania nowoczesnych technologii 
 
ZałoŜeniem celu jest przezwycięŜanie głównych słabości sektora, do 
których naleŜy zaliczyć przede wszystkim funkcjonowanie przedsiębiorstw 
w tradycyjnych sektorach produkcji i usług, niskie zatrudnienie i kapitały 
własne oraz niski poziom konkurencyjności produktowej, technologicznej 
i organizacyjnej. 
 
Kierunki działań: 

− Wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie gminy poprzez stosowanie systemu ulg 
i preferencji; 

− Stworzenie dogodnych warunków prawno - organizacyjnych do 
powstawania i funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości 
oraz ograniczenie barier administracyjnych; 

− Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kapitału i doradztwa; 
− Stworzenie sprawnego systemu informacji i obsługi inwestora; 
− Współpraca z przedsiębiorcami w ramach moŜliwości określonych 

przez przepisy dotyczące partnerstwa publiczno – prywatnego 
− Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia 

 
Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie rolnictwa do wymogów gospodarki 
rynkowej. 
 
Województwo lubelskie charakteryzuje się najwyŜszymi w kraju 
wskaźnikami udziału produkcji rolnej w stosunku do innych sektorów 
gospodarki. Jednak jest to sektor mało efektywny, który obecnie daje 
zatrudnienie dla ponad 38% pracujących i wytwarza tylko około 5% 
wartości dodanej brutto. 
 
Kluczem do radykalnej poprawy sytuacji gospodarczej jest modernizacja 
nisko efektywnego sektora rolnego poprzez zróŜnicowane wsparcie 
(specjalizację gospodarstw, doradztwo i szkolenia, jak i wspieranie 
dywersyfikacji działalności rolniczej). 
 
Kierunki działań: 

− Wzmacnianie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego poprzez 
rozwój systemu informacji rynkowych, specjalistycznego doradztwa 
oraz szkoleń; 

− Wspieranie powstawania grup producenckich oraz systemu 
kontraktacji; 

− Wspieranie dywersyfikowania działalności gospodarstw rolnych 
w kierunku działalności pozarolniczej poprzez wspieranie rozwoju 
turystyki, w tym agroturystyki i ekoturystyki;  

− Poprawianie efektywności działalności gospodarstw rolnych 
poprzez wspieranie modernizacji sprzętu i budynków, poprawy 
struktury agrarnej, poprawy jakości produkcji oraz róŜnicowania 
kierunków produkcji rolnej (biopaliwa, energia odnawialna itp.) 



 78787878

 
Cel operacyjny 2.3. Rozwijanie kontaktów zewnętrznych gminy. 
 
Gmina Sosnowica z racji swego połoŜenia w sąsiedztwie zewnętrznych 
granic Unii Europejskiej, w bliskim sąsiedztwie z Białorusią i Ukrainą, 
powinna w szczególny sposób zadbać o rozwój kontaktów 
transgranicznych. Współpraca ta powinna być rozwijana w moŜliwie 
pełnym zakresie i z wykorzystaniem szerokiego wachlarza instrumentów, 
dostępnych w ramach procesu rozszerzania się Unii Europejskiej na 
Wschód. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa będzie jednym                       
z elementów rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie w dziedzinach 
podnoszenia kwalifikacji administracji publicznej, transferu najlepszych 
praktyk i wiedzy, wyzwalania inicjatyw społecznych oraz 
przedsiębiorczości.  
 
Kierunki działań: 

− Nawiązywanie przez gminę współpracy z partnerami zewnętrznymi, 
w tym z zagranicy; 

− Wspieranie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
prowadzonej przez róŜnego typu placówki, w tym kulturalne, 
oświatowe, sportowe oraz organizacje pozarządowe; 

− Wspieranie przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych 
w pozyskiwaniu partnerów zewnętrznych, w tym zagranicznych 
oraz prowadzenie marketingu lokalnych produktów i producentów; 

− Uczestniczenie gminy w stowarzyszeniach, związkach 
i partnerstwach, których celem jest rozwój społeczny i gospodarczy 
gminy. 

 
Cel operacyjny 2.4. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 
 
Realizacja tego celu operacyjnego ma za zadanie podniesienie 
atrakcyjności gminy przede wszystkim dla inwestorów zewnętrznych. 
Wymaga to stworzenia pozytywnego wizerunku gminy jako tej, która jest 
przyjazna dla wszelkich inicjatyw prorozwojowych, mających swoje źródło 
poza jej granicami. Wybrane kierunki działania mają na celu stworzenie 
spójnego systemu, który będzie w stanie wykorzystać pojawiające się 
szanse przyciągnięcia i zaangaŜowania zewnętrznego kapitału. 
 
Wśród wytyczonych dla niniejszego celu operacyjnego kierunków działań 
najwaŜniejsze będą inicjatywy związane z rozbudową i modernizacją 
istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę, budową i modernizacją 
dróg gminnych oraz innej infrastruktury.  
 
Realizacja tych zadań wpłynie pozytywnie na działalność istniejących 
i nowotworzonych podmiotów gospodarczych oraz podniesie atrakcyjność 
inwestycyjną gminy dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. 
 
Kierunki działań: 

− Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy, 
w tym aktualizacja stosownych dokumentów planistycznych; 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę (ujęcia wody, sieć wodociągowa, 
stacje uzdatniania wody); 

− Budowa nowych i modernizacja istniejących szlaków 
komunikacyjnych na terenie gminy (drogi gminne i powiatowe); 
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− Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, chodników oraz 
innych elementów infrastruktury; 

− Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy dotyczącej terenów 
inwestycyjnych, obiektów, systemu zachęt i preferencji 
dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych;  

− Promocja i marketing gminy poprzez wykorzystanie dostępnych 
instrumentów informacyjnych. 

− Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 
 

Priorytet III: Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów 
krajobrazowych i kulturowych. 
 
Cel operacyjny 3.1. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. 
Realizacja tego celu operacyjnego dotyczyła będzie budowy i rozbudowy 
kompleksowej infrastruktury ochrony środowiska, która stanowi jedną 
z najwaŜniejszych dziedzin problemowych gminy, wpływających 
bezpośrednio na jej rozumianą w szerokim kontekście, niską 
atrakcyjność. Problem ten jest równieŜ powaŜną barierą rozwojową. 
 
Realizacja zadań związanych z budową i rozbudową infrastruktury 
ochrony środowiska nie wyczerpuje katalogu koniecznych działań w tym 
zakresie. Niezbędna będzie równieŜ edukacja społeczności lokalnej, która 
dotyczyła będzie zarówno dorosłych mieszkańców gminy, jak i dzieci oraz 
młodzieŜy. Tego typu inicjatywy stanowiły będą naturalne wzmocnienie 
innych działań związanych z ochroną środowiska oraz planowanych 
działań związanych z wykorzystaniem sfery ekologicznej dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego. 
 
Zakłada się, Ŝe planowane działania powaŜnie zmniejszą lub zlikwidują 
niekorzystne zjawiska takie jak: powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci, 
niekontrolowane odprowadzanie ścieków i podobnych działań. 
 
Przewiduje się równieŜ oddziaływanie na poprawę estetyki gminy oraz jej 
walorów krajobrazowych (gospodarstwa domowe i ich otoczenie, obszary 
leśne i łąkowe) oraz wyrobienie u mieszkańców pozytywnych nawyków, 
jak np. segregacja śmieci itp. 
 
Kierunki działań: 

− Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączeniem do niej gospodarstw domowych; 

− Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; 
− Rekultywacja składowiska odpadów; 
− Przeciwdziałanie poŜarom, i klęskom Ŝywiołowym oraz likwidacja 

ich skutków poprzez wzmocnienie systemu rozpoznawania                    
i zapobiegania zagroŜeniom, rozwój systemu przeciwpowodziowej 
retencji wodnej, rozwój infrastruktury i organizacji systemu 
zwalczania skutków katastrof i klęsk; 

− Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 
gminy; 

− Realizacja programów ekologicznego wychowania dzieci i młodzieŜy. 
 
Cel operacyjny 3.2. Podnoszenie atrakcyjności gminy pod względem 
róŜnorodności przyrodniczej i krajobrazowej. 
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Ochrona, zachowanie oraz racjonalne korzystanie z zasobów środowiska 
moŜe zapewnić stały i zrównowaŜony rozwój gospodarczy oraz pomoŜe 
podnieść poziom Ŝycia ludności. Od jakości przestrzeni ekologicznej, jej 
róŜnorodności zaleŜy atrakcyjność określonego obszaru i jego zdolność do 
budowania przewag konkurencyjnych.  
 
Kierunki działań: 

− Prowadzenie zintegrowanej i efektywnej gospodarki wodnej poprzez 
optymalizację wykorzystania zasobów wodnych, meliorację oraz 
rozwój infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej; 

− Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej 
− Poprawianie jakości wód poprzez prowadzenie efektywnej 

gospodarki odpadami, wspieranie powstawania przydomowych 
oczyszczalni ścieków, ochrona przed zanieczyszczeniami zbiorników 
i cieków wodnych; 

− Rozwijanie i unowocześnienie zintegrowanej gospodarki odpadami 
poprzez wsparcie systemów segregacji, recyklingu i utylizacji 
odpadów, zaostrzenie kontroli składowania i zagospodarowania 
odpadów, likwidację azbestu i zabezpieczenie odpadów 
niebezpiecznych; 

− Ochrona powietrza poprzez wspieranie działań słuŜących obniŜaniu 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez gospodarstwa domowe 
i podmioty gospodarcze oraz zmniejszenie oddziaływania 
zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

− Wspieranie zrównowaŜonej gospodarki leśnej poprzez kształtowanie 
lasu ekologicznego, wielofunkcyjnego, zapewniającego korzystne 
oddziaływanie lasu na środowisko oraz zalesianie; 

− Przygotowanie i udostępnienie terenów leśnych dla celów 
turystycznych i rekreacyjnych. 

 
Cel operacyjny 3.3. Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego 
i dorobku kulturalnego gminy 
 
Realizacja przyjętego celu przyczyni się do zachowania zabytków 
architektury i budownictwa, rozwoju bazy materialnej instytucji 
kulturotwórczych, utrzymania ciągłości tradycji i toŜsamości 
mieszkańców poprzez identyfikację z miejscem zamieszkania, 
zmniejszenia dysproporcji w dostępności do usług kultury oraz 
aktywizację społeczności lokalnej w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego gminy i promocji oraz rozwoju dorobku kulturalnego. 
 
Zaplanowane kierunki działań mają na celu wzmocnienie wykorzystania 
niewątpliwych walorów gminy w kontekście rozwoju gospodarczego, a w 
szczególności turystyki. 
 
Inna grupa działań dotyczyć będzie wzmocnienia oferty kulturalnej 
miejscowych placówek kultury oraz zachęcenie mieszkańców gminy do 
korzystania z niej, co będzie miało bezpośredni związek ze wspieraniem 
wszechstronnego rozwoju kulturalnego i kulturowego gminy, w tym                 
z aktywizacją lokalnych centrów kultury oraz samych mieszkańców. 
 
Kierunki działań: 

− Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy poprzez rewaloryzację 
wartościowych obiektów, układów urbanistycznych i przestrzeni 
publicznych, tworzenie turystycznych szlaków kultury lokalnej 
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i regionalnej, poprawę bazy lokalowej i funkcjonowania placówek 
kultury; 

− Upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa 
w szeroko pojętym Ŝyciu kulturalnym, w tym: rozwój infrastruktury 
słuŜącej upowszechnianiu dóbr kultury, promocja czytelnictwa 
oraz poprawa jakości usług kulturalnych; 

− Wspieranie rozwoju sektora usług kultury poprzez wzmacnianie 
instytucji kultury, tworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty 
kulturalnej; 

− Wspieranie twórczości ludowej oraz twórców; 
− Promocja dziedzictwa kulturowego gminy i dorobku kulturalnego 

poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, 
organizację imprez kulturalnych i publikacje. 

 
Cel operacyjny 3.4. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 
i kulturowych dla rozwoju turystyki. 
PołoŜenie geograficzne, walory przyrodnicze i kulturowe naleŜą do 
największych potencjałów rozwojowych gminy. Umiejętne wykorzystanie 
posiadanych zasobów m.in. poprzez promocję i informację oraz tworzenie 
nowych elementów infrastruktury rekreacyjno – sportowej moŜe 
przyczynić się do rozwoju turystyki na terenie gminy, która w przyszłości 
ma szanse stać się jednym z głównych kierunków aktywności 
gospodarczej.  
 
Kierunki działań: 

− Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie obsługi ruchu 
turystycznego;  

− Stworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej i obsługi 
turystów; 

− Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (szlaki 
rowerowe, trasy spacerowe, szlaki pamięci, szlaki turystyczne itp.); 

− Wspieranie innych przedsięwzięć i inicjatyw słuŜących podniesieniu 
atrakcyjności turystycznej obszaru gminy. 

 
Szczegółową strukturę celów operacyjnych i powiązanych z nimi 
kierunków działań przedstawia tabela zamieszczona poniŜej.  

 
Tabela 5.1. Struktura celów „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008-2020” – 
zestawienie. 
 

Cel generalny 
 

                 Priorytety Cele operacyjne Kierunki działań 
Priorytet I: 
Wszechstronny rozwój 
społeczności gminnej 
oraz jej aktywizacja 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój 
systemu edukacji - podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności 
mieszkańców gminy 

− Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i nabywania 
przez nich kluczowych umiejętności; 

− Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy 
pochodzących z obszarów wiejskich poprzez realizację 
inicjatyw oświatowych, w tym zajęcia pozalekcyjne, programy 
stypendialne, zapewnienie wczesnego dostępu do edukacji na 
poziomie przedszkolnym itp.;  

− Promowanie otwartości systemu edukacji oraz dostosowanie 
treści kształcenia szkolnego i pozaszkolnego do potrzeb 
gospodarki i rynku pracy; 

− Promowanie idei podnoszenia kwalifikacji przez całe Ŝycie i 
upowszechnianie uczenia się przez całe Ŝycie (kształcenie 
ustawiczne); 

− WyposaŜenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny oraz pomoce dydaktyczne; 

− Podnoszenie jakości nauczania w szkołach oraz rozwój 
nowoczesnych form i treści kształcenia poprzez podniesienie 
kompetencji kadry pedagogicznej, poprawę standardów 
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i metod nauczania. 
 

Cel operacyjny 1.2. Ograniczenie 
negatywnych zjawisk społecznych 
na terenie gminy 

− Rozwijanie systemu pomocy społecznej poprzez wzmocnienie 
jakości kadr, rozwój środowiskowych form wsparcia, 
aktywizację mieszkańców gminy i organizacji społecznych              
w ramach samopomocy;  

− Tworzenie sprzyjających warunków dla rodziny w wypełnianiu 
jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i społecznej; 

− Wspieranie działań na rzecz zapobiegania powstawania 
niepełnosprawności lub kompensacji jej skutków w sferze 
ekonomicznej, społecznej i psychicznej, w tym rehabilitacja 
i łagodzenie skutków niepełnosprawności, kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności, wspieranie 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;  

− Wspieranie programów profilaktycznych ukierunkowanych na 
zapobieganie róŜnego rodzaju uzaleŜnieniom (np. alkoholizm, 
narkomania i inne), pomoc osobom podejmującym leczenie 
oraz pomoc psychologiczna i prawna członkom rodziny; 

− Edukacja zdrowotna i poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
gminy poprzez poprawę jakości i dostępności usług 
medycznych, promocję edukacji zdrowotnej i zdrowia 
publicznego; 

− Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, 
rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez rozwój 
infrastruktury sportowej, promocję sportu i aktywnego 
wypoczynku we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. 

− Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich 

− Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym 
rynku pracy, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej  

− Promocja róŜnych szans kobiet i męŜczyzn oraz godzenie 
Ŝycia zawodowego i rodzinnego, w tym aktywizacja zawodowa 
i społeczna kobiet  

− Integracja i aktywizacja zawodowa oraz społeczna 
mieszkańców gminy 

 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
warunków Ŝycia mieszkańców 
poprzez rozbudowę infrastruktury 
społecznej 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych, 
kulturalnych i pomocy społecznej; 

− Budowa, rozbudowa i modernizacja innej infrastruktury, w tym: 
świetlic wiejskich, miejsc spotkań, oświetlenia ulicznego itp. 
oraz odnowa centrów wsi;  

− Budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących 
obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym: 
boisk, sal sportowych, placów zabaw itp.; 

− Opracowanie i wdroŜenie programu dotyczącego poprawy 
estetyki miejscowości połoŜonych na terenie gminy. 

 
Cel operacyjny 1.4. Wspieranie 
inicjatyw obywatelskich 

− Stymulowanie powstawania organizacji pozarządowych oraz 
zwiększenie potencjału juŜ istniejących poprzez wspieranie ich 
w ramach róŜnych form aktywności;  

− Kształtowanie aktywności oraz rozwój róŜnych form 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację                              
i promowanie korzystnych postaw społecznych, w tym: 
innowacyjnych, proekologicznych, wolontariatu itp.;  

− Kształtowanie toŜsamości lokalnej i regionalnej, integracja 
społeczności gminnej. 

− Rozwój potencjału trzeciego sektora, rozwój dialogu 
obywatelskiego  

− Wspiercie inicjatyw lokalnych, w tym organizowanie festynów, 
warsztatów, meczy, biegów. 

 

Priorytet II: Aktywizacja 
gospodarcza gminy oraz 
poprawa jej 
konkurencyjności 

Cel operacyjny 2.1. Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie gminy 

− Wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie gminy poprzez stosowanie systemu 
ulg i preferencji; 

− Stworzenie dogodnych warunków prawno - organizacyjnych 
do powstawania i funkcjonowania małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz ograniczenie barier administracyjnych; 

− Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kapitału i doradztwa; 
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− Stworzenie sprawnego systemu informacji i obsługi inwestora; 
− Współpraca z przedsiębiorcami w ramach moŜliwości 
określonych przez przepisy dotyczące partnerstwa publiczno – 
prywatnego. 

− Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz 
samozatrudnienia 

 
Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie 
rolnictwa do wymogów gospodarki 
rynkowej 

− Wzmacnianie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego 
poprzez rozwój systemu informacji rynkowych, 
specjalistycznego doradztwa oraz szkoleń; 

− Wspieranie powstawania grup producenckich oraz systemu 
kontraktacji; 

− Wspieranie dywersyfikowania działalności gospodarstw 
rolnych w kierunku działalności pozarolniczej poprzez 
wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki                      
i ekoturystyki;  

− Poprawianie efektywności działalności gospodarstw rolnych 
poprzez wspieranie modernizacji sprzętu i budynków, poprawy 
struktury agrarnej, poprawy jakości produkcji oraz 
róŜnicowania kierunków produkcji rolnej (biopaliwa, energia 
odnawialna itp.). 

 
Cel operacyjny 2.3. Rozwijanie 
kontaktów zewnętrznych gminy 

− Nawiązywanie przez gminę współpracy z partnerami 
zewnętrznymi, w tym z zagranicy; 

− Wspieranie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
prowadzonej przez róŜnego typu placówki, w tym kulturalne, 
oświatowe, sportowe oraz organizacje pozarządowe; 

− Wspieranie przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych 
w pozyskiwaniu partnerów zewnętrznych, w tym 
zagranicznych oraz prowadzenie marketingu lokalnych 
produktów i producentów; 

− Uczestniczenie gminy w stowarzyszeniach, związkach                  
i partnerstwach, których celem jest rozwój społeczny                     
i gospodarczy gminy. 

 
Cel operacyjny 2.4. Zwiększanie 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

− Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy,             
w tym aktualizacja stosownych dokumentów planistycznych; 

−  Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę (ujęcia wody, sieć 
wodociągowa, stacje uzdatniania wody); 

− Budowa nowych i modernizacja istniejących szlaków 
komunikacyjnych na terenie gminy (drogi gminne i powiatowe); 

− Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, chodników oraz 
innych elementów infrastruktury; 

− Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy dotyczącej terenów 
inwestycyjnych, obiektów, systemu zachęt i preferencji dla 
potencjalnych inwestorów zewnętrznych;  

− Promocja i marketing gminy poprzez wykorzystanie 
dostępnych instrumentów informacji. 

 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury ochrony środowiska 
oraz edukacja ekologiczna 
mieszkańców 

− Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz                 
z przyłączeniem do niej gospodarstw domowych; 

− Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; 
− Rekultywacja składowiska odpadów; 
− Przeciwdziałanie poŜarom, i klęskom Ŝywiołowym oraz 
likwidacja ich skutków poprzez wzmocnienie systemu 
rozpoznawania i zapobiegania zagroŜeniom, rozwój systemu 
przeciwpowodziowej retencji wodnej, rozwój infrastruktury               
i organizacji systemu zwalczania skutków katastrof i klęsk; 

− Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 
gminy; 

− Realizacja programów ekologicznego wychowania dzieci                
i młodzieŜy. 

− Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 
 

Priorytet III: Ochrona 
środowiska naturalnego 
oraz walorów 
krajobrazowych i 
kulturowych 

Cel operacyjny 3.2. Podnoszenie 
atrakcyjności gminy pod względem 
róŜnorodności przyrodniczej 
i krajobrazowej 

− Prowadzenie zintegrowanej i efektywnej gospodarki wodnej 
poprzez optymalizację wykorzystania zasobów wodnych, 
meliorację oraz rozwój infrastruktury ochrony 
przeciwpowodziowej; 

− Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej 
− Poprawianie jakości wód poprzez prowadzenie efektywnej 
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gospodarki odpadami, wspieranie powstawania 
przydomowych oczyszczalni ścieków, ochrona przed 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych; 

− Rozwijanie i unowocześnienie zintegrowanej gospodarki 
odpadami poprzez wsparcie systemów segregacji, recyklingu          
i utylizacji odpadów, zaostrzenie kontroli składowania             
i zagospodarowania odpadów, likwidację azbestu                            
i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych; 

− Ochrona powietrza poprzez wspieranie działań słuŜących 
obniŜaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez 
gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze oraz 
zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

− Wspieranie zrównowaŜonej gospodarki leśnej poprzez 
kształtowanie lasu ekologicznego, wielofunkcyjnego, 
zapewniającego korzystne oddziaływanie lasu na środowisko 
oraz zalesianie; 

− Przygotowanie i udostępnienie terenów leśnych dla celów 
turystycznych i rekreacyjnych. 

 
Cel operacyjny 3.3. Ochrona oraz 
promocja dziedzictwa kulturowego   
i dorobku kulturalnego gminy 

− Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy poprzez 
rewaloryzację wartościowych obiektów, układów 
urbanistycznych i przestrzeni publicznych, tworzenie 
turystycznych szlaków kultury lokalnej i regionalnej, poprawę 
bazy lokalowej i funkcjonowania placówek kultury; 

− Upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa 
społeczeństwa w szeroko pojętym Ŝyciu kulturalnym, w tym: 
rozwój infrastruktury słuŜącej upowszechnianiu dóbr kultury, 
promocja czytelnictwa oraz poprawa jakości usług 
kulturalnych; 

− Wspieranie rozwoju sektora usług kultury poprzez 
wzmacnianie instytucji kultury, tworzenie atrakcyjnej                       
i kompleksowej oferty kulturalnej; 

− Wspieranie twórczości ludowej oraz twórców; 
− Promocja dziedzictwa kulturowego gminy i dorobku 
kulturalnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjnych, organizację imprez kulturalnych i publikacje. 

 
Cel operacyjny 3.4. 
Wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i kulturowych dla 
rozwoju turystyki 

− Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego;  

− Stworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej                    
i obsługi turystów; 

− Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (szlaki 
rowerowe, trasy spacerowe, szlaki pamięci, szlaki 
turystyczne itp.); 

− Wspieranie innych przedsięwzięć i inicjatyw słuŜących 
podniesieniu atrakcyjności turystycznej obszaru gminy. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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66..  WWDDRRAAśśAANNIIEE  SSTTRRAATTEEGGIIII    
  
 
6.1. Instrumenty wdraŜania strategii 
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, 
iŜ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań własnych 
gminy34. Szczegółowy wykaz kompetencji sprecyzowany jest w art. 7 tejŜe 
ustawy i dotyczy m.in. takich zagadnień jak: infrastruktura społeczna, 
infrastruktura techniczna, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna 
i inne. Biorąc pod uwagę budŜet przeciętnej gminy, w szczególności gminy 
wiejskiej, nie jest moŜliwe skuteczne i efektywne realizowanie powyŜszych 
zadań bez określenia hierarchii waŜności zadań oraz precyzyjnego 
zaplanowania wydatkowania środków finansowych. 

 
W związku z tym jednym z podstawowych instrumentów realizacji 
zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 - 2020” będą 
róŜnego rodzaju programy lub plany rozwoju lokalnego. Są to 
dokumenty o charakterze operacyjnym i przedstawiają sposoby, w jaki 
osiągane będą cele strategii. Jako przykłady tego typu programów moŜna 
wymienić plany rozwoju lokalnego, plany rozwoju miejscowości, plany 
rewitalizacji obszarów miejskich lub poprzemysłowych, które były 
obligatoryjnie wymagane przy realizacji projektów współfinansowanych 
z budŜetu Unii Europejskiej w ramach np. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego 
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”. Ich wspólną cechą było to, 
iŜ zawierały następujące elementy: 

− Diagnozę problemów obszaru objętego zakresem działań; 
− Analizę i wybór konkretnych działań (projektów/inwestycji) 

zmierzających do ograniczenia niekorzystnych zjawisk; 
− Termin i harmonogram realizacji poszczególnych projektów; 
− Opis źródeł finansowania. 

 
Listę tą moŜna uzupełnić o inne dokumenty o zbliŜonym charakterze, 
wśród których naleŜy równieŜ wymienić gminne plany gospodarki 
odpadami, programy usuwania azbestu i inne.  
 
Szczególnie istotnym instrumentem przy wdraŜaniu załoŜeń Strategii będą 
wieloletnie plany inwestycyjne (WPI), które zawierają konkretne 
zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ściśle określonym 
horyzoncie czasowym. Wychodząc poza jednoroczny okres budŜetowania, 
stanowią waŜny instrument koordynacji przedsięwzięć realizowanych 
przez samorząd gminny. 

 
Zgodnie z zaleceniami określonymi w cytowanym wcześniej vademecum 
dla jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na stopień 
szczegółowości dokumentu, wieloletni plan inwestycyjny powinien 
zawierać zadania, które będą realizowane w horyzoncie pierwszych 3 lat 
obowiązywania strategii oraz koncentrować się na zadaniach 

                                                 
34 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 ze zm.).  
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strategicznych o szczególnym znaczeniu dla gminy. W miarę realizacji 
zadań zapisanych w WPI, powinien on podlegać aktualizacji. W związku 
z tym proponuje się, aby pierwszy podokres wieloletniego planu 
inwestycyjnego obejmował lata 2008 -201035. 

 
NaleŜy uzupełnić, iŜ podstawowe zasady opracowania wieloletnich planów 
inwestycyjnych zawiera artykuł 166 ustawy o finansach publicznych, 
który stanowi, iŜ dokumenty te powinny zawierać: 

− Nazwę i cel programu, projektu lub zadania; 
− Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub 

koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania;  
− Okres realizacji i łączne nakłady finansowe;  
− Wysokość wydatków w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych 

latach36. 
 
Innym waŜnym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju lokalnego 
powinien być plan zagospodarowania przestrzennego gminy, który 
porządkuje przestrzeń gminy, wyznaczając obszary koncentracji 
działalności gospodarczej, wskazując obszary największego 
zainwestowania, obszary chronione i inne, waŜne z punktu widzenia 
ładu przestrzennego. 

 
Kolejnym instrumentem realizacji strategii rozwoju mogą stać się 
sektorowe i horyzontalne programy poszczególnych ministrów 
(np. Programy Operacyjne Ministra Kultury), których opracowanie 
powinno następować w ścisłym partnerstwie strony rządowej i 
samorządowej. Takie podejście umoŜliwia uwzględnienie w większym 
stopniu rzeczywistych potrzeb regionów i wspólnot lokalnych, a takŜe 
efektywniejsze wydatkowanie środków.  
 
NaleŜy ponadto podkreślić, iŜ znaczącym instrumentem wdraŜania 
załoŜeń niniejszego dokumentu będą równieŜ Programy Operacyjne 
współfinansowane z budŜetu Unii Europejskiej. Do szczególnie 
przydatnych z punktu widzenia gminy naleŜy zaliczyć: 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013; 

− Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” w przypadku 
duŜych projektów realizowanych w partnerstwie z innymi 
samorządami; 

− Program Operacyjny „Kapitał ludzki”. 
− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące opisanych programów zamieszczone 
zostały w kolejnym podrozdziale niniejszego opracowania. 

 
Ze względu na horyzont czasowy Strategii (do 2020 roku) naleŜy załoŜyć, 
Ŝe wachlarz instrumentów wdraŜania Strategii będzie się zmieniał. 
W związku z tym zadaniem władz gminnych będzie śledzenie 
zachodzących zmian, monitorowanie pojawiania się nowych źródeł 

                                                 
35 Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 
2007-2015”, www.rpo.lubelskie.pl.  

36 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U.05.249.2104 z późn. zm. 
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dofinansowania i odpowiednie reagowanie w miarę potrzeb oraz 
moŜliwości.  

 
Ryc. 5.1. Miejsce instrumentów strategii w systemie jej wdraŜania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
6.2. Źródła finansowania 
 

Realizacja Strategii odbywać się będzie w zdecydowanej większości 
w oparciu o środki publiczne. Dla prowadzenia efektywnej i skutecznej 
polityki rozwoju lokalnego powinny być wykorzystane środki wewnętrzne 
gminy i województwa. Do środków wewnętrznych moŜna zaliczyć: 

− BudŜety jednostek samorządu terytorialnego (środki własne gminy); 
− Środki innych jednostek publicznych zlokalizowanych na terenie 

gminy; 
− Środki prywatne (przedsiębiorstwa, rolnicy). 

 
Oprócz środków wewnętrznych gminy, do realizacji Strategii mogą być 
wykorzystywane środki zewnętrzne, takie jak: 
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− Środki budŜetu państwa (kierowane w ramach polityki 
regionalnej państwa); 

− BudŜety jednostek samorządu terytorialnego (powiatu, 
województwa w przypadku realizowania wspólnych inicjatyw); 

− BudŜet państwa (budŜet wojewody, środki ministrów 
skierowane na realizację programów resortowych, np. Programy 
Operacyjne Ministra Kultury); 

− BudŜety funduszy celowych (np. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska); 

− Środki UE w ramach prowadzonych przez nią polityk 
(szczególnie polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, 
Programów Ramowych w zakresie Rozwoju Technologicznego); 

− Środki innych państw (Norweskiego Instrumentu Finansowego, 
Instrumentu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego oraz 
środki w ramach podpisanych przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego umów dwustronnych); 

− Kredyty bankowe, poŜyczki oraz inne instrumenty finansowe 
tym oferowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, np. 
Europejski Bank Inwestycyjny).  

 
Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej jest uprawniona 
do korzystania ze środków pomocowych (Fundusze Strukturalne, 
Fundusz Spójności) w ramach prowadzonych przez Unii Europejskiej 
polityk. Ze względu na ich wielkość środki z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej jak i towarzyszące im współfinansowanie krajowe będą 
stanowiły podstawowe źródło dofinansowania przedsięwzięć rozwojowych 
zawartych w Strategii. 
 
W latach 2007 - 2013 funkcjonujący dotychczas Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego zastąpiony zostanie 16 Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi (RPO) opracowanymi dla kaŜdego województwa 
oddzielnie. Są to dokumenty operacyjne, w ramach których w latach 2007 
- 2013 realizowana będzie zdecydowana większość zadań jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 
oraz innych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych.  
 
WdraŜanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 201337 odbywać będzie się w oparciu 
o zapisy „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-
202038”. Jego podstawowe cele związane są z podnoszeniem 
konkurencyjności województwa lubelskiego oraz promowaniem 
zrównowaŜonego rozwoju. Działania przewidziane do realizacji w ramach 
RPO 2007 - 2013 obejmują w zakresie rozwoju infrastruktury 
wzmacniającej konkurencyjność regionu następujące przedsięwzięcia: 

− Modernizację i rozbudowę podstawowej infrastruktury 
transportowej;  

                                                 
37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
www.rpo.lubelskie.pl.  
38Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, załącznik do uchwały 
nr XXXVI/530/2000 z dnia 4 lipca 2005 roku Sejmiku Województwa Lubelskiego 



 89898989

− Kompleksowe uzbrojenie duŜych terenów inwestycyjnych;  
− Infrastrukturę ochrony środowiska, w tym racjonalne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, 
uporządkowanie gospodarki wodnej oraz ściekowo - kanalizacyjnej, 
poprawa jakości powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrona, zapewnienie 
ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenie retencji wód;  

− Infrastrukturę wykorzystywania energii odnawialnej;  
− Infrastrukturę telekomunikacyjną i społeczeństwa informacyjnego;  
− Wzmocnienie funkcji najwaŜniejszych placówek infrastruktury 

edukacji i ochrony zdrowia, i innych wybranych obiektów 
infrastruktury społecznej (w tym obiektów o znaczeniu sportowo-
rekreacyjnym);  

− Inicjatywy społeczności lokalnych;  
− Infrastrukturę turystyczną jako jeden z podstawowych elementów 

regionalnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (w tym 
opracowania programów rozwoju i promocji regionalnych 
oraz lokalnych produktów turystycznych, tworzenia systemów 
i centrów informacji turystycznej, rozwoju usług i kadr związanych 
z turystyką);  

− Wsparcie kultury jako czynnika wzrostu kapitału społecznego               
i rozwoju gospodarczego, w tym utrzymania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz zwiększania 
dostępności do kultury i jej promocji. 

 
Istotnym źródłem dofinansowania działań dotyczących rozwoju zasobów 
ludzkich będzie równieŜ Program Operacyjny „Kapitał ludzki”, który 
zarówno w komponencie krajowym jak i regionalnym moŜe wspierać 
inicjatywy na rzecz wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy.  
 
Natomiast w ramach osi 3, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 
2013 wspierane będą m.in. projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę 
i gospodarki ściekowej oraz systemów zbioru, segregacji i wywozu 
odpadów komunalnych. Szczegółowy wykaz kwalifikujących się typów 
projektów obejmuje: 

− Zaopatrzenie w wodę i gospodarkę ściekową; 
− Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów 

komunalnych; 
− Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej 

oraz energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 
 
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie 
nie moŜe przekroczyć: 

− 2,5 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 
− 200 tys. zł – na projekty w zakresie gospodarki odpadami; 
− 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania, przesyłania 

i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła wytworzonego 
z odnawialnych źródeł energii. 

 
NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na działanie „Odnowa wsi” PROW 2007 - 
2013, w ramach którego wspierana będzie budowa, rozbudowa 
i modernizacja obiektów kulturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. 
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Zasięg wsparcia naleŜy uzupełnić równieŜ o działania określone w dwóch 
pozostałych osiach PROW 2007 – 2013, a w szczególności o dopłaty 
bezpośrednie, renty strukturalne itp. 
 
Do 2009 roku Lubelszczyzna będzie korzystała ze środków w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem działania obu 
instrumentów jest przyczynianie się do zmniejszania róŜnic 
ekonomicznych i społecznych występujących wśród państw naleŜących 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszarami priorytetowymi są 
ochrona środowiska, ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, 
rozwijanie zasobów ludzkich, opieka zdrowotna, badania akademickie, 
wdraŜanie przepisów z Schengen, polityka regionalna i działania 
przygraniczne. NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ biorąc pod uwagę krótki okres 
wdraŜania Mechanizmów, ich rola w realizacji załoŜeń niniejszego 
dokumentu moŜe być niewielka.  

 
Aktualnie trwają prace związane z uruchomieniem nowego źródła 
finansowania inicjatyw rozwojowych: Szwajcarskiego Instrumentu 
Finansowego39, którego budŜet wyniesie 1 mld CHF (prawie połowa tych 
środków przeznaczonych jest dla Polski). Pomoc Szwajcarów ma być 
wykorzystywana na wsparcie projektów z następujących dziedzin:  

− badania naukowe i rozwój,  
− wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw,  
− rozwój regionalny, 
− ochrona środowiska naturalnego.  

 
Dokładny zakres wsparcia, procedury wyboru projektów oraz zasady ich 
finansowania określi umowa bilateralna między Rządem Szwajcarii 
i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
Sprawdzonym instrumentem wspierającym rozwój regionu są Programy 
Banku Światowego. Pomoc koncentruje się na wsparciu transformacji 
gospodarczej i rozwoju ekonomicznego w kilku priorytetowych obszarach 
(m.in. ochrona zdrowia, edukacja, przemysł schyłkowy, transport, 
przedsiębiorczość, rolnictwo, rozwój instytucjonalny, finanse publiczne, 
system prawny). 
 
Realizacja załoŜeń niniejszego dokumentu moŜe być wspierana równieŜ 
z innych źródeł dostępnych na rynku usług finansowych. Jedną z takich 
propozycji jest oferta Banku Ochrony Środowiska, który zapewnia pomoc 
w zidentyfikowaniu potrzeb i moŜliwości w zakresie finansowania 
ze środków Unii Europejskiej oraz umoŜliwia otrzymanie korzystnego 
współfinansowania projektów inwestycyjnych objętych programami 
unijnymi. W szczególności chodzi tu o: 

− kredyty pomostowe udzielane na pokrycie kwalifikowanych 
kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych,  

− kredyty uzupełniające udzielane na pokrycie części kosztów, które 
nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii 
Europejskiej. 

                                                 
39 Informacje na temat Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego znajdują się na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.  



 91919191

 
Nieco inaczej wyglądają propozycje Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który realizując programy rządowe w pakiecie usług posiada m.in. 
następujące oferty: 

− Krajowy Fundusz Mieszkaniowy; 
− Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych; 
− Fundusz Poręczeń Unijnych; 
− Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych; 
− Krajowy Fundusz Drogowy; 
− Fundusz Termomodernizacji40. 

 
PowyŜsze propozycje naleŜy uzupełnić o oferty innych podmiotów 
aktywnie wspierających inwestycje proekologiczne. Wśród nich moŜna 
wymienić: Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank 
Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz 
instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo 
Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., 
BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., Europejski 
Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.  
 
Ze względu na ograniczone środki publiczne, do wypełniania zapisów 
Strategii angaŜowane powinny być równieŜ środki prywatne. Stopień 
zaangaŜowania środków prywatnych (tzw. efekt dźwigni finansowej) będzie 
wskazywał na trafność wybranych do realizacji działań. W związku z tym 
bardzo przydatną formą realizacji zadań publicznych mogą stać się 
inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Od kilku lat 
na terenie kraju podejmowane są próby prawnego usankcjonowania 
współpracy władz publicznych z sektorem prywatnym. W celu 
uruchomienia tych mechanizmów w roku 2005 przyjęta została przez 
Sejm ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – 
prywatnym (PPP)41. Jednak ze względu na trudne do zrealizowania 
obowiązki dotyczące m.in. skomplikowanych procedur wstępnych 
oraz braku przepisów zabezpieczających interesy obu stron, wdraŜanie 
jej nie przyniosło oczekiwanych efektów. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o konieczność przygotowania szczegółowych i kosztownych analiz, co 
sprawiało, Ŝe dla wielu projektów, w szczególności tych mniejszych, 
stosowanie tego mechanizmu nie było opłacalne. 
 
Pod koniec lipca 2006 roku Rząd przyjął projekt nowej ustawy 
o partnerstwie publiczno - prywatnym. Zawarte tam rozwiązania prawne 
mają zwiększyć udział prywatnych inwestorów w projektach 
infrastrukturalnych. Partnerstwo publiczno – prywatne powinno słuŜyć 
przede wszystkim wykonywaniu zadań publicznych, a jego stosowanie 
będzie uzasadnione w przypadku, gdy okaŜe się ono korzystniejsze dla 
interesu publicznego, niŜ wykonywanie tych samych zadań przez podmiot 
publiczny. W związku z tym głównym celem nowej ustawy o partnerstwie 
publiczno - prywatnym jest wprowadzenie przejrzystych wymagań 
stawianych podmiotom zamierzającym realizować przedsięwzięcia w tej 
konkretnie określonej formule. NaleŜy podkreślić, iŜ powyŜszy katalog 
potencjalnych źródeł dofinansowania realizacji załoŜeń strategii 

                                                 
40 Szczegółowe informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych dostępne są na stronie 
internetowej Banku Gospodarstwa Domowego: www.bgk.com.pl.  

41 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U.169.1420. 
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nie wyczerpuje wszystkich moŜliwości. Stanowi on raczej wskazanie 
kierunków pozyskania środków finansowych na realizację wybranych 
zadań. Ostateczny wybór źródeł dofinansowania naleŜeć będzie do władz 
gminy i zapewne wynikać będzie z aktualnych potrzeb inwestycyjnych 
oraz kondycji finansowej budŜetu gminy. 

 
6.3. System instytucjonalny wdraŜania strategii 
 

Odpowiedzialność za wyniki wdroŜenia „Strategii Rozwoju Gminy 
Sosnowica na lata 2008 - 2020” spoczywała będzie na samorządzie 
gminnym. Dla usprawnienia realizacji załoŜeń tego dokumentu mogą 
zostać powołane dwa podmioty. Będą one posiadały róŜne kompetencje, 
ale będą wykonywały wzajemnie uzupełniające się zadania. Celem tych 
działań będzie maksymalnie efektywna realizacja przyjętych załoŜeń. 
Podmiotami tymi będą: 

− Zespół Zarządzający Strategią; 
− Instytucja WdraŜająca Strategię Rozwoju. 

 
Funkcje Zespołu Zarządzającego realizacją Strategii będzie pełnił 
specjalnie powołany przez Wójta zespół pracowników Urzędu Gminy i jej 
jednostek organizacyjnych. Będą to specjaliści z róŜnych dziedzin, co 
pozwoli profesjonalnie i w sposób efektywny reagować na wszelkie zmiany 
oraz wprowadzać konieczne korekty. Zakres zadań i kompetencji Zespołu 
Zarządzającego będzie obejmował: 

− Ustalanie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Strategii; 
− Opracowywanie wytycznych do planów rozwoju lokalnego  

i wieloletnich planów inwestycyjnych; 
− Zapewnienie zgodności realizacji strategii z poszczególnymi 

dokumentami programowymi wyŜszego rzędu, np. „Strategią 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020”, 
„Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 
2013”, „Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2015” i innymi; 

− Analiza danych statystycznych i finansowych na temat 
postępów wdraŜania Strategii oraz realizacji poszczególnych 
programów i projektów (monitoring); 

− Zatwierdzanie okresowych raportów z monitoringu 
oraz przekazywanie ich Radzie Gminy; 

− Kierowanie do Rady Gminy wniosków dotyczących 
wprowadzenia niezbędnych zmian i korekt w Strategii. 

 
Dla właściwej realizacji powyŜszych zadań Zespół Zarządzający moŜe 
tworzyć grupy robocze, korzystać z usług i opinii niezaleŜnych ekspertów 
oraz współpracować z innymi instytucjami. Nadzór nad działalnością 
Zespołu Zarządzającego sprawował będzie Wójt Gminy. 

 
Funkcję Instytucji WdraŜającej będzie pełnił Urząd Gminy, 
a precyzyjniej specjalnie powołany do tego zespól pracowników urzędu. 
Do jego zadań będzie naleŜało: 

− Gromadzenie i opracowywanie danych związanych z monitoringiem 
Strategii; 

− Opracowanie okresowych raportów z monitoringu i przedstawianie 
ich Zespołowi Zarządzającemu; 
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− Promocja strategii przy uŜyciu dostępnych źródeł informacji 
i promocji; 

− Przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych na realizację 
programów oraz projektów wynikających z zapisów Strategii; 

− Kontrola formalna składanych wniosków, ocenia ich zgodności 
z procedurami oraz zapisami Strategii; 

− Nadzór nad przepływem środków finansowych (własnych 
i zewnętrznych) związanych z realizacją poszczególnych programów 
rozwoju lokalnego i projektów; 

− Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawierania kontraktów 
publicznych i procedurami przetargowymi; 

− Obsługa techniczna wdraŜania Strategii. 
 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu Zarządzającego i Instytucji 
WdraŜającej sprawował będzie Wójt Gminy.  

 
Istotną rolę w realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 
- 2020” będzie miała Rada Gminy, która nie częściej niŜ raz w roku na 
podstawie raportu przygotowanego przez Zespół WdraŜający powinna 
oceniać stopień realizacji załoŜeń dokumentu. Do jej wyłącznych 
kompetencji będzie równieŜ naleŜało wprowadzanie na wniosek Zespołu 
WdraŜającego lub Wójta ewentualnych zmian i korekt w tym dokumencie. 

 
Tabela 5.1. Podział zadań i kompetencji podmiotów zaangaŜowanych we wdraŜanie strategii. 
 

Podmiot zaangaŜowany            
we wdraŜanie strategii 

Kompetencje/zadania 

Rada Gminy − Uchwalanie strategii; 
− Wprowadzanie zmian w dokumencie; 
− Ocena stopnia realizacji załoŜeń strategii na podstawie raportu Zespołu Zarządzającego. 

Wójt − Powoływanie członków Zespołu Zarządzającego; 
− Nadzór nad Zespołem Zarządzającym i Instytucją WdraŜającą; 
− Wnioskowanie wprowadzenia zmian w załoŜeniach strategii. 

Zespół Zarządzający − Ustalanie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Strategii; 
− Opracowywanie wytycznych do planów rozwoju lokalnego i wieloletnich planów inwestycyjnych; 
− Zapewnienie zgodności realizacji strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi wyŜszego rzędu, 

np. „Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020”, „Narodowymi Strategicznymi 
Ramami Odniesienia 2007 – 2013”, „Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2015” i innymi; 

− Analiza danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania Strategii oraz realizacji 
poszczególnych programów i projektów (monitoring); 

− Zatwierdzanie okresowych raportów z monitoringu oraz przekazywanie ich Radzie Gminy; 
− Kierowanie do Rady Gminy wniosków dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian i korekt w Strategii; 
− Tworzenie grup roboczych, korzystanie z opinii i usług zewnętrznych ekspertów. 
 

Instytucja WdraŜająca − Gromadzenie i opracowywanie danych związanych z monitoringiem Strategii; 
− Opracowanie okresowych raportów z monitoringu i przedstawianie ich Zespołowi Zarządzającemu; 
− Promocja strategii przy uŜyciu dostępnych źródeł informacji i promocji; 
− Przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych na realizację programów oraz projektów wynikających z 

zapisów Strategii; 
− Kontrola formalna składanych wniosków, ocenia ich zgodności z procedurami oraz zapisami Strategii; 
− Nadzór nad przepływem środków finansowych (własnych i zewnętrznych) związanych z realizacją 

poszczególnych programów rozwoju lokalnego  i projektów; 
− Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawierania kontraktów publicznych i procedurami przetargowymi; 
− Obsługa techniczna wdraŜania Strategii. 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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77..  MMOONNIITTOORROOWWAANNIIEE  SSTTRRAATTEEGGIIII    
  
  
7.1. Definicja monitoringu 
 

Monitoring jest elementem zarządzania środkami publicznymi. Opiera się 
na systematycznym zbieraniu danych dotyczących realizacji strategii, 
programów rozwoju lokalnego i wieloletnich planów inwestycyjnych 
oraz wykorzystaniu ich do porównania wskaźników osiąganych 
z zakładanymi. Dane z monitoringu słuŜą do oceny skuteczności 
i efektywności realizowanych działań. Na podstawie analiz odchyleń stanu 
obecnego od zakładanego formułowane będą ewentualne wnioski 
dotyczące zmian w tych programach. Cały proces monitoringu ma na celu 
zapewnienie efektywności wydatkowania środków na realizację Strategii. 
UmoŜliwia równieŜ wczesne wykrywanie ewentualnych błędów 
i reagowanie na nie, a takŜe dostosowanie zapisów Strategii 
do zmieniających się uwarunkowań. Podstawowymi elementami systemu 
monitoringu będą: 

− Instytucje zaangaŜowane w proces; 
− System sprawozdawczości; 
− Zestaw wskaźników bazowych. 

 
7.2. System instytucjonalny monitoringu 
 

Monitorowanie Strategii będzie odbywało się na trzech poziomach: 
− Monitoring zmian sytuacji społeczno - gospodarczej gminy, powiatu 

i województwa; 
− Monitoring realizacji celów Strategii na podstawie wskaźników 

wynikających z kwantyfikacji tych celów; 
− Monitoring realizacji programów i wieloletnich planów 

inwestycyjnych wypełniających zapisy Strategii. 
 
Za monitorowanie Strategii odpowiedzialny będzie Zespół Zarządzający 
oraz Instytucja WdraŜająca, zgodnie z opisanymi wcześniej 
kompetencjami. Ze względu na fakt, Ŝe Strategia realizowana będzie 
poprzez róŜne programy, konieczna będzie współpraca z róŜnymi 
podmiotami Ŝycia społeczno – gospodarczego gminy, powiatu i regionu. 
 
W realizację Strategii duŜy wkład będą miały równieŜ instytucje 
i organizacje niezaleŜne od samorządu gminnego. Aby zapewnić 
kompleksowość zbierania danych wynikających z realizacji 
poszczególnych zadań i programów, wszystkie te podmioty powinny 
włączyć się w proces monitorowania. Tylko wówczas będzie moŜliwe 
zagregowanie wskaźników i na ich podstawie dokonanie ewaluacji 
zapisów Strategii pod względem stopnia osiągnięcia załoŜonych celów 
oraz efektywności wydatkowania środków na rozwój gminy. Włączenie się 
w ten proces będzie zarazem stanowić urzeczywistnienie zasady 
partnerstwa. 
 
WaŜnym partnerem w procesie gromadzenia danych do monitoringu 
oraz ich analizy jest Urząd Statystyczny w Lublinie. Ze względu na dostęp 
do danych źródłowych i moŜliwość ich agregowania w róŜnych przekrojach 
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moŜe on przygotowywać na zlecenie analizy zmian sytuacji społeczno - 
gospodarczej gminy, uwzględniając przy tym te dane, które bezpośrednio 
odnoszą się do wskaźników monitorowania zaproponowanych w Strategii.  

 
7.3. Sposób gromadzenia danych, raportowanie i aktualizacja 
 

Dane do monitorowania będą pochodziły głównie z ogólnodostępnych 
źródeł statystycznych. W przypadku braku odpowiednich danych 
przewiduje się przeprowadzanie badań. Na liście wskaźników, oprócz 
kwantyfikujących cele Strategii, znalazły się wskaźniki zaproponowane 
dla „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”. 
W ten sposób moŜliwe będzie porównanie osiąganych przez gminę 
wskaźników w skali województwa, a takŜe odniesienie realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy do innych dokumentów strategicznych.  
 
Na podstawie zebranych danych raz w roku powinien być przedstawiany 
raport  z postępów we wdraŜaniu Strategii. Raport zostanie przygotowany 
w oparciu o informację zwrotną otrzymaną od poszczególnych podmiotów 
(ankieta), danych z systemów monitoringu poszczególnych podmiotów 
oraz danych o sytuacji społeczno - gospodarczej. Raport ten powinien 
równieŜ być przedstawiany do wiadomości opinii publicznej 
np. za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej gminy itp. 
 
Informacje na temat postępów we wdraŜaniu Strategii powinny być 
prezentowane Radzie Gminy. W przypadku znaczącej zmiany sytuacji 
wewnętrznej lub uwarunkowań zewnętrznych gminy niezbędne będzie 
przeprowadzenie procesu aktualizacji zapisów Strategii.  
 

7.4. Wskaźniki monitorowania 
 
PoniŜej przedstawione zostały wskaźniki monitoringu realizacji celów 
strategii w układzie odpowiadającym jej priorytetom. Podkreślić naleŜy, 
Ŝe poniŜsze propozycje nie wyczerpują katalogu moŜliwych do wyboru 
i zastosowania wskaźników. Stanowią one listę otwartą, która moŜe być 
uzupełniona w dowolnym momencie wdraŜania załoŜeń rozwojowych, 
w miarę pojawiających się potrzeb.  
 
PoniŜsze wskaźniki znajdą równieŜ zastosowanie przy tworzeniu lokalnych 
planów rozwoju i wieloletnich planów inwestycyjnych, które są jednym 
z podstawowych instrumentów realizacji Strategii. Będą one 
kwantyfikatorami efektywności wdraŜanych inicjatyw rozwojowych.  
 
Zestaw wskaźników dla Priorytetu I: „Wszechstronny rozwój 
społeczności gminnej oraz jej aktywizacja”:  

− Liczba uczniów objętych programami dydaktycznymi dotyczącymi 
nabywania umiejętności kluczowych (osoby); 

− Liczba przeprowadzonych godzin zajęć pozalekcyjnych (h/rok); 
− Liczba zakupionego sprzętu dydaktycznego i pomocy 

dydaktycznych (sztuki); 
− Liczba nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe 

(osoby); 
− Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym (osoby); 
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− Liczba wdroŜonych inicjatyw dotyczących pomocy społecznej, 
w tym realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych 
(sztuki); 

− Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
(osoby); 

− Liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy (osoby); 
− Stan zdrowotny mieszkańców gminy (%); 
− Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów szkolnych 

(sztuki); 
− Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów pomocy 

społecznej (sztuki); 
− Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów kultury 

(sztuki); 
− Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych 

i rekreacyjnych (sztuki); 
− Liczba opracowanych i wdroŜonych programów dotyczących 

poprawy estetyki gminy (sztuki); 
− Liczba funkcjonujących na terenie gminy organizacji 

pozarządowych (sztuki); 
− Liczba zrealizowanych na terenie gminy inicjatyw społecznych 

(sztuki). 
 

Zestaw wskaźników dla Priorytetu II: „Aktywizacja gospodarcza gminy 
oraz poprawa jej konkurencyjności”:  

− Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych 
w rejestrze REGON (sztuki); 

− Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wg 
PKD (osoby); 

− Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności (sztuki); 
− Liczba instytucji otoczenia biznesu działających na terenie gminy 

(sztuki); 
− Liczba inicjatyw zrealizowanych w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego (sztuki); 
− Liczba zorganizowanych szkoleń dla rolników i przedsiębiorców 

(sztuki); 
− Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy (sztuki); 
− Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego na terenie gminy (ha); 
− Liczba gospodarstw agroturystycznych (sztuki); 
− Liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję ekologiczną 

lub inną specjalistyczną (sztuki); 
− Liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku (osoby/rok); 
− Liczba inwestycji zewnętrznych na terenie gminy (sztuki); 
− Liczba partnerów zagranicznych współpracujących z gminą 

(sztuki); 
− Liczba stowarzyszeń lub partnerstw, których gmina jest członkiem 

(sztuki); 
− Liczba inwestycji na terenie gminy z udziałem kapitału 

zagranicznego (sztuki); 
− Długość nowowybudowanej sieci wodociągowej (km); 
− Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km); 
− Liczba zbudowanych i zmodernizowanych ujęć wody (sztuki); 
− Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem (%); 
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− Długość nowowybudowanych dróg gminnych (km); 
− Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km); 
− Długość nowowybudowanych chodników (km); 
− Długość dróg z nowowybudowanym oświetleniem ulicznym (km); 
− Udział dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w % dróg 

gminnych ogółem (%); 
− Liczba inicjatyw promocyjnych i marketingowych (sztuki); 

 
Zestaw wskaźników dla Priorytetu III: „Ochrona środowiska 
naturalnego oraz walorów krajobrazowych i kulturowych”:  

− Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km); 
− Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (km); 
− Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej (sztuki); 
− Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem (%); 
− Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (sztuki); 
− Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (sztuki); 
− Liczba poŜarów i klęsk Ŝywiołowych na terenie gminy (sztuki); 
− Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów (sztuki); 
− Liczba „dzikich” wysypisk śmieci (sztuki); 
− Liczba opracowanych i zrealizowanych programów 

proekologicznych (sztuki); 
− Powierzchnia terenów zmeliorowanych (ha); 
− Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

(sztuki); 
− Powierzchnia przygotowanych i udostępnionych terenów leśnych 

do celów turystycznych i rekreacyjnych (ha); 
− Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji (sztuki); 
− Liczba zrealizowanych inicjatyw i imprez kulturalnych (sztuki); 
− Liczba opracowanych i wdroŜonych ofert kulturalnych (sztuki); 
− Wskaźnik czytelnictwa (vol./osobę/rok); 
− Liczba publikacji promocyjnych (sztuki); 
− Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (sztuki); 
− Liczba podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych 

działających w branŜy turystycznej (sztuki); 
− Liczba punktów informacji turystycznej na terenie gminy (sztuki); 
− Liczba wybudowanych elementów infrastruktury turystycznej 

(sztuki); 
− Liczba przedsięwzięć i inicjatyw słuŜących podniesieniu 

atrakcyjności turystycznej gminy (sztuki). 
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ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  ––  PPLLAANN  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNYY    
 
 

Jak wspomniano juŜ wcześniej w rozdziale 6. „WdraŜanie strategii”, 
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) będzie podstawowym instrumentem 
wdraŜania strategii rozwoju gminy. Zawiera on wykaz najwaŜniejszych 
zadań, które będą realizowane w pierwszym okresie obowiązywania 
strategii, tj. w latach 2008 - 2010. Zadania te wynikają z priorytetów 
i celów operacyjnych strategii. Zakłada się przy tym, Ŝe ich wdroŜenie 
przyczyni się do osiągnięcia wskaźników, określonych w systemie 
monitorowania strategii.  
 
Przy wyborze zadań kierowano się następującymi kryteriami: 

− Wpływem realizacji danego zadania na cele strategii (głównie 
operacyjne); 

− Efektywnością ekonomiczną zadania (powiązaną z wpływem danej 
inwestycji na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy); 

− Typami i wielkością projektów moŜliwych do finansowania ze źródeł 
zewnętrznych, w tym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz 
PROW 2007 - 2013; 

− Efektem ekologicznym (wyeliminowanie bądź ograniczenie zagroŜeń 
dla środowiska naturalnego); 

− Zdolnością gminy do zapewnienia współfinansowania wybranych 
do realizacji zadań; 

− Wykonalnością prawną i instytucjonalną planowanych zadań; 
− Wykonalnością techniczną i aktualnym stanem przygotowania do 

realizacji. 
 

Kierując się priorytetami określonymi dla niniejszej strategii oraz 
moŜliwościami wynikającymi z zakresu kompetencji samorządu 
gminnego, zidentyfikowano typy inwestycji i inicjatyw, które planowane są 
do zrealizowania w latach 2008 – 2010 w ramach niniejszego planu 
inwestycyjnego. W poniŜszym zestawieniu przedstawione zostały 
najwaŜniejsze z punktu widzenia gminy Sosnowica inicjatywy 
prorozwojowe. 

 
Plan inwestycyjny na lata 2008 – 2010 dla gminy Sosnowica. 
 

Planowana wielkość 
nakładów w poszczególnych 

latach (w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Lp 
Nazwa 
zadania 

Wartość 
kosztorys. 
(w tys. zł) 

2008 2009 2010 
BudŜet 
gminy 

Dotacje  
zewnętrzne 

Źródła dotacji 
zewnętrznych 

Podmiot 
realizujący 

Uwagi 

Priorytet I: Wszechstronny rozwój społeczności gminnej oraz jej aktywizacja 
1.           
2.           
3.           

Priorytet II: Aktywizacja gospodarcza gminy oraz poprawa jej konkurencyjności 
4.           
5.           
6.           

Priorytet III: Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych i kulturowych 
7.           
8.           
9.           
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W związku z tym, iŜ aktualnie trudno jest przewidzieć poziom i zakres 
dofinansowania poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych.  
Przykładem tego moŜe być obniŜenie poziomu dofinansowania inwestycji 
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013 do 75% (wobec wcześniejszego poziomu: 
85%). W związku z tym powyŜszy wykaz zadań ma charakter wyłącznie 
indykatywny. Zakłada się przy tym, Ŝe zadania te będę dodatkowo 
zatwierdzane przez Radę Gminy w trybie przewidzianym 
dla podejmowania tego typu decyzji. 

 
 
 


