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1. PODSTAWY PRAWNE I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
1.1. Definicja strategii i podstawy prawne
Realizacja polityki rozwoju lokalnego i realizacja zadań w zakresie
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty jest podstawowym zadaniem
samorządu gminnego. Jednakże aktualna sytuacja gospodarcza kraju
powoduje, że żadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków
budżetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie może
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 wdrażania i kierunków zaangażowania
środków finansowych, zarówno własnych, jak i tych pozyskanych
z zewnątrz.
Podstawę prawną do rozpoczęcia i zakończenia procesu opracowania
strategii stanowi Ustawa o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515), która nadaje wyłączne kompetencje samorządowi gminnemu
do uchwalenia programów gospodarczych, w tym Strategii Rozwoju
Gminy.
Strategia rozwoju określana jest jako „…koncepcja działania
zmierzającego
do
zrównoważonego
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
złożonych
celów,
z wyszczególnieniem
roli
poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania
wdrażanej strategii”.1 Należy przy tym podkreślić, że strategia rozwoju
gminy nie może zastępować działań realnej gospodarki rynkowej,
albowiem zakresem działań strategicznych objęte będą również dziedziny
pozarynkowe oraz bezpośrednio wspomagające rozwój sektora rynkowego,
a także dziedziny nieobjęte jeszcze przez rynek, głównie ze względu na
powszechny brak kapitału. W związku z tym można uznać, że strategia
wypełnia pole między realną gospodarką rynkową i jej obiektywnymi
prawami ekonomicznymi, a bieżącymi obowiązkami administracji
samorządowej.
Planowanie i zarządzanie strategiczne musi być procesem ciągłym,
nie tylko w kontekście zarządzania, ale również w procesie planowania.
W procesie planowania należy zachować ciągłość poprzez aktualizację
uwarunkowań rozwoju, priorytetów rozwoju, wizji przyszłości, celów
operacyjnych,
a
przede
wszystkim
programowanych
zadań
Hausner J. (red), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa,
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999,
s. 16.
1
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i instrumentów ich wdrażania. Wszelkie programy strategiczne nigdy
nie będą stanowiły zbioru domkniętego jak również harmonogram
ich wdrażania nie będzie stały w czasie. Może się bowiem zdarzyć,
że pewne projekty będą musiały być opóźnione ze względu chociażby na
brak środków finansowych na ich realizację. Strategia powinna być zatem
wyborem tych zadań, które należy w pierwszej kolejności wykonać, aby
w największym stopniu wspomóc przyszły rozwój gminy. Jest ona swoistą
mapą dla władz samorządowych, wyznaczającą kierunek rozwoju,
umożliwiający osiągnięcie założonych celów i urzeczywistnienie wizji
rozwoju gminy.
Samo tworzenie strategii rozwoju, a następnie jej wdrożenie jest procesem
bardzo złożonym, obejmującym kilka etapów. Dodatkowo, proces ten jest
procesem iteracyjnym, pozwalającym na ciągłe aktualizowanie założeń
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 zagrożeń, jakie niesie ze sobą otoczenie
zewnętrzne.
2. Wyniki przeprowadzonych analiz umożliwiają dokonanie wyboru
i opracowanie optymalnej strategii, czyli szczegółowej mapy
wskazującej precyzyjnie drogi i środki pozwalające gminie podążać
we właściwym kierunku, urzeczywistnić wizję i osiągnąć założone
cele.
3. Wdrożenie strategii wiąże się również z realizacją wielu projektów
strategicznych.
Efektywność wdrażania strategii rozwoju gminy będzie zależała nie tylko
od możliwych do dyspozycji środków finansowych. Będzie również
uzależniona od wielu innych czynników, wśród których należy 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 wdrażania marketingu, w tym promocji gminy, wobec
wszelkich potencjalnych inwestorów;
 Aktywność mieszkańców i firm na terenie gminy w zakresie
przedsiębiorczości;
 Współdziałanie różnych grup interesu, w tym przedsiębiorców,
środowiska administracyjnego, ekologów, aktywistów ochrony dóbr
kultury, urbanistów i innych, wdrażających w życie ideę ładu
przestrzennego na rzecz rozwoju gminy.
Warunkiem efektywności wdrażanej strategii jest współdziałanie
wszystkich wymienionych grup podmiotów i koordynacja ich motywacji
i działań. Właśnie koordynacja działań jest jedną z najważniejszych
funkcji strategii.
„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015-2020” będzie
podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd gminny polityki
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rozwoju lokalnego. Jest dokumentem strategicznym o charakterze
długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do roku
2020. Przyjęty horyzont czasowy Strategii oraz jej główne założenia
nawiązują bezpośrednio do zasad polityki regionalnej państwa i polityki
strukturalnej Unii Europejskiej. Zakłada się, że Strategia będzie bazowym
dokumentem do opracowania i wdrożenia na terenie gminy programów
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 także 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 także szeroko rozumianą rolę edukacyjną. Informuje
o ideach rozwoju gminy oraz o sposobach wdrażania tych idei.
Poszczególne funkcje planowania strategicznego będą podejmowane
w pełnym zakresie w procesie zarządzania wspomaganiem rozwoju gminy,
czyli w procesie wdrażania strategii w życie, 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 powyższej 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,
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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,
zieleni gminnej i zadrzewień,
cmentarzy gminnych,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 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 powyższy katalog zadań, można wyciągnąć wniosek, iż
ze
względu
na
szeroki
zakres
wymienionych
kompetencji
oraz
zróżnicowanie
obowiązków
obligatoryjnie
wykonywanych
przez gminę, konieczne jest ustalenie pewnej hierarchii celów i kolejności
działań. Żadna gmina (ze względu na szczupłość swojego budżetu –
szczególnie dotyczy to gmin wiejskich) nie może 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 zaangażowania środków finansowych, zarówno
własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz.
Dokumentem, który realizuje powyższe założenia jest niniejsza „Strategia
Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015 - 2020”.
Należy ponadto zauważyć, iż 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, że strategiami rozwoju są:
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju;
 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 inne Strategie Rozwoju;
 Strategie Rozwoju Województw, o których mowa w art.11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa4;
2
3
4

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2014 poz. 1649.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. 2015 poz. 1392.
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Strategie Rozwoju, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie
rozwoju gmin5.

1.2. Metoda opracowania strategii
„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015 - 2020” spełnia
zarówno wymogi oraz kryteria europejskiej polityki strukturalnej jak
i
krajowej
polityki
regionalnej,
wynikające
między
innymi
z
obowiązujących
przepisów
oraz
określonych
dokumentów
programowych (np. Strategii Rozwoju Kraju 2020). Opracowana ona
została w oparciu o następujące zasady:
 Koncentracji środków – tworzenie ram finansowych w oparciu
o hierarchię priorytetów odpowiadającą ważności 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 możliwie
najniższym 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 również
zapewnienie zdolności współdziałania podmiotów publicznych
i prywatnych;
 Monitorowania – systematyczne gromadzenie danych na temat
postępu wdrażania strategii pozwoli na ocenę trafności kierunków
jej realizacji oraz umożliwi ich weryfikację w związku ze
zmieniającymi się uwarunkowaniami.
Strategia została przygotowana zgodnie z metodologią zalecaną na etapie
jej tworzenia. Zastosowano strukturę dokumentu, zapewniającą
odpowiedni poziom standaryzacji i porównywalności treści strategii dla
samorządów wojewódzkich Polski6. Dokument Strategii składa się z pięciu
podstawowych części:
I. Podstaw prawnych i założeń 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 wdrażania i monitorowania Strategii oraz
źródeł finansowania.
Należy jeszcze dodać, iż powyższa struktura dokumentu nawiązuje
bezpośrednio do zaakceptowanego w dniu 1 sierpnia 2007 roku przez
Zarząd Województwa Lubelskiego vademecum dla jednostek samorządu
5
6

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2014 poz. 1649.
Zarys metodyki opracowania programów strategicznych, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych,
Warszawa, październik 2004.
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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. Należy przy tym podkreślić, iż posiadanie aktualnej
strategii rozwoju wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem
inwestycyjnym, będzie stanowiło uzasadnienie o zasadności kierowania
wsparcia na teren danej jednostki samorządu terytorialnego.
Podsumowując podkreślić należy, iż „Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica
na lata 2015 – 2020” jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi samej
struktury dokumentu, jak i struktury celów dla tego typu dokumentów.
Rysunek 1 Struktura celów na podstawie vademecum „Strategie rozwoju lokalnego w
latach 2007-2015”.

Misja
Cel generalny

Cele strategiczne
(Co chcemy osiągnąć?

Cele operacyjne
(W jaki sposób chcemy to osiągnąć?)

Kierunki działań
(Jakie zastosować narzędzia?)

Zadania
(Co jest do zrobienia ?)

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

1.3. Konsultacje społeczne
„Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015 – 2020” opracowana
została w partnerstwie z różnymi podmiotami życia gospodarczego
i społecznego gminy. Takie podejście miało na celu:
 Wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami
lokalnej społeczności;
7

Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 20072013”, www.rpo.lubelskie.pl.
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Zapobieżenie sytuacji, w której strategia funkcjonuje jako
„dokument władzy lokalnej”, która sama go napisała i sama
realizuje;
Uzmysłowienie uczestnikom, iż strategia stanowi podstawę
koordynacji działań różnych podmiotów tak, aby wzajemnie
uzupełniały się i przynosiły efekt synergiczny.

Kolejne etapy prac nad dokumentem prowadzone były z przekonaniem, że
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 partycypują we wspólnych działania na rzecz
rozwoju gminy, nawiązując przy tym dialog w układzie władza –
społeczność lokalna. Jest to o tyle istotne, że zakres strategii nie powinien
ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leżą
w kompetencjach gminy, ale powinien obejmować zagadnienia rozwoju
w ujęciu całościowym, tak aby zapewnić spójność społeczną i terytorialną.
W proces budowania strategii dla Gminy Sosnowica zaangażowani byli
przedstawiciele różnych 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, realizowanych na
etapie tworzenia strategii w 2007 roku oraz uzupełniony o konsultacje
prowadzone przed aktualizacją dokumentu w 2015 roku, przedstawia
tabela zamieszczona poniżej.
Tabela 1 Harmonogram konsultacji społecznych.
Termin i miejsce
spotkania
konsultacyjnego
29 października 2007 roku,
Sosnowica

6 listopada 2007 roku,
Sosnowica
13 listopada 2007 roku,
Sosnowica

18 listopada 2014 roku,
Sosnowica

Program konsultacji (realizowane zagadnienia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Definicja strategii, podstawy prawne i metodologia;
Omówienie kolejnych etapów prac nad strategią;
Przedstawienie założeń i wyników diagnozy prospektywnej gminy;
Omówienie wniosków wynikających z diagnozy;
Charakterystyka analizy SWOT;
Wspólne opracowanie wstępnej analizy SWOT;
Opracowanie analizy SWOT;
Badanie siły powiązań pomiędzy czynnikami ujętymi w analizie SWOT;
Określenie typu strategii dla obszarów objętych badaniem;
Dyskusja, pytania i propozycje.
Przedstawienie propozycji struktury celów wraz z uzasadnieniem;
Cel nadrzędny (generalny) – ustalenie wersji ostatecznej;
Opis priorytetów (celów strategicznych) – ustalenie wersji ostatecznej;
Opis celów operacyjnych – ustalenie wersji ostatecznej;
Przedstawienie propozycji kierunków działań realizowanych w ramach
strategii – ustalenie wersji ostatecznej;
Opracowanie systemu wdrażania i monitorowania strategii.
Aktualizacja analizy SWOT;
Weryfikacja wraz z modyfikacją celów;
Opracowanie systemu wdrażania i monitorowania strategii.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie harmonogramu spotkań konsultacyjnych.
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Należy dodać, iż konsultacje społeczne prowadzone były w różnych
formach, w zależności od sytuacji i potrzeb. Wśród podstawowych należy
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.
Podkreślić należy, że każdy element niniejszego dokumentu konsultowany
był już w fazie jego tworzenia, co zapewniało bezpośredni wpływ władz
Gminy na zapisy w nim zawarte. Takie podejście, promujące włączenie
społeczne gwarantuje, iż proponowane rozwiązania i przedsięwzięcia
rozwojowe będą nie tylko realne ekonomicznie, ale również akceptowane
społecznie i politycznie, zgodne ze zrównoważonym rozwojem i wykonalne
technicznie.

1.4. Źródła informacji
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 2013, a w przypadku rolnictwa wykorzystano wyniki
ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, który miał miejsce w 2010 roku.
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 też 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 2015 - 2020” z dokumentami planistycznymi
na szczeblu regionalnym i krajowym, wykorzystano i uwzględniono zapisy
następujących dokumentów:
 Strategii Europa 20208;
 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności9;
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat
Komisji Europejskiej z dn. 03.03.2010 r., KOM(2010) 2020.
9 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, przyjęta przez Radę Ministrów dnia 4 lutego
2013 r.
8
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 Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 202010;
 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203011;
 Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku
202012;
 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.)13;
 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020
roku14;
 15Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego;
 Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-202016.
Podkreślić należy, iż analiza pozyskanych danych prowadzona była przy
ścisłej współpracy pracowników jednostek gminy i konsultacjach
z jej władzami. Tak określona metoda pracy miała na celu uniknięcie
nadinterpretacji informacji oraz wyciągania wniosków niezgodnych
ze stanem faktycznym.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK), M.P. z 2012, poz. 882.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M.P z 2012 nr 0, poz.252.
12 Zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno‐gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów
w dniu 11 lipca 2013 r.
13 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta uchwałą nr
XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.
14 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku przyjęta uchwałą nr XLIX/794/2014 Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020 roku.
15 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, aktualizowany w 2007 roku, w 2015 roku przystąpiono do
tworzenia projektu nowego Plan
16 Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020Przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Parczewie nr LVI/267/2014 z
dnia 28 października 2014 r.
10
11
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2. DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINY
2.1. Położenie i podział administracyjny
2.1.1. Położenie
Gmina Sosnowica położona jest w południowej części powiatu parczewskiego,
w województwie lubelskim, na terenie subregionów Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego i Polesia Lubelskiego. Gmina jest usytuowana w granicach zlewni
rzeki Piwonii Parczewskiej (dopływ Tyśmienicy) wraz z dopływami oraz Piwonii
Górnej. Wzdłuż 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. Należy jeszcze uzupełnić, iż te dwie ostatnie gminy należą do powiatu
włodawskiego. Powierzchnia gminy Sosnowica wynosi 171,40 km2.
Rysunek 2 Lokalizacja gminy Sosnowica w województwie lubelskim.

Źródło: www.wikipedia.pl.
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Gmina jest dobrze skomunikowana z jednostkami posiadającymi cechy liderów
rozwoju17. Jest to szczególnie istotne ze względu na możliwość wykorzystania
tworzonych tam innowacji, zwiększanie alternatyw zatrudnienia dla mieszkańców
gminy, poszerzanie ścieżek edukacyjnych czy zwiększania uczestnictwa w kulturze.
Dobra lokalizacja stanowi duży atut w świetle prowadzonej polityki państwa.
Warunkiem koniecznym do skorzystania, ze wzmocnienia ośrodków, pełniących
funkcje biegunów wzrostu jest budowa własnych, wewnętrznych i zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych. Przykładowo wykreowanie wspólnej, atrakcyjnej oferty
turystycznej oraz wypromowanie jej w ośrodkach metropolitarnych pozwoli na
przyciągnięcie turystów i kapitału przeznaczonego na odpoczynek i rekreację.
2.1.2. Podział administracyjny
Gminę Sosnowica tworzy 21 miejscowości wiejskich, które w zakresie realizacji
zadań administracyjnych zorganizowane są w 14 sołectwach. Usytuowanie gminy
w stosunku do najważniejszych 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.
Na terenie gminy wykształciła się trzystopniowa hierarchia sieci osadniczej
obejmująca lokalny ośrodek gminny jakim jest Sosnowica oraz wsie podstawowe
z przewagą zabudowy zagrodowej. Sieć osadnicza ukształtowana jest w układzie
pasmowym wzdłuż tras komunikacyjnych.
Gmina Sosnowica jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Społeczności
Lokalnych i Regionalnych „Euroregionu Bug”. Gmina ujęta została w Obszarach
Strategicznej Interwencji (OSI)18 ze względu na położenie na terenie Obszaru
funkcjonalnego Polesie - jako obszaru gospodarczego wykorzystania walorów
przyrodniczych i kulturowych oraz obszaru ochrony i kształtowania zasobów
wodnych jako obszaru oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna wraz ze zbiornikiem
Oleśniki. Ponadto gmina, ze względu na stan środowiska naturalnego i zbliżony do
gmin powiatu włodawskiego potencjał rozwoju turystyki, wchodzi w skład
Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.2. Warunki naturalne
2.2.1. Podłoże geologiczne
Obszar,
na
którym
położona
jest
gmina
Sosnowica,
w
większości
ma charakter płaskich równin denudacyjnych. Na jego obrzeżach występują
zabagnione równiny akumulacji holoceńskiej (np. doliny Piwonii, Białki
Za liderów rozwoju (tzw. bieguny wzrostu) w skali krajowej uznać należy z kolei ośrodki regionalne, w
których siedzibę znajdują najważniejsze instytucje finansowe, zarządy korporacji, główne instytuty
naukowe i ośrodki akademickie oraz które są miejscem najważniejszych wydarzeń gospodarczych,
naukowych i kulturalnych, a na poziomie regionalnym ośrodki subregionalne, SRWL 2014-2020, s.12.
18 Oznacza to ukierunkowanie zasobów organizacyjnych i finansowych na wyodrębnionych obszarach
geograficznych (Obszarach Strategicznej Interwencji – OSI), na których uzasadniona jest potrzeba
wsparcia i interwencji dla lepszego wykorzystania istniejących potencjałów rozwojowych, SRWL 20142020, s. 9.
17
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i Tyśmienicy). Teren urozmaicają nieduże zagłębienia krasowe oraz torfowiska.
Podłoże geologiczne omawianego obszaru stanowi zrębowa strefa platformy
wschodnioeuropejskiej, którą pokrywają osady paleozoiczne. Wśród nich największe
znaczenie mają węglonośne osady górnego karbonu. Wyżej zalegają mezozoiczne
skały jurajskie i kredowe, zaścielone morskimi osadami trzeciorzędowymi. Do
występujących utworów czwartorzędowych należą: piaski, żwiry i gliny morenowe
pochodzenia lodowcowego. W obniżeniach 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.
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 także 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
powyżej
rzek
ma
długości
62,71
km,
zaś całkowita powierzchnia jej zlewni wynosi 579,33 km2. Należy zauważyć, iż
dolina Piwonii została mocno przekształcona działalnością człowieka. O sile tej
działalności, świadczy fakt, że według „Słownika Geograficznego Królestwa
Polskiego” Piwonia zaczynała się na łąkach koło Sosnowicy. Natomiast obecnie za jej
początek przyjmuje się torfowiska leżące niemal 20 km dalej na południe, przy
jeziorach uściwierskich19.
Natomiast całkowita długość Bobrówki wynosi 24,15 km, a powierzchnia zlewni
134,65 km2. Wypływa ona z jeziora Gumienko na terenie gminy Sosnowica. Należy
jeszcze dodać, iż zlewnia Bobrówki w całości położona 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
przeważają
akumulacyjne
równiny
piaszczyste
i torfowiskowe obniżenia. Dział wodny jest niewyraźny, w kilku miejscach przecięty
jest rowami, które łączą zlewnię Bobrówki ze zlewniami innych rzek, w tym Piwonii
Północnej i Ochoży20.
Przez teren gminy przepływa również kanał Wieprz–Krzna, oddany do eksploatacji
w 1961 roku. Jest najdłuższym (139,88 km) kanałem nawadniającym w Polsce.
Umożliwia 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 również osią dużego systemu melioracyjnego dla potrzeb
rolnictwa (nawadnianie użytków 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
Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych,
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 4.
20 Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych,
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin 2007, s. 7.
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i Czarne Sosnowickie. Długość kanału na terenie gminy Sosnowica wynosi 20,0
km21.
Należy jeszcze dodać, iż na terenie gminy położonych jest pięć naturalnych jezior
oraz 30 stawów zgrupowanych w trzech kompleksach: Libiszów, Sosnowica,
Pieszowola.
Podstawowe parametry jezior przedstawione zostały w tabeli zamieszczonej poniżej.
Tabela 2 Podstawowe parametry jezior na terenie gminy.
Głębokość (m)

Długość
linii
brzegowej
(m)

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Pojemność
(tys. m3)

1.

Białe Sosnowickie

144,8

2018

2,70

1,30

5426

2.

Cycowe

11,3

287

4,10

2,60

1235

3.

Czarne Sosnowickie

4.

Gumienko

33,8
8,1

1968
307

15,60
7,8

5,10
3,8

2519
775

5.

Skomelno

75,0

750

6,5

6,0

3650

6.

Tomaszne

85,5

2208

3,1

2,4

3650

7.

Zienkowskie

7,6

204

4,90

2,70

1113

L.p.

Max.

Średnia

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

wód

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.
Należy zauważyć, że zagrożeniem dla osiągania korzyści z turystyki opartej o zasoby
stawów/zbiorników wodnych jest słaba 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 7631 ha,
z czego 7499 ha stanowią lasy. Struktura własności przedstawia się następująco:
 Lasy Państwowe: 6 171,00 ha (80,87%);
 Lasy prywatne: 1 460,00 ha (19,13 %).
Należy zwrócić uwagę na wysoką lesistość gminy, której wskaźnik osiąga wartość
43,5%. Przewyższa on zdecydowanie zarówno średnią powiatową (24,3%), jak
i wojewódzką (23,1%). Podkreślić należy, iż obszary leśne w kontekście efektywnego
ich wykorzystania należy zaliczyć do najważniejszych potencjałów rozwojowych
gminy.

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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Tabela 3 Leśnictwo (31.12.2013).
Powierzchnia gruntów leśnych
Gmina

z ogółem publiczne
Ogółem

w tym
lasy

razem

własność
Skarbu
Państwa

w zarządzie
własność
Lasów
gmin
Państwowych

prywatne

Lesistość

Dębowa Kłoda

5 850,00

5 705,00

4 992,00

4 986,00

4 981,00

6,00

858,00

30,3

Jabłoń

1 366,00

1 351,00

576,00

572,00

572,00

4,00

790,00

12,2

Milanów

2 089,00

2 052,00

1 532,00

1 529,00

1 527,00

3,00

557,00

17,6

Parczew

3 731,00

3 672,00

2 206,00

2 206,00

2 202,00

-

1 525,00

25,0

6,00

-

6,00

6,00

6,00

-

-

-

Podedwórze

1 573,00

1 565,00

728,00

728,00

725,00

-

845,00

14,6

Siemień

1 274,00

1 273,00

236,00

232,00

232,00

4,00

1 038,00

11,5

Sosnowica

7 631,00

7 499,00

6 171,00

6 168,00

5 132,00

3,00

1 460,00

43,7

w tym miasto

PARCZEWSKI
WOJEWÓDZTWO

23 515,00

23 117,00

16 442,00

16 422,00

15 371,00

21,00

7 073,00

24,3

587 850,00

579 370,00

351 400,00

350 086,00

332 938,00

1 314,00

236 449,00

23,1

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

Obszar gminy Sosnowica zaliczany jest do stref największego nasłonecznienia
w kraju. Obszar prawie całego województwa lubelskiego, jak i gminy Sosnowica
znajduje się w bardzo korzystnej strefie, gdzie roczne sumy promieniowania
słonecznego kształtują się w przedziale 1050 - 1150 kWh/m2. W celu wykorzystania
potencjału słońca Gmina Sosnowica powinna propagować ideę umieszczania
instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, dachach domów
mieszkalnych nachylonych w kierunku południowym, terenach w pobliżu instalacji
oświetlenia dróg publicznych (zasilanie autonomiczne energooszczędnego
oświetlenia dróg).
Ponadto jednym z najbardziej obiecujących, obecnie łatwo dostępnych i często
najtańszym źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Do głównych źródeł
pozyskiwania biomasy należy: leśnictwo, rolnictwo (produkcja roślinna i zwierzęca)
oraz
gospodarka
komunalna
(składowiska
odpadów
i
oczyszczalnie
ścieków).Biomasa może być wykorzystana bezpośrednio do spalania lub też służyć
jako surowiec do produkcji paliw płynnych i gazowych.
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest jednym z ważniejszych celów
strategii inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju regionów Unii
Europejskiej. Pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada zwiększenie do 20% udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu w roku 2020.
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialnym źródłem energii jest źródło
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię
pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego
w procesach odprowadzenia lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątek roślinnych i zwierzęcych.
W związku z tym, województwo lubelskie zamierza przyczynić się do zwiększenia
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie ogólnym. Założenia
priorytetu są spójne ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030 (SPA
2020) w zakresie dotyczącym zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz
efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian
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klimatu oraz
środowiska.

zapewnienia

bezpieczeństwa

energetycznego

i dobrego

stanu

2.2.4. Obszary chronione
Gmina Sosnowica posiada ponad przeciętne walory przyrodnicze, które stanowi jej
największe bogactwo. Najcenniejsze obiekty i obszary zostały objęte różnymi
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 leżą 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 północy i północnymwschodzie.
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. Położony 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 gatunków występuje widłak torfowy,
3 gatunki rosiczki owadożernej 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 leży na skrzyżowaniu strategicznych korytarzy ekologicznych
o europejskim znaczeniu. Obejmuje tereny na pograniczu polsko-ukraińskobiałoruskim o unikalnych w skali światowej walorach przyrodniczych (ekosystemy
wodne i torfowiskowe oraz niepowtarzalne mozaiki kulturowej Polesia Zachodniego).
Swoim zasięgiem 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.
Należy jeszcze wspomnieć, iż 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 dużych kompleksów łąkowych w granicach Poleskiego Parku
Narodowego, leżących na południowej Krawędzi Garbu Włodawskiego. Mają kształt
równoleżnikowej niecki o szerokości 1 km i długości 9,5 km, rozciągającej się ze
wschodu na zachód.
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Na terenie gminy występują również liczne pomniki przyrody. Do najważniejszych
należy zaliczyć:
 Dąb szypułkowy o obwodzie 505 cm (zwany „Rybak”) – rośnie
w parku dworskim założonym przez hetmana Sosnowskiego;
 Jawor o obwodzie 430 cm - rośnie w pobliżu siedziby Nadleśnictwa;
 Klon zwyczajny o obwodzie 365 cm - rośnie w pobliżu 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 leży na terenie Poleskiego Obszaru Węzłowego o randze
międzynarodowej „Polesie" który posiada swoje przedłużenie na terenie Ukrainy,
należący do Krajowej Sieci Ekologicznej (EECONET- PL) z Segmentu Europejskiej
Sieci Ekologicznej (EECONET). Dzięki ostoi CORINE (Lasy Parczewskie) znajduje się
w programie CORINE Biotop, włączonym do sieci NATURA 2000. Ostoja dotyczy
głównie ochrony dzikich ptaków i siedlisk naturalnych. 22
Rysunek 3 Układ obszarów chronionych na terenie województwa lubelskiego.

Źródło: www. wioś.lublin.pl.

Analiza potencjałów rozwojowych gminy Sosnowica; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład
Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie; Lublin 2007
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Gmina Sosnowica posiada unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe: rezerwaty
przyrody, czyste środowisko i korzystne uwarunkowania przyrodniczokrajobrazowe. Posiada potencjał do rozwoju usług związanych z turystyką
i agroturystyką. Gmina Sosnowica i okoliczne gminy podejmują wspólne działania
w celu promocji istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych. Większość
działań w tym zakresie wymaga również nakładów inwestycyjnych i opracowania
zintegrowanej oferty turystycznej.
2.2.5. Warunki glebowe
Pokrywa gleb występujących na terenie gminy jest zróżnicowana pod względem
typów i klas bonitacyjnych. Przeważają gleby bielicowe powstałe na glinach
morenowych (III i IV klasa bonitacyjna). Natomiast na terenach podmokłych
występują gleby mułowo - bagienne i torfowe. W wyżej położonych partiach terenu
występują gleby bielicowe pochodzenia piaszczysto - pyłowego, wyjątkowo ubogie
w składniki pokarmowe (IV i V klasa bonitacyjna).
Tabela 4 Jakość gruntów wg klas bonitacyjnych w gminie Sosnowica.
Lp.
Klasa bonitacyjna
Powierzchnia w ha
1
KL. III
73,05
2
Kl. III b
54,97
Kl.
IV
3
1155,50
Kl. IV a
4
246,91
5
Kl. IV b
784,25
6
Kl. V
2475,34
7
Kl. VI
906,92
8
Kl. VI z
0,76
9
Bez kl.
49,48
Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Sosnowica.

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 również całego
województwa. Na terenie gminy około 86% gleb zalicza się do gleb kwaśnych
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,
ponieważ ogranicza wielkość produkcji roślinnej.
Zawartość metali ciężkich w glebie mieści się w granicach dopuszczalnych norm,
dzięki czemu mogą być wykorzystywane do upraw ekologicznych. Pod względem
rolniczej przydatności na terenie gminy Sosnowica dominują kompleksy gleb
żytnich oraz zbożowo - pastewnych. Niewielkie powierzchnie zajmuje kompleks gleb
pszennych. Obszary podmokłe to gleby orne przeznaczone pod użytkowanie zielone.
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Rysunek 4 Wskaźniki bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb w skali punktowej.

Źródło: WIOŚ Lublin

Analizując jakość gleb w gminie Sosnowica można stwierdzić, że nie są one
przydatne dla tradycyjnego rolnictwa. Natomiast mogą być wykorzystane do uprawy
roślin energetycznych i produkcji biomasy. Ponadto na nie użytkowanych łąkach
można wprowadzać plantację wierzby energetycznej lub wykorzystywać siano jako
biomasę do produkcji energii lub fermentacji metanowej do produkcji biogazu.
2.2.6. Surowce mineralne
Na terenie gminy znajdują się udokumentowane duże złoża węgla kamiennego oraz
lokalne złoża torfu. Zlokalizowane są tutaj również złoża kruszyw naturalnych,
takich jak: żwir, pospółka, piasek, które wykorzystywane są dla potrzeb
budownictwa i drogownictwa. Należy jednak podkreślić, iż surowce te nie mogą być
w pełni wykorzystywane ze względu na liczne ograniczenia wynikające z dużej
powierzchni obszarów chronionych na terenie gminy.

2.3. Identyfikacja zagrożeń środowiska
Należy stwierdzić, iż Gmina Sosnowica charakteryzuje się czystym środowiskiem
i w niewielkim stopniu przekształconym krajobrazem. Znacząca jej część jest objęta
różnymi formami ochrony prawnej. Tworzy to dobre warunki do rozwoju turystyki
i rekreacji oraz produkcji zdrowej żywności. Wniosek ten wzmacnia fakt, iż na
terenie gminy nie ma zakładów produkcyjnych uciążliwych dla środowiska.
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Na terenie Gminy zamontowane zostało 104 sztuki instalacji solarnych , służących
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacje zamontowane zostały w 98
indywidualnych budynkach mieszkalnych i 6 obiektach użyteczności publicznej
(Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy, Urząd Gminy w Sosnowicy, Przedszkole w
Sosnowicy, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy, Szkoła Podstawowa w m. Zienki,
Świetlica w m. Nowy Orzechów). Mimo dużej liczby instalacji, występuje
zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Ze względu na
ochronę walorów przyrodniczych gminy, stanowiących główny zasób, a zarazem
ważny czynnik rozwoju gospodarki, konieczne jest więc dalsze inwestowanie w OZE.
Obecnie podstawowe zagrożenie dla środowiska stanowi niewystarczająca sieć
kanalizacji sanitarnej, składowanie odpadów komunalnych na terenach wiejskich
oraz zanieczyszczenia środowiska, związane z nasilającym się ruchem turystycznym
w sezonie letnim.
W związku z tym potencjalne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wiążą się
z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka, do których należy zaliczyć:
 Powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci;
 Intensywna gospodarka rolna (nawożenia pól, stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin);
 Niewłaściwa gospodarka leśna (proces odlesiania) i nielegalna
penetracja terenów leśnych;
 Zanieczyszczenia
powietrza
spowodowane
komunikacją
samochodową.
Należy przyjąć, iż likwidacja lub ograniczenie powyższych zagrożeń będzie
warunkiem wykorzystania zasobów środowiska naturalnego do stymulowania
rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie gminy.

2.4. Rys historyczny i dziedzictwo kulturowe
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 zagród23.
Na przełomie X i XI wieku obecna Sosnowica leżała na terenie kontrolowanym przez
Grody Czerwieńskie. Zdobył je w 981 roku „na Lachach” Włodzimierz, książę Rusi.
W 1018 roku Grody Czerwieńskie odbił Bolesław Chrobry, ale już 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.
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,
23

Geresz Józef, Z dziejów Sosnowicy i okolic, Sosnowica 2003.
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a do sukcesji po zmarłym księciu wystąpili Polacy, ale też 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) należały do
Wielkiego Księstwa Litewskiego24.
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 Sosnowskiego. 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 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
żywności, odzieży zimowej, służyła przewodnictwem i informacjami o ruchach wojsk
nieprzyjacielskich. W latach 1880-1927 Sosnowica należała do gminy Turno. W tym
okresie osada szybko się rozwijała i już w 1909 roku Sosnowica liczyła 903
mieszkańców, a nowy właściciel założył w okolicy szereg stawów rybnych
i wybudował nowy dwór.
Pierwsza
wojna
światowa
przyniosła
Sosnowicy
duże
zniszczenia.
W sierpniu 1915 roku wycofujące się z Lubelszczyzny wojska rosyjskie spaliły
Sosnowicę. Spłonął wtedy również cenny obiekt architektury, dwór Sosnowskich
z 1723 roku. Z 43 wiosek należących do parafii sosnowickiej tylko jedna ocalała,
pozostałe w całości lub częściowo zostały zniszczone. W końcu 1919 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 Żydów i 6 osób innej narodowości. Istniała wtedy
parafia rzymsko-katolicka, prawosławna oraz funkcjonowała gmina żydowska.
W maju 1924 roku powołano Ochotniczą Straż Pożarną, a w 1933 założono
bibliotekę strażacką, która wkrótce uzyskała około 2500 tytułów i korzystała z niej
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Niniejsze informacje pochodzą z opracowania „Historia administracyjna gminy Sosnowica”,
http://www.sosnowica.pl/sosnowica.pdf.
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cała społeczność sosnowicka. Na jesieni utworzono w Sosnowicy Ośrodek Zdrowia
dla gmin Wołoskowola, Wola Wereszczyńska i Krzwowierzba.
Jesienią 1944 roku wprowadzony dekret o reformie rolnej, który odbiera dobra
sosnowickie ostatniemu ich właścicielowi Teodorowi Libiszowskiemu. W 1951 roku
powstaje Bank Spółdzielczy w Sosnowicy. Już 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 użytku. 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 utworzona Gminę Sosnowica, która
liczyła 14 sołectw, a zamieszkiwało ją ponad 3 tysiące osób25.
2.4.2. Dziedzictwo kulturowe
Bogata przeszłość historyczna pozostawiła na terenie gminy liczne pamiątki
przeszłości, które świadczą o znaczącym dorobku kulturowym mieszkańców
tych ziem. Najważniejsze z nich przedstawione zostały w zestawieniu
zamieszczonym poniżej.
Tabela 5 Zestawienie najważniejszych zabytków na terenie gminy Sosnowica.
Nazwa i
lokalizacja
obiektu
Zespół
rezydencyjny
w Sosnowicy

Datowanie

Opis

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 również park dworski, który zachował duże
wartości zabytkowe
i krajobrazowe.
Można obejrzeć również fragmenty cztero rzędowej alei
lipowej, tworzącej kiedyś oś kompozycyjną parku,
pomnikowe dęby w wieku 200-400 lat oraz
lipy drobnolistne i jesiony.
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.
Jest miejscem spoczynku wiernych z terenu parafii
Sosnowica oraz miejscem pamięci narodowej.

Zespół
kościelny
w Sosnowicy
Rok 1797

Cmentarz
kościelny w
Sosnowicy
Aleja wzdłuż
ulicy.
Mickiewicza
oraz Staw
Hetman w
Sosnowicy
25

Początek XX wieku

Okres oświecenia

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

Jadczak Stanisław, Gmina Sosnowica. Monografia, Lublin – Sosnowica 2003.
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Park leśny
w Sosnowicy
Lasek
Założony przed I
wojną światową.

Prawosławna
cerkiew pod
wezwaniem
Świętych
Apostołów
Piotra
i Pawła

Pozostałości
dawnego
założenia
dworskiego
Krasowskich
w Pieszowoli

Rok 1881

XVIII – XX wiek

Zachowały się aleje spacerowo-leśne oraz sztucznie
ukształtowany wówczas pagórek widokowy na stawy.
W zachodniej części parku można 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.
Nieczynna od lat powojennych cerkiew ma ciekawy
ikonostas.
Zbudowana
w
stylu
bizantyjskoklasycystycznym według projektu Wiktora N. Syczowa.
W
charakterystycznej
sylwetce
cerkwi
dominuje
2-koordynacyjna wieża nakryta wysmukłym hełmem
z ośmioboczną kopułą. Ponadto, posiada bogato zdobione
elewacje. Stan nieużytkowanej świątyni budzi pewne
obawy. Cerkiew otwiera swoje podwoje tylko raz w roku,
w święto Piotra i Pawła.
Na południe od cerkwi znajduje się nieużytkowany
cmentarz prawosławny.
W parku można 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,
położony w polu oraz szkoła murowana z lat 30-tych XX
wieku.
Pozostałości po ostatni zachowanym wiatraku w gminie.
Wpisany jest do ewidencji zabytków.

WiatrakKoźlak,
Lata 20-te XX wieku
drewniany,
w Górkach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Sosnowica.

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, położony
wśród pól z widocznymi śladami po cerkwi unickiej (wpisany do ewidencji
zabytków), cmentarz prawosławny z końca XIX wieku (wpisany do ewidencji
zabytków), a także 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 również 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 położony jest cmentarz
wojenny z 1915 roku ze śladami mogił ziemnych. Cmentarz niemiecki położony
w lesie, gdzie pod rozłożystym dębem usypano 25 mogił ziemnych w 6 rzędach.
W lesie koło Zienek znajduje się kurhan „Szwedzka Mogiła”, zabezpieczający
pochówek szkieletowy ludności kultury trzcinskiej z epoki brązu. Jest to duży
kopiec ziemny (20m średnicy i 1,2m wysokości) usypany na niewielkim stoku.
W XVII wieku lub na początku XVIII wieku ludność unicka założyła w rejonie
kurhanu swój cmentarz - odkryto tutaj 163 osób, mieszkańców Polesia.
Podsumowując tą część opracowania należy stwierdzić, iż dziedzictwo kulturowe
oraz jakość zachowanych tu pamiątek przyszłości jest wysokiej klasy. W związku
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z tym należy założyć, iż dziedzina ta będzie miał istotne znaczenie przy określaniu
strategicznych kierunków rozwoju gminy w najbliższej przyszłości.
Pomimo bogatych walorów kulturowych gmina wykazuje pewne słabości w tym
względzie, które powinny zostać objęte interwencją w ramach niniejszej strategii.
Należą do nich:
 Niewystarczające środki finansowe gminy 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 produktu lokalnego będącego symbolem gminy.

2.5. Demografia
Na koniec 2014 roku gminę Sosnowica zamieszkiwało 2 692 osoby, kobiety
stanowiły 49,11% wszystkich mieszkańców gminy. Na 1 km2 powierzchni gminy
przypadało 15 osób i jest to wartość zdecydowanie niższa od średniej wyliczonej dla
powiatu parczewskiego, która wynosi 38 osób/km2. Ponadto zauważyć należy, iż
wartość tego wskaźnika lokuję gminę na ostatnim miejscu wśród wszystkich gmin
powiatu.
Tabela 6 Liczba mieszkańców w gminie (stan na 31.12.2014 r .)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miejscowość
Sosnowica
Sosnowica Dwór

Ogółem

Mieszkańcy
Kobiety
Mężczyźni

%

638

314

324

23,71

88

43

45

3,28

31

16

15

1,16

247

121

126

9,17

Izabelin

14

7

7

0,52

Komarówka

95

48

47

3,53

Kropiwki

18

10

8

0,67

156

76

80

5,79

Libiszów

20

9

11

0,74

Lipniak

15

7

8

0,56

Mościska

15

6

9

0,56

285

141

144

10,59

Olchówka

35

17

18

1,30

Pasieka

81

48

33

3,00

Pieszowola

236

135

101

8,76

Stary Orzechów

134

66

68

4,98

Bohutyn
Górki

Lejno

Nowy Orzechów

51

28

23

1,89

147

70

77

5,46

Zacisze

27

15

12

1,00

Zbójno

43

19

24

1,60

Turno
Turno Osada

Zienki
Razem:

316

158

158

11,73

2692

1354

1338

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Sosnowica.

28

Należy podkreślić, iż przedstawiona powyżej sytuacja nie jest tylko efektem
obserwowanych procesów demograficznych. Wynika to również z wysokiej lesistości
gminy oraz dużej powierzchni akwenów wodnych, co automatycznie zmniejsza
powierzchnię terenów nadających się do zamieszkania.
Tabela 7 Ludność (31.12.2013).
Gmina

Powierzch
nia (km2)

Ludność
ogółem

mężczyźni

kobiety

na 1
km2

Kobiety
na 100
mężczyzn

Dębowa Kłoda

188,4

3 997

1 973

2 024

21

103

Jabłoń

110,4

3 918

2 008

1 910

36

95

Milanów

116,7

4 036

2 030

2 006

35

99

Parczew

146,8

14 867

7 229

7 638

101

106

8,1

10 953

5 243

5 710

1361

109

Podedwórze

107,1

1 735

851

884

16

104

Siemień

111,2

4 772

2 378

2 394

43

101

171,6

2 719

1 359

1 360

16

100

952,2

36 044

17 828

18 216

38

102

25 122,5

2 156 150

1 045 350

1 110 800

86

106

w tym miasto

Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

Na 100 mężczyzn przypadało 100 kobiet i jest to wartość zdecydowanie niższa od
średniej powiatowej (102 kobiety na 100 mężczyzn) oraz odbiegająca znacznie od
średniej wojewódzkiej (106 kobiet na 100 mężczyzn).
Tabela 8 Struktura wiekowa ludności (31.12.2013).
W wieku
przedprodukcyjnym

Gmina

Sosnowica
POWIAT

36 044

Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

WOJEWÓDZTWO

poprodukcyjnym

Ogółem

3 997
3 918
4 036
14
867
10
953
1 735
4 772
2 719

Dębowa Kłoda

produkcyjnym

2 156
150

Ludność
w wieku
nieprodukc
yjnym na
100 osób
w wieku
produkcyjn
ym

razem

w tym
kobiety

razem

w tym
kobiety

razem

w tym
kobiety

780
743
822

380
350
414

2 465
2 377
2 442

1 129
1 017
1 075

752
798
772

515
543
517

62
65
65

2 706

1 312

9 413

4 411

2 748

1 915

58

1 981

974

6 960

3 331

2 012

1 405

57

280
835
453

139
414
216

1 044
2 893
1714

456
1 273
757

411
1 044
552

289
707
387

66
65
59

6 619

3 225

22 348

10 118

7 077

4 873

61

193 039

1 352
470

634
339

408
423

283 422

59

395 257

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014
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W analogicznym okresie struktura wiekowa mieszkańców gminy przedstawiała się
następująco:
 Osoby w wieku przedprodukcyjnym: 16,66%;
 Osoby w wieku produkcyjnym: 63,04%;
 Osoby w wieku poprodukcyjnym: 20,30%.
Wykres 1 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w
Gminie Sosnowica w latach 2010-2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014

Wartość wskaźnika obciążenia demograficznego dla Gminy Sosnowica w 2014 roku
wynosił 59,3 i jest on niższy niż w powiecie parczewskim – 61,4 i w województwie,
gdzie wartość wskaźnika wynosiła 60,2. Wskaźnik ten stanowi syntetyczną miarę
sytuacji demograficznej i mówi, ile osób młodszych i starszych przypada na jedną
osobę w wieku produkcyjnym, czyli ile średnio osób znajduje się na utrzymaniu
jednej osoby. Jego wysoka wartość ma niekorzystny wpływ na lokalny rynek pracy
i powoduje sytuację, w której zbyt duża liczba mieszkańców utrzymuje się ze
świadczeń socjalnych.
Tabela 9 Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2010-2014.
Wskaźnik obciążenia demograficznego
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
Sosnowica
Powiat parczewski

osoba

57,6

59,6

60,5

58,6

59,3

osoba

60,3

60,4

60,7

61,3

61,4

LUBELSKIE

osoba

58,2

58,3

58,7

59,4

60,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014
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Rysunek 5 Liczba kobiet na 100 mężczyzn w województwie lubelskim (31.12.2013).

Źródło: http://www.stat.gov.pl

Wskaźnik przyrostu naturalnego od kilku lat utrzymuje wartość ujemną,
a w roku 2013 osiągnął wartość: -4,44 (na 1000 osób). Tendencja ta jest
charakterystyczna dla obszarów wiejskich całej „ściany wschodniej”, gdzie niemal
regułą jest ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Zjawisko to obserwowana jest
tutaj
od
kilku
lat
i
można
zauważyć
jego
utrwalanie,
a nawet niewielkie nasilenie. Potwierdzają to dane dotyczące liczby mieszkańców
gminy w kolejnych latach (badano okres od roku 2000):






Rok 2009: 2642 mieszkańców;
2010: 2758 mieszkańców;
2011: 2750 mieszkańców;
2012: 2728 mieszkańców;
2013: 2719 mieszkańców;
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Tabela 10 Ruch naturalny ludności (31.12.2013).
Gmina

Urodzenia
żywe

Zgony

Przyrost
naturalny

Urodzenia
żywe

Zgony
ogółem

w liczbach bezwzględnych

w tym
niemowląt
na 1000 ludności

Przyrost
naturalny

Dębowa Kłoda

33

47

-14

8,26

11,76

-

-3,50

Jabłoń

30

43

-13

7,66

10,98

-

-3,32

Milanów

41

46

-5

10,16

11,40

-

-1,24

Parczew

131

150

-19

8,83

10,11

-

-1,28

w tym miasto

98

102

-4

8,96

9,32

-

-0,37

Podedwórze

18

26

-8

10,30

14,87

-

-4,58

Siemięń

43

71

-28

9,00

14,85

23,26

-5,86

Sosnowica

28

40

-12

10,36

14,79

-

-4,44

324

423

-99

9,00

11,74

3,09

-2,75

POWIAT
WOJEWÓDZTWO

19738 22849
-3111
9,14
10,58
4,56
-1,44
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014

Tabela 11 Przyrost naturalny na terenie gminy w latach 2010-2014.
Wyszczególnienie
2010 2011 2012 2013

2014

Urodzenia

37

35

39

28

19

Zgony

35

37

33

40

36

2

-2

6

-12

-17

Przyrost naturalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Sosnowica.

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym dla opisywanej gminy wyliczone zostało na
poziomie -20, w tym: kobiety: -14; mężczyźni: -6.
W ciągu kilku ostatnich lat nie stwierdzono na terenie gminy migracji za granicę.
Opracowana przez GUS prognoza ludności województwa lubelskiego, w tym powiatu
parczewskiego na najbliższe 20 lat, wskazuje na stałe zmniejszanie się liczby
mieszkańców. Należy więc przyjąć, iż podobne zjawisko obserwowane będzie na
terenie gminy Sosnowica, a zachodzące zmiany będą miały zbliżone proporcje do
tych, określonych dla województwa i powiatu.
Należy podkreślić, że niekorzystne zmiany demograficzne są jednym z głównych
wyzwań rozwojowych województwa lubelskiego. Oddziałują one bardzo silnie na
rynek pracy, edukację oraz usługi publiczne. Dlatego należy koncentrować się na
działaniach sprzyjających tworzeniu miejsc pracy,
jak i tworzeniu otoczenia
sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom. Większa liczba miejsc pracy wpłynie
na zahamowanie odpływu migracyjnego. Ze względu na fakt, iż tendencje związane
ze starzeniem się społeczeństwa należy uznać za zjawisko trwałe, również w gminie
Sosnowica należy podejmować działania mające na celu zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców oraz poprawę dostępu do usług publicznych.
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Tabela 12 Prognoza ludności (31.12.2014).
Rok 2014
Wyszczegól
nienie
Powiat
parczewski
Województw
o Lubelskie

ogółe
m

2015

2020

2025

2030

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

ogółem

w tym
kobiety

35 817

18 089

35 589

33 263

33 263

17 308

33 263

16 656

32 011

15 985

2
148 070

1 106 601

2 139 727

1 102 237

2 096 460

1 079 190

2 049 781

1 054 306

1 995 751

1 026 095

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz
podregionów na lata 2014-2050”, GUS 2014r.

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

2.6. Warunki życia
2.6.1. Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe gminy pod koniec 2013 roku wynosiły 1 033 mieszkań.
Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich gospodarstw domowych, można stwierdzić, iż
zdecydowana większość rodzin posiada własne mieszkanie26.
Natomiast dane dotyczące przeciętnej powierzchni użytkowej jednego mieszkania
lokują
gminę
na
ostatnim
miejscu
wśród
gmin
wiejskich
w powiecie parczewskim Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca
powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę. Gmina pod tym względem
zdecydowanie przekracza przeciętne wartości wskaźników określonych dla powiatu
i województwa.
Tabela 13 Zasoby mieszkaniowe (31.12.2013).
Gmina

Mieszkania

Izby

Powierzch
nia
użytkowa
mieszkań
w tys. m2

Przeciętna
Liczba izb
w
mieszkaniu

Liczba osób na
1
mieszkanie

1 izbę

Powierzchnia
użytkowa w m2
1
na 1
mieszkania
osobę

Dębowa
Kłoda
Jabłoń

1 495

5 484

116 082

3,67

2,67

0,73

77,6

29,0

1 265

5 151

110 771

4,07

3,10

0,76

87,6

28,3

Milanów

1 339

5 210

111 224

3,89

3,01

0,77

83,1

27,6

Parczew

5 376

21 650

409 349

4,03

2,77

0,69

76,1

27,5

4 054

16 634

302 378

4,10

2,70

0,66

74,6

27,6

w tym
miasto
Podedwór
ze
Siemień
Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓ
DZTWO

735

2 857

60 549

3,89

2,36

0,61

82,4

34,9

1 602

5 730

122 926

3,58

2,98

0,83

76,7

25,8

1 033

3 672

74 384

3,55

2,63

0,74

72,0

27,4

12 845

49 754

3,87

2,81

0,72

78,3

27,9

751 092

2 878 857

1 005 285
57 428
207

3,83

2,87

0,75

76,5

26,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Banku Danych Lokalnych”, GUS 2015
26

http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_cechter.wyswietl?p_zest_id=814540&p_typ=HTML
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W roku 2013 na terenie gminy oddano do użytku 4 mieszkania. Pod tym względem
można zaliczyć ją do średnio aktywnych jednostek samorządu terytorialnego
w powiecie.
Tabela 14 Mieszkania oddane do użytku w 2013 roku (31.12.2013).
Powierzchnia użytkowa w m2
Gmina
mieszkania
izby
Przeciętna 1
mieszkań
mieszkania
Dębowa Kłoda
3
17
360
120,00
Jabłoń
2
15
300
150,00
Milanów
5
29
783
156,60
Parczew
57
268
5 734
100,60
w tym miasto
45
207
4 351
96,69
Podedwórze
1
7
115
115,00
Siemień
11
58
1 288
117,09
Sosnowica
4
20
575
143,75
POWIAT
83
414
9 155
110,30
WOJEWÓDZTWO
6225
27539
609 024
97,84
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Banku Danych Lokalnych”, GUS 2015.

Należy stwierdzić, iż sytuacja mieszkaniowa na terenie gminy jest dość dobra,
niemniej w niektórych badanych kategoriach (np. przeciętna powierzchnia użytkowa
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. Podstawową sieć tworzą następujące szkoły:
 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sosnowicy;
 Szkoła Filialna w Zienkach;
 Gimnazjum w Sosnowicy.
Dodatkowo na terenie gminy funkcjonują oddziały „0” przy Szkole Podstawowej
w Sosnowicy oraz Szkole Filialnej w Zienkach, w których w roku szkolnym
2013/2014 naukę pobierało 34 dzieci.
Tabela 15 Liczba uczniów w szkołach gminy w latach 2010-2014 z uwzględnieniem
typów szkół.
Lp
1
2
3
4
5

Rodzaj szkoły
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Filialna w Zienkach
Oddziały „0”
Przedszkola/ Punkty Przedszkolne
Żłobki
Razem

Rok
2010
121
84
14
22
0
0
241

2011
121
75
15
50
0
0
261

2012
123
60
18
36
0
0
237

2013
127
67
17
42
32
0
285

2014
143
67
11
30
34
0
285

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: danych UG Sosnowica
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W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych uczyło się 144 dzieci,
co stanowiło ponad 7% wszystkich uczniów pobierających naukę na tym poziomie
w powiecie parczewskim.
Tabela 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014.
Gmina
Dębowa Kłoda
Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

Szkoły
3
5
4
4
2
1
4
2
23
981

Oddziały
17
23
18
47
36
6
24
8
143
7361

Uczniowie

Absolwenci
(rok szkolny 2012/2013)

206
202
262
868
779
95
236
144
2 013
121 093

28
47
46
172
155
18
43
24
378
21 195

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

W tym samym roku szkolnym edukację w Gimnazjum w Sosnowicy kontynuowało
67 uczniów. Udział uczniów placówek gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie
gminy Sosnowica w skali powiatu osiąga poziom 6%.
Tabela 17 Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014.
Gmina
Dębowa Kłoda
Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień
Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

Szkoły
1
1
1
1
1
1
1
1
7
479

Oddziały
5
6
7
19
19
3
7
3
50
3 117

Uczniowie
107
138
127
467
467
55
154
67
1 115
66 559

Absolwenci
(rok szkolny 2012/2013)

34
52
35
174
174
30
53
18
396
23 589

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

Biorąc pod uwagę wielkość gminy i liczbę ludności, należy ocenić, iż sieć szkół
podstawowych i gimnazjalnych jest dobrze zorganizowana i zapewnia dogodny
dostęp do edukacji na tym poziomie, a w szczególności dla najmłodszych
mieszkańców gminy. Zauważyć również trzeba, iż w ostatnich latach z powodu
niekorzystnych zjawisk demograficznych została zamknięta Szkoła Filialna
w Nowym Orzechowie.
Zajęcia w poszczególnych szkołach prowadzone są w systemie bezzmianowym.
Dzieci z poszczególnych miejscowości dowożone są do szkoły autobusami. Sprawia
to pewne problemy, głównie natury organizacyjnej, co wynika z konieczności
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dowiezienia na jedną godzinę dość dużej liczby osób. Innym problemem jest dość
słabo rozbudowana baza sportowa, a w szczególności dotyczy to boisk i innych
obiektów położonych w otoczeniu szkół. Należy zauważyć, iż na terenie gminy jest
tylko 1 hala sportowa i 1 sala o podobnym przeznaczeniu.
Tabela 18 Wydatki na oświatę w gminie Sosnowica w latach 2011-2014.

Rok

Kwota zł

Subwencja
oświatowa

Dotacje

Różnica pokryta
przez Gminę

2011

2.153.561,16

1.651.959,00

7.294,00

494.308,16

2012

2.384.177,93

1.724.320,00

11.415,00

648.442,93

2013

2.472.070,05

1.668.385,00

31.341,00

772.344,05

2014
2.598.129,38
1.805.032,00
104.779,73
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: danych UG Sosnowica

688.317,65

2.6.3. Kultura i sport
Centrum życia kulturalnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy. Jego
działalność ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a także studentów poprzez organizowanie
zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. Realizuje również
zadania związane z organizacją uroczystości gminnych i imprez. GOK współpracuje
ze szkołami podstawowymi, ośrodkami zdrowia, Ochotniczą Strażą Pożarną, parafią.
Na terenie gminy działa również Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny
Krahelskiej z siedzibą w Sosnowicy, która posiada dwie filie terenowe. W 2013 roku
zgromadzony tam księgozbiór liczył ponad 10 tysięcy woluminów.
Tabela 19 Biblioteki publiczne (31.12.2013).
Placówki
biblioteczne
Gmina

Dębowa Kłoda
Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

w tym
biblioteki
i filie
4
4
2
4
2
2
3
3
22
585

Księgozbiór w tys.
woluminów

19,22
18,35
12,73
27,08
22,04
7,12
19,42
10,05
113,98
6135,80

Wypożyczenia
w woluminach
Czytelnicy

312
586
430
1 258
992
265
608
621
4 080
382 458

Na 1
czytelnika
12,7
13,3
20,1
14,4
15,4
27,6
16,6
11,9
15,5
19,7

Liczba
ludności na 1
placówkę
biblioteczną

2
3
5
1
1
2

999
980
018
717
477
868
591
906
638
918

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

W 2008 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy powstał Zespół Ludowy
„SOSNA”. Bierze aktywnie udział w życiu teatralnym gminy i w przeglądach teatrów
obrzędowych. W swoim dorobku zespół posiada takie przedstawienia obrzędowe
jak: „Kiszenie kapusty”, „ Swaty”, „Jak to sobota post wyganiała”, „Rogożyna”.
Zespół uświetnia większość imprez kulturalnych gminy. Wykonuje piosenki ludowe,
przyśpiewki i utwory biesiadne.
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Na terenie gminy działa od 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy. Ich
głównym zadaniem jest organizowanie kursów miedzy innymi kulinarnych.
Aktywnie uczestniczą w Życiu kulturalnym gminy np. Dni Sosnowicy, dożynki oraz
inne imprezy okolicznościowe przygotowując wypieki oraz wieńce. Ponadto
reaktywowano również koła Gospodyń Wiejskich w Pieszowoli, Górkach oraz Nowym
Orzechowie.
Szansą na rozwój inicjatyw lokalnych oraz partycypacji mieszkańców w działaniach
na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju gminy są spotkania mieszkańców. Na
terenie gminy Sosnowica znajduje się 5 świetlic wiejskich w Pieszowoli, Górkach,
Turnie, Zienkach i Nowym Orzechowie. Istotne jest zadbanie o wyposażenie
i modernizację w/w budynków, aby usprawnić procesy oddolne, zachodzące
w społeczności lokalnej.
Na terenie gminy aktywnie działają organizacje pozarządowe. Wśród nich należy
wymienić: Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic „Gościniec”,
Stowarzyszenie „Aktywni w Sosnowicy”, Stowarzyszenie Orzechów – Sosnowica SOS
oraz Klub Sportowy.
Wśród pozostałych organizacji społecznych działających na terenie gminy
Sosnowica na uwagę zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna. Po raz pierwszy Straż
Ogniową zorganizowano w 1924 roku z inicjatywy Józefa Szumskiego i Teodora
Libiszowskiego z siedzibą w starym dworze w Sosnowicy. Obecnie Straż Pożarna
mieści się w remizie wybudowanej w latach 80-tych. Od 1992 roku posiada swój
sztandar ufundowany przez mieszkańców Sosnowicy. Pozostałe oddziały straży
pożarnej zorganizowano w Lejnie w 1941 roku, a w latach 50-tych w Pieszowoli,
Nowym Orzechowie i Starym Orzechowie. Na terenie gminy obecnie działają: OSP
Sosnowica należąca do KSRG, OSP Nowy Orzechów, OSP Stary Orzechów, OSP
Pieszowola, OSP Lejno.
W gminie Sosnowica działa także Klub Abstynenta „Rodzina II", który powstał
w 1990 roku w celu niesienia pomocy i wsparcia rodzinom zagrożonym
alkoholizmem. Przyjmuje się, Że 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 klub sportowy: Ludowy
Klub Sportowy „Grom" Sosnowica.
Ponadto obszar gminy obejmuje swoim działaniem Stowarzyszenie Lokalnej Grupy
Działania "Polesie”, tworzone przez podmioty z gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna (część
wiejska), Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów i Wierzbica.
Gmina Sosnowica należy również do Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza” która funkcjonuje na terenie 16 gmin położonych
w powiatach: lubartowskim, parczewskim i ryckim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest członkiem tzw. sieci południowej,
która skupia 14 Lokalnych Grup Rybackich z południowej części Polski.
Obszar działania LGR jest spójny geograficznie i obejmuje 1 920 km2, co stanowi
7,6% powierzchni województwa lubelskiego. Region LGR przecinają doliny rzek:
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Wieprza, Tyśmienicy, Piwonii oraz kanał Wieprz-Krzna. Dużo jest zbiorników
wodnych, od małych do olbrzymich stawów i jezior, jak np. Białe Sosnowickie
(144,8 ha), Krasne (powierzchnia 75,9 ha), Skomelno (75 ha), Uścimowskie (66,3
ha). Niektóre z tych zbiorników wykorzystywane są rekreacyjnie jako kąpieliska
i łowiska.

Na podstawie umowy z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa,
LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
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 można wymienić duże kompleksy leśne o mieszanym drzewostanie oraz
liczne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Wśród nich na specjalne wyróżnienie
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, gnieżdżą się tu takie rzadkości, takie jak: gęś gęgawa,
Żuraw, bocian czarny, sowa błotna, łabędź. Dość licznie występuje bocian biały,
który znajduje tu doskonałą bazę pokarmową.
Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze i
edukacyjne, wśród których ze względu na ich szczególną atrakcyjność wymienić
należy:
 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", Żółty szlak wiodący z Puchaczowa do Horostyty utworzony
w 2007 roku przez Parafię Prawosławną Podwyższenia Krzyża Pańskiego
w Horostycie.
 Ścieżka przyrodnicza „Perehod" - wytyczona przez Poleski Park Narodowy
wokół stawów hodowlanych (rybackich) w Pieszowoli, przeznaczona głównie
dla obserwatorów ptaków o długości około 5 km;
 Ścieżka edukacyjno- przyrodnicza „Borek" - położona jest w obrębie leśnictwa
Borek o długości 2400 m i wiedzie przez zróżnicowane drzewostany oraz
siedliska leśne. Czas zwiedzania - 2 godz.
Na oddzielną uwagę zasługuje również biegnąca przez teren gminy trasa rowerowa
Parczew-Sosnowica o długości ok. 42 km wytyczona w 2004 roku. Podkreślić
należy, iż była to jedna z pierwszych oznaczonych tras rowerowych Lubelszczyzny.
Ponadto na terenie gminy znajdują się fragmenty innych szlaków: czerwonego
„partyzanckiego" (z Urszulina do Parczewa), rowerowej ścieżki dydaktycznej
„Mietiułka" (w okolicy Pieszowoli) oraz Poleski Szlak Konny (w rejonie Pieszowoli
i wsi Lipnik).
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Dużą atrakcję turystyczną stanowi, otwarty w czerwcu 2015 roku „Skansen
Rzemiosł majsteRetro w Górkach”. Zwiedzający skansen mogą zapoznać się
z tradycją rzemiosła wiejskiego, rybactwa i architektury drewnianej. Dodatkową
atrakcją dla dzieci i młodzieży jest realizacja kół zainteresowań.
Inną atrakcję stanowi skansen w Holi, który choć znajduje się na terenie parafii
Sosnowica, pod względem administracyjnym nie należy do gminy. Prezentowana jest
tam kultura materialna Ziemi Chełmskiej i Południowego Podlasia, a obiekt ten
może pełnić znakomitą funkcję uzupełniającą w kontekście rozwoju turystyki na
terenie gminy Sosnowica.
Tabela 20 Obiekty turystyczne funkcjonujące na terenie gminy Sosnowica 2014.
Obiekty ogółem
obiekty ogółem
miejsca noclegowe
korzystający z noclegów
udzielone noclegi
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
obiekty
miejsca noclegowe
korzystający z noclegów
udzielone noclegi
Pozostałe obiekty niesklasyfikowane
obiekty
miejsca noclegowe
korzystający z noclegów
udzielone noclegi

2014
Liczba obiektów
Liczba miejsc
osoba
Liczba

2
276
1596
4244

Liczba obiektów
Liczba miejsc
osoba
Liczba

1
260
1439
3919

Liczba obiektów
Liczba miejsc
osoba
Liczba

1
16
157
325

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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. Należy jeszcze dodać, iż na terenie gminy znajdują się trzy pola
namiotowe - nad jeziorem Czarnym, Zagłęboczem. Główną bazę noclegową na
terenie gminy stanowi Ośrodek Wczasowy nad Jeziorem Zagłębocze
Podsumowując powyższe informacje, należy stwierdzić, iż turystyka, przy
umiejętnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, może stać się
jednym z głównych potencjałów rozwojowych gmina Sosnowica. Zintegrowane
podejście do rozwoju turystyki jest podstawowym elementem do wykreowania
kompleksowej oferty turystycznej gminy Sosnowica. Największą popularnością
cieszą się produkty powstałe na bazie istniejącego regionalnego i lokalnego
potencjału, inspirowane walorami naturalnymi i kulturowymi, stając się tym
samym wyjątkową ofertą turystyczną. Bogate walory środowiska naturalnego oraz
zróżnicowany i ciekawy krajobraz kulturowy gminy Sosnowica predestynują ten
obszar do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych.
Gmina Sosnowica ma szansę
kwalifikowanej i specjalistycznej:

na

rozwój

następujących

typów

turystyki
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1. Turystyka krajoznawcza i kulturowa – wykorzystująca najcenniejsze walory
i miejsca dziedzictwa kulturowego.
2. Turystyka specjalistyczna – związana z określonymi walorami środowiska
przyrodniczego bądź warunkami społecznymi, którymi masowy ruch
turystyczny nie jest zainteresowany np. turystyka wędkarska, turystyka
rowerowa, turystyka jeździecka.
Zadaniem priorytetowym w zakresie rozwoju turystyki na terenie gminy wydaje się
być stałe poszerzanie i zwiększanie oferty turystycznej. Ponadto rozbudowy wymaga
baza gastronomiczna i noclegowa, jak i rozbudowa wszelkiego rodzaju miejsc
rekreacji. Rolą samorządu lokalnego jest zatem realizacja, stymulowanie
i ułatwianie tych działań, np. poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, stałą
współpracę z lokalnym biznesem turystycznym czy wprowadzanie ułatwień dla
przedsiębiorców z branży turystycznej, np.: w postaci ulg podatkowych.
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, opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz leczenie stomatologiczne. Liczba
osób w gminie Sosnowica przypadających na jedną przychodnię w 2013 roku
wynosiła 2 719 osób.
Najbliższe gabinety specjalistyczne i szpital powiatowy znajdują się w położonym
niedaleko Parczewie. Funkcjonują tam następujące placówki: Samodzielny
Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Na terenie gminy funkcjonują
również dwie apteki, które ma swoje siedziby w Sosnowicy.
Należy jeszcze uzupełnić, iż specjalistyczną opiekę szpitalną o zasięgu
ponadregionalnym i wojewódzkim realizują szpitale kliniczne w Lublinie, 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.
Problemy zdrowotne mieszkańców gminy nie odbiegają od statystycznie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych mieszkańców środowiska wiejskiego.
Dominują choroby układu krążenia i choroby narządu ruchu. Obserwuje się
również wzrost otyłości oraz cukrzycy. Najczęstsze przyczyny zgonów stanowią
choroby układu krążenia, nowotwory i urazy. Uzasadnione jest podnoszenie jakość
dostarczanych usług zdrowotnych i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców
gminy. Wsparcie infrastruktury zdrowotnej pozwoli na poprawę jakości, zwiększenie
dostępności i zmniejszenie dysproporcji w dostępie do specjalistycznych świadczeń
opieki zdrowotnej.
2.6.6. Pomoc społeczna
Na terenie gminy Sosnowica organizacją pomocy społecznej zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje ona zadania z programów rządowych,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
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rozwój specjalistycznego wsparcia. Ośrodek ten posiada Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych, która identyfikuje problemy społeczne w gminie oraz
sposoby ich rozwiązywania i eliminacji. Środki na realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej wyniosły w 2013 roku 1 885, 8 tys. zł.
Tabela 21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie Sosnowica.
Wyszczególnienie
Liczba rodzin korzystających z pomocy
społecznej

2011

2012

2013

176

190

186

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z UG Sosnowica.

Tabela 22 Formy pomocy społecznej realizowanej w gminie w latach 2010-2014.
Rodzaj zasiłku (świadczenie, pomoc)

Liczba osób
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Zasiłki rodzinne

224

253

240

244

Zasiłki pomocy społecznej

320

317

315

311

Zasiłki okresowe

69

85

85

75

Zasiłki celowe

33

58

52

47

203

194

203

203

14

17

29

179

Dożywianie dzieci
Praca socjalna

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z UG Sosnowica.

Analizy danych dotyczących zarówno liczby świadczeń wskazuje, że w latach 2010 –
2013 z pomocy społecznej korzystało średnio co trzeci mieszkaniec gminy. Wśród
głównych powodów zakwalifikowania do wsparcia było przede wszystkim ubóstwo.
Problem ten dotyczył większości osób korzystających z pomocy społecznej. Do
innych istotnych problemów społecznych występujących na terenie gminy należy
również zaliczyć bezradność, bezrobocie i niepełnosprawność.
2.6.7. Bezrobocie
Pod koniec roku 2013 na terenie gminy Sosnowica zarejestrowanych było 218
bezrobotnych, z czego 124 osoby to były kobiety (56,88%). Uprawnieni do zasiłku
tworzyli grupę 6 osób, co stanowiło zaledwie 2,75% wszystkich bezrobotnych na
terenie gminy.
Tabela 23 Osoby bezrobotne w gminie Sosnowica w latach 2009–2013.
Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Liczba
bezrobotnych
Ogółem

Kobiety

210
234
207
209
218

117
114
115
118
124

Bezrobotni zwolnieni
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy
0
0
0
0
1

Uprawnien
i do
zasiłku
14
18
16
11
6

Długotrwale
bezrobotni
(powyżej 24
miesięcy)
53
35
44
47
52

Źródło: Opracowano na podstawie danych WUP w Lublinie.
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Tabela 24 Liczba bezrobotnych w gminie.
Lata
2010
2011
2012
2013
2014

Ogółem
234
207
209
218
179

Mieszkańcy
Kobiety
Mężczyźni
114
120
115
92
118
91
124
94
106
73

%
8,95
7,84
7,80
8,08
6,61

Źródło: Opracowano na podstawie danych WUP w Lublinie

Tabela 25 Bezrobocie wg wykształcenia na terenie gminy w 2013 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Wyższe
Policealne
i
średnie
zawodowe
Średnie ogólnokształcące

22

18

4

49

28

21

27

14

13

Zasadnicze zawodowe

55

31

24

33

32

Gimnazjum i poniżej
65
Źródło: Opracowano na podstawie danych WUP w Lublinie

Analiza informacji przedstawionych w powyższym zestawieniu pozwala
na wyciągnięcie następujących wniosków:
 Na terenie gminy notowany jest pewna cykliczność liczby osób bezrobotnych;
 Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety – w każdym z badanych lat ich
liczba przekraczała 50% wszystkich bezrobotnych;
 Liczba osób uprawnionych do zasiłku stanowiła niewielki odsetek osób
bezrobotnych i kształtowała się ona w każdym z badanych lat na poziomie 7
– 8%, a od 2012 roku widoczny jest istotny spadek liczy osób uprawnionych
do zasiłku;
 Na terenie gminy duży odsetek (około 40%) stanowią osoby długotrwale
bezrobotne, widoczne są działania prowadzone na rzecz zmiany tej sytuacji,
natomiast w długiej perspektywie, liczba osób długotrwale bezrobotnych
utrzymuje się na tym samym poziomie.

2.7. Przedsiębiorczość
Bazę ekonomiczną gminy Sosnowica pod koniec 2013 roku tworzyło 133 podmioty
gospodarcze, z czego zdecydowana większość zaliczana była do sektora prywatnego
(96,56%). W stosunku do roku 2009 zanotowano wzrost liczby podmiotów
gospodarczych ze 129 do 133 w 2013 roku. Jednakże tempo tego wzrostu nie było
równomierne, a w latach 2010 – 2011 zanotowano nawet niewielką tendencję
zniżkową. W kolejnych latach sytuacja przedstawiała się następująco:
 Rok 2009: 129 podmiotów gospodarczych;
 Rok 2010: 136 podmioty gospodarcze;
 Rok 2011: 131 podmiotów gospodarczych;
 Rok 2012: 131 podmioty gospodarcze;
 Rok 2013: 133 podmiotów gospodarczych.
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Przyjmując za miernik przedsiębiorczości liczbę podmiotów gospodarczych na
1 tysiąc mieszkańców, można stwierdzić, iż gmina Sosnowica ze wskaźnikiem 49
należy do przeciętnych pod tym względem w powiecie parczewskim.
Do ważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy należą:











Nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy,
Bank spółdzielczy w Parczewie o/Sosnowica,
Andrzej Ilczuk Firma Handlowa,
Apteka - Anna Gryciuk,
Apteka Promienna,
PPH-U "Sławex" Sławomir Szczuchniak,
Strongwood Szaruga - Zbigniew Szaruga,
Timexpol Robert Kosiński,
Usługi Melioracyjno-Konserwacyjne Dariusz Jemielniak,
Zakład Utrzymania Zieleni "Forest" Mieczysław Żółkowski.

Na szczególną uwagę ze względu na potencjał rozwojowy Gminy zasługują
funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne. Zarówno położenie Gminy jak
i atrakcyjne walory przyrodnicze są wewnętrznymi potencjałami, które można i
trzeba wykorzystać, aby osiągnąć trwały rozwój.
Tabela 26 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2013
roku (31.12.2013).

Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

233
185
217
1 289
1 102
106
196
133
2 359
169
762

9
19
16
43
39
9
14
11
121
5 844

224
166
201
1 246
1 063
97
182
122
2 238
163
918

1
0
1
9
8
0
0
1
12
1322

6
4
3
10
8
2
2
6
33
1
152

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

10
3
13
89
79
4
3
7
129
9
825

Fundacje,
stowarzyszenia,
organizacje
społeczne

w tym z
udziałem
kapitału
zagranicznego

razem

6
1
4
62
53
2
7
2
84
10
661

Spółdzielnie

Dębowa Kłoda

Ogółem

Prywatny

Gmina

Publiczny

spółki
handlowe

Spółki cywilne

z ogółem

Sektor

17
17
20
44
31
11
15
14
138

181
124
155
969
822
73
151
84
1 737

6 248

128 908

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

Struktura działowa podmiotów gospodarki narodowej wykazuje, że najwięcej
podmiotów działało w sekcji handel i naprawy – 26,32% wszystkich przedsiębiorstw
na terenie gminy. Dużą rolę odgrywają też następujące sekcje:
 Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo – 9,02%;
 Przemysł (w tym przetwórstwo przemysłowe) – 8,27%;
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 Budownictwo – 10,53%.
Tabela 27 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
wybranych sekcji PKD w 2013 roku (31.12.2013).

Dębowa Kłoda
Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

Sosnowica
POWIAT
WOJEWÓDZTWO

Pośrednictwo
finansowe

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność

Hotele i restauracje

Handel i naprawy

budownictwo

w tym
przetwórstwo
przemysłowe

razem

Ogółem

Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo

Gmina

Obsługa
nieruchomości

w tym
przemysł

233

27

54

21

30

69

14

12

2

3

185

21

32

14

18

29

4

13

4

6

217

17

68

20

48

53

7

7

3

0

1 289

29

284

116

156

409

37

71

26

50

1 102

18

225

94

121

356

33

57

21

50

106

11

20

5

15

28

4

2

6

3

196

7

66

14

51

56

4

8

3

1

133

12

25

11

14

35

2

4

1

7

2 359

124

549

201

332

679

72

117

45

70

169 762

4480

34874

13570

20202

49297

4504

14934

5377

5025

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.

Pod koniec 2013 roku działalność gospodarczą prowadziło 84 osoby fizyczne.
W kategorii tej widać zdecydowaną przewagę przedsiębiorców działających w sekcji
handel i naprawy (34,52%) i budownictwo (16,67% ).
Tabela 28 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych
sekcji PKD (31.12.2013).

Dębowa Kłoda
Jabłoń
Milanów
Parczew
w tym miasto
Podedwórze
Siemień

Sosnowica
POWIAT

181
124
155
969
822
73
151
84
1737

WOJEWÓDZTWO

128 908

19
14
15
82
66
3
12
9
154
10
800

30
18
45
144
109
13
51
14
315
18 136

62
25
46
346
300
28
52
29
588
40
883

13
2
5
32
28
4
4
1
61
3524

11
13
5
61
49
1
8
4
103
13 219

2
4
3
24
19
6
3
1
43
4
931

Obsługa
nieruchomości i
firm

Pośrednictwo
finansowe

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność

Hotele
i restauracje

Handel
i naprawy

Ogółem

Budownictwo

Gmina

Przetwórstwo
przemysłowe

w tym

1
1
0
2
2
0
1
0
5
1014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2006. Podregiony, powiaty,
gminy”, Lublin 2014.
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Należy zauważyć, iż tempo rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu
parczewskiego należy do przeciętnych w skali całego województwa. Wskazują na to
analizy GUS zamieszczone poniżej.
Rysunek 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON.

Źródło: http://www.stat.gov.pl

Należy zauważyć, iż dobrze funkcjonująca przedsiębiorczość (w tym mała
i średnia) stanowi podstawę do budowania konkurencyjności lokalnej, a co za tym
idzie również i regionalnej gospodarki. Tymczasem sektor małych i średnich
przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie, a tym samym i na terenie gminy Sosnowica,
należy do najsłabiej rozwiniętych w Polsce i boryka się z wieloma poważnymi
problemami rozwojowymi. Pozytywne zjawiska gospodarcze hamowane są przez
liczne bariery formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, a także
wciąż słabo rozwinięty system samorządu gospodarczego i instytucji wspierania
biznesu.
Istotnymi działaniami prowadzącymi do poprawy sytuacji przedsiębiorców jest
tworzenie terenów inwestycyjnych. Na terenie gminy funkcjonują 3 lokalizacje
takich terenów.
Tabela 29 Wykaz wydzielonych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Sosnowica.
Lokalizacja

Powierzchnia

Dostępność infrastruktury

Sosnowica przy Al. Kasztanowej

2,84 ha

Działka niezabudowana,
nieuzbrojona
z możliwością podłączenia wody,
kanalizacji i energii elektrycznej

Sosnowica przy ul. Wojska
Polskiego

1,20 ha

Działka zabudowana, uzbrojona

2,27 ha

Działka niezabudowana,
nieuzbrojona z możliwością
podłączenia wody i energii
elektrycznej

Sosnowica przy ul. Parczewskiej
Źródło: Dane UG Sosnowica.
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Aktualnie do najważniejszych utrudnień związanych z rozwojem tego sektora na
terenie gminy można zaliczyć:
 Funkcjonowanie przedsiębiorstw w tradycyjnych sektorach
produkcji i usług;
 Niskie zatrudnienie i niskie kapitały własne;
 Niski poziom konkurencyjności produktowej, technologicznej
i organizacyjnej;
 Niewielkie
zaangażowanie
przedsiębiorstw
w
działalność
eksportową;
 Brak mocnych powiązań kooperacyjnych z partnerami w kraju i za
granicą.
Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
jest dostęp do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)27.
Na terenie gminy znajduje się instytucja finansowa– oddział Banku Spółdzielczego
w Parczewie, ułatwiająca dostęp do finansowania działalności nowo powstałych oraz
małych firm bez historii kredytowej oraz dostarczająca usługi finansowe
dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto
potencjał gminy został uzupełniony o usługi rachunkowe i edukacyjne, skierowane
m.in. do przedsiębiorców. Najbliższe ośrodki przedsiębiorczości znajdują się
w Parczewie – mieście powiatowym, oddalonym o 21 km.
Jeśli chodzi o miejsca pracy stwarzane przez lokalną przedsiębiorczość,
to należy wyraźnie widać dominację zatrudnienia w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie
i rybactwie. W branży tej zatrudnionych jest ponad połowa wszystkich pracujących
(54,9%). Istotną rolę odgrywają również usługi rynkowe. Pracę w tej branży znalazło
łącznie 48 osób (33,8%).
Tabela 30 Pracujący (31.12.2005).
Gmina

2010
osoba

2011
osoba

Ogólne
2012
osoba

2013
osoba

2014
osoba

Dębowa Kłoda

65
58
60
67
69
77
80
81
85
87
Milanów
54
54
58
64
61
Parczew
203
197
200
205
208
w tym miasto
263
259
262
270
271
Podedwórze
51
47
46
47
48
Siemień
46
46
47
51
50
Sosnowica
79
81
84
82
89
POWIAT
169
170
169
172
174
WOJEWÓDZTWO
119
117
119
124
125
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Województwo Lubelskie 2014. Podregiony,
powiaty, gminy”, Lublin 2014.
Jabłoń

Podkreślić trzeba, iż przedstawione powyżej tendencje są zbliżone do tych,
charakterystycznych dla województwa lubelskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim
o zatrudnienie w branży rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo, które na
27

Do IOB należą: Ośrodki przedsiębiorczości, Ośrodki innowacji i Instytucje finansowe.
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Lubelszczyźnie stanowi główne źródło zatrudnienia Poza cytowaną przedstawioną
różnicą, tendencje ogólne zbliżone są do tych, które charakterystyczne są dla
województwa. Wśród podstawowych branż, wspólnych dla omawianych jednostek
samorządu, mających wpływ na poziom zatrudnienia, wymienić należy:
 Przemysł i budownictwo;
 Usługi;
 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.
Rysunek 7 Pracujący w województwie lubelskim.

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
informacje pochodzące z Urzędu Gminy, przekazane 2015r. Wynika to z faktu, iż do
właściwego przeanalizowania zjawisk zachodzących w tej dziedzinie, niezbędne jest
posiadanie informacji dotyczących różnych aspektów badanego obszaru, które
niestety nie są dostępne w bieżących danych i komunikatach udostępnianych przez
Główny Urząd Statystyczny.
Wg informacji pochodzących z UG Sosnowica, na terenie gminy funkcjonowało 888
gospodarstw, w tym 579 z nich zaliczone było do gospodarstw indywidualnych.
Szczegółową strukturę gospodarstw rolnych przedstawia tabela zamieszczona
poniżej.
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Tabela 31 Struktura indywidualnych gospodarstw (na dzień 31.12.2014 r.).
Powierzchnia
gospodarstwa
Liczba gospodarstw
Udział w całości w
w ha
1-2
239
26,91%
2-5
323
36,37%
5-7
100
11,26%
7-10
85
9,57%
10-15
65
7,32%
Powyżej 15
76
8,56%
RAZEM: 888
100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Sosnowica.

Należy zwrócić uwagę na dominację w przedstawionej strukturze gospodarstw
małych, o powierzchni do 5 ha, których jest łącznie 562. Stanowi to prawie 63,29%
wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Również w kategorii gospodarstw
największych (powyżej 15 ha) gmina nie prezentuje się najlepiej. Działalność taką
prowadzi zaledwie 76 gospodarstw i jest to zaledwie 8,56% ich ogólnej liczby.
Podkreślić należy, iż na terenie gminy brak jest dużych gospodarstw towarowych
o powierzchni powyżej 50 ha.
Tabela 32 Struktura gruntów w gminie – stan na dzień 31.12.2014 r.
Lp.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
1.
Ogólna powierzchnia gminy
17 140,00 ha
2.
Użytki rolne
7 673 ha
w tym:
grunty orne
3.560 ha
sady
łąki trwałe
2 614 ha
pastwiska trwałe
763,6 ha
grunty rolne zabudowane
113,4 ha
grunty pod stawami
600 ha
grunty pod rowami
22 ha
3.
Grunty leśne oraz zadrzewienia i
7 824 ha
zakrzewienia,
w tym:
7 711 ha
lasy
113 ha
zadrzewienia i zakrzewienia
4.
Grunty zabudowane i zurbanizowane
491 ha
w tym:
tereny mieszkaniowe
18 ha
tereny przemysłowe
3 ha
inne tereny zabudowane
79 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
9 ha
drogi
380 ha
tereny kolejowe
inne
użytki kopalne
2 ha
5.
Grunty pod wodami
767 ha
w tym:
powierzchniowymi płynącymi
331 ha
powierzchniowymi stojącymi
436 ha
6.
Nieużytki
366 ha
7.
Tereny różne
19 ha
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Sosnowica.
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Według danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku, na terenie gminy
funkcjonowały 572 gospodarstwa rolne (509 prowadzi z nich działalność rolniczą).
571 gospodarstw rolnych to przedsięwzięcia indywidualne, (508 z nich prowadzi
działalność rolniczą).
Dane te pozwalają stwierdzić iż nastąpiła zmiana struktury gospodarstw,
zmniejszyła się liczba gospodarstw, nie prowadzących produkcji rolnej, natomiast
w dalszym ciągu bardzo wysoki udział mają przedsiębiorstwa rolne, produkujące
głównie na własne potrzeby.
Struktura użytków rolnych wykazuje proporcje charakterystyczne dla gmin
wiejskich, gdzie głównym zajęciem ludności jest rolnictwo.
Wśród najpopularniejszych upraw dominowały różne gatunki zbóż oraz ziemniaki.
Wśród 438 gospodarstw rolnych28, które deklarowały prowadzenie działalności
rolniczej, szczegółowy udział podstawowych upraw przedstawiał się następująco:
 Ziemniaki: 378 gospodarstw;
 Pszenica ozima: 25 gospodarstw;
 Pszenżyto ozime: 153 gospodarstwa;
 Pszenżyto jare: 70 gospodarstw
 Jęczmień jary: 36 gospodarstw;
 Mieszanki zbożowe jare: 119 gospodarstwa;
 Żyto: 223 gospodarstw;
 Pszenica jara: 90 gospodarstw;
 Pszenica ozima: 25 gospodarstw;
 Owies: 224 gospodarstwa.
 Truskawki: 58 gospodarstw;
 Warzywa gruntowe: 113 gospodarstw29.
Powyższą listę można 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, iż w 302 gospodarstwach rolnych
nie prowadzi się żadnej hodowli zwierząt gospodarskich. Stanowią one
ok. 52% wszystkich gospodarstw rolnych na terenie gminy Sosnowica.

28
29

Dane Powszechny Spis Rolny 2002 r.
Ibidem.
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Bardzo ważne z punktu widzenia efektywności produkcji rolnej jest zaopatrzenie
w odpowiednie urządzenia i maszyny. Poniżej przedstawiony jest ich zbilansowany
zasób w gminie Sosnowica:
 Ciągniki: 255 sztuk;
 Samochody ciężarowe: 19 sztuk;
 Kombajny zbożowe: 16 sztuk;
 Kombajny ziemniaczane: 7 sztuk.
Porównanie powyższych informacji z danymi dotyczącymi podobnych jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wskazuje na to, iż pod względem
zaopatrzenia w urządzenia i maszyny do produkcji rolniczej, gmina Sosnowica
lokuje się poniżej średniej wojewódzkiej.
Istotnym problemem mającym duże znaczenie prowadzenia działalności rolniczej
ma poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych. Dla omawianej gminy
dane te przedstawiają się następująco:






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

Należy uznać, iż powyższe informacje nie wymagają oddzielnego komentarza. Należy
jedynie stwierdzić, iż niski poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych
ma bezpośredni wpływ zarówno na kierunki i rodzaj produkcji, jak i jej efektywność
i innowacyjność.
Na koniec należy dodać, iż dużą szansą dla rozwoju lokalnego rolnictwa może 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" "30. Celem
przeprowadzonych badań było określenie stanu zakwaszenia, zasobności
w przyswajalne składniki pokarmowe oraz zbadanie stanu zanieczyszczenia gleb
metalami ciężkimi. Wnioski wynikające z dokumentu przedstawione zostały na
rysunku zamieszczonym poniżej.

30

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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Rysunek 8 Zawartość metali ciężkich w glebie na terenie gminy Sosnowica.
MAPA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE
(Kadm, Ołów, Rtęć, Arsen, Siarka)
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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 i powiatowe. 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 30 km. Biorąc pod uwagę wielkość gminy oraz liczbę miejscowości, sieć dróg
gminnych można uznać za rozwiniętą w sposób zadowalający. Całkowita sieć dróg
gminnych wynosi 54,351 km, z czego zaledwie 2,576 km (6,6%) posiada
nawierzchnię utwardzoną. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową,
sporadycznie tylko ulepszoną kamieniem lub żwirem, co znacznie pogarsza warunki
życia mieszkańców oraz ogranicza możliwości rozwojowe.
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Tabela 33 Wykaz dróg publicznych na terenie gminy (stan na dzień 30.09.2015).

Lp

Nr drogi

Długość
ogółem [km]

Nazwa i nr drogi

Długość
nawierzchni
twardej
[km]

Długość
nawierzchni
gruntowej
[km]

a) DROGI POWIATOWE (nr drogi)
1
2
3
4
5

(1566L)
(1572L)
(1573L)
(1622L)
(1623L)

6

(1624L)

7

(1625L)

8

(1626L)

9

(1627L)

Ostrów Lubelski –
Jedlanka Podleśna –
Sosnowica
Maśluchy – Orzechów
Stary – Zienki
Stary Uścimów –
Maśluchy – Orzechów
Nowy
Uhnin – Mościska –
Hola – Wołoskowola –
dr. woj. 819
Sosnowica – Hola –
Zahajki – Kaplonosy –
dr pow. 1707 L
Sosnowica – Urszulin –
Hańsk – dr. woj. 819
Komarówka – Lejno –
Nadrybie – Cyców
Nowy Orzechów – Lejno
– Łomnica – dr. pow.
1624L
Jamniki – Lipniak –
Wytyczno – Lubomierz
– do dr. woj. 819

4,600

3,008

1,592

6,379

5,136

1,243

2,344

2,344

0

3,772

3,772

0

6,128

6,128

0

6,817

6,817

0

6,055

1,00

5,055

5,265

5,265

0

5,255

3,758

1,497

16,00

16,00

0

14,00

14,00

0

4,500

0,00

4,500

6,800

0,00

6,800

5,400

0,00

5,400

4,506

1,196

3,310

4,800

0,00

4,800

4,100

0,00

4,100

2,600

0,00

2,600

1,650

0,00

1,650

5,100

0,00

5,100

5,900

0,00

5,900

b) DROGI WOJEWÓDZKIE (nr drogi)
1

819

2

820

Droga wojewódzka
819
Droga wojewódzka
820

c) DROGI GMINNE (nr drogi)
1

104000L

2

104001L

3

104002L

4

104003L

5

104004L

6

104005L

7

104006L

8

104007L

9

104008L

10

104009L

Turno – Izabelin – dr.
woj. 819 (Pieszowola)
Dr. pow. 1622L
(Kropiwki) – Turno –
Ludwiczyn Nowy –
gr. gminy
(Turno) dr.
gm.104001L –
Czołoma - Pieszowola
Mościska – Olchówka
– Sosnowica - dr.
pow. 1623L
Sosnowica
Górki – Janówka –
Zbójno - Pieszowola
(Uhnin) dr. gminy
Dębowa Kłoda –
Bohutyn - Sosnowica
Lejno (dr. pow.
1625L) – Daleczkąt –
Zienki – dr. pow.
1572L
Mariank gr. Gminy
stary Brus – do dr.
woj. 890
Lejno (dr. pow.
1626L) – Nowy
Orzechów gr. Gminy
Uścimów
Sosnowica Lasek (dr.
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11

104010L

12

103839L

13

103833L

gm. 104010L) –
Zbójno – Lipniak –
dr. pow. 1627L
Sosnowica –
Sosnowica Lasek
Kropiwki Krzywowierzba
Białka – Libiszów –
dr. woj. 819

3,395

1,380

2,015

2,200

0,00

2,200

3,400

0,00

3,400

1,050

0,00

1,050

2,820

0,00

2,820

1,340

0,00

1,340

0,18

0,00

0,18

0,07

0,00

0,07

0,24

0,00

0,24

0,65

0,61

0,04

0,88

0,00

0,88

0,17

0,00

0,17

0,82

0,00

0,82

0,39

0,00

0,39

0,50

0,00

0,50

0,13

0,00

0,13

d) DROGI WIEJSKIE (nr drogi)
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

Od dr pow. 1623 L
do dr gm. Dz. nr 111
w miejscowości
Turno
Od dr. pow. nr 1624
L do dz. nr 2/6 w
miejscowości Górki
Od dr. pow. 1624 L
do dr. gm. Dz. nr 85
w Górkach
Od dr. gminnej dz. nr
85 do dr. gminnej dz.
nr 71 w Górkach
(Ogrodowa) od dr.
woj. 819 do dr. gm.
Dz. 206 w Sosnowicy
(Nowowiejska) od. Dr.
gm. Dz. nr 179 do dr.
gm. Dz. nr 220 w
Sosnowicy
(Grabowa) od dr. gm.
104010L do dr. woj.
819
(Pl. Kościuszki) od
dr. pow. 1623L do
dr. woj. 819 w
Sosnowicy
(Spacerowa) od dr.
gm. Dz. nr 71 do dr.
gm. Dz. nr 723 w
Sosnowicy
(Sportowa –
Poprzeczna) od dr.
woj. 819 do dr. woj.
819 w Sosnowicy
(Nowa) od dr. gm.
104010L do osiedla
w Sosnowicy
(Zienki) od dr. pow.
1624L do dr. pow.
1624L
(Pasieka) od dr. woj.
819 do dz. nr 51 w
Pasiece

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

Drogi powiatowe na terenie gminy tworzą sieć o długości 46,615 km. W porównaniu
do stanu technicznego dróg gminnych, w tej kategorii widać znacznie lepszą
sytuację – 79,86 % dróg powiatowych na terenie gminy Sosnowica posiada
nawierzchnię utwardzoną.
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Rysunek 9 Mapa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich.

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

Na podstawie zamieszczonej powyżej mapy należy ocenić, iż 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: Nowy Orzechów, Sosnowica, Pasieka, Turno,
Zienki.
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 77,82 km. Do sieci
wodociągowej przyłączone jest 1750 gospodarstw domowych31.

31

Dane UG Sosnowica 2015 r.
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Tabela 34 Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Sosnowica w latach 20102013.
Urządzenia sieciowe:

Jednostka
miary

2010

2011

Wodociągi
długość czynnej sieci
km
49,5
rozdzielczej
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
szt.
729
zbiorowego zamieszkania
ludność korzystająca z
osoba
1909
sieci wodociągowej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
kanalizacja
%
25,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2012

2013

49,5

49,5

49,5

729

729

733

1903

1888

1885

25,6

25,5

25,9

2.9.3. Infrastruktura ochrony środowiska
Do 2013 roku na terenie gminy funkcjonowało jedno wysypisko-składowisko
odpadów o powierzchni ok. 0,5 ha i pojemność 28 tys. m3. W 2013 roku nastąpiła
jego rekultywacja. Od tego czasu odpady oddawane są poza teren gminy.
Tabela 35 Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Sosnowica.
2011
2012
2013
Gmina
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Sosnowica

136,46

122,1

142,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Sosnowicy.

Funkcjonują tutaj również trzy oczyszczalnie ścieków w miejscowościach
Sosnowica, Turno i Zienki32. Całkowita długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi
15 km, przyłączone jest 227 gospodarstw. Na terenie gminy funkcjonują 3
oczyszczalnie w miejscowościach Sosnowica, Turno i Zienki oraz 35 oczyszczalni
zagrodowych.
Tabela 36 Lokalizacja zagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Sosnowica.
Nazwa miejscowości
Sosnowica
Turno
Zienki
Nowy Orzechów
Stary Orzechów
Górki
Olchówka
Mościska
Kropiwki

32

Zagrodowe
oczyszczalnie
(liczba sztuk)
0
2
1
5
11
3
3
1
1

Oczyszczalnia ścieków w Zienkach w 2013 r. została kompleksowo zmodernizowana.(Źródło: UG Sosnowica).

55

Pieszowola

5

Komarówka
Lejno
Pasieka
Razem

1
1
1
35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Sosnowicy.
Tabela 37 Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnowica w latach 20102013.
Urządzenia sieciowe:
Jednostka miary
2010
Kanalizacja
długość czynnej sieci
km
15,0
kanalizacyjnej
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
szt.
201
zbiorowego zamieszkania
ludność korzystająca z
osoba
705
sieci kanalizacyjnej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
kanalizacja
%
25,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2011

2012

2013

15,0

15,0

15,0

193

193

196

703

697

705

25,6

25,5

25,9

W ciągu najbliższych lat planowana jest rozbudowa systemu kanalizacji. Dbając
o stan środowiska naturalnego władze gminy zdecydowały ponadto o realizacji
projektów, które będą polegały na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczególnie praktyka ta stosowana będzie w miejscowościach, w których budowa
sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.
2.9.4. Sieć elektroenergetyczna i gazowa

Sieć elektryczna obejmuje całą gminę Sosnowica, jest modernizowana i stale
konserwowana. Zaopatrzenie gminy Sosnowica w energię elektryczną odbywa się
z Krajowego Systemu Energetycznego oraz elektrociepłowni Lublin Wrotków o mocy
elektrycznej 235 MW oddanej do użytku w 2002 r. Przez teren Gminy nie
przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia. Prąd dostarczany jest liniami
średniego
napięcia
biegnącymi
przeważnie
wzdłuż
głównych
szlaków
komunikacyjnych.
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy Sosnowica obsługiwani są przez
Zamojską Korporację Energetyczną S.A. Jednostką podlegającą pod ZKE jest Zakład
Energetyczny we Włodawie, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą energii dla
odbiorców na terenie gminy.

Gmina Sosnowica, podobnie jak cały powiat parczewski, nie jest zgazyfikowana,
w związku z czym gospodarka cieplna na tym obszarze oparta jest na kotłowniach
przydomowych opalanych głównie węglem, miałem i drewnem. Stanowią one główne
źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w postaci tzw. niskiej emisji.
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Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji może być zastosowanie odnawialnych
źródeł energii.
2.9.5. Sieć telekomunikacyjna
Łączność na terenie gminy oparta jest na centralach automatycznych. Głównym
operatorem jest Orange Polska S.A. Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii
komórkowej wszystkich operatorów dostępnych na rynku polskim. Przewiduje się
dalsze unowocześnianie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykorzystanie
środków strukturalnych w celu stworzenia i rozbudowy bezprzewodowego,
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

2.10. Jakość rządzenia
Jakość rządzenia jest pojęciem bardzo szerokim i dotyczy wielu aspektów Życia
społecznego i gospodarczego gminy. Na potrzeby niniejszego opracowania
skoncentrowano się przede wszystkim na praktyce planowania strategicznego oraz
jej realizacji, działaniach promocyjnych, a także jakości i kompetencji zatrudnionej
kadry urzędniczej.
Gmina Sosnowica posiada większość wymaganych prawem dokumentów
strategicznych. Ogólne założenia polityki rozwoju realizowane były w oparciu
o „Strategię Rozwoju Gminy Sosnowica33" opracowaną w 2000 roku
i zaktualizowaną w 2008 roku34.
Polityka w zakresie ochrony środowiska w gminie została uregulowana w Program
Ochrony Środowiska Z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnowica.
Natomiast kwestie związane z polityką społeczną zostały zawarte w „Gminnej
strategii rozwiązywania problemów społecznych"35.
Od 2007 gmina prowadzi nasilone działania związane z promocją gminy
i jej oferty turystycznej. Strona internetowa „Centrum Turystyczne Sosnowicy”
informuje o walorach gminy Sosnowica, aktualnych i wydarzeniami, bazie
turystycznej, można także obejrzeć galerię zdjęć i transmitowany na żywo obraz
z terenu gminy. Istotnymi działaniami, na przyszłość, które mogą zwiększyć
rozpoznawalność gminy na arenie międzynarodowej i krajowej oraz przyciągnąć
turystów i inwestorów zewnętrznych, mogą być m.in, uczestnictwo w targach
krajowych i międzynarodowych, prowadzenie aktywnej polityki współpracy
międzynarodowej, a także kreowanie i promocja produktów lokalnych.
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
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”.
34 Uchwalona Uchwałą Nr XIV/85/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 29 lutego 2008 roku.
35 Uchwała nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Sosnowica z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica na lata 2014-2020.
33
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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 budżetu gminy
Budżet Gminy jest planem rocznym zawierającym dochody i wydatki związane
z finansowaniem zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej. Możliwości rozwoju gminy limitują osiągane dochody budżetowe.
W pozycjach przychodów można wyróżnić różnego rodzaju subwencje i dotacje oraz
dochody własne - podatki i opłaty gminne. Wśród wydatków są dwie pozycje:
wydatki bieżące i inwestycje. Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia
sfery budżetowej i wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie między innymi
różnych obiektów będących w gestii gminy. Budżet Gminy objęto analizą
historyczną w latach 2011 - 2014.
Dochody budżetu Gminy Sosnowica w latach 2011 – 2013 przedstawione zostały w
zestawieniu zamieszczonym poniżej.
Tabela 38 Dochody budżetu gminy w latach 2011 – 2013.

Lata

Dochody ogółem

Dochody własne

Udział dochodów
własnych w
dochodach gminy

Wzrost
dochodów
budżetu w
stosunku do
roku
poprzedniego

2011

8 681 103,19

2 520 817,19

29%

….

2012

8 716 357,99

3 032 675,70

35%

0,41%

2013

8 840 109,80

3 157 797,22

36%

1,42%

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica oraz www.stat.gov.pl.

Tabela 39 Dochody i dochody własne budżetu gminy w latach 2011 – 2013.

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica oraz www.stat.gov.pl.
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Analiza powyższych danych wskazuje na trwały, znacznie przewyższający inflację
wzrost dochodów Gminy, co sprawia, że posiada ona systematycznie coraz więcej
środków na realizację swoich zadań. Dochody własne utrzymują się na raczej
stałym poziomie wynoszącym przeciętnie 35% dochodów.
W porównaniu z innymi gminami województwa, Gmina Sosnowica wypada dosyć
dobrze, jeśli porównamy dochody budżetowe ogółem i dochody własne budżetu
gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Tendencje zmian dochodów budżetu gminy Sosnowica w latach 2011 – 2013 są
bardzo optymistyczne. Na powyższym wykresie widać, iż wzrost dochodów budżetu
gminy jest spowodowany przede wszystkim wzrostem dochodów własnych,
subwencji i dotacji. Na ww. rycinie nie uwzględniono dochody ze źródeł
pozabudżetowych. Ze względu na brak danych w w/w zakresie.
Tabela 40 Struktura dochodów.
Lata

Dochody
ogółem

Dochody własne

Dotacje

Subwencje

2011

8 681 103,19

2 520 817,19

3 185 849,81

2 909 189,00

2012

8 716 357,99

3 032 675,70

2 680 789,41

2 953 549,00

2013

8 840 109,80

3 157 797,22

2 510 777,56

3 111 185,00

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica oraz www.stat.gov.pl.

Dość ciekawie wygląda natomiast porównanie dochodów i wydatków budżetu Gminy
w latach 2011–2014. Widać, że gmina dysponuje potencjałem, bo jest w stanie
wygenerować nadwyżkę dochodów nad wydatkami (2012, 2014r.). Daje to Gminie
bardzo duże możliwości finansowe i pozwala jej ubiegać się o dotacje m.in.
z funduszy strukturalnych na realizację niezbędnych inwestycji. A te z kolei
generują często dodatkowe wydatki, mające ujemny wpływ na osiągany wynik.
Tabela 41 Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2011 – 2014.
Lata
2011
2012

Wydatki ogółem

Dochody ogółem

Dochody - wydatki

8 908 915,63

8 681 103,19

-227 812,44

8 178 263,27

8 716 357,99

538 094,72

8 840 109,80
9 254 187,26
-414 077,46
10 178 225,00
10 973 003,45
2014
794 778,45
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica oraz www.stat.gov.pl.
2013
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Wykres 2 Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2011 – 2014.

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica.

Tabela 42 Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Sosnowica w latach 2011– 2014.
Lata

Wydatki ogółem

wydatki
inwestycyjne

Udział wydatków
inwestycyjnych w
wydatkach Gminy

2011

8 908 915,63

1 408 283,13

15,81%

2012

8 178 263,27

636 541,64

7,78%

2013

9 254 187,26
10 178 225,00

1 751 285,48

18,92%

2 122 866,83

20,86%

2014

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica.

W wydatkach inwestycyjnych widoczna pojawiająca się po 2012 roku niekorzystna
tendencja spadku wydatków inwestycyjnych, natomiast już w kolejnych latach
wydatki te stale rosną.
Tabela 43 Wydatki budżetu gminy.
Lata
2011
2012

Wydatki
ogółem

Wydatki
oświatowe

Wydatki
inwestycyjne

Wydatki
Inwestycyjne
/wydatki
ogółem

Wydatki oświatowe
/wydatki
ogółem

8 908 915,63

2153561,16

1 408 283,13

15,81%

24,17%

8 178 263,27

2384177,93

636 541,64

7,78%

29,15%

2013

9 254 187,26

2472070,05

1 751 285,48

18,92%

26,71%

2014

10 178 225,00

2598129,38

2 122 866,83

20,86%

25,53%

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UG Sosnowica.

Jak widać na powyższym wykresie, wydatków budżetu gminy na oświatę utrzymują
się na stałym poziomie 25%. Jest to pozytywna tendencja w stosunku do danych
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historycznych, gdy w 2004 roku sięgnęły one 48,3% ogółu wydatków. W 2014 roku
subwencja oświatowa dla Gminy Sosnowica wyniosła jedynie 2 598 129,38 zł36,
pozyskane dotacje 104 779,73 zł, gdy tymczasem wydatki wyniosły 2 598 129,38 zł,
gmina dołożyła do wydatków oświatowych 688.317,65 zł, Co stanowi średnią kwotę
dopłat gmin do działalności edukacyjnej
Niepokojący w 2012 roku był niski poziom wydatków inwestycyjnych, wyniosły
jedynie 7,78%wszystkich wydatków, natomiast już w kolejnych latach wydatki te
stale rosły. W latach 2011–2014 udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
budżetu wynosił średnio zaledwie 15,84%.
Tabela 44 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sosnowica w 2013 roku.
Wydatki
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na transport i łączność
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
Wydatki na oświatę i wychowanie
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
Wydatki na ochronę zdrowia
Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki na kulturę fizyczną i sport
Wydatki na administrację publiczną
Wydatki z budżetu ogółem

Kwota
1789932,72
119805,20
550649,66
16037,49
2605897,3
293175,31
32945,37
1885843,9
10167,99
1459261,6
8 763 716,54

Źródło: www.stat.gov.pl

Wykres 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy Sosnowica w roku 2013.

Źródło: www.stat.gov.pl

Wydatki oświatowe stanowią 30% wydatków z budżetu Gminy Sosnowica w 2013
roku i są największą pozycją po stronie wydatków. Następne miejsce zajmują
36

UG Sosnowica.
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wydatki na pomoc społeczną (22%) na rolnictwo i łowiectwo (21%) i administrację
publiczną (17%), Pozostałe wydatki nie przekraczają łącznie 12 %.
Należy dążyć do zwiększania dochodów własnych oraz wzrostu ich udziału
w dochodach ogółem, ponieważ jest to grupa dochodów w znacznej części zależna od
władz decyzyjnych gminy. Im większy udział dochodów własnych w budżecie, tym
łatwiejszy jest proces prognozowania budżetu na lata następne. Na wzrost
dochodów własnych ma wpływ wzrost lokalnej bazy ekonomicznej, m. in. w wyniku
realizowanych inwestycji. Duży nacisk należy położyć na rozwój działalności
gospodarczej. To z kolei wpłynie na zwiększenie bazy podatkowej. Władze gminy
powinny dążyć do wzrostu wpływów budżetowych – zarówno własnych, jak
i zewnętrznych. Zwiększanie środków budżetowych daje możliwość zwiększenia
potencjału inwestycyjnego oraz lepszego zarządzania gminą.

2.11. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju
Rozwój Gminy Sosnowica, podobnie jak i zdecydowanej większości tego typu
jednostek samorządowych, będzie uzależniony od szeregu czynników zewnętrznych.
Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój, natomiast inne mogą
w sposób istotny przyczynić się do ograniczenia natężenia korzystnych zjawisk
rozwojowych.
W niniejszej analizie przedstawiona została krótka charakterystyka najważniejszych
pozytywnych i negatywnych zjawisk, mogących w znaczący sposób wpłynąć na
dalszy rozwój gminy. Od precyzyjnego określenia roli i znaczenia tych zjawisk zależy
w dużej mierze właściwe określenie strategicznej wizji rozwoju gminy.
Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój
gminy, należy z pewnością zaliczyć:
 Przemiany w wymiarze przestrzennym, społecznym, gospodarczym i
technologicznym dokonujące się na poziomie regionalnym. Województwo
lubelskie, pomimo ogólnego postępu gospodarczego notowanego
w ostatnich latach, nadal zaliczane jest do regionów słabych strukturalnie.
Z licznych analiz oceniających możliwy wpływ innowacji na rozwój całego
województwa wynika, że w dłuższej perspektywie czasu należy spodziewać
się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z rozwojem proinnowacyjnej
gospodarki, napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem
przedsiębiorczości, a także wzrostem potencjału OZE. Należy przypuszczać,
że również Gmina Sosnowica będzie objęta częścią pozytywnych procesów
rozwojowych zachodzących na obszarze Polski Wschodniej i Wwojewództwa
lubelskiego.
 Transfer do regionu znacznych środków finansowych związanych
z realizacją przez Polskę programów współfinansowanych przez Unię
Europejską. Województwo lubelskie charakteryzuje się niższą wartością
wielu wskaźników w porównaniu do średnich wartości w Polsce oraz UE,
również wskaźników kluczowych wskazanych w Strategii Europa 2020.
Od wielkości i efektywności wykorzystania tych środków będzie między
innymi w dużej mierze zależał rozwój społeczności lokalnych, w tym
również Gminy Sosnowica.
 Zwiększenie potencjału wiedzy, zaawansowania technologicznego ma
następować w sposób selektywny, tj. z wyraźną preferencją dla dziedzin
związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Rozwój
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sektora odnawialnych źródeł energii to mocny impuls rozwojowy dla kraju
i poszczególnych regionów. W dłuższej perspektywie czasowej należy się
spodziewać napływu nowych technologii i rozwiązań, a popyt na
odnawialne surowce energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskich
alternatywę dla modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe szanse na
różnicowanie działalności gospodarczej na wsi.
 Rosnące
znaczenie
walorów
przyrodniczych
i
kulturowych
w rozwoju różnych form turystyki. W ciągu najbliższych lat turystyka
będzie stanowiła jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki
zarówno w Europie jak i Polsce. Rynek usług turystycznych będzie w dużej
mierze kształtowany przez kompleksowe produkty turystyczne, które w
dużym stopniu oparte będą na lokalnych walorach przyrodniczych
i kulturowych.
 Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii - założenia polityki
energetycznej Wspólnoty Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze
źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem w krajach Unii
Europejskiej do 2020 roku. W dłuższej perspektywie należy 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 różnicowanie działalności gospodarczej
na wsi.
Wyzwaniami horyzontalnymi dla rozwoju gmin województwa lubelskiego są
przede wszystkim:
1. Niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa,
migracje mieszkańców), które oddziałują na edukację, rynek pracy oraz
usługi publiczne,
2. Konieczność zmiany struktury gospodarki, co będzie wymagało
znacznego wysiłku na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz dostosowania
kwalifikacji mieszkańców do wymagań nowoczesnego rynku pracy,
3. Nniedostatki
infrastrukturalne,
które
warunkują
podniesienie
atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i zamieszkania.
Natomiast do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć
możliwości rozwojowe gminy należy zaliczyć:
 Dużą konkurencja gmin sąsiednich, posiadających zbliżone
warunki środowiskowe i kulturowe. Wynika to ze specyficznego
położenia gminy na terenie Pojezierza Łęczyńskiego.
 Peryferyjne położenie 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 emigracja ludzi młodych za granicę – wzrastające
możliwości dostępu do europejskiego rynku pracy, połączone
z brakiem realnych możliwości zatrudnienia w miejscu
zamieszkania powoduje, że coraz więcej młodych i dobrze
wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza
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granicami województwa i kraju. Proces ten zaczyna już 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
lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk emigracyjnych może
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 może prowadzić do upadku znacznej części
małych i nierentownych gospodarstw rolnych. Uwzględniając
przy tym dużą liczbę zatrudnionych w rolnictwie, upadek wielu
gospodarstw rolnych mógłby spowodować poważne problemy
społeczne na poziomie lokalnym, znacznie ograniczając możliwości
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 środków z Unii Europejskiej na realizację celów
Strategii Europa 2020, która koncentruje się przede wszystkim na
rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich. Ponadto w nowej
perspektywie finansowej wiele środków jest przeznaczone na
miasta subregionalne, które wzmocnią i usprawnią swoje funkcje
gospodarcze, kulturowe, edukacyjne, z których – także dzięki ich
lepszemu skomunikowaniu z otoczeniem– będą szeroko korzystali
mieszkańcy otaczających obszarów. Takie podejście spowoduje
konieczność poszukiwania innych środków na inwestycje na
terenach wiejskich, może także doprowadzić do sytuacji, w której
tylko niewielka część samorządów lokalnych będzie mogła uzyskać
wsparcie na modernizację podstawowej infrastruktury technicznej
i społecznej.
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3. ANALIZA SWOT
3.1. Charakterystyka analizy SWOT
Analiza SWOT jest metodą pozycjonowania i oceny zalecaną
w tworzeniu długoletnich planów rozwoju, planów restrukturyzacyjnych.
Stanowi instrument służący 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
(zagrożenie). 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 również 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 (zagrożenia) 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 wdrażaniu. W zależności od przyjętej
filozofii działania (zwanej często: intencją strategiczną), instrumenty
te mogą być ukierunkowane dwojako:
 Stawiać głównie na wykorzystywanie zidentyfikowanych szans
i wzmacnianie silnych stron gminy;
 Likwidować
zdiagnozowane
słabe
strony
i minimalizować
zagrożenia.
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 zagrożenia
dla jej rozwoju. Analiza SWOT w takiej formie jest uzupełnieniem opisu
aktualnej sytuacji w danej jednostce samorządu terytorialnego oraz
związanych z nią danych statystycznych. Duża zaletą tej metody jest
przede wszystkim syntetyczne ujmowanie głównych czynników
warunkujących rozwój.
Przedmiotem analizy SWOT, prowadzonej dla zintegrowanych programów
o charakterze społeczno-gospodarczym są złożone zagadnienia (zasoby,
właściwości,
procesy,
zjawiska)
będące
podstawą
rozwoju
i konkurencyjności gminy oraz warunków tworzenia miejsc pracy. Należy
jednocześnie podkreślić, iż treść analizy SWOT w dużej części jest
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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 użyteczności 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 także ocena problemowa wykorzystująca
dotychczasowe osiągnięcia rozwojowe gminy.
Efektem wstępnego wartościowania jest zestawienie – w każdym
z wymienionych powyżej obszarów – zmiennych potencjału wewnętrznego
w postaci atutów (S) i słabości (W). Powinno ono uszeregować zmienne
potencjału wg wartości ich siły, korzystności lub niekorzystności (jak duży
jest atut lub słabość) oraz znaczenia dla przyszłych losów gminy (waga).
Tabela 45 Schemat analizy atutów i słabości w analizie SWOT.
Lp.

Obszary (wymiary)
potencjału

1.

Baza ekonomiczna

2.

Infrastruktura ekonomiczna

3.

…

4.

…

Atuty (siła dodatnia)
zmienna
siła wag
a
a) ……………
b) ……………
c) ……………
d) ……………
a) ……………
b) ……………
c) ……………
d) ……………

……
……
……
……
.....
......
......
......

……
……
……
……
.......
.......
.......
.......

Słabości (siła ujemna)
zmienna
siła wag
a
a) ………………
b) ………………
c) ………………
d) ………………
a) ………………
b) ………………
c) ………………
d) ………………

……
……
……
……
.....
......
......
......

……
……
……
……
.......
.......
.......
.......

…

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
należy rozumieć jako ogół procesów, zjawisk o charakterze systemowym
a także 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.
Określenie otoczenia dla tak złożonej 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 zagrożeń (dla przyszłości gminy). Można przyjąć,
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że zgodnie z metodologią diagnozy strategicznej otoczenia, dokonuje się
segmentacji otoczenia dla gminy wg metody przedstawionej w tabeli
zamieszczonej poniżej.
Tabela 46 Segmentacja otoczenia dla potrzeb analizy SWOT.
Segment
Otoczenie systemowe
Otoczenie
konkurencyjne
Grupy interesariuszy

Opis
Ekonomiczne, technologiczne, społeczno-kulturowe, politycznoprawne, demograficzne, międzynarodowe
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
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 może mieć charakter korzystny (szanse – O)
lub niekorzystny (zagrożenia – T), o różnym stopniu nasilenia. Kryterium
wartościowania zmiennych potencjału otoczenia stanowi sama właściwość
procesu, zjawiska lub zachowania, ale również ich odniesienie
do określonego wymiaru potencjału wewnętrznego gminy (ten sam proces
lub zjawisko może stwarzać zróżnicowane warunki, co do kierunku
i poziomu nasilenia aktywności gminy w różnych obszarach swego
potencjału). Stąd przyjmuje się, że 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 duża jest
szansa
lub
zagrożenie)
i znaczenia
kształtowanych
warunków
zewnętrznych dla przyszłych losów gminy (waga).
Tabela 47 Schemat analizy szans i zagrożeń w analizie SWOT.
Lp.

Obszary (wymiary)
potencjału

1.

Baza ekonomiczna

2.

Infrastruktura ekonomiczna

3.
4.
…

…
…

Szanse
(warunki korzystne)
zmienna
siła waga
a) ……………
b) ……………
c) ……………
d) ……………
a) ……………
b) ……………
c) ……………
d) ……………

……
……
……
……
.....
......
......
......

……
……
……
……
.......
.......
.......
.......

Zagrożenia
(warunki niekorzystne)
zmienna
siła waga
a) ………………
b) ………………
c) ………………
d) ………………
a) ………………
b) ………………
c) ………………
d) ………………

……
……
……
……
.....
......
......
......

……
……
……
……
.......
.......
.......
.......

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 każdą
zidentyfikowaną parą zmiennych obu potencjałów. Relacje te mogą mieć
zróżnicowany 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 różnych kryteriów, w zależności od celu analizy.
Podstawowym wnioskowaniem o charakterze konstrukcyjnym jest
formułowanie opcji strategicznych dla rozwoju gminy. Zakładając, że 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”), można poprzez odpowiednie grupowanie zmiennych obu
potencjałów poszukiwać opcji strategicznej jako kierunkowej modyfikacji
potencjału wewnętrznego gminy. Można 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 możliwości 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 odłożony w czasie – tzw. „strategia
powolna”.

3.3. Analiza SWOT
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy
w ramach sześciu wyodrębnionych obszarów. Należą do nich:
 Położenie i warunki naturalne;
 Dziedzictwo kulturowe;
 Społeczeństwo i jego aktywność;
 Infrastruktura społeczna;
 Infrastruktura techniczna;
 Gospodarka i jej konkurencyjność

SWOT

gminy

Wyniki analizy odnoszące się do powyższych obszarów zostały przedstawione w
poniższych zestawieniach.
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Tabela 48 Macierz SWOT dla obszaru „Położenie i warunki naturalne”.
Silne strony
1. Położenie
na
obszarze
cennym
przyrodniczo w pobliżu wschodniej
granicy kraju;
2. Dobra
dostępność
komunikacyjna
gminy poprzez sieć dróg powiatowych
i wojewódzkich;
3. Bogate zasoby przyrodnicze gminy
i nieskażone środowisko naturalne;
4. Położenie
w
stosunkowo
bliskiej
odległości od ośrodków miejskich,
umożliwiające
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 różnej genezie oraz
stawy wykorzystywane rekreacyjnie lub
gospodarczo do hodowli ryb;
7. Wysoka lesistość gminy; i duża
powierzchnia obszarów chronionych.

Szanse
1. Pozyskanie kapitału zewnętrznego na
obszar gminy;
2. Wykorzystanie środków i dotacji z Unii
Europejskiej związanych w
szczególności z rozwojem turystyki i
rekreacji, ochroną bioróżnorodności i
produkcji ekologicznej;
3. Modernizacja istniejących i budowa
nowych ścieżek dydaktycznych,
rowerowych, szlaków turystycznych;
4. Rozwój infrastruktury technicznej;
5. Modernizacja istniejącej sieci dróg;
6. Rozwój turystyki i agroturystyki;
7. Zwiększenie świadomość mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska;
8. Wzrost zainteresowania turystów
regionami o „czystym” środowisku
naturalnym;
9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
10. Zwiększenie zaangażowania
mieszkańców w życie społeczne i
kulturalne gminy;
11. Współpraca z LGD "Polesie” i LGR
Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza”.
12. Współpraca z gminami wchodzącymi
w skład Włodawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
13. Nawiązanie partnerstw lokalnych dla
rozwoju gminy.

Słabe strony
1. Położenie na uboczu, poza głównymi
szlakami komunikacyjnymi;
2. Brak na terenie gminy drogi krajowej
zapewniającej bezpośrednią dostępność
do
głównych
szlaków
komunikacyjnych;
3. Brak odpowiedniego zagospodarowania
terenów wokół obiektów turystycznych
i rekreacyjnych (parkingi, punkty
widokowe, ścieżki rowerowe;
4. Silnie zakwaszone gleby, słabej jakości,
w większości wymagające nawożenia;
5. Obszar zagrożony suszą z uwagi na
bardzo niskie roczne sumy opadów;
6. Słaba jakość wód w rzekach, kanale
oraz jeziorach, które tylko okresowo są
dopuszczone do kąpieli;
7. Ograniczenia inwestycyjne wynikające
z dużej powierzchni obszarów leśnych i
chronionych;
8. Brak możliwości eksploatacji surowców
mineralnych z uwagi na sąsiedztwo
obszarów chronionych;
9. Niski poziom wykorzystania instalacji
OZE na terenie gminy.
Zagrożenia
1. Zwiększający się zakres zadań
własnych gminy przy braku wsparcia
finansowego z budżetu państwa;
2. Niski poziom środków budżetowych
gminy na realizację zadań
inwestycyjnych;
3. Skomplikowane procedury
pozyskiwania środków UE;
4. Niska dostępność komunikacyjna;
5. Peryferyzacja regionu;
6. Niekontrolowany rozwój zabudowy
rekreacyjnej (liczne samowole
budowlane);
7. Sąsiedztwo gmin o zbliżonych walorach
przyrodniczych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych.
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Podsumowując powyższą analizę, należy stwierdzić, iż do podstawowych atutów
gminy Sosnowica należy zaliczyć położenie geograficzne i warunki naturalne,
a w szczególności dobrą dostępność komunikacyjną, położenie w pobliżu granicy
państwa oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wyjątkowym walorem gminy są
też bogate zasoby środowiska naturalnego, przejawiające się w wysokiej lesistości,
dużej powierzchni obszarów chronionych oraz licznie występującym tutaj
zbiornikom wodnym. Umiejętne wykorzystanie tego faktu w przyszłości będzie miało
duże znaczenie w kształtowaniu kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego.
Tabela 49 Macierz SWOT dla obszaru „Dziedzictwo kulturowe”.
Silne strony
1. Bogata i urozmaicona przeszłość
historyczna;
2. Występowanie
licznych
obiektów
zabytkowych;
3. Duże
nagromadzenie
stanowisk
archeologicznych na terenie gminy;
4. Występowanie licznych miejsc pamięci;
5. Wielokulturowe tradycje gminy;
6. Kultywowanie
tradycji
i
pamięć
o osobach zasłużonych w historii
gminy;
7. Duża aktywność mieszkańców gminy w
zakresie kultywowania tradycji (np.
ginące zawody);
8. Funkcjonowanie na terenie gminy
Centrum
Turystycznego
dostosowanego
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

Słabe strony
1. Zły
stan
niektórych
obiektów
zabytkowych;
2. Brak w budżecie 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 produktu lokalnego będącego
symbolem gminy.

Szanse
1. Pozyskanie
zewnętrznych
środków
finansowych na ochronę dziedzictwa
kulturowego;
2. Podniesienie
atrakcyjności
gminy
poprzez utworzenie lokalnego punktu
informacji turystycznej oraz ośrodka
dokumentującego
i
promującego
walory kulturowe;
3. Renowacja
obiektów
dziedzictwa
kulturowego;
4. Efektywne
wykorzystanie
obiektów
zabytkowych
jako
stymulatorów
rozwoju
gospodarczego,
w
tym
w szczególności turystyki;
5. Stworzenie przestrzeni do rozwoju
wartości artystycznych, kultywowania
poczucia piękna lokalnej przyrody ;
6. Kreowanie
i
rozwój
produktów
lokalnych.

Zagrożenia
1. Małe nakłady finansowe na ochronę
dziedzictwa kulturowego;
2. Postępująca dewastacja obiektów
dziedzictwa kulturowego;
3. Nieefektywna promocja walorów
kulturowych gminy;
4. Brak systemu ochrony zabytków typu
kapliczki przydrożne, obiekty
sepulkralne (stare cmentarze) itp.

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 elementami
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej stwarzają one możliwość rozwoju
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turystyki, a co za tym idzie rozwoju miejscowej przedsiębiorczości
i rolnictwa wyspecjalizowanych w świadczeniu stosownych usług.
Tabela 50 Macierz SWOT dla obszaru „Społeczeństwo i jego aktywność”.
Silne strony
1. Duży odsetek osób w wieku
produkcyjnym;
2. Duża liczba wykształconej młodzieży;
3. Dobra dostępność do edukacji i usług
pomocy społecznej;
4. Zainteresowanie mieszkańców
prowadzeniem aktywnej działalności w
różnych sferach;
5. Duża aktywność wyborcza;
6. Dobre warunki środowiskowe
wpływające korzystnie na stan zdrowia
mieszkańców;

Słabe strony
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 specjalistów zatrudnionych
w branżach dotyczących rozwoju
zasobów ludzkich;

Szanse
1. Kreowanie ośrodków gminnych jako
lokalnych centrów rozwoju;
2. Dostępność
funduszy
unijnych
przeznaczonych na rozwój zasobów
ludzkich;
3. Wdrożenie
prorodzinnej
polityki
państwa;
4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich;
5. Wzrost
poziomu
wykształcenia
mieszkańców gminy;
6. Opracowanie mechanizmu wspierania
organizacji
pozarządowych
działających w różnych sferach życia
społecznego i gospodarczego;
7. Animacja społeczno-kulturalna;
8. Wzrost partycypacji społecznej,
zwiększenie aktywności mieszkańców
gminy.
9. Organizacja cyklicznej, tematycznej
imprezy
promocyjnej
o zasięgu
ponadlokalnym na bazie dostępnych
zasobów: sieci zabytków, szlaków
turystycznych
oraz
posiadanego
zaplecza turystycznego.

Zagrożenia
1. Niekorzystne trendy demograficzne;
2. Frustracja
rolników
wynikająca
z aktualnych
ekonomicznych
warunków życia na wsi;
3. Odpływ młodych i wykształconych
osób;
4. Niska aktywność w dziedzinie rozwoju
działalności pozarolniczej;
5. Zaawansowany wiek i niski poziom
wykształcenia mieszkańców obszarów
wiejskich;
6. Pogarszanie się poziomu zdrowia
mieszkańców z powodu ubóstwa
i patologii
7. Ubożenie
ludności
regionu,
marginalizacja
grup
społeczno–
zawodowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych.

Kluczem do poprawy obecnej sytuacji i rozwoju, sprzyjającego włączeniu
społecznemu, powinny być działania ukierunkowane na stały wzrost poziomu
zatrudnienia i dochodów mieszkańców, a także 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 również podjęcie
działań w zakresie wspierania właściwej polityki społecznej. Jej głównym elementem

71

powinno być wspieranie rodziny jako podstawowej i najważniejszej instytucji życia
społecznego, a także poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Istotnym kierunkiem
działań uzupełniających prorozwojową politykę społeczną, powinien być wzrost
integracji społecznej oraz ograniczanie poziomu ubóstwa, głównie poprzez
wyrównywanie szans osób narażonych na wykluczenie społeczne, organizację
sprawnego systemu pomocy społecznej, realizację działań prowadzących do
zwiększenia aktywności mieszkańców, a także wspierania spójności społecznej
i terytorialnej gminy. Należy przy tym zauważyć, iż elementem warunkującym
efektywność powyższych działań będą kwalifikacje kadry świadczącej stosowne
usługi.
Tabela 51 Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura społeczna”.
Silne strony
1. Dobre warunki mieszkaniowe;
2. Dobry dostęp do edukacji na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym;
3. Funkcjonowanie na terenie gminy
placówek oferujących różne usługi
społeczne;
4. Dobra baza lokalowa do prowadzenia
działalności kulturalnej i sportowej;
5. Funkcjonowanie na terenie gminy
NZOZ-u oraz aptek;
6. Funkcjonowanie na terenie gminy
Centrum
Turystycznego
dostosowanego
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych;
7. Dobrze
rozwinięta
sieć
obiektów
turystycznych na terenie gminy;
8. Dostęp do sieci szerokopasmowego
Internetu;
9. Zmodernizowana
infrastruktura
informatyczna,
umożliwiająca
elektroniczny dostęp do korzystania
z usług publicznych.
10. Opracowany
Lokalny
Program
Rewitalizacji gminy Sosnowica.
Szanse
1. Możliwość pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na rozbudowę
i
modernizację
infrastruktury
społecznej;
2. Możliwość pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na ich realizację
Lokalnego Programu Rewitalizacji;
3. Zagospodarowanie i uspołecznienie
świetlic wiejskich;
4. Wzrost
dostępności
do
usług
społecznych,
m.in.
poprzez
zastosowanie nowoczesnych technik
informacyjnych i edukacyjnych;
5. Stworzenie programów edukacyjnych
uczących młodzież przedsiębiorczości;
6. Rewitalizacja
przestrzenna,
gospodarcza i społeczna miejscowości;
7. Poprawa jakości i wdrażanie systemów
zarządzania usługami publicznymi.

Słabe strony
1. Niski standard mieszkań;
2. Konieczność dowożenia dzieci do szkół;
3. Brak
środków
finansowych
na
infrastrukturę społeczną;
4. Słabe wyposażenie szkół w sprzęt
dydaktyczny;
5. Brak Ośrodka wsparcia dla osób
niepełnosprawnych i zaawansowanych
wiekowo;
6. Brak zagospodarowania przestrzeni
wspólnej mieszkańców (m.in. Parku
w Sosnowicy);
7. Brak konkurencji na rynku usług
zdrowotnych;
8. Niewystarczające
wyposażenie
w drobną infrastrukturę (boiska, place
zabaw, przystanie, ścieżki rowerowe,
trasy spacerowe, miejsca biwakowe
itp.);

Zagrożenia
1. Duża konkurencja w pozyskiwaniu
środków strukturalnych;
2. Skomplikowana procedura aplikowania
o fundusze strukturalne;
3. Odpływ mieszkańców z terenu gminy;
4. Niedostosowanie środków unijnych do
potrzeb samorządów lokalnych –
niewłaściwa
alokacja
środków
finansowych;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych.
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Należy zauważyć, iż infrastruktura społeczna na terenie gminy jest dobrze
rozwinięta. Panują tu dość dobre warunki mieszkaniowe, a wartym wskazania
mankamentem jest zróżnicowanie standardu poszczególnych mieszkań. Istotnym
czynnikiem mającym wpływ na jakość życia mieszkańców jest dostęp gminy do
szerokopasmowego Internetu oraz umożliwienie korzystania z usług publicznych za
pośrednictwem Internetu.
Sieć placówek istniejących na terenie gminy zapewnia dostęp do różnego typu usług
społecznych. Natomiast istotnymi mankamentami są
niezadawalający stan
techniczny niektórych obiektów (w tym w szczególności wspierających osoby
niepełnosprawne i zaawansowane wiekowo i niewystarczające wyposażenie szkół
w sprzęt dydaktyczny. Ponadto pewne problemy organizacyjne powodują
konieczność dowożenia uczniów do szkół, które pracują w systemie bezzmianowym.
Należy ponadto zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość obiektów sportowych
i rekreacyjnych (place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe itp.), co jest istotnym
ograniczeniem w kontekście planowanego rozwoju usług turystycznych.
Ważnym wyzwaniem gminy, ze względu na infrastrukturę społeczną
i gospodarczą będzie zaangażowanie mieszkańców w aktywną realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji, a także dalszy rozwój usług komunikacyjnych i
informacyjnych.
Tabela 52 Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura techniczna”.
Silne strony
1. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych;
2. Obecność na terenie gminy dwóch dróg
wojewódzkich zapewniających
dostępność komunikacyjną do
głównych szlaków drożnych;
3. Poziom informatyzacji gminy;
4. Poziom zwodociągowania gminy;
5. Funkcjonowanie na terenie gminy
oczyszczalni ścieków posiadających
rezerwę „mocy przerobowych”;
6. Funkcjonowanie sieci kanalizacji
sanitarnej;
7. Realizacja działań zmierzających do
uporządkowania gospodarki odpadami.
Szanse
1. Pozyskanie środków finansowych z UE
na budowę, rozbudowę 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;
5. Poprawa efektywności energetycznej
budynków zlokalizowanych na terenie
gminy;
6. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i
wykorzystanie potencjału OZE przez
mieszkańców.

Słabe strony
1. Niewielki odsetek dróg gminnych
posiadających nawierzchnię
bitumiczną;
2. Brak na terenie gminy dróg krajowych;
3. Niekompletne zwodociągowanie gminy;
4. Niewielkie skanalizowanie gminy;
5. Niewielka oferta inwestycyjna gminy –
uzbrojone tereny inwestycyjne;
6. Brak efektywnej gospodarki odpadami;
7. Zły stan techniczny oczyszczalni
ścieków w Sosnowicy;
8. Niski poziom wykorzystania instalacji
OZE na terenie gminy;
9. Brak sieci gazowej.
Zagrożenia
1.
Zahamowanie
rozwoju
gminy
ze
względu na słaby stan infrastruktury
technicznej;
2.
Degradacja środowiska naturalnego
gminy
wskutek
niedorozwoju
infrastruktury, w tym infrastruktury
ochrony środowiska;
3.
Skomplikowana procedura aplikowania
do funduszy strukturalnych.
4.
Duża konkurencja w pozyskiwaniu
środków strukturalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych.
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Ważnym wyzwaniem ze względu na rolę, jaką odgrywa w rozwoju gospodarczym
oraz tworzeniu korzystnych warunków życia, 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, zaopatrzenia w wodę oraz sieci kanalizacyjnej. Kolejnym
krokiem powinno być wdrożenie efektywnej gospodarki odpadami, co jest niezwykle
istotne w kontekście wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych a także
rozwój gospodarki niskoemisyjnej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.
Istotnym zadaniem może być rozszerzenie oferty inwestycyjnej gminy,
co może przyczynić się do lokowania na terenie gminy mało uciążliwych dla
środowiska inwestycji zewnętrznych, w tym obiektów, gdzie świadczone będą
wysokiej jakości usługi społeczne.
Tabela 53 Macierz SWOT dla obszaru „Gospodarka i konkurencyjność”.
Silne strony
1. Wzrastająca liczba podmiotów
gospodarczych;
2. Wysoka jakość środowiska umożliwia
rozwój produkcji ekologicznej;
3. Warunki naturalne sprzyjające
lokowaniu na terenie gminy inwestycji
związanych z obsługą ruchu
turystycznego
4. Naturalne rezerwy surowca drzewnego;
5. Wydzielone tereny inwestycyjne na
terenie gminy;
6. Elektroniczny dostęp do usług
publicznych;
7. Funkcjonowanie Centrum
Turystycznego promującego lokalnych
przedsiębiorców branży turystycznej;
8. Dostęp do sieci szerokopasmowego
Internetu.

Szanse
1. Możliwość rozwoju przedsiębiorczości
w kierunku wykorzystania zasobów
własnych
gminy
(walorów
przyrodniczych,
kulturalnych,
położenia, bogatej historii itp.);
2. Możliwość wykorzystania słabych gleb
do
produkcji
surowców
bioenergetycznych;
3. Nawiązanie współpracy z partnerami
zagranicznymi;
4. Możliwość specjalizacji w niszowych
sektorach produkcji i usług;
5. Stworzenie
systemu
doradztwa
i
wspierania
rozwoju
przedsiębiorczości;
6. Korzystanie z programów wsparcia dla
firm typu Start-Up
7. Promowanie istniejących na terenie
gminy firm;

Słabe strony
1. Małe zróżnicowanie 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.
Zagrożenia
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. Duży udział mikroprzedsiębiorstw
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw,
generujący stosunkowo niską wartość
dodaną;
5. Niska przeżywalność przedsiębiorstw
sektora MSP;
6. Brak kompleksowej teleinformatycznej
infrastruktury szerokopasmowej;
7. Brak instrumentów polityki rolnej
państwa zmierzających do poprawy
sytuacji rolnictwa;
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8. Uzbrojenie działek przeznaczonych na
tereny inwestycyjne
9. Kompleksowa obsługa inwestorów;
10. Rozwój i zdynamizowanie działalności
grup producenckich;
11. Ukierunkowanie produkcji rolnej na
gatunki
roślin
dostosowane
do
warunków glebowych;
12. Wielofunkcyjny
rozwój
obszarów
wiejskich;
13. Wspólna Polityka Rolna UE kładąca
nacisk na restrukturyzację sektora
rolno-spożywczego;
14. Wykorzystanie obszarów wiejskich do
rozwoju turystyki i ekoturystyki..

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 gminy są walory przyrodnicze,
które stwarzają podstawy do rozwoju turystyki i agroturystyki na bazie zasobów
własnych gminy. Wysoki potencjał środowiska gminy stwarza również korzystne
warunki do rozwoju rolnictwa ukierunkowanego na gatunki roślin dostosowane do
warunków
środowiskowych,
a
także
wskazuje
możliwość
specjalizacji
w niszowych sektorach produkcji i usług, w tym produkcji żywności 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 należy uznać nieefektywną
strukturę agrarną oraz dominacja tradycyjnych kierunków upraw. Ponadto niski
poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych nie sprzyja wdrażaniu
innowacyjnych technik upraw i hodowli. Poważnym ograniczeniem jest też brak
systemu zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji zewnętrznych
na terenie gminy. Należy również zwrócić uwagę na ograniczony dostęp do szkoleń
i doradztwa.
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4. WIZJA ROZWOJU
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 zagrożenia;
 Aktualnie obwiązujące dokumenty strategiczne, zarówno te
na poziomie powiatu parczewskiego, jak i wyższym – 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, że gmina Sosnowica boryka się
z wieloma poważnymi problemami rozwojowymi. Ogólnie można stwierdzić, że
problemy te są charakterystyczne dla wielu tego typu jednostek samorządu
terytorialnego wschodniej Polski i dotyczą głównie niedorozwoju podstawowej
infrastruktury technicznej oraz niskiej jakości zasobów ludzkich. Podkreślić należy,
iż czynniki te mają decydujący wpływ na słabo funkcjonującą gospodarkę lokalną,
zdominowaną
w dużym stopniu przez rozdrobnione i mało dochodowe rolnictwo oraz mało
rozwiniętą przedsiębiorczość pozarolniczą. Efektem tego jest to, iż słabo
funkcjonująca gospodarka nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom wystarczającej
ilości miejsc pracy, przez co sytuacja materialna i jakość życia wielu gospodarstw
domowych w gminie uzależniona jest w zbyt dużym stopniu od dochodów
pochodzących z różnych 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, że w wyniku wdrożenia działań zaproponowanych w niniejszej strategii,
nastąpi zauważalna poprawa sytuacji społeczno- gospodarczej w gminie. Poniżej
dokonano krótkiej projekcji pożądanego stanu rozwoju gminy, do jakiego należy
dążyć wdrażając 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, że 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 własne plany
i zamierzenia samodzielnie lub w ramach silnie rozwiniętego sektora
pozarządowego;
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 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.
Rysunek 10 Schematyczne przedstawienie wizji przyszłości gminy Sosnowica.
Obszar zamieszkały
przez nowoczesne
i aktywne społeczeństwo

Obszar aktywny
gospodarczo
i atrakcyjny dla turystów
oraz inwestorów
wewnętrznych
i zewnętrznych

Gmina
Sosnowica

Obszar atrakcyjny do
pracy i zamieszkania ze
względu na wysokie
walory kulturowe
i środowiskowe

Źródło: Opracowanie własne.
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5. PROGRAMOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO
5.1. Założenia ogólne
Strategia rozwoju gminy Sosnowica określona została poprzez trzyszczeblowy
układ
celów
podporządkowanych
wspomaganiu
rozwoju
społecznego
i gospodarczego. Natomiast wybór narzędzi możliwych do zastosowania przy
wspomaganiu rozwoju gminy określony został poprzez kierunki działań.
Podkreślić należy, że jest to najważniejsza 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
podąża gmina. W sposób ogólny określa on, co gmina chce
osiągnąć w założonym horyzoncie czasowym oraz kierunkować
działania głównie na uaktywnienie najważniejszych potencjałów
rozwojowych gminy w połączeniu ze specyficznym jej położeniem
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 również jako cele strategiczne (co
chcemy
osiągnąć?)
–
uwzględniają
potrzebę
likwidacji
najważniejszych słabych stron gminy, w tym zagrożeń oraz
efektywne wykorzystanie mocnych stron, w tym szans,
z uwzględnieniem możliwości 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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Rysunek 11 Uproszczona struktura celów strategii rozwoju gminy Sosnowica.

CEL GENERALNY

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Cel operacyjny 1.1

Cel operacyjny 2.1

Cel operacyjny 3.1.

Cel operacyjny 1.2

Cel operacyjny 2.2

Cel operacyjny 3.2

Cel operacyjny 1.3

Cel operacyjny 2.3

Cel operacyjny 3.3

Cel operacyjny 1.4

Cel operacyjny 2.4

Cel operacyjny 3.4

Kierunki działań
Źródło: Opracowanie własne.

5.2. Cel generalny
Za cel generalny „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015 - 2020” uznano:

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

Należy zauważyć, iż cel generalny składa się z dwóch zasadniczych części:
 I część – opisu pożądanego stanu, do jakiego należy dążyć
realizując założenia dokumentu (trwały i zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy);
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 II część – wskazanie metody czy też drogi dojścia do tego stanu
(zasoby własne gminy).
Istotą trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy będzie powiązanie aktywizacji
gospodarczej gminy i wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska
naturalnego oraz pielęgnacją dziedzictwa kulturowego. Nieodłączną częścią
realizowanych działań będzie dążenie 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 także umocnienia konkurencyjności gminy i zapewnienia wyższego 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: Zrównoważony rozwój społeczności gminnej lokalnej
oraz upowszechnianie postaw prospołecznych;
 Priorytet II: Rozwój
konkurencyjności;

lokalnej

gospodarki

i

poprawa

jej

 Priorytet III: Ochrona środowiska naturalnego oraz walorów
krajobrazowych i kulturowych.
Proponowana powyżej 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 dużym stopniu z przeprowadzonych analiz możliwych 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 najbliższych kilkunastu lat kluczowymi elementami w rozwoju społecznogospodarczym będzie z pewnością:
 Aktywizacja i rozwój nowoczesnego społeczeństwa zdolnego funkcjonować
w gospodarce opartej na wiedzy i innowacji. Ważnym aspektem planowanych
działań będzie również poprawa warunków życia mieszkańców.
 Rozwój gospodarczy gminy w oparciu o zasoby własne poprzez poprawę
efektywności rolnictwa, a także dostosowanie go do wymogów gospodarki
rynkowej oraz rozwój przedsiębiorczości (w tym dywersyfikacja źródeł dochodu
na obszarach wiejskich). Istotnym elementem planowanych działań będzie
również stworzenie sprzyjających warunków do lokalizacji na terenie gminy
inwestycji przyjaznych środowisku. Tego typu ukierunkowanie wynika z faktu, iż
gmina posiada niezwykłe walory środowiskowe, które na znacznym obszarze
gminy podlegają ochronie prawnej.
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 Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego
gminy oraz wykorzystanie tych walorów do rozwoju gospodarczego gminy, ze
szczególnym ukierunkowaniem na turystykę.
 Poprawa konkurencyjności gminy poprzez zwiększanie atrakcyjności i spójności
terytorialnej (innowacyjność, infrastruktura techniczna i zagospodarowanie
przestrzenne).
Przyjęte priorytety rozwoju w pełni wpisują się w kierunki strategiczne rozwoju
regionalnego na poziomie Unii Europejskiej i Polski, wyrażone między innymi
w takich dokumentach jak:
 Strategia Europa 2020, na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, która zastąpiła obowiązującą od 2000 r.
Strategię Lizbońską.
Nadrzędnymi priorytetami Strategii Europa 2020 są:
 rozwój
inteligentny:
rozwój
gospodarki
opartej
na
wiedzy
i innowacji;
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną
i terytorialną;
 Strategia Rozwoju Kraju 2020, skupiająca się na trzech strategicznych
obszarach rozwoju Polski: konkurencyjnej gospodarce, spójności społecznej
i terytorialnej, sprawnym i efektywnym państwie, składająca się z dwóch
dokumentów: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020.Wraz
z uszczegółowieniem w postaci 9 strategii:
 Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki,
 Strategii rozwoju kapitału ludzkiego,
 Strategii rozwoju transportu,
 Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
 Strategii Sprawne państwo,
 Strategii rozwoju kapitału społecznego,
 Krajowej strategii rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary
Wiejskie,
 Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa,
 Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP;
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020, której głównymi celami są: podnoszenie innowacyjności gospodarki;
rozwój umiejętności osób pracujących, tak by odpowiadały one potrzebom
nowoczesnej gospodarki oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz
budowa nowoczesnej infrastruktury transportowej i elektroenergetycznej.
Przyjęte priorytety nawiązują również do założeń dokumentów strategicznych
wdrażanych na poziomie regionu (NTS II) i powiatu (NTS IV), takich jak: Strategia
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.),
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, Strategia
Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020.
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Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015-2020 uwzględnia nadrzędne
priorytety zawarte w dokumencie pt. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” w zakresie
dotyczącym:
 rozwoju
inteligentnego
i innowacjach);

(rozwój

gospodarki

opartej

na

wiedzy

 rozwoju zrównoważonego (promowanie gospodarki zrównoważonej
efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem konkurencyjnej);

–

 wzmacniania gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem
oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną.
Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015-2020 są zgodne
z wymogami Strategii Rozwoju Kraju 2020, a także wpisują się w Strategię Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Na poziomie krajowym dokument Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica wpisuje się
w obszary strategiczne Strategii Rozwoju Kraju 2020 (aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo), a także powiązany jest z tematyką
zawartą w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie oraz w innych zintegrowanych strategiach rozwoju przyjętych
przez Radę Ministrów do realizacji do roku 2021. Celem strategicznym polityki
regionalnej jest efektywne wykorzystywanie potencjałów rozwojowych dla osiągania
celów rozwoju kraju, tj.: wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie
długookresowym.
Dodatkowo Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica wpisuje się w realizację większości
celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20142020, w tym w szczególności: Celu 2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój
obszarów wiejskich (m.in. poprzez poprawę konkurencyjności i towarowości
gospodarstw rolnych na terenie gminy, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
wspieranie przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lepsze wyposażenie obszarów
wiejskich w infrastrukturę techniczną); Celu 4. Funkcjonalna, przestrzenna,
społeczna i kulturowa integracja regionu (m.in. poprzez lepszą dostępność
komunikacyjną gminy, włączenie społeczne osób wykluczonych, racjonalne
wykorzystywanie zasobów przyrodniczych w gminie).
Zgodnie z dokumentami programowym dla województwa lubelskiego obszary
wiejskie, pomimo nagromadzenia negatywnych zjawisk dysponują wewnętrznymi
potencjałami. Interwencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 koncentrować się będzie na obszarach, na których
bariery o charakterze infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym prowadzą do
trwałej marginalizacji, a w efekcie do wykluczenia znacznej grupy mieszkańców.
Należy szczególną uwagę zwrócić na rozwój takich obszarów jak: rozwój
przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym reorientacja
zawodowa rolników, rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna, infrastruktura
techniczna.
O uświadomieniu zjawisk prorozwojowych zależy w dużej mierze poprawność
w określeniu celów operacyjnych i kierunków działań Gminy Sosnowica.
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5.4. Cele operacyjne i kierunki działań
Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych. Dla każdego celu
operacyjnego opracowano propozycje działań, które są niezbędne dla jego realizacji.
Należy jeszcze dodać, iż kierunki działań stanowić będą podstawę, a zarazem
i uzasadnienie do umieszczenia
konkretnych zadań w Wieloletnich Planach
Inwestycyjnych i innych instrumentach wdrażania strategii.

PRIORYTET I:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI GMINNEJ LOKALNEJ ORAZ
UPOWSZECHNIANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH.
Cel operacyjny 1.1. Podnoszenie kompetencji i jakości kapitału
ludzkiego oraz promocja edukacji przez całe życie.
Świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie
najważniejszym zasobem gospodarki opartej na wiedzy. Dalszy rozwój
edukacji i podnoszenie jakości i efektywności kształcenia jest kluczowym
warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy. Będzie to
w dużym stopniu uzależnione 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,
wykorzystującą nowoczesne metody dydaktyczne.
Istotną rolę będzie tutaj odrywała edukacja ustawiczna, 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
wdrożenia
powyższych
założeń
jest
funkcjonowanie placówek edukacyjnych, wyposażonych w nowoczesny
sprzęt dydaktyczny oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej komunikacji,
a także dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W związku z tym istotne będą również działania dotyczące uzupełnienia
niezbędnego wyposażenia.
Kierunki działań:
 Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i nabywania przez
nich kluczowych umiejętności;


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

83



Wyposażenie
placówek
szkolnych
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;



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



Promowanie idei podnoszenia kwalifikacji przez cale życie
i upowszechnienie uczenia si e przez całe życie (kształcenie
ustawiczne);



Kształtowane postaw proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych;



Wykorzystanie technologii informacyjnych
w edukacji;



Wpieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz budowania kapitału
społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych;



Działania w zakresie e-edukacji
cyfrowych mieszkańców;



Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (kształcenie
ustawiczne
osób
starszych,
organizowanie
szkoleń
przekwalifikowujących, edukacja na odległość).

i

w

nowoczesny

sprzęt

i komunikacyjnych

podnoszenia

kompetencji

Cel operacyjny 1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
mieszkańców gminy Sosnowica i rozwój ekonomii społecznej.
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 niższym wykształceniem i kwalifikacjami
zawodowymi.
W ramach niniejszego celu operacyjnego będą realizowane działania
zorientowane na wzmacnianie procesów integracji społecznej w gminie,
które w dłuższej perspektywie winny doprowadzić do ograniczenia
negatywnych zjawisk ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz poprawy
stanu zdrowia mieszkańców.
Głównym kierunkiem działań będzie wyrównywanie szans osób
zagrożonych 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
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modelu opartego na zasadzie pomocniczości, sprzyjającego unikaniu
negatywnych skutków długotrwałego uzależniania się beneficjentów
pomocy od świadczeń społecznych.
Prowadzone też 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, iż realizacja wybranych kierunków działań wpłynie
na ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy,
przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju lokalnej
społeczności.
Kierunki działań:
 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 różnego rodzaju uzależnieniom (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;



Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej;



Promocja aktywności obywatelskiej i innowacji społecznej;



Promocja zdrowego stylu życia ;



Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej;
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Podnoszenie jakości usług społecznych dla mieszkańców;



Angażowanie mieszkańców w inicjatywy oddolne 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 poprzez szkolenia zawodowe, promocję i wspieranie
samozatrudnienia, staże/praktyki zawodowe;



Promocja równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia
zawodowego i rodzinnego, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna
kobiet ;



Integracja i aktywizacja zawodowa oraz społeczna mieszkańców
gminy.

Cel operacyjny 1.3. Poprawa warunków życia 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/termomodernizacja obiektów
szkolnych, kulturalnych i pomocy społecznej;


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



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



Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego poprawy estetyki
miejscowości położonych na terenie gminy.

Cel operacyjny 1.4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podnoszenie
(poprawa) aktywności mieszkańców Gminy Sosnowica.
Kapitał społeczny jest pojęciem obejmującym zasoby umiejętności,
informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki
pomiędzy ludźmi i organizacjami. Wysokie zasoby kapitału społecznego
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determinują w bezpośredni sposób zdolność do wykształcenia się
społeczeństwa wiedzy i innowacji: kreatywnego, innowacyjnego,
tolerancyjnego, otwartego na zmiany, zdolnego do wykształcenia trwałych
więzi społecznych. Dzięki zaufaniu, zrozumieniu i umiejętności
współdziałania można uzyskać efekt synergiczny realizowanych
przedsięwzięć. Dlatego też cechy te stanowią wymierną wartość
ekonomiczną, a także są podstawą budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Budowanie kapitału społecznego może się w znacznym
stopniu
przyczynić
do
ograniczenia
wykluczenia
społecznego
i zminimalizowania negatywnych skutków ubóstwa.
Należy przy tym podkreślić, iż wszechstronna aktywizacja mieszkańców
gminy będzie miała bezpośrednie przełożenie na wykorzystanie
potencjałów gminy. Wynika to z faktu, iż aktywna i współpracująca
w różnych dziedzinach społeczność lokalna ma większe szanse na rozwój
oraz wdrażanie 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 życia.
Kierunki działań:
 Stymulowanie
postawania
organizacji
pozarządowych
oraz
zwiększenie potencjału już istniejących poprzez wspieranie ich
w ramach różnych form aktywności;


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



Kształtowanie tożsamości
społeczności gminnej;



Rozwój potencjału trzeciego sektora, rozwój dialogu obywatelskiego.



lokalnej

Wsparcie inicjatyw lokalnych,
warsztatów,
PRIORYTET
II: meczy, biegów.

w

i

tym

regionalnej,

organizowanie

integracja

festynów,

ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI I 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
i regionalnej gospodarki. Tymczasem rozwojowi przedsiębiorczości nie
sprzyjają liczne bariery formalno-prawne prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wciąż słabo rozwinięty system samorządu
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gospodarczego i instytucji wspierania biznesu. Barierą w zwiększaniu
konkurencyjności tego sektora jest utrudniony dostęp do zewnętrznych
źródeł finansowania, jak również brak kompleksowego systemu
wspierania przedsiębiorstw w zakresie doradztwa oraz tworzenia
i absorbowania nowoczesnych technologii.
Założeniem celu jest przezwyciężanie głównych słabości sektora,
do których należy 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 możliwości określonych
przez przepisy dotyczące partnerstwa publiczno – prywatnego;



Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia;



Uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej
w już funkcjonujących strefach aktywności gospodarczej;



Wyznaczenie i przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod
działalność gospodarczą;



Wsparcie inicjatyw klastrowych i przedsięwzięć realizowanych przez
klastry branżowe.

Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie rolnictwa do wymogów gospodarki
rynkowej.
Województwo lubelskie charakteryzuje się najwyższymi w kraju
wskaźnikami udziału produkcji rolnej w stosunku do innych sektorów
gospodarki. Jednak jest to sektor mało efektywny, który przy stosunkowo
wysokiej liczbie osób pracujących wytwarza niewielką wartość dodaną
brutto.
Kluczem do radykalnej poprawy sytuacji gospodarczej jest modernizacja
nisko efektywnego sektora rolnego poprzez zróżnicowane wsparcie
(specjalizację gospodarstw, doradztwo i szkolenia, jak i wspieranie
dywersyfikacji działalności rolniczej).
Kierunki działań:
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Wzmacnianie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego poprzez
rozwój systemu informacji rynkowych, specjalistycznego doradztwa
oraz szkoleń;



Wspieranie powstawania
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 różnicowania kierunków
produkcji rolnej (biopaliwa, energia odnawialna itp.);



Promocja nowoczesnych
wiejskich;



Wspieranie doradztwa i rozwoju nowoczesnych technologii w branży
rolno-spożywczej;



Opracowanie i wykreowanie marki produktu lokalnego w oparciu
o zasoby własne.

Cel operacyjny 2.3.
Sosnowica.

grup

form

producenckich

gospodarowania

oraz

systemu

na

obszarach

Marketing gospodarczy i promocja

gminy

Gmina Sosnowica z racji swego położenia 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 możliwie
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 różnego 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
i
partnerstwach,
których
i gospodarczy gminy.

stowarzyszeniach,
celem
jest
rozwój

związkach
społeczny
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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 zaangażowania zewnętrznego kapitału.
Wśród wytyczonych dla niniejszego celu operacyjnego kierunków działań
najważniejsze będą inicjatywy związane z rozbudową i modernizacją
istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę, budową i modernizacją
dróg gminnych oraz innej infrastruktury.
Realizacja tych zadań wzmocni wpłynie pozytywnie na działalność
istniejących i nowotworzonych podmiotów gospodarczych oraz podniesie
atrakcyjność inwestycyjną gminy dla potencjalnych inwestorów
zewnętrznych.
Kierunki działań:
 Uporządkowanie
zagospodarowania
przestrzennego
w tym aktualizacja stosownych dokumentów planistycznych;

gminy,



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



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



Modernizacja/termomodernizacja 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;



Poprawa warunków administracyjnych i prawnych dla rozwoju
przedsiębiorczości;



Tworzenie
otoczenia
i innowacyjności;



Budowanie infrastruktury sieciowej na rzecz spójności społecznej
i wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców;



Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.

sprzyjającego

przedsiębiorczości
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PRIORYTET III:
OCHRONA
ŚRODOWISKA
KRAJOBRAZOWYCH.
I KULTUROWYCH.

NATURALNEGO

ORAZ

WALORÓW

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 najważniejszych
dziedzin
problemowych
gminy,
wpływających
bezpośrednio na jej rozumianą w szerokim kontekście, niską
atrakcyjność. Problem ten jest również poważną barierą rozwojową.
Realizacja zadań związanych z budową i rozbudową infrastruktury
ochrony środowiska nie wyczerpuje katalogu koniecznych działań w tym
zakresie. Niezbędna będzie również edukacja społeczności lokalnej, która
dotyczyła będzie zarówno dorosłych mieszkańców gminy, jak i dzieci oraz
młodzieży. 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, że planowane działania poważnie zmniejszą lub zlikwidują
niekorzystne zjawiska takie jak: powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci,
niekontrolowane odprowadzanie ścieków i podobnych działań.
Przewiduje się również 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
z przyłączeniem do niej gospodarstw domowych;



Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;



Przeciwdziałanie pożarom, i klęskom żywiołowym oraz likwidacja ich
skutków poprzez wzmocnienie systemu rozpoznawania i zapobiegania
zagrożeniom, 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 młodzieży;



Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej;

sanitarnej

wraz
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Promocja gospodarki niskoemisyjnej;



Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii przy modernizacji
systemów grzewczych obiektów użyteczności publicznej;



Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej i budynkach mieszkalnych;



Indywidualne solarne i fotowoltaiczne instalacje przydomowe;



Rozwój OZE w rolnictwie (mikroinstalacje);



Poprawa efektywności energetycznej funkcjonujących przedsiębiorstw
poprzez modernizację infrastruktury związanej z ogrzewaniem
budynków, oświetleniem lub wykorzystaniem energii z odnawialnych
źródeł energii.

Cel operacyjny 3.2. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Ochrona, zachowanie oraz racjonalne korzystanie z zasobów środowiska
może zapewnić stały i zrównoważony rozwój gospodarczy oraz pomoże
podnieść poziom jakości życia ludności. Od jakości przestrzeni
ekologicznej, jej różnorodności zależy 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;


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 służących obniżaniu
emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez gospodarstwa domowe
i
podmioty
gospodarcze
oraz
zmniejszenie
oddziaływania
zanieczyszczeń komunikacyjnych;



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



Przygotowanie i udostępnienie
turystycznych i rekreacyjnych.

terenów

leśnych

dla

celów
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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
tożsamości
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 możliwości
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
i regionalnej, poprawę bazy lokalowej i funkcjonowania placówek
kultury;


Upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa
w szeroko pojętym życiu kulturalnym, w tym: rozwój infrastruktury
służącej 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;



Promocja gminy na forum lokalnym, regionalnym i krajowym.

Cel
operacyjny
3.4.
Wykorzystanie
walorów
i kulturowych dla rozwoju potencjału turystycznego

przyrodniczych

Położenie geograficzne, walory przyrodnicze i kulturowe należą do
największych potencjałów rozwojowych gminy. Umiejętne wykorzystanie
posiadanych zasobów m.in. poprzez promocję i informację oraz tworzenie
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nowych elementów infrastruktury rekreacyjno – sportowej może
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
i obsługi turystów;



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



Wspieranie innych przedsięwzięć i inicjatyw służących podniesieniu
atrakcyjności turystycznej obszaru gminy;



Ochrona
miejsc
krajobrazowych;



Kreowanie wizerunku gminy dostępnej dla turystów;



Promocja potencjału turystycznego gminy i rozwój współpracy
międzynarodowej.

o

systemu

atrakcyjnych

informacji

walorach

turystycznej

przyrodniczo-

Szczegółową strukturę celów operacyjnych i powiązanych z nimi
kierunków działań przedstawia tabela zamieszczona poniżej.
Tabela 54 Struktura celów „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008-2020” –
zestawienie.

CEL GENERALNY
PRIORYTETY

CELE OPERACYJNE

Priorytet I:
Zrównoważony
rozwój
społeczności
lokalnej oraz
upowszechnianie
postaw
prospołecznych

Cel
operacyjny
1.1.
Podnoszenie kompetencji i
jakości kapitału ludzkiego
oraz promocja edukacji
przez całe życie

KIERUNKI DZIAŁAŃ








Wspieranie
indywidualnego
rozwoju
uczniów i nabywania przez nich kluczowych
umiejętności;
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży
pochodzących
z
obszarów
wiejskich
poprzez
realizację
inicjatyw
oświatowych, w tym zajęcia pozalekcyjne,
programy
stypendialne,
zapewnienie
wczesnego dostępu do edukacji na poziomie
przedszkolnym itp.;
Wyposażenie
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;
Promowanie otwartości systemu edukacji
oraz
dostosowanie
treści
kształcenia
szkolnego i pozaszkolnego do potrzeb
gospodarki i rynku pracy;
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Cel
operacyjny
1.2.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
mieszkańców
gminy
Sosnowica
i
rozwój
ekonomii społecznej






















Promowanie idei podnoszenia kwalifikacji
przez
cale
życie
i upowszechnienie uczenia si e przez całe
życie (kształcenie ustawiczne);
Kształtowane postaw proprzedsiębiorczych
i proinnowacyjnych;
Wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w edukacji;
Wpieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz
budowania
kapitału
społecznego
z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
Działania
w
zakresie
e-edukacji
i
podnoszenia
kompetencji
cyfrowych
mieszkańców;
Promocja
różnych
form
edukacji
pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne osób
starszych,
organizowanie
szkoleń
przekwalifikowujących,
edukacja
na
odległość).
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 różnego
rodzaju uzależnieniom (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;
Wspieranie
rozwoju
przedsiębiorstw
ekonomii społecznej;
Promocja
aktywności
obywatelskiej
i innowacji społecznej;
Promocja zdrowego stylu życia;
Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej;
Podnoszenie jakości usług społecznych dla
mieszkańców;
Angażowanie mieszkańców w inicjatywy
oddolne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności
zawodowej
na
obszarach
wiejskich;
Wsparcie
osób
pozostających
bez
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Cel
operacyjny
1.3.
Poprawa warunków życia
mieszkańców
poprzez
rozbudowę infrastruktury
społecznej









Cel
operacyjny
1.4.
Wspieranie
inicjatyw
obywatelskich
i
podnoszenie aktywności
mieszkańców
Gminy
Sosnowica










Priorytet II:
Rozwój lokalnej
gospodarki i
poprawa jej
konkurencyjności

Cel
operacyjny
2.1.
Wspieranie
rozwoju
przedsiębiorczości
na
terenie gminy









zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej poprzez
szkolenia zawodowe, promocję i wspieranie
samozatrudnienia,
staże/praktyki
zawodowe;
Promocja równych szans kobiet i mężczyzn
oraz
godzenie
życia
zawodowego
i rodzinnego, w tym aktywizacja zawodowa
i społeczna kobiet;
Integracja i aktywizacja zawodowa oraz
społeczna mieszkańców gminy.
Budowa,
rozbudowa
i modernizacja/termomodernizacja obiektów
szkolnych,
kulturalnych
i
pomocy
społecznej;
Budowa,
rozbudowa
i modernizacja/termomodernizacja innej
infrastruktury, w tym: świetlic wiejskich,
miejsc spotkań, oświetlenia ulicznego itp.
oraz odnowa centrów wsi;
Budowa
nowych,
modernizacja/termomodernizacja
i rozbudowa istniejących obiektów oraz
urządzeń
sportowych
i rekreacyjnych, w tym: boisk, sal
sportowych,
placów
zabaw itp.;
Opracowanie
i
wdrożenie
programu
dotyczącego poprawy estetyki miejscowości
położonych na terenie gminy.
Stymulowanie
postawania
organizacji
pozarządowych oraz zwiększenie potencjału
już istniejących poprzez wspieranie ich
w ramach różnych form aktywności;
Kształtowanie aktywności oraz rozwój
różnych form społeczeństwa obywatelskiego
poprzez edukację i promowanie korzystnych
postaw społecznych, w tym: innowacyjnych,
proekologicznych, wolontariatu itp.;
Kształtowanie
tożsamości
lokalnej
i
regionalnej,
integracja
społeczności
gminnej;
Rozwój potencjału trzeciego sektora, rozwój
dialogu obywatelskiego;
Wsparcie inicjatyw lokalnych, w tym
organizowanie festynów, warsztatów, meczy,
biegów;
Realizowanie
projektów/inicjatyw
oddolnych.
Wspieranie powstawania i rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy
poprzez
stosowanie
systemu
ulg
i preferencji;
Stworzenie dogodnych warunków prawnoorganizacyjnych
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
możliwości określonych przez przepisy
dotyczące
partnerstwa
publiczno–
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Cel
operacyjny
2.2.
Dostosowanie
rolnictwa
do wymogów gospodarki
rynkowej











Cel
operacyjny
2.3.
Marketing gospodarczy i
promocja
gminy
Sosnowica








Cel
operacyjny
2.4.
Zwiększanie atrakcyjności
inwestycyjnej gminy








prywatnego;
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
oraz samozatrudnienia;
Uzupełnienie
brakujących
elementów
infrastruktury
technicznej
w
już
funkcjonujących
strefach
aktywności
gospodarczej;
Wyznaczenie
i
przygotowanie
nowych
terenów inwestycyjnych pod działalność
gospodarczą;
Wsparcie
inicjatyw
klastrowych
i przedsięwzięć realizowanych przez klastry
branżowe.
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 różnicowania kierunków
produkcji
rolnej
(biopaliwa,
energia
odnawialna itp.);
Promocja
nowoczesnych
form
gospodarowania na obszarach wiejskich;
Wspieranie
doradztwa
i
rozwoju
nowoczesnych technologii w branży rolnospożywczej;
Opracowanie i wykreowanie marki produktu
lokalnego
w oparciu o zasoby własne.
Nawiązywanie przez gminę współpracy
z
partnerami
zewnętrznymi,
w
tym
z zagranicy;
Wspieranie współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej prowadzonej przez
różnego 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.
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
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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













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

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;
Poprawa
warunków
administracyjnych
i prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości;
Tworzenie
otoczenia
sprzyjającego
przedsiębiorczości
i innowacyjności;
Budowanie infrastruktury sieciowej na rzecz
spójności społecznej i wzrostu aktywności
zawodowej mieszkańców;
Współpraca
z
instytucjami
otoczenia
biznesu.
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączeniem do niej
gospodarstw domowych;
Budowa
i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków;
Przeciwdziałanie
pożarom,
i
klęskom
żywiołowym oraz likwidacja ich skutków
poprzez
wzmocnienie
systemu
rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom,
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 młodzieży;
Wzmocnienie
potencjału
administracji
samorządowej;
Promocja gospodarki niskoemisyjnej;
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
przy modernizacji systemów grzewczych
obiektów użyteczności publicznej;
Zwiększenie
efektywności
energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej
i budynkach mieszkalnych;
Indywidualne solarne i fotowoltaiczne
instalacje przydomowe;




Rozwój OZE w rolnictwie (mikroinstalacje);
Poprawa
efektywności
energetycznej
funkcjonujących przedsiębiorstw poprzez
modernizację
infrastruktury
związanej
z ogrzewaniem budynków, oświetleniem
lub wykorzystaniem energii z odnawialnych
źródeł energii.



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











Cel
operacyjny
3.4.
Wykorzystanie
walorów
przyrodniczych
i
kulturowych dla rozwoju
potencjału turystycznego











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
służących
obniżaniu
emisji
zanieczyszczeń
do
atmosfery
przez
gospodarstwa
domowe
i
podmioty
gospodarcze
oraz
zmniejszenie
oddziaływania
zanieczyszczeń
komunikacyjnych;
Wspieranie
zrównoważonej
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.
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 życiu kulturalnym, w tym: rozwój
infrastruktury służącej 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;
Promocja gminy na forum lokalnym,
regionalnym
i krajowym.
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
służących
podniesieniu
atrakcyjności
turystycznej obszaru gminy,
Ochrona miejsc o atrakcyjnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych;
Kreowanie wizerunku gminy dostępnej dla
turystów;
Promocja potencjału turystycznego gminy
i rozwój współpracy międzynarodowej.

Źródło: Opracowanie własne.
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6. WDRAŻANIE STRATEGII
6.1. Instrumenty wdrażania strategii
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi,
iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy37. Szczegółowy wykaz kompetencji sprecyzowany jest w art. 7 tejże
ustawy i dotyczy m.in. takich zagadnień jak infrastruktura społeczna,
infrastruktura techniczna, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna
i inne. Biorąc pod uwagę budżet przeciętnej gminy, w szczególności gminy
wiejskiej, nie jest możliwe skuteczne i efektywne realizowanie powyższych
zadań bez określenia hierarchii ważności 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
różnego rodzaju programy lub plany. Są to dokumenty o charakterze
operacyjnym i przedstawiają sposoby, w jaki osiągane będą cele strategii.
Jako przykłady tego typu programów można wymienić plany rozwoju
lokalnego, plany rozwoju miejscowości, plany rewitalizacji obszarów
miejskich lub poprzemysłowych.
Ich wspólną cechą było to, iż 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 można uzupełnić o inne dokumenty o zbliżonym charakterze,
wśród których należy również wymienić gminne plany gospodarki
odpadami, programy usuwania azbestu i inne.
Szczególnie istotnym instrumentem przy wdrażaniu założeń Strategii będą
wieloletnie plany inwestycyjne (WPI), które zawierają konkretne
zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ściśle określonym
horyzoncie czasowym. Wychodząc poza jednoroczny okres budżetowania,
stanowią ważny 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
strategicznych o szczególnym znaczeniu dla gminy. W miarę realizacji
zadań zapisanych w WPI, powinien on podlegać aktualizacji..

37

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
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Należy uzupełnić, iż podstawowe zasady opracowania wieloletnich planów
inwestycyjnych zawiera artykuł 166 ustawy o finansach publicznych,
który stanowi, iż 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 budżetowym oraz w dwóch kolejnych
latach38.
Dokumentem
stanowiącym
uzupełnienie
Wieloletniego
Planu
Inwestycyjnego jest Wieloletni Plan Finansowy (WPF), który dostosowuje
zestaw zadań inwestycyjnych do możliwości finansowych samorządu
gminnego w perspektywie kilku kolejnych lat.
W planie ujmowane są wszystkie dochody i wydatki samorządu
gminnego, finansowane z budżetu i objęte budżetem. W przypadku
występowania deficytu, wskazywane są źródła jego pokrycia, natomiast
w przypadku nadwyżki budżetowej – wskazywane jest jej przeznaczenie.
Posiadanie takiego planu zwiększa wiarygodność gminy w oczach
potencjalnych kredytodawców i inwestorów oraz pozwala na lepsze
przygotowanie i bardziej sprawne rozliczanie zadań inwestycyjnych.
Innym ważnym 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, ważne z punktu widzenia
ładu przestrzennego.
Potencjalnymi źródłami finansowania założonych celów i zadań strategii
gminnych będą programy operacyjne finansowane ze środków unijnych
perspektywy 2014-2020, które będą wdrażane w Polsce poprzez
6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych
przez Urzędy Marszałkowskie. RPO WL 2014-2020 jako program
regionalny, będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Podział alokacji
RPO WL 2014-2020 w wysokości 2,23 mld euro obejmuje
14 osi priorytetowych. Głównym jego
celem jest zwiększenie
konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców
poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier
rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na
regionalne strategie inteligentnej specjalizacji. Zaś szczególny nacisk
będzie ukierunkowany na wspieranie przedsiębiorczości wynikającej
z regionalnych specjalizacji interwencji na rzecz edukacji, zatrudnienia
i włączenia społecznego.
Regionalne Programy Operacyjne funkcjonują uzupełniająco do działań
krajowych: upowszechnienie technologii TIK, infrastruktura ochrony
środowiska, działania z zakresu energetyki i transportu. Najwięcej
38

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U. 2013 poz. 885.
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środków przeznaczono na: konkurencyjność przedsiębiorstw (291,6 mln
euro), mobilność regionalną i ekologiczny transport (271 mln euro),
efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (258,9 mln euro),
infrastrukturę społeczną (232 mln euro) oraz rynek pracy (197,9 mln
euro). O unijne dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy
lokalne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.
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 umożliwia uwzględnienie w większym
stopniu rzeczywistych potrzeb regionów i wspólnot lokalnych, a także
efektywniejsze wydatkowanie środków.
Należy ponadto podkreślić, iż znaczącym instrumentem wdrażania
założeń niniejszego dokumentu będą również Programy Operacyjne
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Do szczególnie
przydatnych z punktu widzenia potencjału gminy należy zaliczyć:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2014–2020;
 Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
w przypadku dużych projektów realizowanych w partnerstwie z
innymi samorządami;
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Szczegółowe informacje dotyczące opisanych programów zamieszczone
zostały w kolejnym podrozdziale niniejszego opracowania.
Ze względu na horyzont czasowy Strategii (do 2020 roku) należy założyć,
że wachlarz instrumentów wdrażania Strategii będzie się zmieniał.
W związku z tym zadaniem władz gminnych będzie śledzenie
zachodzących zmian, monitorowanie pojawiania się nowych źródeł
dofinansowania i odpowiednie reagowanie w miarę potrzeb oraz
możliwości.
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Rysunek 12 Miejsce instrumentów strategii w systemie jej wdrażania.

CEL GENERALNY

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Cel operacyjny 1.1

Cel operacyjny 2.1

Cel operacyjny 3.1.

Cel operacyjny 1.2

Cel operacyjny 2.2

Cel operacyjny 3.2

Cel operacyjny 1.3

Cel operacyjny 2.3

Cel operacyjny 3.3

Cel operacyjny 1.4

Cel operacyjny 2.4

Cel operacyjny 3.4

Kierunki działań

Instrumenty wdrażania
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 można zaliczyć:
 Budżety 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 programy operacyjne
finansowane ze środków unijnych perspektywy 2014-2020, które będą
wdrażane w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych
zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
16
programów
regionalnych
zarządzanych
przez
Urzędy
Marszałkowskie.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 20142020 (RPO WL 2014-2020), jako program regionalny, będzie
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podział alokacji RPO WL 20142020 w wysokości 2,23 mld euro obejmuje 14 osi priorytetowych.
Głównym jego celem jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz
poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie
potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o
strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie
inteligentnej specjalizacji. Szczególny nacisk będzie ukierunkowany na
wspieranie przedsiębiorczości wynikającej z regionalnych specjalizacji
interwencji na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego.
Regionalne Programy Operacyjne funkcjonują uzupełniająco do działań
krajowych: upowszechnienie technologii TIK, infrastruktura ochrony
środowiska, działania z zakresu energetyki i transportu. Najwięcej
środków przeznaczono na: konkurencyjność przedsiębiorstw (291,6 mln
euro), mobilność regionalną i ekologiczny transport (271 mln euro),
efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (258,9 mln euro),
infrastrukturę społeczną (232 mln euro) oraz rynek pracy (197,9 mln
euro). O unijne dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy
lokalne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.
Tabela 55 Wykaz obszarów priorytetowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
WYBRANE OBSZARY W RPO WL 2014-2020, NA KTÓRE
PRZEZNACZONO NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW
Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW

FUNDUSZ

225,54 mln euro

EFRR

158,82 mln euro

EFRR

Zwiększenie nowych inwestycji w sektorze MŚP

156,11 mln euro

EFRR

Rozwój obszarów rewitalizowanych

127,68 mln euro

EFRR

124,59 mln euro

EFS

113,12 mln euro

EFRR

105,96 mln euro

EFRR

103,54 mln euro

EFRR

103,03 mln euro

EFRR

Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku
pracy przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
społecznym
Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych
Ogólnodostępne i wysokosprawne usługi medyczne i
społeczne
Promowanie przedsiębiorczości
Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez
pracy
Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w regionie

99,46 mln euro

EFS

80,81 mln euro

EFS

Źródło: Opracowanie na podstawie danych www.rpo.lubelskie.pl
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Gmina Sosnowica część zadań będzie mogła sfinansować z krajowych programów
operacyjnych:


Program
Operacyjny
Polska
Wschodnia
2014-2020
jest
ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej
mającym na celu wzrost
konkurencyjności
i
innowacyjności
makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności
i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.
Możliwość
finansowania
rozwoju
działalności
innowacyjnej
przedsiębiorstw, a także współpracy sieciowej podmiotów oferujących
wspólny produkt turystyczny.



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
w ramach którego będzie możliwe finansowanie ponadlokalnych
przedsięwzięć w zakresie energetyki odnawialnej, termomodernizacji
budynków użyteczności, rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona
środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo
energetyczne.



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego
celem jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy,
edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego
ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych
i współpracy ponadnarodowej, finansowanie projektów podnoszących
kompetencje pracowników administracji samorządowej oraz rozwijających
systemy zarządzania strategicznego i finansowego w gminach i powiatach.



Program Operacyjna Polska Cyfrowa 2014-2020 ma na celu
zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela
e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem
komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności
korzystania z komputerów. Zaplanowano finansowanie przedsięwzięć
związanych poprawą dostępu mieszkańców do szybkiego Internetu,
rozwojem administracji elektronicznej i e-usług, a także podnoszeniem
umiejętności cyfrowych społeczeństwa.



Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, w tym
Program Region Morza Bałtyckiego; Program dla Europy Środkowej,
Interreg Europa; Program Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina, Norweski Instrument Finansowy, umożliwiające finansowanie
różnorakich inicjatyw związanych ze sportem, kulturą, edukacją,
zdrowiem, turystyką oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
o charakterze międzynarodowym.
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Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO Ryby
2014-2020), który będzie wspierał następujące cele: wzmocnienie
konkurencyjności MŚP sektora rybołówstwa i akwakultury, wspieranie
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami, promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Tabela 56 Wykaz Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
Lp.

Nazwa
programu
operacyjnego
Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

Fundusz

Budżet
programu

EFRR

8,61 mld
euro

Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R
przedsiębiorstwa
Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I
Oś III Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach
Oś IV Zwiększenie potencjału naukowobadawczego

2

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja i
Rozwój

EFRR

4,69 mld
euro

3

Program
Operacyjny
Polska
Wschodnia
Program
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

EFRR

2 mld euro

EFRR
FS

27,41 mld
euro

Program
Operacyjny
Polska Cyfrowa

EFRR

2,17 mld
euro

Oś I Osoby młode na rynku pracy
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy,
gospodarki i edukacji
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa
Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Oś VI – Pomoc Techniczna
Oś I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Oś II Nowoczesna Infrastruktura transportowa
Oś III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa
Oś IV Pomoc Techniczna
Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu
Oś III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego
Oś IV Infrastruktura drogowa dla miast
Oś V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Oś VI Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach
Oś VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów
kultury
Oś IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia
Oś X Pomoc techniczna
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Oś II e-administracja i otwarty rząd
Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Oś IV Pomoc techniczna

1

4

5

Osie priorytetowe
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6

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego
2014-2020

EFRR, EFS

2,23 mld
euro

Oś I Badania i innowacje
Oś II Cyfrowe Lubelskie
Oś III Konkurencyjność przedsiębiorstw
Oś IV Energia przyjazna środowisku
Oś V Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna
Oś VI Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów
Oś VII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i naturalnego
Oś VIII Mobilność regionalna i ekologiczny
transport
Oś IX Rynek pracy
Oś X Adaptacyjność przedsiębiorstw i
pracowników do zmian
Oś XI Włączenie społeczne
Oś XII Edukacja kwalifikacje i kompetencje
Oś XIII Infrastruktura społeczna
Oś XIV Pomoc techniczna
Źródło: Opracowanie na podstawie danych www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Istotnym źródłem finansowania projektów będzie Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020). Celem głównym PROW 2014–
2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej
polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to:
 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich.
 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa.
 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora
rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego
wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na
celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw
rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych
rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).
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Tabela 57 Wykaz Działań/Poddziałań w ramach PROW na lata 2014-2020.
Nr Art.
Rozporząd
zenia UE
Nr
1305/201
3
14
15
16

Kod
działani
a
1
2
3

17

Środki EFRROW
(euro)

Środki publiczne
ogółem (euro)

36 905 246

58 001 302

47 722 830

75 002 515

21 000 000

33 004 179

1 527 756 680

2 401 064 486

39 131 409

61 500 000

23 860 615

37 500 000

440 989 000

693 070 461

88 440 000

138 994 740

264 046 000

414 981 968

82 717 000

130 000 317

Premie dla młodych rolników

456 849 802

717 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

263 383 000

413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw

561 825 648

882 980 666

41 358 000

64 999 372

47 700 000

74 966 634

636 283 100

1 000 000 049

191 519 339

300 997 069

256 414 153

402 987 547

753 399 101

1 184 062 782

445 373 661

699 961 515

1 378 188 270

2 165 998 652

36 904 246

57 999 730

Działanie/podziałanie

Transfer wiedzy i działalność
informacyjna
Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem i zastępstw
Systemy jakości produktów rolnych
i środków spożywczych
Modernizacja gospodarstw rolnych

4

Inwestycje w gospodarstwach położonych
na obszarach Natura2000
Inwestycje w gospodarstwach położonych
na obszarach OSN
Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Scalanie gruntów

18
5
19

6

20
7
21
27
28

8
9
10

Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich środków
zapobiegawczych
Płatności dla rolników przekazujących
małe gospodarstwa

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług
rolniczych
Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów
Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich
Zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych
Tworzenie grup i organizacji producentów
w sektorze rolnym i leśnym
Działanie rolno- środowiskowoklimatyczne

29

11

Rolnictwo ekologiczne

31

13

Płatności ONW

35

16

Współpraca w ramach grup EPI

19

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany
przez społeczność w ramach LEADER

467 668 000

734 999 913

Pomoc techniczna

132 527 195

208 283 391

42-44
51-54

20

Renty strukturalne - zobowiązania

RAZEM BUDŻET PROW 2014-2020

356 318 519

560 000 000

8 598 280 814

13 513 295 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wersji skróconej PROW na lata 2014-2020 z dnia
12.12.2014 roku

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane
będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju
wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno
w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja

108

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych
inicjatyw społeczności lokalnych.
Realizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica będzie również
finansowana ze środków krajowych. W szczególności dotyczy to takich programów
i funduszy krajowych, jak:
 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2020, w ramach którego będzie istniała
możliwość uzyskania dotacji na modernizację dróg powiatowych
i gminnych;
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w ramach, którego będzie możliwość finansowania w formie
instrumentów zwrotnych przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska, efektywności energetycznej, energii odnawialnej;
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, umożliwiający finansowanie różnorakich przedsięwzięć
w zakresie ekologii, ochrony przyrody oraz zarządzania gospodarką
wodną i odpadową;
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
umożliwiający finansowanie m.in. projektów z zakresu integracji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 Roczne programy finansowania kultury, realizowane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z których będą
dofinansowywane wydarzenia kulturalne;
 Programy wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich).

6.3. System instytucjonalny wdrażania strategii
Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata
2015-2020” spoczywała będzie na samorządzie gminnym. Dla usprawnienia
realizacji założeń tego dokumentu mogą zostać powołane dwa podmioty. Będą one
posiadały różne kompetencje, ale będą wykonywały wzajemnie uzupełniające się
zadania. Celem tych działań będzie maksymalnie efektywna realizacja przyjętych
założeń. Podmiotami tymi będą:
 Zespół Zarządzający Strategią;
 Instytucja Wdrażająca 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 różnych dziedzin, co pozwoli profesjonalnie
i w sposób efektywny reagować na wszelkie zmiany oraz wprowadzać konieczne
korekty. Zakres zadań i kompetencje 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 wyższego rzędu, np. „Strategią
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020”,
„Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020”; „Strategią Rozwoju Kraju 2020”;
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 Analiza danych statystycznych i finansowych na temat
postępów wdrażania 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 powyższych zadań Zespół Zarządzający może tworzyć grupy
robocze, korzystać z usług i opinii niezależnych ekspertów oraz współpracować
z innymi instytucjami. Nadzór nad działalnością Zespołu Zarządzającego sprawował
będzie Wójt Gminy.
Funkcję
Instytucji
Wdrażającej
będzie
pełnił
Urząd
Gminy,
a precyzyjniej specjalnie powołany do tego zespól pracowników urzędu. Do jego
zadań będzie należało:
 Gromadzenie i opracowywanie danych związanych z monitoringiem
Strategii;
 Opracowanie okresowych raportów z monitoringu i przedstawianie
ich Zespołowi Zarządzającemu;
 Promocja strategii przy użyciu 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 wdrażania Strategii.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu
Wdrażającej sprawował będzie Wójt Gminy.

Zarządzającego

i

Instytucji

Istotną rolę w realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008-2020”
będzie miała Rada Gminy, która nie częściej niż raz w roku na podstawie raportu
przygotowanego przez Zespół Wdrażający powinna oceniać stopień realizacji założeń
dokumentu. Do jej wyłącznych kompetencji będzie również należało wprowadzanie
na wniosek Zespołu Wdrażającego lub Wójta ewentualnych zmian i korekt w tym
dokumencie.
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Tabela 58 Podział zadań i kompetencji podmiotów zaangażowanych we wdrażanie
strategii.
Podmiot zaangażowany
we wdrażanie strategii
Rada Gminy

Wójt

Zespół Zarządzający

Instytucja Wdrażająca

Kompetencje/zadania
 Uchwalanie strategii;
 Wprowadzanie zmian w dokumencie;
 Ocena stopnia realizacji założeń strategii na podstawie raportu Zespołu
Zarządzającego.
 Powoływanie członków Zespołu Zarządzającego;
 Nadzór nad Zespołem Zarządzającym i Instytucją Wdrażającą;
 Wnioskowanie wprowadzenia zmian w założeniach strategii.
 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 wyższego rzędu, np. „Strategią
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020”,
„Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do
roku 2020”, „Strategią Rozwoju Kraju 2020” i innymi;
 Analiza danych statystycznych i finansowych na temat postępów
wdrażania 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.
 Gromadzenie i opracowywanie danych związanych z monitoringiem
Strategii;
 Opracowanie okresowych raportów z monitoringu i przedstawianie ich
Zespołowi Zarządzającemu;
 Promocja strategii przy użyciu 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 wdrażania Strategii.

Źródło: Opracowanie własne.
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7. MONITOROWANIE STRATEGII
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 służą 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. Umożliwia
również wczesne wykrywanie ewentualnych błędów i reagowanie na nie, a także
dostosowanie zapisów Strategii do zmieniających się uwarunkowań. Podstawowymi
elementami systemu monitoringu będą:
 Instytucje zaangażowane 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 Wdrażająca, zgodnie z opisanymi wcześniej kompetencjami. Ze względu
na fakt, że Strategia realizowana będzie poprzez różne programy, konieczna będzie
współpraca z różnymi podmiotami życia społeczno–gospodarczego gminy, powiatu
i regionu.
W realizację Strategii duży wkład będą miały również instytucje i organizacje
niezależne 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 możliwe
zagregowanie wskaźników i na ich podstawie dokonanie ewaluacji zapisów Strategii
pod względem stopnia osiągnięcia założonych celów
oraz efektywności
wydatkowania środków na rozwój gminy. Włączenie się w ten proces będzie zarazem
stanowić urzeczywistnienie zasady partnerstwa.
Ważnym partnerem w procesie gromadzenia danych do monitoringu
oraz ich analizy jest Urząd Statystyczny w Lublinie. Ze względu na dostęp do
danych źródłowych i możliwość ich agregowania w różnych przekrojach może 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.
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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 możliwe będzie
porównanie osiąganych przez gminę wskaźników w skali województwa, a także
odniesienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy do innych dokumentów
strategicznych.
Na podstawie zebranych danych raz w roku powinien być przedstawiany raport
z postępów we wdrażaniu 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 również być przedstawiany do
wiadomości opinii publicznej np. za pośrednictwem prasy lokalnej, strony
internetowej gminy itp.
Informacje na temat postępów we wdrażaniu 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
Poniżej przedstawione zostały wskaźniki monitoringu realizacji celów strategii
w układzie odpowiadającym jej priorytetom. Podkreślić należy, że poniższe
propozycje nie wyczerpują katalogu możliwych do wyboru i zastosowania
wskaźników. Stanowią one listę otwartą, która może być uzupełniona w dowolnym
momencie wdrażania założeń rozwojowych, w miarę pojawiających się potrzeb.
Poniższe wskaźniki znajdą również zastosowanie przy tworzeniu lokalnych planów
rozwoju i wieloletnich planów inwestycyjnych, które są jednym z podstawowych
instrumentów realizacji Strategii. Będą one kwantyfikatorami efektywności
wdrażanych inicjatyw rozwojowych.
Tabela 59 Wykaz wskaźników monitoringowych.
CEL

WSKAŹNIK

STRATEGICZNY

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI

1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ UPOWSZECHNIANIE POSTAW
PROSPOŁECZNYCH
WSKAŹNIKI

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);
Liczba inicjatyw dotyczących „kształcenia się przez całe życie”
(sztuki);

Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
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Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe (osoby);

Analiza obszaru

Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje (sztuki);

Analiza obszaru

Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (osoby);

Analiza obszaru

Liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy (osoby);

BDL GUS

Stan zdrowia 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);
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok )
Liczba opracowanych i wdrożonych programów dotyczących poprawy
estetyki gminy (sztuki);
Liczba funkcjonujących na terenie gminy organizacji pozarządowych
(sztuki);
Liczba zrealizowanych na terenie gminy inicjatyw społecznych
(sztuki).
Liczba wolontariuszy na terenie gminy (osoby);

BDL GUS

Liczba podmiotów ekonomii społecznej(sztuki);
Liczba projektów zrealizowanych w wyniku oddolnych inicjatyw
(sztuki);
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych(sztuki).

Analiza obszaru

Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
BDL GUS
Analiza obszaru
BDL GUS
Analiza obszaru
BDL GUS

2. ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI I POPRAWA JEJ KONKURENCYJNOŚCI

WSKAŹNIKI

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);

BDL GUS

Liczba instytucji otoczenia biznesu działających na terenie gminy
(sztuki);
Liczba inicjatyw zrealizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (sztuki);
Liczba zorganizowanych szkoleń dla rolników i przedsiębiorców
(sztuki);
Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy (sztuki);

Analiza obszaru

Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego na terenie gminy (ha);

BDL GUS

Liczba gospodarstw agroturystycznych (sztuki);

BDL GUS

Liczba przedsięwzięć klastrowych realizowanych na terenie gminy
(sztuki);
Liczba grup producenckich (sztuki);

Analiza obszaru

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (km)

Analiza obszaru

Poziom wykorzystania wspartych terenów inwestycyjnych

Analiza obszaru

Liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję ekologiczną
lub inną specjalistyczną (sztuki);
Liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku (osoby/rok);

BDL GUS

Liczba inwestycji zewnętrznych na terenie gminy (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba partnerów zagranicznych współpracujących z gminą (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba stowarzyszeń lub partnerstw, których gmina jest członkiem
(sztuki);
Liczba inwestycji na terenie gminy z udziałem kapitału
zagranicznego (sztuki);

Analiza obszaru

BDL GUS
BDL GUS

Analiza obszaru
Analiza obszaru
BDL GUS

Analiza obszaru

BDL GUS

Analiza obszaru
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Długość nowowybudowanej sieci wodociągowej (km);

Analiza obszaru

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km);

Analiza obszaru

Liczba zbudowanych i zmodernizowanych ujęć wody (sztuki);

Analiza obszaru

Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem (%);

Analiza obszaru

Długość nowowybudowanych dróg gminnych (km);

Analiza obszaru

Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km);

Analiza obszaru

Długość nowowybudowanych chodników (km);

Analiza obszaru

Długość dróg z nowowybudowanym oświetleniem ulicznym (km);

Analiza obszaru

Liczba dostępnych IOB

Analiza obszaru

3. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH

WSKAŹNIKI

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km);

Analiza obszaru

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (km);
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej
(sztuki);
Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem (%);

Analiza obszaru

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba instalacji fotowoltaicznych (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba kolektorów słonecznych (sztuki);
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok )
Liczba pożarów i klęsk żywiołowych na terenie gminy (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów (sztuki);

Analiza obszaru

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 osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznokulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem rewitalizacji (osoby)
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)

Analiza obszaru

Liczba zrealizowanych inicjatyw i imprez kulturalnych (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba opracowanych i wdrożonych ofert kulturalnych (sztuki);

Analiza obszaru

Wskaźnik czytelnictwa (vol./osobę/rok);

BDL GUS

Liczba publikacji promocyjnych (sztuki);

Analiza obszaru

Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (sztuki);
Liczba podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych działających
w branży turystycznej (sztuki);
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne
(odwiedziny /rok)
Liczba punktów informacji turystycznej na terenie gminy (sztuki);
Liczba wybudowanych elementów infrastruktury turystycznej
(sztuki);
Liczba przedsięwzięć i inicjatyw służących podniesieniu
atrakcyjności turystycznej gminy (sztuki).

BDL GUS

Analiza obszaru
Analiza obszaru

Analiza obszaru
Analiza obszaru

Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru

Analiza obszaru
Analiza obszaru

Analiza obszaru
Analiza obszaru
Analiza obszaru
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – PLAN INWESTYCYJNY
Jak wspomniano już wcześniej w rozdziale 6. „Wdrażanie strategii”, Wieloletni Plan
Inwestycyjny (WPI) będzie podstawowym instrumentem wdrażania strategii rozwoju
gminy. Zawiera on wykaz najważniejszych zadań, które będą realizowane. Zadania
te wynikają z priorytetów i celów operacyjnych strategii. Zakłada się przy tym, że ich
wdrożenie 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 możliwych do finansowania ze źródeł zewnętrznych,
w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020 oraz PROW 2014 - 2020;
Efektem ekologicznym (wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożeń 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 możliwościami
wynikającymi z zakresu kompetencji samorządu gminnego, zidentyfikowano typy
inwestycji i inicjatyw, które planowane są do zrealizowania w latach 2015–2020
w ramach niniejszego planu inwestycyjnego. W poniższym zestawieniu
przedstawione zostały najważniejsze z punktu widzenia gminy Sosnowica inicjatywy
prorozwojowe.
PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2015–2020 DLA GMINY SOSNOWICA
NAZWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

ŁĄCZNE NAKŁADY
FINANSOWE

CZAS
REALIZACJI

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZI
ALNA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

INFRASTRUKTURA DROGOWA GMINNA/POWIATOWA
Program Rozwoju Obszarów
Remont dróg gminnych
Wiejskich 2014-2020
oraz powiatowych (w
Gmina
Podziałanie:
Wsparcie
3.000 000,00 zł
2016-2020
Sosnowica
porozumieniu z
inwestycji
związanych
powiatem)
z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich
Przebudowa drogi w
Gmina
530.000,00 zł
2016-2020
rodzajów
małej
Sosnowica
Turnie – etap II
infrastruktury,
w
tym
Przebudowa drogi w
Gmina
inwestycji
w
energię
660.000,00 zł
2016-2020
Sosnowica
odnawialną i w oszczędzanie
Górkach
energii,
Typ
operacji
Przebudowa drogi
Budowa lub modernizacja
gminnej na ul.
dróg lokalnych
Gmina
355.000,00 zł
2016-2020
Kasztanowej w
Program rozwoju gminnej
Sosnowica
i powiatowej infrastruktury
miejscowości
drogowej na lata 2016Sosnowica
2020, środki własne gminy
Przebudowa drogi
- we współpracy z powiatem
gminnej na odcinku ul.
Gmina
we współpracy z powiatem
210.000,00 zł
2016-2020
Regionalny
Program
Sosnowica
Nowowiejska – ul.
Operacyjny
Województwa
Ogrodowa w
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miejscowości
Sosnowica
Przebudowa drogi
gminnej na ul.
Grabowej w
miejscowości
Sosnowica
Przebudowa drogi
gminnej na odcinku
Pasieka – Izabelin Turno
Budowa chodnika przy
ul. Wojska Polskiego w
Sosnowicy
Budowa oświetlenia
ulicznego ul.
Kasztanowa –
Sosnowica Dwór
Modernizacja
oczyszczalni ścieków
oraz sieci
kanalizacyjnej w
Sosnowicy
Budowa sieci
kanalizacyjnej Pasieka
- Sosnowica
Budowa sieci
kanalizacyjnej Górki Zienki
Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Budowa sieci
wodociągowej w
Starym i Nowym
Orzechowie oraz Lejnie

280.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

1.000.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

260.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

185.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA GMINNA
Gmina
Sosnowica
3.000.000,00 zł

2017-2020

600.000,00 zł

2018-2020

Gmina
Sosnowica

1.500.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

450.000,00 zł

2018-2020

Gmina
Sosnowica
Gmina
Sosnowica

740.000,00 zł

2018-2020

Lubelskiego 2014-2020:
Oś Priorytetowa 8 Mobilność
regionalna
i
ekologiczny
transport
Działanie 8.2 Lokalny układ
transportowy
oraz Oś Priorytetowa
6.
Ochrona
środowiska
i efektywne wykorzystanie
zasobów,
Budowa lub modernizacja
instalacji energooszczędnego
oświetlenia,
w
tym
oświetlenia ulicznego.

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020,
Podziałanie:
Wsparcie
inwestycji
związanych
z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich
rodzajów
małej
infrastruktury,
w
tym
inwestycji
w
energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii,
Typ
operacjiGospodarka wodno-ściekowa
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
6.
Ochrona
środowiska
i
efektywne
wykorzystanie
zasobów;
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2014-2020:
Poddziałanie:
Podstawowe
usługi dla ludności,
- środki własne gminy

INSTALACJE OZE

Montaż kolektorów
słonecznych na terenie
gminy Sosnowica

1.600.000,00 zł

2017-2020

Gmina
Sosnowica
Gmina
Sosnowica

Montaż instalacji
fotowoltaicznych

800.000,00 zł

2016-2020

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020,
Podziałanie:
Wsparcie
inwestycji
związanych
z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich
rodzajów
małej
infrastruktury,
w
tym
inwestycji
w
energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
4.
Energia
przyjazna środowisku; Oś
Priorytetowa
5. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna;
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i
Środowisko:
Oś
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Priorytetowa I. Zmniejszenie
emisyjności gospodarki,
- NFOŚiGW,
- środki własne gminy

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Regionalny
Gmina
Operacyjny
1.500.000,00 zł
2018-2020
Sosnowica

Termomodernizacja
ZSP oraz przedszkola w
Sosnowicy

Program
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
13.
Infrastruktura
społeczna,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
6.
Ochrona
środowiska
i
efektywne
wykorzystanie zasobów,
-NFOŚiGW,
-środki własne gminy

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i REKREACYJNO-SPORTOWA

Budowa infrastruktury
turystycznej Orzechowski Zajazd
(Nowy Orzechów)
Budowa infrastruktury
turystycznej Pieszowolski Zajazd
Zagospodarowanie
parku w Sosnowicy

Budowa oświetlenia
parkowego przy ul.
Grabowej w Sosnowicy

50.000,00 zł

2016–2020

Gmina
Sosnowica

50.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

800.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

120.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

Remonty świetlic
wiejskich w Nowym
Orzechowie, Starym
Orzechowie, Lejnie
Remont i przebudowa
budynku gminnego w
Sosnowicy z
przeznaczeniem na
mieszkanie socjalne
Remont budynku po
szkole w Pieszowoli
(izba pamięci, baza
noclegowa itp.)

120.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

1.230.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

370.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

Budowa kompleksu
boisk przy ZSP w
Sosnowicy

1.230.000,00 zł

2018-2020

Gmina
Sosnowica

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
7
Ochrona
dziedzictwa
kulturowego
i naturalnego. Działanie 7.1
Dziedzictwo
kulturowe
i naturalne. Działanie 7.3
Turystyka
przyrodnicza,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020: Oś
Priorytetowa
6.
Ochrona
środowiska
i
efektywne
wykorzystanie zasobów,
Budowa lub modernizacja
instalacji energooszczędnego
oświetlenia,
w
tym
oświetlenia ulicznego
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Program
Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020,
Podziałanie:
Wsparcie
inwestycji
w
tworzenie,
ulepszanie
i
rozwijanie
podstawowych
usług
lokalnych
dla
ludności
wiejskiej, w tym rekreacji
i
kultury,
i
powiązanej
infrastruktury, Typ operacji–
Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje
kulturalne
oraz
Kształtowanie
przestrzeni
publicznej Podziałanie:
Wsparcie badań i inwestycji
związanych z utrzymaniem,
odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa
kulturowego
i
przyrodniczego
wsi,
krajobrazu
wiejskiego
i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej,
w
tym
dotyczące
powiązanych
aspektów
społecznogospodarczych oraz środków
w zakresie świadomości
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INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW WSPARCIA

Utworzenie ośrodka
wsparcia dla osób
niepełnosprawnych i
zaawansowanych
wiekowo (remont i
wyposażenie)

1.000.000,00 zł

2016-2020

Gmina
Sosnowica

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020:
Oś Priorytetowa 11 Włączenie
społeczne, Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne,
Oś Priorytetowa
13 Infrastruktura społeczna,
Działanie 13.2 Infrastruktura
usług społecznych

REWITALIZACJA

Rewitalizacja Zienek,
Pasieki
i Turna.

2.500.000,00 zł

2018-2020

Gmina
Sosnowica

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego 2014-2020:
Oś Priorytetowa
13 Infrastruktura społeczna,
13.4 Rewitalizacja obszarów
wiejskich
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020

W związku z tym, iż aktualnie trudno jest przewidzieć ostateczny poziom i zakres
dofinansowania poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych, powyższy wykaz
zadań ma charakter wyłącznie indykatywny
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W LATACH 2007-2013
NAZWA INWESTYCJI

LOKALIZACJA

WARTOŚĆ

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Zienkach, rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Stary Orzechów i Sosnowica oraz
na odcinku Stary Orzechów – Komarówka,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa sieci wodociągowej z Zienek do
Komarówki,
modernizacja
ujęcia
wody
i
rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym
Orzechowie, budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków”
Odnowa
miejscowości
w
zakresie
zagospodarowania centrum Sosnowicy (budowa
infrastruktury ul. Kasztanowej – oświetlenie i
chodnik) oraz Gminnego Ośrodka Kultury w
Sosnowicy – budynku o funkcji kulturalno–
społecznej
„Remont wiejskiej świetlicy w miejscowości Górki
wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych”
Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy
Sosnowica
Rozbudowa infrastruktury wodno–ściekowej w
Gminie Sosnowica (etap I)
Budowa infrastruktury technicznej przy Jeziorze
Zagłębocze w miejscowości Lejno
Budowa infrastruktury kulturalno–turystycznej
w miejscowości Turno gmina Sosnowica
Centrum Turystyczne Sosnowica
Budowa infrastruktury kulturalno–turystycznej w
miejscowości Turno gmina Sosnowica”
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Sosnowicy (roboty wewnętrzne)
Rewitalizacja miejscowości Pieszowola poprzez
remont świetlicy wiejskiej

Gmina Sosnowica

2.552.246,80 zł

Gmina Sosnowica

1.902.397,43 zł

Sosnowica

555.272,73 zł

Górki

152.111,98 zł

Gmina Sosnowica

1.207.530,00 zł

Gmina Sosnowica

660.253,08 zł

Lejno

167.400,70 zł

Turno

202.236,13 zł

Sosnowica
Turno

1.030.994,66 zł
202.236,13 zł

Sosnowica

183.760,88 zł

Pieszowola

89.770,38 zł
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – DANE STATYSTYCZNE
Powierzchnia gminy Sosnowica, pow. Parczewskiego i woj. Lubelskiego
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

POWIERZCHNIA OGÓŁEM W ha

2010
ha
2512249
95220
18837
11035
11672
14680
805
13875
10713
11121
17162

2011
ha
2512246
95220
18837
11035
11672
14680
805
13875
10713
11121
17162

2012
ha
2512246
95220
18837
11035
11672
14680
805
13875
10713
11121
17162

2013
ha
2512246
95220
18837
11035
11672
14680
805
13875
10713
11121
17162

2014
ha
2512246
95220
18837
11035
11672
14680
805
13875
10713
11121
17162

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Sołectwa w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

SOŁECTWA OGÓŁEM
2010
3713
111
20
12
12
19
13
21
14

2011
3714
111
20
12
12
19
13
21
14

2012
3718
111
20
12
12
19
13
21
14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ludność w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim

2013
3718
111
20
12
12
19
13
21
14

JEDNOSTKA TERYTORIALNA

LUDNOŚĆ OGÓŁEM

2010
Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

2011

2012

2013

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

2178611
36486
4001
4073
4082
14939
10998
3941
1771
4862
2758

2171857
36317
4014
4006
4060
14902
10955
3947
1751
4834
2750

2165651
36147
4009
3947
4052
14860
10951
3909
1749
4802
2728

2156150
36044
3997
3918
4036
14867
10953
3914
1735
4772
2719

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gęstość zaludnienia w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

LUDNOŚĆ NA 1 km

2

2010

2011

2012

2013

2014

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

87
38
21
37
35
102
1366
28
17
44
16

86
38
21
36
35
102
1361
28
16
43
16

86
38
21
36
35
101
1360
28
16
43
16

86
38
21
36
35
101
1361
28
16
43
16

85
38
21
36
34
101
1356
28
16
42
16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Dochody na 1 mieszkańca w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
2010
zł
2883,63
2675,95
2666,85
3083,55
2618,40
2390,55
3780,30
2694,18
2975,34

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA OGÓŁEM
2011
2012
zł
zł
3105,41
3293,58
3173,62
3126,88
3882,77
3658,14
3270,92
3403,58
3446,49
2885,52
2835,54
2967,33
3635,89
4155,10
3152,76
2762,59
3159,06
3162,68

2013
zł
3402,56
3279,47
3438,51
3660,27
4179,34
2924,45
3472,02
3112,03
3269,27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wydatki na 1 mieszkańca w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

2010
zł
3230,98
3160,21
3569,41
3542,35
2793,18
2793,53
3922,28
3367,68
3676,04

WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA OGÓŁEM
2011
2012
zł
zł
3331,28
3302,48
3208,11
3125,61
3520,74
3539,25
4178,66
3386,72
3591,55
2656,00
2705,79
3063,87
4827,61
4556,15
2751,41
2729,69
3241,96
2967,44

2013
zł
3393,03
3215,60
3683,85
3862,76
4621,24
2606,35
3343,94
2834,13
3422,41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
2010
ha
233473,40
8034,30
1120,40
873,80
627,10
1655,00
957,00
1124,00
1677,00

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

POWIERZCHNIA GRUNTÓW LEŚNYCH OGÓŁEM
2011
2012
ha
ha
235650,90
236478,20
8034,30
7034,30
1120,40
864,40
873,80
794,80
627,10
558,10
1655,00
1492,00
957,00
845,00
1124,00
1014,00
1677,00
1466,00

2013
ha
237763,23
7093,63
864,40
793,80
560,10
1525,00
845,00
1042,00
1463,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pracujący na 1000 ludności w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

2010

PRACUJĄCY NA 1000 LUDNOŚCI OGÓŁEM
2011
2012

2013

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

169
119
65
77
54
203
263
33
51
46
79

170
117
58
80
54
197
259
24
47
46
81

169
119
60
81
58
200
262
25
46
47
84

172
124
67
85
64
205
270
23
47
51
82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM OGÓŁEM
2010
%
8,7
9,4
11,6
7,2
9,1
8,7
8,3
9,6
13,4

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

2011
%
8,9
9,2
12,4
7,4
9,0
8,7
8,0
9,0
12,0

2012
%
9,6
9,9
11,8
8,4
10,1
9,3
7,8
10,4
12,3

2013
%
9,9
10,2
13,0
8,0
10,7
9,4
9,3
10,7
12,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z INSTALACJI :
WODOCIĄGOWEJ

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar
wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

KANALIZACYJNEJ

GAZOWEJ

2010
%
81,1
77,9
79,9
63,9
86,6
77,3
81,5
65,8

2011
%
81,5
78,0
79,9
63,9
86,6
77,6
81,8
65,8

2012
%
81,7
78,3
80,7
63,8
86,2
78,1
82,2
66,5

2013
%
81,9
78,3
81,2
63,9
84,3
78,3
82,5
66,8

2010
%
47,2
32,8
1,5
18,4
0,0
63,6
80,7
15,9

2011
%
48,5
34,8
13,3
18,4
0,0
63,6
80,7
16,2

2012
%
49,3
37,9
15,4
18,4
0,0
70,1
82,2
36,2

2013
%
49,7
39,0
15,8
18,4
8,1
70,3
82,3
36,5

2010
%
39,2
0,3
0,0
0,0
0,5
0,6
0,8
0,0

2011
%
39,4
0,8
0,0
0,0
0,9
1,8
2,5
0,0

2012
%
39,8
0,9
0,3
0,0
0,8
1,9
2,5
0,0

2013
%
40,1
0,9
0,3
0,0
0,8
1,8
2,5
0,0

86,1
84,2
69,2

86,1
84,3
69,2

85,5
84,8
69,2

86,2
84,6
69,3

6,4
17,4
25,6

6,4
22,2
25,6

6,4
23,4
25,5

6,4
23,0
25,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

OGÓŁEM

2010
GOSP.
70066
1871
445
177
160
636
63
221
169

2011
GOSP.
67426
1845
418
168
167
651
59
205
177

2012
GOSP.
68436
1923
431
165
185
665
73
216
188

2013
GOSP.
70452
1991
447
170
171
722
68
228
185

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

PODMIOTY W REJESTRZE REGON NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM OGÓŁEM
2010
1191,1
1012,5
928,3
664,3
827,9
1343,0
1544,6
747,4
898,0
627,8
777,1

2011
1181,3
988,6
917,7
702,7
788,0
1297,6
1501,7
704,7
987,7
577,5
760,3

2012
1216,7
1026,5
903,5
732,2
833,7
1351,4
1562,1
746,3
961,4
650,1
770,6

2013
1255,2
1055,6
945,2
778,3
888,6
1369,4
1583,3
762,3
1015,3
677,5
776,0

2014
1280,2
1079,2
980,7
789,5
865,5
1399,6
1618,1
789,3
1034,1
674,7
889,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Obiekty i miejsca noclegowe w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA

OBIEKTY NOCLEGOWE OGÓŁEM

Województwo Lubelskie

MIEJSCA NOCLEGOWE

INNE OBIEKTY NOCLEGOWE - RAZEM

OBIEKTY HOTELOWE

INNE OBIEKTY NOCLEGOWE - RAZEM

OBIEKTY HOTELOWE

2010
OB.
117

2011
OB.
108

2012
OB.
130

2013
OB.
133

2010
OB.
205

2011
OB.
165

2012
OB.
206

2013
OB.
210

2010
MSC.
6940

2011
MSC.
6994

2012
MSC.
7475

2013
MSC.
7488

2010
MSC.
13367

2011
MSC.
11238

2012
MSC.
12086

2013
MSC.
12205

2014
MSC.
12387

3
1
1
1

2
1
0
1

2
1
0
1

2
1
0
1

13
9
2
2

10
7
1
2

9
6
1
2

8
6
1
1

83
30
23
30

59
30
0
29

59
30
0
29

59
30
0
29

729
342
131
256

543
276
11
256

519
252
11
256

343
316
11
16

522
235
11
276

Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Parczew
Gmina Sosnowica

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
KOMPUTERY W SZKOLE OGÓŁEM
PRACOWNIE KOMPUTEROWE OGÓŁEM
2010
2011
2012
2010
2011
2012
SZT.
SZT.
SZT.
Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

30935
636
108
133
84
144
114
30
30
106
31

31373
602
100
113
83
146
115
31
28
101
31

32129
599
100
93
74
154
128
26
45
101
32

1574
34
5
6
5
8
6
2
2
6
2

1560
34
5
6
5
8
6
2
2
6
2

1528
34
5
6
5
8
6
2
2
6
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Parczew - miasto
Gmina Parczew - obszar wiejski
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

Szkoły podstawowe i ich uczniowie w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
SZKOŁY OGÓŁEM
UCZNIOWIE
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
OB.
OB.
OB.
OB.
OSOBA
OSOBA
OSOBA
1055
1036
1002
981
127790
125406
123063
24
24
24
23
2167
2089
2067
3
3
3
3
221
201
196
5
5
5
5
251
233
227
4
4
4
4
269
263
257
4
4
4
4
900
890
889
2
2
2
2
803
796
798
2
2
2
2
97
94
91
1
1
1
1
101
101
103
5
5
5
4
289
265
254
2
2
2
2
136
136
141

2013
OSOBA

121093
2013
206
202
262
868
779
89
95
236
144

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

JEDNOSTKA TERYTORIALNA

Województwo Lubelskie
Powiat Parczewski
Gmina Dębowa Kłoda
Gmina Jabłoń
Gmina Milanów
Gmina Parczew
Gmina Podedwórze
Gmina Siemień
Gmina Sosnowica

Gimnazja i ich uczniowie w gminie Sosnowica, pow. Parczewskim i woj. Lubelskim
GIMNAZJA OGÓŁEM
UCZNIOWIE
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
OB.
OB.
OB.
OB.
OSOBA
OSOBA
OSOBA
471
473
478
479
75416
72529
69327
7
7
7
7
1222
1244
1163
1
1
1
1
115
123
119
1
1
1
1
154
160
143
1
1
1
1
131
139
127
1
1
1
1
494
496
479
1
1
1
1
67
71
67
1
1
1
1
177
180
168
1
1
1
1
84
75
60

2013
OSOBA

66559
1115
107
138
127
467
55
154
67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

128

