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11..  PPOODDSSTTAAWWYY  PPRRAAWWNNEE  II  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

11..11..  ZZaałłooŜŜeenniiaa  ooggóóllnnee  

  
Realizacja polityki rozwoju lokalnego i realizacja zadań w zakresie 
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty jest podstawowym zadaniem 
samorządu gminnego. JednakŜe aktualna sytuacja gospodarcza kraju 
powoduje, Ŝe Ŝadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków 
budŜetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie moŜe 
pozwolić sobie na rozpraszanie środków finansowych na nieefektywne 
lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawia się konieczność 
opracowania dokumentu o charakterze strategicznym, który ukierunkuje 
realizację zadań pod kątem określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty 
gminnej, ustali kolejność ich wdraŜania i kierunki zaangaŜowania środków 
finansowych, zarówno własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz.  
 
Określone powyŜej zasady realizuje „Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na 
lata 2008-2020”. Spełnia ona zarówno wymogi oraz kryteria europejskiej 
polityki strukturalnej, jak i krajowej polityki regionalnej, wynikające 
między innymi z obowiązujących przepisów oraz dokumentów 
programowych. Została ona przygotowana według uzgodnionej na 
szczeblu krajowym struktury dokumentu, zapewniającej odpowiedni 
poziom standaryzacji i porównywalności treści strategii dla wszystkich 
polskich samorządów.  

 
Strategia rozwoju określana jest jako „…koncepcja działania zmierzającego 
do zrównowaŜonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego 
dokumentu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. Dokument 
taki powinien składać się z następujących elementów: diagnozy stanu istniejącego, 
analizy słabych i mocnych stron, celu strategicznego i celów pośrednich, części 
dotyczącej sposobu realizacji złoŜonych celów, z wyszczególnieniem roli 
poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania wdraŜanej 
strategii”.1 NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe strategia rozwoju gminy nie 
moŜe zastępować działań realnej gospodarki rynkowej, albowiem 
zakresem działań strategicznych objęte będą równieŜ dziedziny 
pozarynkowe oraz bezpośrednio wspomagające rozwój sektora 
rynkowego, a takŜe dziedziny nieobjęte jeszcze przez rynek, głównie ze 
względu na powszechny brak kapitału. W związku z tym moŜna uznać, Ŝe 
strategia wypełnia pole między realną gospodarką rynkową i jej 
obiektywnymi prawami ekonomicznymi a bieŜącymi obowiązkami 
administracji samorządowej.  
 

                                                 
1  Hausner J. (red), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów 
województwa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 1999, s. 16. 
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W procesie planowania naleŜy zachować ciągłość poprzez aktualizację 
uwarunkowań rozwoju, priorytetów rozwoju, wizji przyszłości, celów 
operacyjnych, a przede wszystkim programowanych zadań 
i instrumentów ich wdraŜania. Wszelkie programy strategiczne nigdy nie 
będą stanowiły zbioru domkniętego. RównieŜ harmonogram ich 
wdraŜania nie będzie stały w czasie. MoŜe się bowiem zdarzyć, Ŝe pewne 
projekty będą opóźnione ze względu chociaŜby na brak środków 
finansowych na ich realizację. Strategia powinna być zatem wyborem 
tych zadań, które naleŜy w pierwszej kolejności wykonać, aby 
w największym stopniu wspomóc przyszły rozwój gminy. Jest ona 
swoistą mapą dla władz samorządowych, wyznaczającą kierunek 
rozwoju, umoŜliwiający osiągnięcie załoŜonych celów                                          
i urzeczywistnienie wizji rozwoju gminy. 

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

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

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

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

 
Efektywność wdraŜania strategii rozwoju gminy będzie zaleŜała nie tylko 
od moŜliwych do dyspozycji środków finansowych. Będzie teŜ zaleŜała od 
wielu innych czynników, w tym od: 

� sprawności działania samorządu gminnego, 
� sprawności współdziałania samorządu gminnego z samorządami 

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

� społecznego zrozumienia idei strategii rozwoju gminy i jej 
akceptacji, 

� skuteczności wdraŜania marketingu, w tym promocji gminy, wobec 
wszelkich potencjalnych inwestorów, 

� aktywności mieszkańców i firm na terenie gminy w zakresie 
przedsiębiorczości, 

� współdziałania róŜnych grup interesu, w tym przedsiębiorców, 
środowiska administracyjnego, ekologów, aktywistów ochrony 
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dóbr kultury, urbanistów i innych, wdraŜających w Ŝycie ideę ładu 
przestrzennego na rzecz rozwoju gminy. 

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

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

  
Planowanie strategiczne spełniać będzie trzy zasadnicze funkcje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

państw2. 
 
Analizując powyŜszy katalog zadań, moŜna wyciągnąć wniosek, iŜ ze 
względu na szeroki zakres wymienionych kompetencji oraz zróŜnicowanie 

                                                 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).  
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obowiązków obligatoryjnie wykonywanych przez gminę, konieczne jest 
ustalenie pewnej hierarchii celów i kolejności działań. śadna gmina ze 
względu na szczupłość swojego budŜetu (szczególnie dotyczy to gmin 
wiejskich) nie moŜe pozwolić sobie na rozpraszanie środków finansowych 
na nieefektywne działania. Oznacza to konieczność opracowania 
strategicznego dokumentu, który ukierunkuje realizację zadań gminy pod 
kątem: 

� określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty gminnej, 
� ustalenia kolejności realizacji zadań, 
� kierunków zaangaŜowania środków finansowych, zarówno 

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

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

� strategia rozwoju kraju, 
� strategie sektorowe, 
� strategie rozwoju województw, o których mowa w art.11 ustawy              

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

oraz strategie rozwoju gmin5. 
  

11..33..  ZZaałłooŜŜeenniiaa  ooggóóllnnee  

 
„Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na lata 2008 - 2020” spełnia wymogi                
i kryteria europejskiej polityki strukturalnej oraz krajowej polityki 
regionalnej, wynikające między innymi z obowiązujących przepisów oraz 
określonych dokumentów programowych (np. Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013). Opracowana ona została              
w oparciu o następujące zasady: 

� Koncentracji środków – tworzenie ram finansowych w oparciu 
o hierarchię priorytetów odpowiadającą waŜności sformułowanych 
celów. 

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

� Subsydiarności – wszelkie decyzje podejmowane są na moŜliwie 
najniŜszym szczeblu, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

                                                 
3 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.06.227.1658. 
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U.01.142.1590 z późn. zm. 
5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DZ.U.06.227.1658. 
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współfinansowania zadań realizowanych w ramach kompetencji 
poszczególnych szczebli. 

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

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

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

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

rozwoju gminy (w tym uwarunkowań wewnętrznych                       
i zewnętrznych). 

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

źródeł finansowania. 
 
NaleŜy jeszcze dodać, iŜ powyŜsza struktura dokumentu nawiązuje 
bezpośrednio do zaakceptowanego w dniu 1 sierpnia 2007 roku przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego vademecum dla jednostek 
samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 
2007 - 2015”7. Dokument ten powstał w celu ułatwienia jednostkom 
samorządu terytorialnego sporządzenia strategii rozwoju lokalnego tak, by 
były one jak najbardziej spójne z dokumentami na szczeblu krajowym                 
i regionalnym i mogły stanowić źródło odniesień w procesie ubiegania się 
o środki zewnętrzne. NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem 
inwestycyjnym będzie warunkiem formalnym ubiegania się o środki                
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013”8.  

                                                 
6 Zarys metodyki opracowania programów strategicznych, Rządowe Centrum Studiów 

Strategicznych, Warszawa, październik 2004. 
7 Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 

2007-2015”, www.rpo.lubelskie.pl. 
8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 

www.rpo.lubelskie.pl. 
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Podsumowując podkreślić naleŜy, iŜ „Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na 
lata 2008 – 2020” jest zgodna z cytowanym wcześniej vademecum zarówno 
pod względem samej struktury dokumentu, jak i struktury celów. 
 

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

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

 

11..44..  KKoonnssuullttaaccjjee  ssppoołłeecczznnee  

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

� wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami 
lokalnej społeczności, 

� zapobieŜenie sytuacji, w której strategia funkcjonuje jako 
„dokument władzy lokalnej”, która sama go napisała i sama 
realizuje, 

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

 
Kolejne etapy prac nad dokumentem prowadzone były z przekonaniem, 
Ŝe aby 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 

Zadania  
(Co jest do zrobienia ?) 

Kierunki działa ń 
(Jakie zastosować narzędzia?) 

 

Cele operacyjne  
(W jaki sposób chcemy to osiągnąć?) 

 

      Cele strategiczne   
(Co chcemy osiągnąć?  

 Misja  
  Cel generalny 
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skoncentrowany był na budowie systemu, w którym mieszkańcy, 
instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz 
rozwoju gminy, nawiązując przy tym dialog w układzie władza – 
społeczność lokalna. Jest to o tyle istotne, Ŝe zakres strategii nie powinien 
ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leŜą                           
w kompetencjach gminy, ale powinien obejmować zagadnienia rozwoju             
w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność).  
 
W proces budowania strategii dla Gminy Zalesie zaangaŜowani byli 
przedstawiciele róŜnych podmiotów, w tym: 

� przedstawiciele władz gminy, 
� pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, 
� przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
� przedstawiciele przedsiębiorców, 
� lokalni liderzy, 
� przedstawiciele innych grup występujący z pozycji interesariuszy. 

 
Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych przedstawia tabela 
zamieszczona poniŜej. 

 
Tabela 1.1. Harmonogram konsultacji społecznych. 
 

Termin i miejsce spotkania 
konsultacyjnego 

Program konsultacji (realizowane zagadnienia)  

6 czerwca 2008 roku, Zalesie 1. Definicja strategii, podstawy prawne i metodologia; 
2. Omówienie kolejnych etapów prac nad strategią; 
3. Przedstawienie załoŜeń i wyników diagnozy prospektywnej gminy; 
4. Omówienie wniosków wynikających z diagnozy; 
5. Charakterystyka analizy SWOT; 
6. Wspólne opracowanie wstępnej analizy SWOT. 

20 czerwca 2008 roku, Zalesie 1. Opracowanie analizy SWOT; 
2. Badanie siły powiązań pomiędzy czynnikami ujętymi w analizie SWOT; 
3. Określenie typu strategii dla obszarów objętych badaniem; 
4. Dyskusja, pytania i propozycje. 

27 czerwca 2008 roku, Zalesie 1. Przedstawienie propozycji struktury celów wraz z uzasadnieniem; 
2. Cel nadrzędny (generalny) – ustalenie wersji ostatecznej; 
3. Opis priorytetów (celów strategicznych) – ustalenie wersji ostatecznej; 
4. Opis celów operacyjnych – ustalenie wersji ostatecznej; 
5. Przedstawienie propozycji kierunków działań realizowanych w ramach strategii – 

ustalenie wersji ostatecznej; 
6. Opracowanie systemu wdraŜania i monitorowania strategii. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie harmonogramu spotkań konsultacyjnych. 
 
NaleŜy dodać, iŜ konsultacje społeczne prowadzone były w róŜnych 
formach, w zaleŜności od sytuacji i potrzeb. Wśród podstawowych naleŜy 
wymienić: 

� warsztaty – dotyczyły badania potencjałów rozwojowych gminy 
oraz opracowania analizy SWOT, 

� wykłady – związane były z zapoznaniem uczestników z etapami 
prac i metodologią opracowania strategii, 

� dyskusje panelowe – dotyczyły analizy propozycji i ustalania 
ostatecznej wersji struktury celów, 
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� spotkania robocze – ich tematyka dotyczyła uzgodnień elementów 
zarządzania i monitorowania strategii. 

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

 

11..55..  ŹŹrróóddłłaa  iinnffoorrmmaaccjjii  

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

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

na lata 2007 – 201312. 
 

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

roku, www.mrr.gov.pl.  
11 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, załącznik do uchwały 

nr XXXVI/530/2000 z dnia 4 lipca 2005 roku Sejmiku Województwa Lubelskiego. 
12Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, 

www.rpo.lubelskie.pl. 
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Podkreślić naleŜy, iŜ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..  DDIIAAGGNNOOZZAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  
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22..11..  PPoołłooŜŜeenniiee  ii  ppooddzziiaałł  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyy    

 
Gmina Zalesie połoŜona jest w północnej części województwa lubelskiego 
w powiecie bialskim. Graniczy z następującymi gminami: Terespol, 
Piszczac, Biała Podlaska i Rokitno. Przez gminę przebiegają waŜne szlaki 
komunikacyjne, w tym  

� droga krajowa nr 2 Warszawa – Terespol,  
� w przyszłości autostrada A2 i europejski korytarz transportowy E-

30, 
� droga krajowa nr 68. 

 
NaleŜy w tym miejscu podkreślić, iŜ fakt lokalizacji na terenie gminy 
szlaku droŜnego o takiej randze z całą pewnością będzie miał wpływ na 
określenie planów strategicznych gminy i będzie jednym z podstawowych 
determinantów procesów rozwojowych. 
 
Gmina leŜy w sąsiedztwie nowoczesnego terminalu granicznego                       
w Koroszczynie i projektowanej autostrady A-2, ze zjazdami w kierunku 
baz przeładunkowych w Wólce Dobryńskiej, połoŜonych na terenie gminy. 
Od strony Białorusi na ten teren wchodzą szerokie tory, które umoŜliwiają 
tranzyt i przeładunek towarów. 
 
Od miasta powiatowego Biała Podlaska dzieli ją odległość 17 km, 
Terespola – 19 km, zaś od miasta wojewódzkiego - Lublina - 160 km. 
Biorąc pod uwagę, iŜ od Białej Podlaskiej dzieli gminę kilkanaście 
kilometrów, naleŜy uznać, iŜ posiada ona dobry dostęp do miasta 
powiatowego (poprzez drogę krajową nr 2), gdzie zlokalizowane są 
najwaŜniejsze z punktu widzenia mieszkańców urzędy i instytucje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1.1. Lokalizacja gminy w województwie lubelskim. 
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Źródło: www.wikipedia.pl. 
 

 
Gmina Zalesie obejmuje obszar 147 km2, a w jej skład wchodzi 20 
miejscowości wiejskich, które tworzą 21 sołectw. 

 
Ryc. 2.2. PołoŜenie gminy w powiecie bialskim. 
 

 
Źródło: www.powiatbialski.pl. 
 
 
 
 

METRYKA GMINY ZALESIE 
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Województwo: lubelskie 

Powiat: bialski 

Powierzchnia: 14 712 ha 

Liczba sołectw: 21 

Liczba miejscowości: 20 

Miejscowości: 
Berezówka, Dereczanka, Dobryń DuŜy, Dobryń Mały, Dobryń Kolonia, Horbów, Horbów Kolonia, Kijowiec, 
Kijowiec Kolonia, Kijowiec PGR, Koczukówka, Kłoda DuŜa, Kłoda Mała, Lachówka DuŜa, Lachówka Mała, 
Malowa Góra, Mokrany Nowe, Mokrany Stare, Nowosiółki, Wólka Dobryńska, Zalesie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Zalesie. 

  

22..22..  WWaarruunnkkii  nnaattuurraallnnee    

 
2.2.1. Ukształtowanie terenu i podłoŜe geologiczne 
 

Ukształtowanie terenu gminy jest mało zróŜnicowane. Większa część jej 
obszaru zlokalizowana jest na wysokościach bezwzględnych: 141,0 – 150  
m n.p.m. NajniŜej połoŜone tereny znajdują się w dolinie rzeki Krzny 
(132,8 m n.p.m.), natomiast wzgórza morenowe koło wsi Mokrany Stare 
osiągają wysokość 158,9 m n.p.m.  
 
W budowie geologicznej obszaru najwaŜniejszą rolę odgrywają utwory 
plejstoceńskie, gdyŜ gmina leŜy w zasięgu zlodowacenia środkowo - 
polskiego. Obszar gminy obejmują następujące jednostki 
geomorfologiczne:  

� obniŜenie doliny Krzny,  
� dwie strefy moren czołowych ograniczające od południa i od 

północy dolinę Krzny,  
� przylegające do tych stref od południa poziomy fluwioglacjalne, 
� płaty moreny dennej.  

 
Moreny zbudowane są z piasków, Ŝwirów i glin zwałowych. ObniŜenia 
dolin rzek Krzny, Zielawy i Lutni wypełnione są głównie osadami 
organicznymi i piaskami fluwioglacjalnymi. Obszary moreny dennej, 
które występują głównie w północnej oraz w południowo — zachodniej 
części gminy, zbudowane są przewaŜnie przez gliny zwałowe. Natomiast 
w okolicy Dobrynia Małego i DuŜego zalegają płaty piasków 
wydmowych. 
 

2.2.2. Gleby 
 

Pokrywa glebowa na terenie gminy jest dość zróŜnicowana. Wykształciły 
się tutaj następujące typy gleb:  

� torfowe i murszowo — torfowe, które występują w dolinach 
cieków wodnych,  

� brunatne, wytworzone z glin zwałowych,  
� gleby piaskowe róŜnych typów genetycznych — bielice, gleby 

rdzawe i brunatne kwaśne, które występują na terenach                     
o podłoŜu morenowym. 
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Tabela 2.1. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych. 

 

Klasa bonitacyjna Grunty orne % powierzchni UŜytki zielone % powierzchni 
II 2,27 0,28 

III a 3,73 

III b 10,96 
9,60 

IV a 23,05 

IV b 24,73 
48,90 

V 27,15 34,42 

VI 10,00 6,80 
 

Źródło: UG Zalesie.  
 
Na terenie gminy dominują gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Około 23% 
gruntów ornych posiada gleby kompleksu Ŝytniego dobrego, 27% 
Ŝytniego bardzo dobrego. Tylko 3% gruntów zaliczanych jest do 
kompleksu pszennego dobrego. Pozostałe stanowią gleby kompleksu 
Ŝytniego słabego. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w gminie występuje dość duŜe 
zróŜnicowanie jakości gleb w poszczególnych miejscowościach. 
Największy udział gleb dobrych mają miejscowości: Kolonia Kijowiec, 
Kijowiec i Dereczanka. Najsłabsze gleby występują we wsiach Dobryń 
Mały, Wólka Dobryńska, Koczukówka, Malowa Góra i Dobryń DuŜy. 
 

2.2.3. Surowce mineralne 
 
Zasoby surowców naturalnych na terenie gminy stanowią złoŜa piasków. 
Są one eksploatowane w kilku kopalniach, zajmujących łącznie około 20 
ha powierzchni. Kopalnie te mieszczą się w miejscowościach: Mokrany 
Stare, Kijowiec Kolonia i Horbów Kolonia. 
 

2.2.4. Wody powierzchniowe i podziemne 
 
W gminie występuje dość gęsta sieć wód powierzchniowych. Składają się 
na nią rzeki: Krzna oraz jej dopływy: Zielawa, Lutnia, liczne rowy 
melioracyjne oraz zbiorniki retencyjne. Rzeką mającą największy wpływ 
na warunki hydrologiczne tego terenu jest Krzna, lewobrzeŜny dopływ 
Bugu. Przepływa ona przez teren gminy z południowego zachodu na 
północny wschód. Koryto rzeki jest uregulowane. W dolinie rzeki są 
starorzecza oraz gęsta sieć rowów melioracyjnych. W Mokranach Starych, 
przy Krznie wybudowano 2 sztuczne zbiorniki retencyjne o łącznej 
powierzchni 22 ha oraz w Horbów Kolonia o łącznej powierzchni 5 ha.  
 
Pierwsze zwierciadło wód podziemnych zalega płytko w utworach 
czwartorzędowych, najczęściej w piasku. Na terenie gminy występują 
rozległe tereny podmokłe spowodowane płytkim zaleganiem utworów 
nieprzepuszczalnych. System melioracyjny na terenie gminy stanowi sieć 
rowów o długości 256 kilometrów. Obecnie istnieje potrzeba jego 
modernizacji. 
 

2.2.5. Zbiorowiska roślinne 
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Szata roślinna gminy jest zróŜnicowana. Pod względem geobotanicznym 
obszar ten znajduje się w krainie Południowomazowiecko - Podlaskiej. 
Pierwotny typ szaty roślinnej tworzyły leśne zbiorowiska grądów                      
i dąbrów świetlistych. Obecnie, mimo Ŝe na terenie gminy przewaŜa 
krajobraz kulturowy - rolniczy, zachowało się w nim wiele komponentów 
naturalnych. W południowo - wschodniej części gminy występuje duŜy 
kompleks leśny, w skład którego wchodzą zbiorowiska lasów liściastych: 
łęgi olszowo - jesionowe i wiązowo – jesionowe, grądy oraz olsy. 
 
Grunty leśne w sumie zajmują około 4 894 ha, z czego lasy zajmują 4767 
ha (97,4%). NaleŜy zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik lesistości gminy – 
32,4%, który znacznie przekracza średnie wartości wyliczone dla powiatu 
bialskiego i całego województwa. 

 
Tabela 2.2. Lesistość gminy (na tle powiatu). 
 

Powierzchnia gruntów leśnych 
z ogółem publiczne 

w tym  
Gmina Ogółem 

w tym 
lasy razem 

własność 
Skarbu 

Państwa 

w zarządzie 
Lasów 

Państwowych 

w zasobie 
Agencji 

Nieruchomości 
Rolnych 

własność 
gmin 

Lesistość 

w ha  

Biała Podlaska (m) 591 591 178 176 168 8 2 12,0 

Międzyrzec Podl. (m) 176 176 24 22 21 1 2 8,9 

Terespol (m) 27 22 9 9 6 - - 2,6 

Biała Podlaska 9141 8991 6203 6201 6115 47 2 27,6 

Drelów 8702 8553 6957 6952 6871 4 5 37,5 

Janów Podlaski 2498 2485 1677 1677 1396 130 - 18,3 

Kodeń 4751 4698 3159 3152 3096 40 7 31,1 

Konstantynów 2179 2151 1679 1679 1666 4 - 24,7 

Leśna Podlaska 1490 1477 1041 1041 1017 1 1 15,0 

Łomazy 4913 4901 956 947 879 24 9 24,7 

Międzyrzec Podlaski 7051 6972 3204 3189 3183 4 15 26,7 

Piszczac 4454 4408 2827 2824 2730 28 3 25,9 

Rokito 4736 4668 3402 3402 3355 18 - 33,1 

Rossosz 2240 2239 220 220 204 - - 29,3 

Sławatycze 493 489 195 192 156 19 3 6,8 

Sosnówka 4060 4031 1739 1737 1659 5 2 27,2 

Terespol 2257 2237 1389 1369 1234 94 20 15,8 

Tuczna 4970 4926 2580 2580 2510 16 - 29,1 

Wisznice 3386 3384 386 376 275 15 10 19,5 

Zalesie 4894 4767 4192 4191 4167 24 1 32,4 
POWIAT 72419 71580 41841 41759 40540 472 82 26,0 
WOJEWÓDZTWO 574038 565633 351827 350846 330922 2054 981 22,5 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.6. Obszary chronione 
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Gmina posiada liczne walory ekologiczne w związku z tym zlokalizowane 
są tutaj róŜne formy ochrony przyrody, opisane poniŜej.  
 
Rezerwat „Dobryń” połoŜony pomiędzy miejscowościami Zalesie-Wólka 
Dobryńska-Dobryń DuŜy. Rezerwat powołano w celu ochrony fragmentu 
lasu obejmującego dobrze zachowane zbiorowiska leśne z cennymi 
gatunkami runa. Główne gatunki to: pomnikowe okazy dębu 
szypułkowego, grab zwyczajny, olsza czarna, brzoza osika. 
 
Na granicy gmin Zalesie i Terespol, w okolicy Mokran Starych i Nepli, 
utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Najcenniejszym 
pod względem przyrodniczym obszarem parku jest rzeka Bug, która nie 
przepływa bezpośrednio przez gminę, niemniej ślady oddziaływania tej 
rzeki są tutaj wyraźnie widoczne. Koryto o szerokości około 100 m 
zachowało naturalny charakter i jest bardzo zmienne. Na brzegach 
starorzecza występują formacje krzewiastych wierzb, nadrzeczne łęgi 
wierzbowo - topolowe. W dolinach występują głównie lasy liściaste 
zdominowane przede wszystkim przez łęgi wiązowo - jesionowe.  
 
Ponadto w obrębie miejscowości Kijowiec występuje las liściasty,                    
w którym występują liczne gatunki chronione, m.in.: wawrzynek 
wilczełyko, barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, pluskwica 
europejska, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, orlik pospolity, pierwiosnka 
lekarska, marzanka wonna, konwalia majowa. Z grupy gatunków rzadkich 
licznie występują: zachyłka trójkątna, czerniec gronkowy i przytulia 
wiosenna. 
 
Przedstawione powyŜej informacje wskazują, iŜ walory ekologiczne gminy 
są znaczące, dlatego teŜ jednym z głównych kierunków aktywności jej 
władz powinny być inwestycje związane z ochroną środowiska. 

 
2.2.7. ZagroŜenia środowiska 
 

Podsumowując opis najwaŜniejszych elementów środowiska gminy 
Zalesie naleŜy stwierdzić, iŜ charakteryzuje się ona czystym środowiskiem 
i w niewielkim stopniu przekształconym krajobrazem. Tworzy to dobre 
warunki do rozwoju turystyki, rekreacji oraz produkcji zdrowej Ŝywności. 
Wniosek ten wzmacnia fakt, iŜ na terenie gminy nie ma zakładów 
produkcyjnych uciąŜliwych dla środowiska. 
 
Obecnie podstawowe zagroŜenie dla środowiska stanowi niewystarczająca 
sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast systemem zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie Gminy zajmuje się firma Komunalnik Sp. z o.o.     
z Białej Podlaskiej. Na terenie Gminy funkcjonuje gminne wysypisko 
śmieci. JednakŜe działania podejmowane przez Gminę są wystarczające.   
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W związku z tym potencjalne zagroŜenia dla środowiska przyrodniczego 
wiąŜą się z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka.  
W związku z tym występują następujące zjawiska: 

� powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci i nieefektywną 
gospodarkę odpadami,  

� intensywną gospodarkę rolną (nawoŜenia pól, stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin),  

� niewłaściwą gospodarkę leśną (proces odlesiania) i nielegalna 
penetracja terenów leśnych,  

� zanieczyszczenia powietrza spowodowane komunikacją 
samochodową, w szczególności w kontekście wzrastającego 
znaczenia drogi krajowej nr 2, połoŜonej na terenie gminy. 

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

 

22..33..  HHiissttoorriiaa  ii  ddzziieeddzziiccttwwoo  kkuullttuurroowwee    

 
W okresie wczesnopiastowskim terytorium obecnej gminy Zalesie 
wchodziło w skład ziemi brzeskiej, która w zapisach kronikarskich 
pojawiła się po 1087 roku i stanowiła wtedy część Podlasia. KsiąŜęta 
ruscy, władający Brześciem i Drohiczynem, znaleźli się pod koniec XIII 
wieku pod władzą zwierzchnią Litwy. Po śmierci w 1341 roku Wielkiego 
Księcia Giedymina władztwo Litwy ugruntowało się na Podlasiu, które 
wraz ze śmudzią i księstwem trockim stanowiło wówczas część dzielnicy 
księcia Kiejstuta.  
 
W wieku XIV nazwa Podlasie była juŜ rozpowszechniona, a wraz ze 
zjednoczeniem państwa i rozpoczęciem ekspansji w kierunku wschodnim, 
dokonało się wiele zmian terytorialnych. Szlachta mazurska, posługująca 
się na terytorium Podlasia prawem polskim, wyjednała u wielkich ksiąŜąt 
litewskich w 1520 roku decyzje o wydzieleniu województwa podlaskiego. 
Województwo to, prawdopodobnie w związku z szybko postępującą 
polonizacją, zostało podzielone przez Zygmunta Augusta w 1566 roku na 
dwie części: drohicką - województwo podlaskie i brzeską. W 1569 roku 
ostatni Jagiellon, w aktach poprzedzających Unię Lubelską włączył do 
Korony województwo podlaskie. Administracyjnie tereny gminy Zalesie 
leŜały w Wielkim Księstwie Litewskim, wchodziły w skład województwa 
brzeskiego do 1795 roku. 
 
Kolejne zmiany zaszły na skutek rozbiorów - powiat Biała, do którego 
naleŜały gminy Dobryń, Kobylany i który przynaleŜał do guberni 
siedleckiej, w roku 1912 włączony został do guberni chełmskiej.                     
W sierpniu 1919 roku Ustawa Tymczasowa utworzyła na terenach 
wyzwolonych pięć województw między innymi lubelskie, które 
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obejmowało teren dwóch guberni lubelskiej i siedleckiej. Z drobnymi 
zmianami uzyskane wówczas kształt i wielkość, województwo lubelskie 
utrzymało do 1939 roku. W okresie międzywojennym obecne 
miejscowości gminy Zalesie naleŜały do dwóch gmin: Dobryń z siedzibą 
w Zalesiu i Kobylany. 
 
Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 21 sierpnia 
1944 roku zniesiono podział terytorialny wprowadzony przez okupanta. 
Województwo lubelskie powróciło do swych granic z września 1939 roku, 
powiększone w części południowo - wschodniej. Na przestrzeni 28 lat od 
lipca 1944 do końca 1972 roku granice województwa lubelskiego, poza 
odłączeniem powiatu siedleckiego i przyłączeniem do województwa 
warszawskiego, nie uległy powaŜniejszym zmianom. Do roku 1953 moŜna 
mówić o stabilizacji granic przedwojennych, gminy Bohukały i Dobryń 
naleŜały do powiatu bialskiego. Natomiast od połowy lat pięćdziesiątych 
do początku lat sześćdziesiątych to okres Ŝywiołowych zmian związanych 
z wprowadzeniem podziału na gromady (1954 rok) i utworzenie nowych 
powiatów (1954 -1961). Powołane do Ŝycia jednostki okazały się zbyt 
małe, a działające w nich organy władzy - rady gromadzkie, były zbyt 
słabe finansowo i wyposaŜone w wąskie kompetencje. W celu stworzenia 
korzystniejszych warunków dla rozwoju wsi, w styczniu 1973 roku 
gromadę zastąpiono nową, większą jednostką - gminą. Wówczas gmina 
Zalesie uzyskała obecny kształt terytorialny. Od 1 stycznia 1999 roku 
naleŜy ona do powiatu bialskiego województwa lubelskiego. 
 
Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków, które dokumentują bogatą 
przeszłość i tradycję. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć: 
1. Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 
w Malowej Górze. W skład zespołu wchodzi: 

� kościół zbudowany w latach 1905 — 09 przez architekta Józefa 
Piusa Dziekońskiego,  

� murowana plebania z początku XX wieku. 
2. Prawosławna cerkiew w Horbowie zbudowana w latach 1850 — 75,                
a w roku 1924 przekształcona w świątynię rzymskokatolicką pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego, 
3. Drewniany kościół w Dobryniu DuŜym pod wezwaniem Chrystusa 
Króla z końca XIX wieku. 
 
Do elementów dziedzictwa kulturowego zaliczyć naleŜy równieŜ zespoły 
cmentarne z cennymi nagrobkami i wartościowymi zespołami starych 
drzew: 

� w Dobryniu DuŜym — prawosławny z XIX wieku, połoŜony                
w lesie, 

� w Horbowie — z czasów I wojny światowej, połoŜony w polu, przy 
drodze do kościoła,  

� w Horbowie przykościelny, prawosławny z X1X wieku, 
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� w Horbowie, połoŜony wśród łąk, z XIX wieku, 
� w Kijowcu — zbiorowa mogiła jeniecka w lesie z roku 1941, 
� w Malowej Górze — katolicki, przykościelny, pochodzący z XV 

wieku, 
� w Malowej Górze, katolicki z XIX wieku, połoŜony przy drodze do 

Koroszyna, 
� w Wólce Dobryńskiej, katolicki z XX wieku. Znajduje się tu 

zbiorowa mogiła lotników z 1939 roku. 
 

22..44..  LLuuddnnoośśćć  ii  ppoozziioomm  wwyykksszzttaałłcceenniiaa  

 
Pod koniec 2006 roku (31.12.2006) Gminę Zalesie zamieszkiwało 4589 osób, 
w tym 2256 kobiet (49,2% wszystkich mieszkańców).  
 

Tabela 2.2. Powierzchnia i ludność (31.12.2006). 
 

Ludność 
Gmina 

Ogółem MęŜczyźni Kobiety Na 1 km2 
Kobiety na 100 

męŜczyzn 
Biała Podlaska (miasto) 58075 27965 30110 1176 108 

Międzyrzec Podlaski (miasto) 17119 8261 8858 867 107 

Terespol (miasto) 6002 2889 3113 594 108 

Biała Podlaska 12428 6226 6202 38 100 

Drelów 5531 2731 2800 24 103 

Janów Podlaski 5545 2780 2765 41 99 

Kodeń 3969 1906 2063 26 108 

Konstantynów 4101 2008 2093 47 104 

Leśna Podlaska 4509 2254 2255 46 100 

Łomazy 5415 2682 2733 27 102 

Międzyrzec Podlaski 10333 5166 5167 40 100 

Piszczac 7555 3735 3820 44 102 

Rokito 3304 1662 1642 23 99 

Rossosz 2399 1227 1172 31 96 

Sławatycze 2584 1272 1312 36 103 

Sosnówka 2729 1343 1386 18 103 

Terespol 7016 3426 3590 50 105 

Tuczna 3517 1731 1786 21 103 

Wisznice 5163 2494 2669 30 107 

Zalesie 4589 2333 2256 31 97 
POWIAT 113808 56126 57682 41 103 
WOJEWÓDZTWO 2172766 1053772 1118994 86 106 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
Na 1 km2 powierzchni gminy przypadało 31 osób i jest to wartość 
zdecydowanie niŜsza od średniej wyliczonej dla powiatu bialskiego, która 
wynosi 41 osób/km2 oraz dla województwa (86 osób/km2).  

 
Na 100 męŜczyzn przypadało 97 kobiet i wskaźnik ten jest równieŜ 
zdecydowanie mniejszy od średniej powiatowej (103 kobiety na 100 
męŜczyzn) oraz odbiega znacznie od średniej wojewódzkiej - 106 kobiet na 
100 męŜczyzn. Analizując to zjawisko w skali województwa, naleŜy 
zauwaŜyć, iŜ cały powiat bialski zaliczony został do obszarów                            
o niekorzystnych proporcjach płciowych. Natomiast gmina Zalesie osiąga 
wartość wskaźnika poniŜej średniej powiatowej, co pozwala ją zaliczyć              
w tej kategorii demograficznej do najsłabszych obszarów województwa. 
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W analogicznym okresie struktura wiekowa mieszkańców gminy 
przedstawiała się następująco: 

� osoby w wieku przedprodukcyjnym: 26,3%, 
� osoby w wieku produkcyjnym: 55,2%, 
� osoby w wieku poprodukcyjnym: 18,5%. 

 
NaleŜy zwrócić uwagę na bardzo niekorzystne proporcje dotyczące ilości 
osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na osoby w wieku 
produkcyjnym – 81 osób. Jest to wskaźnik dotyczący obciąŜenia 
demograficznego i jest on zdecydowanie wyŜszy od średniej wyliczonej 
dla powiatu bialskiego (72 osoby) i województwa (61 osób).  
 

Tabela 2.3. Struktura wiekowa ludności (31.12.2006). 
 

W wieku 
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

Gmina 

O
gó

łe
m

 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

razem 
w tym 

kobiety 

Ludność                 
w wieku 

nieprodukcyjnym 
na 100 osób           

w wieku 
produkcyjnym 

BiałaPodlaska (miasto) 58075 12335 6019 39174 19590 6566 4501 48 

Międzyrzec Podlaski (m) 17119 4026 1971 10812 5290 2281 1597 58 

Terespol (miasto) 6002 1405 695 3735 1818 862 600 61 

Biała Podlaska 12428 3268 1585 7273 3375 1887 1242 71 

Drelów 5531 1367 684 3129 1426 1035 690 77 

Janów Podlaski 5545 1300 641 3269 1498 967 626 70 

Kodeń 4183 1049 517 2274 1059 860 572 84 

Konstantynów 9807 2692 1308 5433 2440 1682 1096 81 

Leśna Podlaska 8611 2126 1060 4726 2033 1759 1143 82 

Łomazy 5415 1271 629 3018 1377 1126 727 79 

Międzyrzec Podlaski 10333 2754 1350 5864 2706 1715 1111 76 

Piszczac  7555 1848 923 4365 2034 1342 863 73 

Rokito 3304 743 343 1786 799 775 500 85 

Rossosz 2399 585 283 1369 608 445 281 75 

Sławatycze 2584 521 239 1439 659 624 414 80 

Sosnówka 2729 533 253 1489 682 707 451 83 

Terespol 7016 1569 780 4107 1943 1340 867 71 

Tuczna 3517 708 363 1849 822 960 601 90 

Wisznice 5163 1129 578 2986 1394 1048 697 73 

Zalesie 4589 1208 557 2534 1149 847 550 81 
POWIAT 113808 27140 13379 66354 30943 20314 13360 72 
WOJEWÓDZTWO 2172766 456688 222804 1352907 651264 363171 244926 61 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
 Wskaźnik przyrostu naturalnego od kilku lat utrzymuje wartość dodatnią, 
a w roku 2006 osiągnął wartość: 3,02 (na 1000 osób). Tendencja ta jest 
odmienna od tej, która jest charakterystyczna dla obszarów wiejskich całej 
„ściany wschodniej”, gdzie niemal regułą jest ujemny wskaźnik przyrostu 
naturalnego. Tendencja ta obserwowana jest tutaj od kilku lat i moŜna 
zauwaŜyć jej utrwalanie, a nawet niewielkie nasilenie (badano okres od 
2001 roku). 
 
 
 

Tabela 2.3. Ruch naturalny ludności (31.12.2006). 
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Zgony  
Urodzenia 

Ŝywe 
Zgony 

Przyrost 
naturalny 

Urodzenia 
Ŝywe ogółem w tym 

niemowląt 

Przyrost 
naturalny Gmina 

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności 
Biała Podlaska (m)  568 413 155 9,92 7,21 8,80 2,71 

Międzyrzec Podlaski (m) 171 158 13 9,89 9,14 5,85 0,75 

Terespol (miasto) 65 55 10 10,67 9,03 - 1,64 

Biała Podlaska 132 163 -31 10,58 13,07 15,15 -2,49 

Drelów 73 71 2 12,91 12,56 - 0,35 

Janów Podlaski 61 72 -11 10,95 12,93 - -1,97 

Kodeń 34 79 -45 8,13 18,90 - -10,77 

Konstantynów 35 45 -10 8,62 11,08 - -2,46 

Leśna Podlaska 52 57 -5 11,44 12,54 19,23 -1,10 

Łomazy 57 86 -29 10,30 15,54 - -5,24 

Międzyrzec Podlaski 124 93 31 11,91 8,93 - 2,98 

Piszczac 75 82 -7 9,82 10,73 - -0,92 

Rokito 48 41 7 14,37 12,27 - 2,10 

Rossosz 27 26 1 11,02 10,61 - 0,41 

Sławatycze 24 49 -25 9,06 18,49 - -9,43 

Sosnówka 32 49 -17 11,27 17,25 - -5,99 

Terespol 81 94 -13 11,40 13,22 - -1,83 

Tuczna 39 60 -21 10,71 16,47 25,64 -5,77 

Wisznice 52 80 -28 9,83 15,12 - -5,29 

Zalesie 65 51 14 14,01 10,99 - 3,02 
POWIAT 1247 1411 -164 10,80 12,22 4,01 -1,42 
WOJEWÓDZTWO 21496 22678 -1182 9,85 10,39 6,42 -0,54 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl 
 
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iŜ gmina jest jedną z niezbyt 
licznych tego typu jednostek administracyjnych całego województwa 
lubelskiego, gdzie wartość wskaźnika przyrostu naturalnego osiąga 
wartość dodatnią (ryc. 2.3.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 2.3. Przyrost naturalny w województwie lubelskim. 
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_04pow_wyk.pdf, 
 

 
Poziom odpływu ludności z terenu całego powiatu bialskiego, a co za tym 
idzie gminy Zalesie, zaliczany jest do przeciętnych w województwie                   
i w kolejnych latach kształtował się na poziomie od 0 do -1,5 (ryc. 2.4). 
NaleŜy jeszcze dodać, iŜ dla przedmiotowej gminy badano okres od 2001 
roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2.4. Saldo migracji w województwie lubelskim. 
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_06pow_wyk.pdf. 

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

Tabela 2.4. Prognoza ludności. 
 

Rok 2010 2015 2020 2025 

ogółem ogółem ogółem ogółem Wyszczególnienie 

w tysiącach 
Powiat bialski 112,1 111,0 110,3 109,4 

Podregion bialskopodlaski 306,8 304,1 301,4 297,3 

Województwo Lubelskie 2151,0 2125,7 2095,8 2055,5 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
Przytoczony powyŜej wniosek tylko częściowo potwierdzają tendencje 
dotyczące liczby mieszkańców gminy obserwowane w latach poprzednich. 
Wartości te w kolejnych latach kształtowały się następująco: 

� rok 2000: 4595 mieszkańców, 
� rok 2001: 4576 mieszkańców, 
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� rok 2002: 4588 mieszkańców, 
� rok 2003: 4589 mieszkańców, 
� rok 2004: 4590 mieszkańców, 
� rok 2005: 4572 mieszkańców,  
� rok 2006: 4589 mieszkańców13.  

 
Obserwowana tendencja, pomimo róŜnego natęŜenia, w poszczególnych 
latach, wykazuje wartość zerową – w latach 2000 - 2006 liczba 
mieszkańców gminy nie uległa zmianie, wykazując w kolejnych latach 
zmienne trendy. NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ nie jest to zjawisko 
typowe dla gminy wiejskich Lubelszczyzny, gdzie na ogół notowany jest 
wyraźny spadek liczby mieszkańców.  
 
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe procesy demograficzne na terenie 
gminy Zalesie w większości nawiązują do tych, które są obserwowane na 
terenie województwa. W najbliŜszych kilkunastu latach przewiduje się 
niekorzystne zmiany demograficzne prowadzące do szybkiego procesu 
starzenia się społeczeństwa i stopniowego spadku liczby ludności                       
w województwie. 
 
W 2020 roku mniej więcej co piąty mieszkaniec województwa lubelskiego 
będzie miał 60 i więcej lat. Dalsze utrzymywanie się obecnych kierunków 
zmian zagraŜa pojawieniem się w niedalekiej przyszłości niekorzystnych 
dla rynku pracy deformacji struktury wieku ludności oraz zmniejszeniem 
podaŜy siły roboczej. Narastać mogą równieŜ problemy społeczne 
związane z przyrostem ludności w wieku poprodukcyjnym. 
 
Wg danych uzyskanych w Narodowym Spisie Ludności, który 
przeprowadzony został w 2002 roku struktura wykształcenia 
mieszkańców gminy przedstawiona została w tabeli zamieszczonej 
poniŜej. 

 
Tabela 2.5. Wykształcenie osób aktywnych zawodowo 
 

Wykształcenie Liczba mieszkańców 
% w ogólnej liczbie 

mieszkańców aktywnych 
zawodowo 

WyŜsze 114 3,1 

Policealne 75 2,0 

Średnie razem 732 20,0 

Średnie ogólnokształcące 111 3,2 

Średnie zawodowe 621 16,8 

Zasadnicze zawodowe 921 25,1 

Podstawowe ukończone 1538 41,9 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 288 7,9 
 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_cechter.wymiary?p_nts=3&p_szuk 
=Radom&p_tery=955&p_dane=0&p_kate=31&p_wyjscie=1. 
 

                                                 
13 Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl. 
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NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ogólnie dość niski poziom 
wykształcenia mieszkańców gminy. AŜ 49,8% jej aktywnych zawodowo 
mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe, niepełne podstawowe 
lub pozostaje bez wykształcenia. Sytuacja ta zdecydowanie obniŜa 
potencjał społeczności lokalnej, ograniczając lub wręcz niekiedy 
uniemoŜliwiając wprowadzanie innowacji w róŜnych sferach Ŝycia 
społecznego i gospodarczego. NaleŜy stwierdzić, iŜ poziom wykształcenia 
mieszkańców jest zdecydowanie słabą stroną gminy.  
 

22..55..  WWaarruunnkkii  ŜŜyycciiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  

 
2.5.1. Pozarolniczy rynek pracy i wynagrodzenie 

 
Pod koniec 2006 roku wg danych GUS w gminie Zalesie zatrudnionych 
było poza rolnictwem 601 osób, z czego 42,9% stanowiły kobiety. 
Podkreślić naleŜy, iŜ dane te nie dotyczą podmiotów gospodarczych                  
o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych                      
w rolnictwie. Te ostatnie będą przedmiotem oddzielnej analizy. 
 
Wyraźnie widać dominację zatrudnienia w róŜnego typu usługach.                     
W branŜy tej zatrudniona jest zdecydowana większość wszystkich 
pracujących (71,9%). NaleŜy jednak zwrócić uwagę na duŜy udział usług 
nierynkowych, gdzie zatrudnienie znalazło 120 osób, co stanowi około 
20% wszystkich zatrudnionych poza rolnictwem. Świadczy to 
zdecydowanie o słabości pozarolniczego rynku pracy na terenie gminy. 
 
W przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 160 osób (26,6%), 
natomiast w branŜy rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo zaledwie            
9 osób. (1,5%) NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe brak większej ilości podmiotów w tych 
sektorach jest wyraźną słabością gminy w kontekście obsługi rodzimego 
rynku produktów rolnych oraz zaspokajania podstawowych potrzeb 
mieszkańców. 
 

Tabela 2.6. Pracujący (31.12.2006). 
 

Ogółem Usługi 

Gmina 
ogółem 

w tym 
kobiety 

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo, 
rybactwo 

Przemysł              
i budownictwo rynkowe nierynkowe 

Biała Podlaska (m) 13779 7211 72 3398 4823 5486 

Międzyrzec Podlaski (m) 3895 2084 67 1735 1169 924 

Terespol (m) 1252 562 # # 542 649 

Biała Podlaska 828 461 16 164 320 328 

Drelów 297 169 35 40 57 165 

Janów Podlaski 554 327 68 211 84 191 

Kodeń 291 164 33 - 117 141 

Konstantynów 316 224 37 49 35 195 

Leśna Podlaska 237 169 # # 68 148 

Łomazy 260 178 8 38 76 138 

Międzyrzec Podlaski 779 410 13 510 43 213 

Piszczac 554 324 34 148 129 243 

Rokito 167 79 43 22 20 82 
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Rossosz 416 190 9 301 37 69 

Sławatycze 194 115 4 26 43 121 

Sosnówka 107 75 6 4 37 60 

Terespol 2292 778 33 360 1621 278 

Tuczna 120 78 # # 17 76 

Wisznice 385 230 11 64 120 190 

Zalesie 601 258 9 160 312 120 
POWIAT 13545 6875 454 3913 4847 4331 
WOJEWÓDZTWO 351236 178131 5465 109592 104102 132077 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl 
 
Podkreślić trzeba, iŜ przedstawione powyŜej tendencje nieco odbiegają od 
tych, charakterystycznych dla województwa lubelskiego. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o zatrudnienie w branŜy rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo i rybactwo, które na Lubelszczyźnie stanowi główne źródło 
zatrudnienia, natomiast w przypadku opisywanej gminy branŜa ta 
uzyskuje wartość zaledwie 1,5%. Wynika to zapewne ze specyfiki gminy, 
która połoŜona jest w bliskim sąsiedztwie miasta Biała Podlaska, co moŜe 
powodować swoisty import zjawisk gospodarczych i społecznych 
charakterystycznych dla obszarów miejskich. 

 
2.5.2. Bezrobocie 
 

Pod koniec roku 2007 na terenie gminy Zalesie zarejestrowanych było 242 
bezrobotnych, w tym 145 kobiet (59,9%). Uprawnieni do zasiłku tworzyli 
grupę 13 osób, co stanowiło zaledwie 5,4% wszystkich bezrobotnych na 
terenie gminy. 

 
Tabela 2..7. Bezrobocie na terenie gminy Zalesie (31.12.2007). 

 

Liczba bezrobotnych 
Gmina 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni (powyŜej 

24 miesięcy) 
Powiat bialski 10 555 5 481 384 791 4 203 
Miasta: 5 481 2 856 225 424 2 135 
Biała Podlaska 3 767 2 024 202 263 1 469 

Międzyrzec Podlaski 1 353 652 19 123 535 

Terespol 361 180 4 38 131 

Gminy wiejskie: 5 074 2 625 159 367 2 068 
Biała Podlaska 723 378 34 46 319 

Drelów 338 179 8 19 155 

Janów Podlaski 317 153 6 30 127 

Kodeń 262 150 7 20 92 

Konstantynów 238 124 6 17 93 

Leśna Podlaska 295 137 9 16 122 

Łomazy 230 133 5 14 87 

Międzyrzec Podlaski 534 281 9 52 221 

Piszczac 432 204 23 44 149 

Rokitno 164 77 3 9 78 

Rossosz 122 59 6 7 61 

Sławatycze 194 99 4 10 85 

Sosnówka 124 48 1 5 54 

Terespol 416 228 14 50 142 

Tuczna 138 81 7 6 49 

Wisznice 305 149 7 9 139 

Zalesie 242 145 10 13 95 
 

Źródło: www.wup.lublin.pl.  
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NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na problem osób długotrwale 
bezrobotnych (powyŜej 24 miesięcy), które stanowiły 39,3% wszystkich 
osób pozostających bez pracy. Analiza danych z okresu 2002 – 2007, 
dotyczących tej grupy, wykazuje na stałą wysoką liczebność tej grupy, 
oscylującą w granicach 40% wszystkich osób zarejestrowanych w PUP. 
Udział jej w ogólnej liczbie bezrobotnych przedstawiał się następująco: 

� rok 2002: 39,8%, 
� rok 2003: 43,9%, 
� rok 2004: 45,8%, 
� rok 2005: 41,1%, 
� rok 2006: 41,6%, 
� rok 2007: 39,3%. 

 
 
Tabela 2.8. Bezrobotni w latach 2002 – 2007. 
 

Liczba 
bezrobotnych Rok 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

Uprawnieni do 
zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 
(powyŜej 24 
miesięcy) 

2002 327 161 34 25 130 

2003 312 170 26 22 137 

2004 288 149 18 19 132 

2005 302 156 17 26 124 

2006 245 139 12 16 102 
 

Źródło: www.wup.lublin.pl.  
 

Analizując informacje przedstawione powyŜej moŜna zaobserwować 
pewne pozytywne tendencje, dotyczące przede wszystkim zmniejszenia 
się liczby osób bezrobotnych oraz zmniejszenia się liczby osób długotrwale 
bezrobotnych (zjawisko obserwowalne w ostatnich dwóch latach). Zmiany 
te prawdopodobnie mogą być związane z notowanym aktualnie wzrostem 
gospodarczym w kraju, którego beneficjentami są równieŜ mieszkańcy 
gminy Zalesie.    

 
2.5.3. Zasoby mieszkaniowe 

 
Zasoby mieszkaniowe gminy pod koniec 2005 roku wynosiły 1383 
mieszkania. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich gospodarstw domowych, 
która wynosi 1408, moŜna stwierdzić, iŜ zdecydowana większość rodzin 
(98,2%) posiada własne mieszkanie. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na duŜe 
zróŜnicowanie standardów poszczególnych mieszkań, co ma istotny 
wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców. 

 
Dane dotyczące przeciętnej powierzchni uŜytkowej jednego mieszkania 
lokują gminę na wysokiej pozycji w powiecie bialskim, natomiast pod 
względem liczby osób na jedną izbę plasują ją wśród średnich tego typu 
jednostek w powiecie.  
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Tabela 2.9. Zasoby mieszkaniowe (31.12.2006). 
 

Przeciętna 

Liczba osób na 
Powierzchnia 

uŜytkowa w m2 Gmina Mieszkania Izby 

Powierzchnia 
uŜytkowa 
mieszkań          
w tys. m2 

Liczba izb           
w 

mieszkaniu 1 mieszkanie 1 izbę 
1 

mieszkania 
na 1 

osobę 

Biała Podlaska (m) 19670 75808 1347,7 3,85 2,95 0,77 68,5 23,2 

Międzyrzec Podl. (m) 5617 22264 393,3 3,96 3,05 0,77 70,0 23,0 

Terespol (m) 2146 8496 157,8 3,96 2,80 0,71 73,5 26,3 

Biała Podlaska 3562 14533 317,1 4,08 3,49 0,86 89,0 25,5 

Drelów 1629 6229 136,4 3,82 3,40 0,89 83,7 24,7 

Janów Podlaski 1888 7270 141,3 3,85 2,94 0,76 74,9 25,5 

Kodeń 1463 5324 111,6 3,64 2,71 0,75 76,3 28,1 

Konstantynów 1158 4688 101,5 4,05 3,54 0,87 87,6 24,7 

Leśna Podlaska 1219 4716 104,9 3,87 3,70 0,96 86,0 23,3 

Łomazy 1721 6739 144,7 3,92 3,15 0,80 84,1 26,7 

Międzyrzec Podlaski 2701 11017 240,6 4,08 3,83 0,94 89,1 23,3 

Piszczac 2211 8710 173,3 3,94 3,42 0,87 78,4 22,9 

Rokito 1129 4119 84,2 3,65 2,93 0,80 74,6 25,5 

Rossosz 722 2928 62,9 4,06 3,32 0,82 87,2 26,2 

Sławatycze 988 3826 75,4 3,87 2,62 0,68 76,3 29,2 

Sosnówka 961 3691 86,2 3,84 2,84 0,74 89,7 31,6 

Terespol 2354 8937 175,2 3,80 2,98 0,79 74,4 25,0 

Tuczna 1327 5004 116,0 3,77 2,65 0,70 87,4 33,0 

Wisznice 1685 7018 148,5 4,16 3,06 0,74 88,1 28,8 

Zalesie 1383 5721 116,5 4,14 3,32 0,80 84,2 25,4 
POWIAT 35864 141230 2887,4 3,94 3,17 0,81 80,5 25,4 
WOJEWÓDZTWO 705033 2629717 51938,2 3,73 3,08 0,83 73,7 23,9 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 

W roku 2006 na terenie gminy oddano do uŜytku 20 mieszkań. NaleŜy 
ocenić, iŜ pod tym względem gmina naleŜy równieŜ do najaktywniejszych 
w powiecie bialskim. 

 
Tabela 2. 10. Mieszkania oddane do uŜytku w 2006 roku (31.12.2006). 
 

Ogółem w budynkach indywidualnych 
Powierzchnia 

uŜytkowa w m2 
Powierzchnia 

uŜytkowa w m2 

Gmina 
mieszkania izby 

m
ie

sz
ka

ń 

Pr
ze

ci
ęt

na
 1

 
m

ie
sz

ka
ni

a 

mieszkania izby 

m
ie

sz
ka

ń 

Pr
ze

ci
ęt

na
 1

 
m

ie
sz

ka
ni

a 

Biała Podlaska (m) 125 612 12546 100,4 85 488 10784 126,9 

Międzyrzec Podlaski (m) 17 109 2563 150,8 17 109 2563 150,8 

Terespol (m) 15 92 2449 163,3 15 92 2449 163,3 

Biała Podlaska 60 373 9291 154,9 60 373 9291 154,9 

Drelów 4 24 604 151,0 4 24 604 151,0 

Janów Podlaski 8 45 1149 143,6 8 45 1149 143,6 

Kodeń 5 28 703 140,6 5 28 703 140,6 

Konstantynów 5 29 720 144,0 5 29 720 144,0 

Leśna Podlaska 4 23 522 130,5 4 23 522 130,5 

Łomazy 6 34 850 141,7 5 29 740 148,0 

Międzyrzec Podlaski 5 36 996 199,2 5 36 996 199,2 

Piszczac 6 35 770 128,3 6 35 770 128,3 

Rokito 7 39 975 139,3 7 39 975 139,3 

Rossosz 2 11 392 196,0 2 11 392 196,0 

Sławatycze 2 11 382 191,0 2 11 382 191,0 

Sosnówka 2 14 264 132,0 2 14 264 132,0 

Terespol 5 33 668 133,2 5 33 668 133,2 

Tuczna 2 10 232 116,0 2 10 232 116,0 
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Wisznice 7 39 921 131,6 7 39 921 131,6 

Zalesie 20 114 2719 136,0 20 114 2719 136,0 
POWIAT 182 1099 27170 149,3 181 1094 27060 149,5 
WOJEWÓDZTWO 4070 22778 509872 106,7 3006 17197 411182 136,8 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl 
 

2.5.4. Edukacja 
 
Na terenie gminy funkcjonuje 5 placówek oświatowych, których lista 
przedstawia się następująco:  

� Szkoła Podstawowa w Dobryniu DuŜym,  
� Szkoła Podstawowa w Berezówce,  
� Szkoła Podstawowa w Kijowcu,  
� Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,  
� Zespół Szkół w Zalesiu, w którego skład wchodzi Szkoła 

Podstawowa i jedyne na terenie gminy gimnazjum.  
 
W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych w 24 oddziałach 
uczyło się 402 dzieci, co stanowiło około 4,5% wszystkich uczniów 
pobierających naukę na tym poziomie w powiecie bialskim. 
 

Tabela 2.11. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2006/2007. 
 

Gmina Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie 

Absolwenci 
(rok szkolny 
2006/2007) 

Biała Podlaska (m) 9 154 163 4142 834 
Międzyrzec Podlaski (m) 3 55 55 1307 293 

Terespol (m) 2 30 20 502 98 

Biała Podlaska 12 97 64 1042 182 

Drelów 6 47 34 452 94 

Janów Podlaski 2 17 20 376 75 

Kodeń 2 21 18 270 63 

Konstantynów 2 23 18 357 84 

Leśna Podlaska 3 21 16 292 54 

Łomazy 7 35 32 471 93 

Międzyrzec Podlaski 11 79 59 936 172 

Piszczac 6 46 37 594 113 

Rokito 3 19 15 223 55 

Rossosz 1 11 10 171 32 

Sławatycze 1 9 10 188 36 

Sosnówka 4 27 16 181 41 

Terespol 3 23 22 469 83 

Tuczna 3 21 18 262 55 

Wisznice 5 39 30 379 68 

Zalesie 5 42 24 402 84 
POWIAT 81 662 518 8874 1775 
WOJEWÓDZTWO 1142 10365 8304 148733 28754 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl 
 
Przy szkołach podstawowych prowadzone są równieŜ klasy „0”,                     
w których w edukacji wczesnoprzedszkolnej uczestniczy przeciętnie 50 – 
60 osób. Na terenie gminy nie funkcjonują natomiast przedszkola 
stacjonarne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.  
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Tabela 2.12. Wychowanie przedszkolne (31.12.2006). 
 

Placówki Oddziały Dzieci  
Gmina 

ogółem 
w tym 

przedszkola 

Miejsca w 
przedszkolach ogółem 

w tym w 
przedszkolach 

ogółem 
w tym w 

przedszkolach 
Biała Podlaska (m) 18 11 1208 59 48 1500 1259 

Międzyrzec Podl. (m) 6 4 386 19 15 451 349 

Terespol (m) 1 1 120 5 5 133 133 

Biała Podlaska 11 - - 9 - 160 - 

Drelów 6 1 40 7 2 106 33 

Janów Podlaski 2 1 135 4 4 117 113 

Kodeń 2 1 67 3 2 59 55 

Konstantynów 2 1 75 4 3 72 59 

Leśna Podlaska 3 1 60 3 3 66 56 

Łomazy 8 1 25 8 1 140 15 

Międzyrzec Podlaski 10 - - 9 - 147 - 

Piszczac 5 2 211 9 6 142 119 

Rokito 3 - - 2 - 37 - 

Rossosz 2 1 36 2 2 53 50 

Sławatycze 1 - - 1 - 27 - 

Sosnówka 4 - - 2 - 27 - 

Terespol 3 1 75 5 3 103 60 

Tuczna 3 - - 1 - 43 - 

Wisznice 5 - - 4 - 89 - 

Zalesie 5 - - 3 - 59 - 
POWIAT 82 15 1230 100 46 2031 1042 
WOJEWÓDZTWO 1270 346 31939 2194 1335 44602 31096 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 

W tym samym roku szkolnym edukację w Gimnazjum w Zalesiu 
kontynuowało 222 uczniów. Udział uczniów placówek gimnazjalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Zalesie w skali powiatu osiągał poziom 
około 4%.  
 

Tabela 2.13. Gimnazja dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2006/2007. 
 

Gmina Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie 

Absolwenci 
(rok szkolny 
2006/2007) 

Biała Podlaska (m) 9 114 107 2833 1047 

Międzyrzec Podlaski (m) 2 61 39 969 311 

Terespol (m) 2 2 12 316 115 

Biała Podlaska 2 25 18 439 116 

Drelów 2 12 13 288 89 

Janów Podlaski 1 10 9 246 76 

Kodeń 1 6 9 179 59 

Konstantynów 1 11 11 271 90 

Leśna Podlaska 1 11 9 233 77 

Łomazy 1 14 10 240 104 

Międzyrzec Podlaski 3 27 21 519 153 

Piszczac 3 25 20 406 132 

Rokito 1 8 6 157 49 

Rossosz 1 8 7 128 46 

Sławatycze 1 8 6 109 44 

Sosnówka 1 6 6 126 33 

Terespol 2 7 12 305 114 

Tuczna 1 7 6 123 48 

Wisznice 1 13 11 231 93 

Zalesie 1 10 9 222 69 
POWIAT 28 271 234 5507 1818 
WOJEWÓDZTWO 454 4238 3932 93278 32785 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
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Dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy dowoŜone są autobusami. 
Biorąc pod uwagę wielkość gminy i liczbę ludności, naleŜy ocenić, iŜ sieć 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy jest dobrze 
zorganizowana i zapewnia dogodny dostęp do edukacji na tym poziomie, 
a w szczególności dla najmłodszych mieszkańców gminy. 
 
Jeśli chodzi o wyposaŜenie szkół w pomoce dydaktyczne, to naleŜy uznać, 
iŜ jest ono na dość dobrym poziomie. JednakŜe konieczność 
wprowadzania nowych metod dydaktycznych oraz zmiany programowe, 
wymagają stałego uzupełniania. Będzie to, oprócz modernizacji                            
i remontów istniejących placówek szkolnych, jednym z głównych zadań 
inwestycyjnych gminy w tym obszarze. 
 
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych szkół ponadgimnazjalnych. 
Stąd teŜ młodzieŜ po ukończeniu gimnazjum w celu kontynuowania 
nauki, musi dojeŜdŜać do miejscowości oddalonych o kilkanaście lub 
kilkadziesiąt kilometrów, w tym do Białej Podlaskiej (17 km). 
 

2.5.5. Ochrona zdrowia 
 
Przeprowadzone dotychczas badania wykazują, Ŝe największe zagroŜenie 
dla zdrowia  i Ŝycia tutejszej ludności stanowią choroby układu krąŜenia. 
Choroby te są dominującą przyczyną przedwczesnej umieralności. 
Szczególnie groźna jest choroba niedokrwienna serca, w tym zawał 
mięśnia sercowego, choroby naczyń mózgowych i nadciśnienie tętnicze. 
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ choroby układu krąŜenia są główną przyczyną 
pobytu pacjenta w szpitalu i jedną z głównych przyczyn absencji 
chorobowej. Są teŜ najczęstszą przyczyną zgłaszania się chorych do 
leczenia ambulatoryjnego. 
 
Kolejną grupę stanowią choroby nowotworowe, które od wielu lat 
wykazują stałą tendencję wzrostową w zakresie zachorowalności, 
chorobowości i umieralności. Obserwuje się przy tym wyŜsze natęŜenie 
umieralności w populacji męŜczyzn niŜ wśród kobiet.  
 
Trzecią, co do wielkości grupą zagroŜenia zdrowia i Ŝycia są urazy                       
i zatrucia. Z uwagi na fakt, Ŝe w znacznym stopniu jest to teren rolniczy 
zatrucia środkami ochrony roślin stanowią problem typowy dla tego 
regionu, a który nie dotyczy środowisk miejskich. Od kilku lat obserwuje 
się równieŜ tendencję wzrostową liczby chorych leczonych z powodu 
zaburzeń psychicznych. 
 
Bezpośrednią podstawową opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy 
sprawuje od 2007 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Małgorzata Charłampowicz w Zalesiu. Wcześniej funkcjonował na tym 
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samym majątku Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                
w Zalesiu.  
 

2.5.6. Pomoc społeczna 
 
Na terenie gminy organizacją pomocy społecznej zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę w Zalesiu. Głównym 
celem jego działalności jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych 
osób i rodzin oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka oraz zapobieganie powstawaniu 
sytuacji zmuszających do korzystania z tego typu pomocy. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi aktywną działalność               
w zakresie łagodzenia skutków przemian społecznych oraz problemów 
wynikających z tego faktu. Niemniej analiza danych statystycznych 
dotyczących pomocy społecznej z ostatnich kilku lat pozwala na 
wyciągnięcie wniosków, które prowadzą do następującej konkluzji: wzrost 
liczby beneficjentów pomocy społecznej oraz liczby udzielanych 
świadczeń sygnalizuje pogłębiające się problemy społeczne gminy. 
Zjawisko to jest obserwowane na terenie całego kraju, a szczególnie 
odczuwalne jest na tzw. „ścianie wschodniej”. Wśród podstawowych 
świadczeń realizowanych przez opisywaną placówkę naleŜy wymienić: 

� zasiłki stałe,  
� zasiłki okresowe,  
� zasiłki celowe,  
� pomoc w naturze,  
� doŜywianie uczniów w szkołach,  
� praca socjalna. 

 
Ponadto corocznie organizowane jest doŜywianie uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w formie słodkiej 
bułki i herbaty lub gorącego posiłku (z tej formy pomocy korzysta 
regularnie 500 – 600 uczniów). 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu, równocześnie z realizacją 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, prowadzi 
postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania: 

� świadczeń rodzinnych,  
� zaliczek alimentacyjnych,  
� dodatków mieszkaniowych. 

 
Analiza struktury i liczby róŜnych form pomocy udzielanej przez GOPS 
pozwala na wyodrębnienie najwaŜniejszych problemów społecznych 
występujących na terenie gminy. NaleŜą do nich: 

� bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 
� ubóstwo, 
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� bezrobocie, 
� alkoholizm, 
� wzrost liczby osób długotrwale chorych. 

 
Kierunki aktywności i metody ograniczania niekorzystnych zjawisk na 
terenie gminy określa Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, która jest podstawowym dokumentem strategicznym w tym 
obszarze14.  

 
2.5.7. Kultura i sport 
 

Podstawową placówką kulturalną jest Gminny Ośrodek Kultury                       
w Zalesiu (GOK), który organizuje kompleksowo Ŝycie kulturalne gminy. 
Placówka współpracuje z nauczycielami szkół gminnych. Organizowane 
wspólnymi siłami konkursy plastyczne i literackie są istotnym bodźcem 
rozwijającym inwencję twórczą dzieci i młodzieŜy. Do stałych form zajęć w 
GOK naleŜy zaliczyć: klub literacki, chór dziecięcy, siłownię, bilard, tenis 
stołowy oraz inne aktywności. 
 
GOK stale współpracuje z agencją teatralną, co umoŜliwia dzieciom                     
i młodzieŜy oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego. Ambitnym 
pomysłem jest konkurs na recenzję teatralną związaną z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Teatru.  
 
Dzięki Ŝyczliwości i zainteresowaniu mieszkańców gminy udało się 
zgromadzić pokaźny zbiór przedmiotów wykorzystywanych dawniej na 
wsi, który stanowi zaczątek zbiorów dokumentujących lokalną tradycję            
i kulturę.  
GOK sprawuje równieŜ opiekę merytoryczną i udziela pomocy 
organizacyjnej twórcom ludowym oraz grupom artystycznym, a takŜe  
indywidualnym artystom działającym na terenie gminy. 
 
Funkcjonuje tutaj równieŜ Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu. Jest ona 
dobrze zaopatrzona w księgozbiór podręczny i popularno-naukowy, 
posiada takŜe bardzo duŜy wybór lektur szkolnych.  

 
Tabela 2.14. Biblioteki publiczne (31.12.2006). 
 

Placówki 
biblioteczne 

WypoŜyczenia w 
woluminach 

Gmina 
ogółem 

w tym 
biblioteki i 

filie 

Księgozbiór          
w tys.         

woluminów 
Czytelnicy 

w tys. 
Na 1 

czytelnika 

Liczba 
ludności na 1 

placówkę 
biblioteczną 

Biała Podlaska (m) 7 7 206,9 17964 296,5 16,5 8296 

Międzyrzec Podlaski (m) 1 1 34,9 2409 46,3 19,2 17119 

Terespol (m) 1 1 18,4 1102 34,8 31,6 6002 

Biała Podlaska 8 8 36,8 905 11,8 13,1 1554 

Drelów 3 3 24,2 954 15,5 16,2 1844 

                                                 
14 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Załącznik do uchwały Nr XXI/89/04 
Rady Gminy Zalesie z dnia 9 grudnia 2004 roku. 
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Janów Podlaski 1 1 14,7 621 12,4 19,9 5545 

Kodeń 2 2 21,3 521 15,3 29,3 1985 

Konstantynów 1 1 14,6 473 17,9 37,8 4101 

Leśna Podlaska 4 1 16,5 952 27,5 28,9 1127 

Łomazy 1 1 10,7 403 11,1 27,4 5415 

Międzyrzec Podlaski 7 6 42,0 1744 45,7 26,2 1476 

Piszczac 4 4 37,8 1295 29,0 22,4 1889 

Rokito 1 1 10,8 437 6,0 13,7 3304 

Rossosz 2 2 14,9 524 12,9 24,7 1200 

Sławatycze 3 3 14,7 556 12,3 22,0 861 

Sosnówka 1 1 8,6 320 7,7 24,2 2729 

Terespol - - - - - - - 

Tuczne 1 1 11,2 309 5,8 18,7 3517 

Wisznice 3 2 18,6 839 16,1 19,2 1721 

Zalesie 2 1 7,9 243 8,7 35,9 1585 
POWIAT 46 40 358,5 14607 336,7 23,0 2474 
WOJEWÓDZTWO 734 605 6879,6 415989 7941,5 19,1 2960 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 

 
Księgozbiór zgromadzony w placówce liczy prawie 8 tysięcy woluminów.                        
Z biblioteki korzysta regularnie około 250 osób. Na 1 czytelnika 
przypadało średnio 35,9 wypoŜyczonych ksiąŜek w ciągu roku. Jest to 
absolutny rekord na terenie powiatu bialskiego. DuŜym powodzeniem 
cieszą się równieŜ czasopisma dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
prenumerowane przez bibliotekę. Placówka współpracuje ze szkołami, 
odbywają się tam lekcje biblioteczne z udziałem dzieci i młodzieŜy.  

 
Zbiory biblioteczne powiększają się dzięki corocznym dotacjom z budŜetu 
Gminy Zalesie. Nowości wydawnicze finansowane są w ramach promocji 
czytelnictwa z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 
2007 roku, w ramach programu MSWiA „Ikonka CD” Gminna Biblioteka 
Publiczna wzbogaciła się o komputery. Pozwoliło to na wprowadzanie 
nowych form popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy 
Zalesie.  

 
Na terenie Gminy Zalesie działa pięć klubów sportowych. NaleŜą do nich:  
Ludowy Związek Sportowy w Dobryniu DuŜym oraz następujące 
Uczniowskie Kluby Sportowe:  

� „GAJ” w Zalesiu, 
� „EFEKT” w Wólce Dobryńskiej,  
� „KRACZEK” w Dobryniu DuŜym, 
� „CHROBRY” w Kijowcu.  

 
Celem ich działalności jest propagowanie sprawności fizycznej                            
i rozbudzenie zainteresowania wśród młodych ludzi sportem, a takŜe 
organizowanie uczniom czasu wolnego oraz angaŜowanie ich do 
róŜnorodnych form aktywności ruchowej. Kluby biorą udział w licznych 
imprezach środowiskowych i zajmują się upowszechnianiem kultury 
fizycznej i sportu na terenie gminy. Prowadzone są systematycznie zajęcia 
w następujących dyscyplinach sportowych: piłka noŜna, piłka ręczna, tenis 
stołowy i unihokej. 
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Uczniowie z gminy zajmowali i zajmują czołowe lokaty na licznych 
imprezach sportowych m.in. w: 

� Biegach Ulicznych Indywidualnych w Terespolu,  
� Sztafetowych Biegach Przełajowych w Woskrzenicach,  
� Zawodach Gminnych w Dobryniu DuŜym,  
� Biegach Przełajowych Indywidualnych w Białej Podlaskiej,  
� Zawodach Gminnych w Zalesiu – Koszykówka chłopców                         

i dziewcząt,  
� Turnieju Piłki NoŜnej dziewcząt i chłopców w Chotyłowie,  
� Biegach Przełajowych o puchar Wójta w Berezówce,  
� Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców – Zawodach 

Gminnych w Zalesiu,  
� Biegach Przełajowych Indywidualnych w Woskrzenicach,  
� Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym. 

 
Stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy jest 
zróŜnicowany. Na terenie miejscowości Zalesie funkcjonuje boisko 
sportowe zbudowane przy udziale wsparcia finansowego ze źródeł 
zewnętrznych. Posiada ono pełnowymiarową płytę, trybuny i jest 
ogrodzone. NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ boisko to nie rozwiązuje 
problemów związanych z powszechną dostępnością obiektów sportowo – 
turystycznych na terenie gminy. W innych miejscowościach stan 
techniczny tego typu obiektów jest niezadawalający lub w ogóle ich nie 
ma. Problem ten dotyczy zarówno sal sportowych, jak i róŜnego typu 
boisk oraz infrastruktury towarzyszącej. W związku z tym niezbędne 
będzie podjęcie działań zmierzających do modernizacji istniejącej oraz 
budowy nowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

 

22..66..  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśćć  

 
Bazę ekonomiczną gminy Zalesie pod koniec 2006 roku tworzyło 193 
podmioty gospodarcze, z czego zdecydowana większość zaliczana była do 
sektora prywatnego (92,8%). W stosunku do roku 2000 zanotowano wzrost 
liczby podmiotów gospodarczych z 172 do 193 w 2006 roku. JednakŜe 
tempo tego wzrostu nie było równomierne. W kolejnych latach 
przedstawiało się następująco: 

� rok 2000: 172 podmioty gospodarcze, 
� rok 2001: 188 podmiotów gospodarczych, 
� rok 2002: 202 podmioty gospodarcze, 
� rok 2003: 215 podmiotów gospodarczych, 
� rok 2004: 198 podmiotów gospodarczych, 
� rok 2005: 196 podmiotów gospodarczych, 
� rok 2006: 193 podmioty gospodarcze.  

 
ZauwaŜyć naleŜy zjawisko gwałtownego spadku liczby podmiotów 
gospodarczych, który zanotowany został w 2004 roku. Wiązać to zapewne 
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moŜna z wejściem Polski do UE, które ze względu na moŜliwość 
wprowadzenia ewentualnych zmian w warunkach prowadzenia 
działalności gospodarczej miało wpływ na rozwój prywatnych inicjatyw. 
Trend ten obserwowany jest w większości gmin województwa 
lubelskiego, a rok 2004 charakteryzuje się „skokowymi” zmianami                    
w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego i gospodarczego. 

 
Tabela 2.15. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (31.12.2006). 
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Biała Podlaska (m) 4955 165 4790 397 62 376 31 119 3763 

Międzyrzec Podlaski (m) 1384 53 1331 50 9 82 9 24 1129 

Terespol (m) 383 20 363 23 4 28 2 7 295 

Biała Podlaska 646 14 632 24 3 24 5 25 540 

Drelów 179 15 164 - - 10 2 12 133 

Janów Podlaski 288 15 273 8 - 14 3 10 232 

Kodeń 144 10 134 7 - 9 7 11 89 

Konstantynów 166 10 156 7 4 5 4 7 129 

Leśna Podlaska 160 19 141 4 - 8 1 15 105 

Łomazy 226 11 215 9 3 11 4 13 170 

Międzyrzec Podlaski 427 14 413 7 - 16 2 26 357 

Piszczac 304 18 286 11 1 23 6 14 224 

Rokito 102 8 94 4 1 4 2 10 66 

Rossosz 120 8 112 2 - 3 2 5 98 

Sławatycze 119 8 111 3 - 7 2 7 87 

Sosnówka 91 9 82 1 - 7 4 13 52 

Terespol 268 19 244 35 10 12 2 9 170 

Tuczna 118 9 109 1 - 8 4 10 80 

Wisznice 258 14 244 8 1 17 6 12 184 

Zalesie 193 14 179 18 5 13 1 11 125 
POWIAT 5571 288 5283 222 41 301 68 241 4265 
WOJEWÓDZTWO 150579 6069 144510 7324 883 10387 1237 5050 116433 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
Struktura działowa podmiotów gospodarki narodowej wskazuje, Ŝe 
najwięcej podmiotów działało w sekcji handel i naprawy – 34,2% 
wszystkich przedsiębiorstw na terenie gminy. DuŜą rolę odgrywają teŜ 
następujące sekcje: 

� obsługa nieruchomości: 11,4%, 
� rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo: 10,9%,  
� transport, gospodarka magazynowa i łączność – 9,8%. 
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Tabela 2.16. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według 
wybranych sekcji PKD w 2006 roku (31.12.2006). 
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Biała Podlaska (m) 4955 71 339 335 379 1830 110 431 250 700 

Międzyrzec Podlaski (m) 3286 22 312 307 320 1419 65 232 121 323 

Terespol (m) 200 7 13 11 11 95 5 5 1 19 

Biała Podlaska 260 21 54 54 32 79 4 8 5 5 

Drelów 518 32 95 90 103 159 7 22 14 24 

Janów Podlaski 759 79 71 70 92 259 13 56 18 34 

Kodeń 117 3 15 15 23 43 - 3 1 5 

Konstantynów 426 63 28 27 77 107 1 64 4 27 

Leśna Podlaska 324 31 53 52 50 97 4 24 9 13 

Łomazy 243 19 15 14 37 69 3 38 9 5 

Międzyrzec Podlaski 247 27 28 27 47 81 5 9 2 7 

Piszczac 304 26 21 18 29 90 10 27 7 31 

Rokito 102 6 11 11 9 29 2 5 2 6 

Rossosz 120 11 18 18 15 30 7 9 4 4 

Sławatycze 119 15 9 8 14 30 10 6 6 7 

Sosnówka 91 15 10 10 9 19 - 3 2 2 

Terespol 263 13 15 13 17 79 5 33 12 43 

Tuczna 118 22 16 16 9 29 2 6 5 5 

Wisznice 258 17 30 30 16 85 7 18 6 14 

Zalesie 193 21 11 9 12 66 3 19 3 22 
POWIAT 5571 429 470 446 577 1814 140 448 207 486 
WOJEWÓDZTWO 150579 4339 13157 12834 14207 53060 4020 11047 5574 18579 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
Pod koniec 2006 roku działalność gospodarczą prowadziło 125 osób 
fizycznych. W kategorii tej widać zdecydowaną przewagę 
przedsiębiorców działających w sekcji handel i naprawy (43,2%) Istotne 
znaczenie ma teŜ budownictwo (8,8%) oraz transport, gospodarka 
magazynowa i łączność (11,2%). 
 

Tabela 2.17. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji PKD 
(31.12.2006). 
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Biała Podlaska (m) 3763 244 322 1442 81 379 230 494 

Międzyrzec Podlaski (m) 1129 83 126 453 31 100 59 101 

Terespol (m) 295 13 22 133 8 39 17 29 

Biała Podlaska 540 49 68 195 11 49 26 58 

Drelów 133 11 16 42 3 12 11 7 

Janów Podlaski 232 18 38 88 10 13 8 21 

Kodeń 89 10 14 39 3 2 2 8 
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Konstantynów 129 15 19 38 3 11 5 14 

Leśna Podlaska 105 6 18 29 2 9 5 18 

Łomazy 170 21 26 59 3 15 5 13 

Międzyrzec Podlaski 357 31 64 114 8 33 12 16 

Piszczac 224 15 28 81 8 25 7 26 

Rokito 66 8 8 27 2 5 2 4 

Rossosz 98 14 14 29 7 9 4 4 

Sławatycze 87 6 14 24 10 6 6 5 

Sosnówka 52 7 9 15 - 3 2 2 

Terespol 170 11 14 61 5 21 12 27 

Tuczna 80 13 9 27 2 5 5 5 

Wisznice 184 23 14 75 5 17 5 13 

Zalesie 125 7 11 54 - 14 3 15 
POWIAT 4265 361 532 1583 121 388 196 386 

WOJEWÓDZTWO 116433 10029 12617 44750 3200 10135 5221 13718 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ tempo rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu 
bialskiego naleŜy do słabszych w skali województwa. Pod tym względem 
powiat zajmuje siedemnaste miejsce wśród powiatów ziemskich 
województwa, co znajduje potwierdzenie w zamieszczonych poniŜej 
analizach GUS (ryc.). Wniosek ten znajduje równieŜ potwierdzenie w 
zjawiskach obserwowanych na terenie gminy Zalesie. 
 

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

 

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_04w_16pow_wyk.pdf 
 

Dobrze funkcjonująca przedsiębiorczość (w tym mała i średnia) stanowi 
podstawę do budowania konkurencyjności lokalnej, a co za tym idzie 
równieŜ i regionalnej gospodarki. Tymczasem sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie, a tym samym i na terenie gminy 
Zalesie, naleŜy do najsłabiej rozwiniętych w Polsce i boryka się z wieloma 
powaŜnymi problemami rozwojowymi. Pozytywne zjawiska gospodarcze 
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hamowane są przez liczne bariery formalno - prawne prowadzenia 
działalności gospodarczej, a takŜe wciąŜ słabo rozwinięty system 
samorządu gospodarczego i instytucji wspierania biznesu.  
 
Aktualnie do najwaŜniejszych utrudnień związanych z rozwojem tego 
sektora na terenie gminy moŜna zaliczyć: 

� funkcjonowanie przedsiębiorstw w tradycyjnych sektorach 
produkcji i usług,  

� niskie zatrudnienie i niskie kapitały własne,  
� niski poziom konkurencyjności produktowej, technologicznej 

i organizacyjnej,  
� niewielkie zaangaŜowanie przedsiębiorstw w działalność 

eksportową,  
� brak mocnych powiązań kooperacyjnych z partnerami w kraju i za 

granicą. 
 

Istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości jest tzw. otoczenie 
biznesu. W przypadku omawianej gminy, najbliŜsze tego typu instytucje 
mają swoje siedziby w połoŜonej niedaleko Białej Podlaskiej. Funkcjonują 
tam: filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Oddział Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju, które świadczą m.in. usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz 
osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla rozwoju tej 
branŜy waŜny jest takŜe dostęp do środków finansowych. Potrzeby te są 
zaspokajane przez liczne oddziały banków zlokalizowane w Białej 
Podlaskiej. Natomiast na terenie gminy funkcjonuje oddział Banku 
Spółdzielczego. 
 

22..77..  RRoollnniiccttwwoo  

 
Przy analizie zagadnień związanych z rolnictwem wykorzystano przede 
wszystkim informacje Powszechnego Spisu Rolnego, który został 
przeprowadzony w roku 2002. Wynika to z faktu, iŜ do właściwego 
przebadania zjawisk zachodzących w tym obszarze, niezbędne jest 
posiadanie informacji dotyczących róŜnych aspektów rolnictwa, które 
niestety nie są dostępne w bieŜących danych i komunikatach 
udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. 
 
Wg informacji pochodzących z PSR 2002, na terenie gminy funkcjonowało 
1 108 gospodarstw rolnych, z czego wszystkie zaliczone zostały do 
gospodarstw indywidualnych. Szczegółową strukturę gospodarstw 
rolnych przedstawia tabela zamieszczona poniŜej. 
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Tabela 2.18. Struktura gospodarstw rolnych w gminie (PSR 2002). 
 

Powierzchnia gospodarstwa 
Ogółem 

Do 1,00 ha 1,01 – 4,99 ha 5,00 – 9,99 ha 10,00 – 14,99 ha 
15,00 – 20,00 

ha 
PowyŜej 20 ha 

1 108 257 402 239 119 44 47 
 

Źródło: www.stat.gov.pl. 

 
NaleŜy zwrócić uwagę na dominację w przedstawionej strukturze 
gospodarstw małych, o powierzchni do 5 ha, których jest łącznie 659. 
Stanowi to prawie 60% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. NaleŜy 
równieŜ zwrócić uwagę na gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha, 
które stanowią równieŜ znaczącą grupę w omawianej strukturze – 22,0%. 
 
W kategorii gospodarstw największych (powyŜej 20 ha) gmina nie 
prezentuje się najlepiej. Działalność taką prowadzi 47 gospodarstw i 
stanowi to zaledwie 4% ich ogólnej liczby. Uzupełnić przy tym naleŜy, iŜ 
na terenie gminy funkcjonują tylko 4 gospodarstwa o powierzchni 
powyŜej 50 ha15.  
 
Natomiast jeśli chodzi o aktywność gospodarczą to prezentuje się ona              
w następujący sposób: 

� gospodarstwa rolne nie prowadzące produkcji rolnej: 185 
gospodarstw, 

� gospodarstwa rolne produkujące wyłącznie na potrzeby własne: 20 
gospodarstw, 

� gospodarstwa rolne produkujące głównie na potrzeby własne: 576 
gospodarstw, 

� gospodarstwa rolne produkujące głównie na rynek: 327 
gospodarstw. 

 
Wskaźnik gospodarstw aktywnych gospodarczo (produkujących głównie 
na rynek) wynosił 30% wszystkich gospodarstw na terenie gminy.  
 
Struktura uŜytków rolnych wykazuje proporcje charakterystyczne dla 
gmin wiejskich, gdzie głównym zajęciem ludności jest rolnictwo. Ogólna 
powierzchnia uŜytków rolnych na terenie gminy wynosiła 7 503,94 ha, 
natomiast samych gruntów ornych 5 656,22 ha. Szczegółowo ich struktura 
przedstawia się w następujący sposób: 

� grunty orne pod zasiewami: 4709,06 ha, 
� grunty orne (odłogi): 778,46 ha, 
� grunty orne (ugory): 169,10 ha, 
� sady: 148,85 ha, 
� łąki trwałe (ogółem): 1 477,69 ha, 
� łąki trwałe uŜytkowane: 985,90 ha, 
� lasy i grunty leśne (ogółem): 458,83 ha, 

                                                 
15 Powszechny Spis Rolny 2002, www.stat.gov.pl. 
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� pozostałe grunty (ogółem): 286,28 ha16. 
 
Wśród najpopularniejszych upraw dominowały róŜne gatunki zbóŜ oraz 
ziemniaki. Wśród gospodarstw rolnych, które deklarowały prowadzenie 
działalności rolniczej, szczegółowy udział podstawowych upraw 
przedstawiał się następująco: 

� ziemniaki: 720 gospodarstw, 
� Ŝyto: 604 gospodarstwa, 
� owies: 511 gospodarstw, 
� pszenŜyto ozime: 340 gospodarstw, 
� mieszanki zboŜowe jare: 210 gospodarstw, 
� pszenica jara: 201 gospodarstw, 
� pszenica ozima: 169 gospodarstw, 
� pszenŜyto jare: 163 gospodarstwa, 
� mieszanki zboŜowe ozime: 25 gospodarstw, 
� kukurydza na zielonkę: 5 gospodarstw, 
� jęczmień jary: 114 gospodarstw, 
� truskawki: 43 gospodarstwa, 
� warzywa gruntowe: 143 gospodarstwa17. 

 
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: 6 312 sztuk, 
� trzoda chlewna – lochy: 721 sztuk, 
� bydło: 909 sztuk, 
� krowy: 534 sztuki, 
� konie: 317 sztuk, 
� owce: 268 sztuk, 
� kozy: 97 sztuk, 
� kury: 10 257 sztuk, 
� kury nioski: 7 478 sztuk. 

 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ w 572 gospodarstwach rolnych nie 
prowadzi się Ŝadnej hodowli zwierząt gospodarskich. Stanowią one około 
40% wszystkich gospodarstw rolnych na terenie gminy Zalesie. 

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

� ciągniki: 507 sztuk, 
� samochody cięŜarowe: 19 sztuk, 
� kombajny zboŜowe: 45 sztuk, 
� kombajny ziemniaczane: 56 sztuk. 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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Porównanie powyŜszych informacji z danymi dotyczącymi podobnych 
jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wskazuje 
na to, iŜ pod względem zaopatrzenia w urządzenia i maszyny do 
produkcji rolniczej, gmina lokuje się nieco poniŜej średniej wojewódzkiej. 
 
Istotnym problemem mającym duŜe znaczenie dla prowadzenia 
działalności rolniczej ma poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw 
rolnych. Dla omawianej gminy dane te przedstawiają się następująco: 

� wyŜsze rolnicze: 16 właścicieli, 
� średnie zawodowe rolnicze: 31 właścicieli, 
� zasadnicze rolnicze zawodowe: 53 właścicieli, 
� kurs rolniczy: 190 właścicieli, 
� brak wykształcenia rolniczego: 632 właścicieli. 

 
NaleŜy uznać, iŜ powyŜsze informacje nie wymagają oddzielnego 
komentarza. NaleŜy jedynie stwierdzić, iŜ niski poziom wykształcenia 
właścicieli gospodarstw rolnych ma bezpośredni wpływ zarówno na 
kierunki i rodzaj produkcji, jak i jej efektywność i innowacyjność.                     
W związku z tym niezbędne będzie podjęcie działań ułatwiających dostęp 
właścicieli gospodarstw rolnych do szkoleń i usług doradczych. 
 

22..88..  ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  pprrzzeessttrrzzeennnnee  

 
Sieć wodociągową na terenie gminy stanowią dwa systemy: jeden ze stacją 
poboru i uzdatniania wody w Zalesiu, który zasila 85% sieci oraz drugi                    
w miejscowości Wólka Dobryńska, który zasilany jest ze stacji                            
w Koroszczynie, gmina Terespol. Sieć wodociągowa ma długość 74,1 km, 
posiada 1034 przyłączy i zaopatruje w wodę 20 miejscowości. Wskaźnik 
zwodociągowania gminy wynosi 89%.  

 
DuŜo gorzej wygląda sytuacja w zakresie gospodarki ściekami 
sanitarnymi. Wskaźnik skanalizowania dla gminy wynosi około 12%,                    
a wartość wskaźnika dotyczącego liczby przykanalików na 100 
mieszkańców wynosi 1,9. Podkreślić naleŜy, iŜ na terenie gminy nie ma 
prowadzonej kompleksowej gospodarki ściekowej. Jedyny zakładowy 
układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada zespół 
zabudowy wielorodzinnej przy dawnym PGR Kijowiec. Długość sieci 
kanalizacyjnej wynosi 5,5 km (bez przykanalików), a ilość przyłączy 88. Na 
terenach nieskanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są                      
w zbiornikach naleŜących do uŜytkowników nieruchomości. Od niedawna 
(w IV kwartale 2007 roku została oddana do uŜytku oczyszczalnia ścieków 
w miejscowości Zalesie. Jest to oczyszczalnia typu BIO - PAK                               
o przepustowości Qdśr = 100 m3/d, która oczyszcza ścieki z miejscowości 
Zalesie - aktualnie oczyszcza około 30 m3/d). Ścieki ze zbiorników 
naleŜących do właścicieli nieruchomości są wywoŜone na punkt zlewny 
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przy oczyszczalni ścieków w Zalesiu. Wcześniej nieczystości wywoŜone 
były do oczyszczalni w Białej Podlaskiej. 
 
Przez Gminę Zalesie przebiegają waŜne szlaki komunikacyjne. Są nimi: 

� droga krajowa nr 2 (E-30) Warszawa – Terespol, 
� droga krajowa nr 68 Wólka Dobryńska - Kukuryki. 

 
Łączna długość dróg krajowych na terenie gminy wynosi 19 km.  
 
Niekwestionowanym atutem jest połoŜenie na terenie gminy jednego                
z najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy (kolejowego            
i drogowego). Korytarz Świecko – Poznań - Warszawa – Siedlce – Biała 
Podlaska – Brześć, to pas (obszar, korytarz), którego aktywizacja                        
w najbliŜszych latach będzie efektem nie tylko przedsięwzięć o charakterze 
lokalnym czy regionalnym, ale równieŜ państwowym                                                 
i międzynarodowym. 
 

Ryc. Sieć dróg krajowych na terenie województwa lubelskiego. 

 
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_lublin/drogi_i_ 
mosty/siec_drog_krajowych//index.php?id_item _tree=136a4ef3bfbcdce9f07429b817e6b6f0. 
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ZauwaŜyć naleŜy takŜe fakt, iŜ ponad 58% dróg gminnych posiada 
nawierzchnię utwardzoną i jest to wskaźnik, który wyróŜnia gminę wśród 
podobnych jednostek samorządu terytorialnego Lubelszczyzny.  
 
W gminie Zalesie wyznaczone zostały tereny inwestycyjne, które 
posiadają następujące przeznaczenie: 

� działalność produkcyjna: 60 ha,  
� działalność usługowa: 55 ha,  
� działalność turystyczna: 3 ha,  
� budownictwo mieszkaniowe: 26 ha. 

 
W celu racjonalnego ich wykorzystania Gmina uczestniczyła  w Programie 
„Samorząd dla Inwestora - Partner COI”, który realizowany był przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Fundację Rozwoju 
Lubelszczyzny. Jego głównym celem było dostarczenie samorządom 
lokalnym wiedzy i instrumentów, które umoŜliwią profesjonalne 
opracowanie oferty inwestycyjnej oraz jej promocję. Biorąc pod uwagę 
połoŜenie gminy (strefa przygraniczna, obecność waŜnych szlaków 
komunikacyjnych), naleŜy oczekiwać, iŜ istnieje duŜa szansa 
wykorzystania wspomnianych terenów inwestycyjnych na lokalizację 
inwestycji zgodnie z przeznaczeniem przygotowanych terenów 
inwestycyjnych. W celu wzmocnienia tego atutu niezbędne będzie 
kompleksowe uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego 
gminy, opracowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz jej promocja. 

 

22..99..  AAnnaalliizzaa  bbuuddŜŜeettuu  ggmmiinnyy  

 
Analiza budŜetu gminy Zalesie obejmuje lata 2000 – 2007 i opiera się na 
danych pochodzących z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego18 oraz informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Zalesie.               
Z uwagi na czas sporządzania niniejszego opracowania nie brano pod 
uwagę danych dotyczących roku budŜetowego 2008. Celem tej analizy jest 
zbadanie moŜliwości inwestycyjnych gminy w kontekście zadań 
strategicznych określonych w niniejszym dokumencie. W związku z tym 
skoncentrowano się na takich elementach budŜetu, jak: 

� dochody budŜetu gminy ogółem, 
� dochody własne, 
� wydatki z budŜetu ogółem, 
� wydatki inwestycyjne. 

 
Dochody budŜetu gminy Zalesie w latach 2000 – 2007 przedstawione 
zostały w zestawieniu zamieszczonym poniŜej. 

 
 

                                                 
18 Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl. 
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Tabela 2.30. Dochody budŜetu gminy w latach 2000 – 2007. 
 

Lata 
Dochody ogółem 

(PLN) 
Dochody własne (PLN) 

Udział dochodów 
własnych w dochodach 

gminy (%) 

Wzrost dochodów budŜetu 
w stosunku do roku 
poprzedniego (%) 

2000 4 772 566,00 2 161 095,00 45,28 - 

2001 5 868 386,00 2 555 625,00 43,55 23 

2002 6 439 763,00 2 271 461,00 35,27 9,7 

2003 6 992 654,00 3 151 253,00 45,07 8,6 

2004 8 195 844,00 3 424 248,00 41,78 17,2 

2005 8 834 581,00 3 838 678,00 43,45 7,8 

2006 8 928 483,29 3 438 871,65 38,52 1,1 

2007 9 680 754,87 3 758 052,90 38,82 8,4 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl. 
 
Analiza powyŜszych danych wskazuje na trwały, znacznie przewyŜszający 
inflację wzrost dochodów Gminy. Związane jest to przede wszystkim                  
z rozszerzeniem kompetencji gminy, a co za tym idzie zwiększeniem kwot 
poszczególnych dotacji i subwencji. Natomiast dochody własne utrzymują 
się na raczej stałym poziomie wynoszącym od około 35 do około 45%  
dochodów gminy ogółem (przeciętnie 41,46% dochodów ogółem). 
 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na fakt udziału w budŜecie gminy 
środków pozyskanych z zewnątrz, w tym funduszy strukturalnych                    
i Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnictwa, które były 
dostępne w latach 2004 – 2006. W bieŜącym okresie programowania pula 
środków finansowych dystrybuowanych w ramach poszczególnych 
Programów Operacyjnych i dostępna dla jednostek samorządu 
terytorialnego jest znacząca.  
 

Tabela 2.31. Struktura dochodów w latach 2000 - 2007.       

Lata 
Dochody ogółem 

(PLN) 
Dochody własne 

(PLN) 
Subwencje 

ogólne 
Dotacje (ogółem) 

Środki ze źródeł 
pozabudŜetowych 

2000 4 772 566,00 2 161 095,00 2 000 197,00 611 274,00 0 

2001 5 868 386,00 2 555 625,00 2 743 530,00 561 228,00 8 003,00 

2002 6 439 763,00 2 271 461,00 2 628 007,00 1 340 295,00 200 000,00 

2003 6 992 654,00 3 151 253,00 3 132 375,00 709 026,00 0 

2004 8 195 844,00 3 424 248,00 3 778 156,00 993 440,00 0 

2005 8 834 581,00 3 838 678,00 3 447 491,00 1 469 410,00 79 002 

2006 8 928 483,29 3 438 871,65 3 282 377,00 2 207 234,64 0 

2007 9 680 754,87 3 758 052,90 3 542 866,00 2 164 078,97 215 757,00 
 

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

Dochody własne gminy tworzone są m.in. przez następujące składniki: 
� podatek rolny, 
� podatek od nieruchomości, 
� podatek od środków transportowych, 
� wpływy z innych lokalnych opłat, 
� wpływy z opłaty skarbowej, 
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� dochody z majątku gminy, 
� udziały w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa. 

 
W latach 2002– 2007 widać wzrost dochodów gminy ogółem i dochodów 
własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zanotowana została stała 
tendencja wzrostowa w obu kategoriach, a dynamika tego zjawiska 
przedstawia się następująco: 

� dochody budŜetowe ogółem na 1 mieszkańca – 38%, 
� dochody własne na 1 mieszkańca - wzrost o 47,05%. 

 
Tabela 2.32. Dochody budŜetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2002 - 2007. 
 

Lata 
Dochody budŜetowe ogółem                                    

na 1 mieszkańca (PLN) 
Dochody własne na 1 mieszkańca (PLN) 

2002 1 408,21 496,71 

2003 1 527,11 688,20 

2004 1 785,59 746,02 

2005 1 932,32 839,61 

2006 1 955,43 753,15 

2007 1 942,71 730,41 
 

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

Dość ciekawie wygląda porównanie dochodów i wydatków budŜetu 
Gminy w latach 2000 – 2007. W pierwszej fazie w latach 2000 – 2004 na 
ogół notowane było dodatnie saldo dochodów i wydatków, a pojawiający 
się deficyt budŜetowy nie przekraczał 10% dochodów (rok 2002). 
Natomiast począwszy od roku 2006 widać wyraźnie, iŜ wydatki 
przekraczają dochody. Związane jest to przede wszystkim z intensywnymi 
działaniami inwestycyjnymi gminy. Deficyt ten w poszczególnych latach 
wynosił: 

� w roku 2006: 23,98%, 
� w roku 2007: 10,37%.  

 
Tabela 2.33. Dochody i wydatki budŜetu gminy w latach 2000 – 2007. 
 

Lata Dochody ogółem (PLN) Wydatki ogółem Dochody - wydatki 

2000 4 772 566,00 4 807 281,00 -34 715,00 

2001 5 868 386,00 5 705 872,00 162 514,00 

2002 6 439 763,00 7 054 812,00 -615 049,00 

2003 6 992 654,00 6 482 708,00 509 946,00 

2004 8 195 844,00 7 116 491,00 1 079 353,00 

2005 8 834 581,00 8 440 151,00 394 430,00 

2006 8 928 483,29 11 069 593,67 -2 141 110,38 

2007 9 680 754,87 10 684 842,69 -1 004 087,82 
 

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

W latach 2004 – 2007 wydatki inwestycyjne gminy kształtowały się na 
poziomie 22 – 40% wydatków ogółem. W porównaniu do większości gmin 
wiejskich województwa lubelskiego, Gmina Zalesie w tym względzie 
naleŜy do wyróŜniających się jednostek samorządu terytorialnego. 
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Tabela 2.34. Wydatki inwestycyjne budŜetu gminy Zalesie w latach 2004 – 2007.  
 

Lata Wydatki ogółem (PLN) Wydatki inwestycyjne (PLN) 
Udział wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach Gminy (%) 

2004 8 195 844,00 1 792 909,00 21,88 

2005 8 834 581,00 2 166 149,00 24,52 

2006 8 928 483,29 3 594 551,24 40,26 

2007 10 684 842,69 2 863 036,62 26,80 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl. 
 
Analizując przytoczone wyŜej dane oraz obserwowane na ich podstawie 
tendencje, naleŜy wyciągnąć wniosek, iŜ gmina jest w stanie wygenerować 
znaczące środki finansowe na realizację inicjatyw społeczno – 
gospodarczych związanych z wdraŜaniem załoŜeń strategii rozwoju. 
Uwzględniając moŜliwości otrzymania wsparcia np. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007 - 2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, 
stwarza to dość szerokie moŜliwości prowadzenia lokalnej polityki 
rozwoju. 

 

22..1100..  JJaakkoośśćć  rrzząąddzzeenniiaa  

 
Jakość rządzenia jest pojęciem dość szerokim i dotyczy wielu aspektów 
Ŝycia społecznego i gospodarczego gminy. Na potrzeby niniejszego 
opracowania skoncentrowano się przede wszystkim na praktyce 
planowania strategicznego oraz jej realizacji, działaniach promocyjnych,             
a takŜe jakości i kompetencji zatrudnionej kadry urzędniczej.  
 
Gmina Zalesie posiada większość wymaganych prawem lub przyjętą 
praktyką dokumentów strategicznych. Ogólne załoŜenia polityki rozwoju 
realizowane były w oparciu o „Strategię Rozwoju Gminy Zalesie” 
opracowaną w 2000 roku19 i uszczegółowioną w 2004 roku w postaci 
„Planu rozwoju lokalnego Gminy Zalesie20”. Polityka w zakresie ochrony 
środowiska została precyzyjnie uregulowana w innym dokumencie o 
charakterze strategicznym, tj. „Programie ochrony środowiska Gminy 
Zalesie oraz Planie gospodarki odpadami dla Gminy Zalesie”21. Natomiast 
kwestie związane z polityką społeczną zostały zawarte w „Gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych”22. 

 

                                                 
19 Strategia Rozwoju Gminy Zalesie, www.zalesie.pl. 
20 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zalesie, www.zalesie.pl. 
21 Program Ochrony Środowiska Gminy Zalesie oraz Plan gospodarki odpadami dla Gminy Zalesie,  
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/168/06 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 sierpnia 2006 roku. 
22 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Załącznik do uchwały Nr XXI/89/04  
Rady Gminy Zalesie z dnia 9 grudnia 2004 roku.  
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NaleŜy zauwaŜyć, iŜ działalność promocyjna gminy prowadzona jest na 
niewielką skalę. Funkcjonuje wprawdzie strona internetowa gminy, 
brakuje jednak w niej elementów typowo promocyjnych. Pełni ona raczej 
rolę ogólnoinformacyjną. Gmina w ograniczonym stopniu uczestniczy w 
targach krajowych i międzynarodowych, korzystając przy tym na ogół ze 
wsparcia instytucji zewnętrznych. Nie prowadzi równieŜ aktywnej 
współpracy międzynarodowej, która moŜe być waŜnym instrumentem 
promowania i przyciągania turystów lub inwestorów z zewnątrz.                 
W związku z tym w przyszłych działaniach naleŜy dąŜyć do zwiększenia 
aktywności gminy w zakresie promocji i współpracy międzynarodowej.  
 
Kadra pracownicza zatrudniona w Urzędzie Gminy oraz jednostkach 
organizacyjnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny. Większość 
pracowników posiada specjalistyczne wykształcenie, wsparte 
dodatkowymi kursami i szkoleniami, a takŜe studiami podyplomowymi. 
Niemniej w związku z wprowadzaniem nowych przepisów prawnych, 
okresów przejściowych osiągania standardów określonych w Unii 
Europejskiej oraz nowych procedur, np. związanych z funduszami 
europejskimi, niezbędne będzie podjęcie działań zmierzających do 
podnoszenia kwalifikacji pracowników. Działania tego typu mogą 
przynieść realne korzyści dla gminy, np. poprzez zwiększenie środków 
finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..  UUWWAARRUUNNKKOOWWAANNIIAA  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNEE  RROOZZWWOOJJUU  
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Rozwój Gminy Zalesie uzaleŜniony będzie równieŜ od szeregu czynników 
zewnętrznych. Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój, 
natomiast inne mogą w sposób istotny przyczynić się do ograniczania 
korzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. W niniejszej analizie 
przedstawiona została krótka charakterystyka najwaŜniejszych 
pozytywnych i negatywnych zjawisk, mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na dalszy rozwój gminy. Jest ona niejako uzupełnieniem 
diagnozy gminy, która z załoŜenia koncentrowała się na 
uwarunkowaniach wewnętrznych. Podkreślić naleŜy, iŜ od precyzyjnego 
określenia roli i znaczenia tych zjawisk w duŜej mierze zaleŜeć będzie 
właściwe określenie strategicznej wizji rozwoju gminy.  

 
Do pierwszej grupy głównych czynników zewnętrznych, mogących 
pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy, naleŜeć będą czynniki związane            
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Z pewnością zaliczyć do nich 
moŜna:  

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

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

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

 
Inną grupę korzystnych czynników stanowią procesy związane                     
z rozwojem technologii i innowacyjności. Jednym z nich zapewne będzie 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przewiduje się, Ŝe w ciągu 
najbliŜszych lat nastąpi szybki rozwój technologii informacyjnych                      
i komunikacyjnych przyczyniający się do ich powszechnego 
wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Łatwy dostęp do 
informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i moŜe stać się 
waŜnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych 
i przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek 
Lubelszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury komunikacji 
elektronicznej moŜliwy będzie stopniowy rozwój róŜnych form 
zatrudnienia oraz samokształcenia mieszkańców. Powszechny dostęp do 
technik informacyjnych będzie z pewnością przyczyniał się do 
zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczania występujących                        
w poszczególnych gminach problemów społecznych i gospodarczych.  
 
W ostatnich latach zauwaŜalny jest znaczny wzrost walorów 
przyrodniczych i kulturowych w rozwoju róŜnych form aktywności 
gospodarczej, w tym turystyki. Prognozy gospodarcze wskazują,                         
iŜ w ciągu najbliŜszych lat turystyka będzie stanowiła jeden z najszybciej 
rozwijających się sektorów gospodarki zarówno w Europie jak i Polsce23. 
Rynek usług turystycznych będzie w duŜej mierze kształtowany przez 
kompleksowe produkty turystyczne, które w duŜym stopniu oparte będą 
na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Tego typu 
ukierunkowanie stwarza istotne szanse dla rozwoju gminy Zalesie, która 
na swym terenie oraz w jego najbliŜszym otoczeniu posiada szereg 
zasobów, które mogą być efektywnie wykorzystane. 
 
Kolejną szansą jest rozwój połoŜonego w pobliŜu miasta Biała Podlaska, 
które jest znaczącym ośrodkiem regionalnym południowego Podlasia, 
odgrywającym istotną rolę w aktywizacji gospodarczej i społecznej 
północnych obszarów województwa lubelskiego. Pełni równieŜ funkcje 
regionalne, które są pochodną wielkości miasta i jego połoŜenia 
geograficznego. Jest ona największym ośrodkiem miejskim wschodniej 
Polski w pasie pomiędzy Białymstokiem i Lublinem,                                              
a niekwestionowanym atutem jest połoŜenie na jednym z najwaŜniejszych 
szlaków komunikacyjnych Polski i Europy (kolejowym i drogowym) – 
korytarz Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Brześć. Podkreślić naleŜy, 
iŜ jest to obszar, którego aktywizacja w najbliŜszych latach będzie efektem 
nie tylko przedsięwzięć o charakterze lokalnym czy regionalnym, ale 

                                                 
23 Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Warszawa, czerwiec 2005. 
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równieŜ państwowym i międzynarodowym. Ponadto w Krajowej 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Biała Podlaska 
zaliczona została do jednego z 7 ośrodków miejskich w kraju o statusie 
miast pełniących funkcje ponadregionalne24.  
 
Korzystne perspektywy rozwojowe stwarza teŜ wzrastające znaczenie                          
w komunikacji międzynarodowej drogi krajowej Nr 2 Świecko – Poznań 
– Warszawa – Terespol, która przebiega przez teren gminy. Została ona 
zaliczona do sieci dróg międzynarodowych jako odcinek drogi E-30 Berlin 
– Warszawa – Moskwa. 
 

Ryc. Kontekst regionalny, krajowy i międzynarodowy połoŜenia gminy. 
 

 
 

Źródło: Elementy diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczej miasta Biała Podlaska, M. Buczyński, 
prezentacja Power Point, www.bialapodlaska.pl. 

 

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

� DuŜą konkurencję gmin sąsiednich, posiadających zbliŜone 
warunki środowiskowe i kulturowe.  

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

�  Narastającą emigrację ludzi młodych za granicę – wzrastające 
moŜliwości dostępu do europejskiego rynku pracy, połączone              
z brakiem realnych moŜliwości zatrudnienia w miejscu 
zamieszkania powoduje, Ŝe coraz więcej młodych i dobrze 

                                                 
24 Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa 2005. 
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wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza 
granicami województwa i kraju. Proces ten zaczyna juŜ 
negatywnie wpływać na lokalny rynek pracy oraz sytuację 
gospodarczą w regionie, ograniczając szanse rozwojowe 
województwa, a co za tym idzie poszczególnych jednostek 
samorządowych. W wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie 
się zjawisk emigracyjnych moŜe prowadzić do wyludniania się 
obszarów wiejskich i zachwiania funkcjonowania 
podstawowych struktur społeczno-gospodarczych w wielu 
miejscowościach Lubelszczyzny. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  
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44..11..  UUzzaassaaddnniieenniiee  wwyybboorruu  mmeettooddyy    

 
Analiza SWOT jest metodą pozycjonowania i oceny zalecaną                             
w tworzeniu długoletnich planów rozwoju, planów restrukturyzacyjnych. 
Stosowana była równieŜ w ewaluacji realizacji programów funduszy 
strukturalnych w latach 2004 - 2006.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 
1999 roku oraz dokumentem roboczym nr 2, analiza SWOT powinna być 
wykorzystana przy prowadzeniu ewaluacji ex-ante programów 
strukturalnych, planów rozwoju, jednolitych dokumentów 
programowych, programów operacyjnych i uzupełnień programów 
operacyjnych25. Jest ona więc instrumentem słuŜącym przede wszystkim 
do prowadzenia ewaluacji globalnej i pozycjonowania strategicznego.                    
W związku z tym metoda ta jest powszechnie wykorzystywana przy 
opracowaniu regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno – 
gospodarczego.  
 
Nazwa metody jest akronimem pochodzącym od angielskich słów: 
Strength (siła), Weakness (słabość), Opportunity (szansa) oraz Threat 
(zagroŜenie). Głównym celem metody, w przypadku programów                       
o charakterze społeczno – gospodarczym, jest diagnoza czynników 
wpływających na rozwój danej struktury – w tym przypadku gminy i na 
tej podstawie opracowanie strategii najkorzystniejszej z punktu widzenia 
przyszłego rozwoju. Diagnoza ta dotyczy zarówno czynników 
pozytywnych (silnych stron), jak równieŜ czynników negatywnych 
(słabych stron). W następnym etapie prac silne i słabe strony gminy 
skonfrontowane zostaną z czynnikami zewnętrznymi, pozostającymi poza 
kontrolą władz odpowiedzialnych za realizację strategii, które                           
w pozytywny (szanse) lub negatywny (zagroŜenia) sposób mogą wpływać 
na rozwój gminy.  
 
Diagnoza sytuacji, zwana pozycjonowaniem strategicznym, stanowi punkt 
wyjścia do opracowania programów rozwoju oraz instrumentów, które 
zostaną wykorzystane przy ich wdraŜaniu. W zaleŜności od przyjętej 
filozofii działania (zwanej często: intencją strategiczną), instrumenty te 
mogą być ukierunkowane dwojako:  

� stawiać głównie na wykorzystywanie zidentyfikowanych szans 
i wzmacnianie silnych stron gminy,  

� likwidować zdiagnozowane słabe strony i minimalizować 
zagroŜenia.  

 

                                                 
25 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy 

w sprawie Funduszy Strukturalnych. 
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W praktyce najczęściej stosuje się oba podejścia, ale przy obligatoryjnym 
zachowaniu odpowiedniej konfiguracji zbioru instrumentów. 

 
Wyniki analizy przedstawione zostały w formie tabelarycznej (macierz), 
gdzie opisano słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagroŜenia dla jej 
rozwoju. Analiza SWOT w takiej formie jest uzupełnieniem opisu 
aktualnej sytuacji oraz związanych z nią danych statystycznych. DuŜa 
zaletą tej metody jest przede wszystkim syntetyczne ujmowanie głównych 
czynników warunkujących rozwój.  
 
NaleŜy jeszcze uzupełnić, iŜ zasadniczą fazą analizy SWOT było 
odpowiednie kojarzenie potencjału wewnętrznego gminy i potencjału jej 
otoczenia. Polegało to przede wszystkim na badaniu relacji zachodzących 
pomiędzy kaŜdą zidentyfikowaną parą zmiennych obu potencjałów. 
Pozwoliło to określić pary zmiennych obu potencjałów, wyliczyć ich siłę                    
i według jej uporządkować je.  

 

44..22..  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  ggmmiinnyy    

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

� połoŜenie i warunki naturalne, 
� kultura i dziedzictwo kulturowe, 
� społeczeństwo i jego aktywność, 
� infrastruktura społeczna, 
� infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne, 
� gospodarka i jej konkurencyjność. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4.1. Macierz SWOT dla obszaru „PołoŜenie i warunki naturalne”. 
 

Silne strony Słabe strony 
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1. PołoŜenie w pobliŜu wschodniej granicy państwa; 
2. Niewielka odległość od miasta powiatowego Biała Podlaska 

(17 km); 
3. Dobra dostępność komunikacyjna – drogi krajowe nr 2 i 68; 
4. Sąsiedztwo terminalu w Koroszczynie; 
5. Dobry stan środowiska naturalnego; 
6. Obecność wysokiej rangi obszarów chronionych; 
7. Dobrze rozwinięta sieć melioracyjna; 
8. Wysoki wskaźnik lesistości gminy (32,4%).  

1. PołoŜenie na tzw. „ścianie wschodniej” – jednym                        
z najsłabszych pod względem ekonomicznym regionie UE; 

2. Niewystarczające wykorzystanie walorów środowiskowych do 
celów turystycznych; 

3. Słaba jakość gleb w stosunku do innych obszarów 
województwa oraz duŜe ich zróŜnicowanie występujące                
w poszczególnych miejscowościach; 

4. Utrudnienia inwestycyjne związane z obecnością obszarów 
chronionych; 

5. Małe zróŜnicowanie surowców naturalnych występujących na 
terenie gminy; 

6. Występowanie rozległych terenów podmokłych 
spowodowane płytkim zaleganiem utworów 
nieprzepuszczalnych; 

7. Zły stan techniczny systemu melioracyjnego; 
8. Nielegalna penetracja terenów leśnych – powstawanie 

dzikich wysypisk. 
 

 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Budowa autostrady A2; 
2. Wzrost znaczenia Białej Podlaskiej jako centrum 

rozwoju o znaczeniu ponadregionalnym; 
3. Rozwój współpracy gospodarczej z Białorusią – wzrost 

znaczenia przejścia granicznego w Terespolu; 
4. Wykorzystanie środków i dotacji z Unii Europejskiej 

związanych z rozwojem turystyki i produkcji 
ekologicznej; 

5. Wzrost zainteresowania turystów regionami o „czystym” 
środowisku naturalnym oraz rozwój produkcji zdrowej 
Ŝywności.  
 

1. PołoŜenie gminy w obszarze z utrwalonymi problemami 
strukturalnymi; 

2. Peryferyzacja regionu;  
3. ZagroŜenia środowiskowe w związku ze zwiększaniem się 

ruchu tranzytowego;  
4. Sąsiedztwo gmin o zbliŜonych walorach naturalnych                      

i potencjale gospodarczym (konkurencja); 
5. Brak jednorodnej koncepcji rozwoju Polski Wschodniej.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

Podsumowując powyŜszą analizę, naleŜy stwierdzić, iŜ do podstawowych 
atutów gminy Zalesie naleŜy zaliczyć połoŜenie geograficzne i warunki 
naturalne, a w szczególności chodzi tutaj o dobrą dostępność 
komunikacyjną oraz połoŜenie w niedalekiej odległości od wschodniej 
granicy państwa. NaleŜy równieŜ zauwaŜyć korzystne uwarunkowania 
związane z tym, iŜ gmina połoŜona jest w niedalekiej odległości od miasta 
Biała Podlaska, która wyrasta na centrum rozwoju o znaczeniu 
ponadregionalnym.   
 
Istotnym walorem gminy są teŜ bogate zasoby środowiska naturalnego, 
przejawiające się w wysokiej lesistości oraz duŜej powierzchni obszarów 
chronionych. Umiejętne wykorzystanie tego faktu w przyszłości będzie 
miało duŜe znaczenie w kształtowaniu kierunków rozwoju społecznego              
i gospodarczego. 
 
Natomiast podstawową słabością gminy wynikającą z połoŜenia                          
i warunków naturalnych jest fakt jej lokalizacji na tzw. „ścianie 
wschodniej”, która zaliczana jest do najsłabszych ekonomicznie obszarów 
UE. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest niewielkie zainteresowanie ze 
strony podmiotów zewnętrznych, co w połączeniu z pewnymi 
uwarunkowaniami i ograniczeniami środowiskowymi oraz 
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przestrzennymi powoduje, iŜ pomimo tkwiących w tym obszarze 
potencjałów, nie moŜna zaliczyć go do stref o duŜej aktywności.  

 
Tabela 4.2. Macierz SWOT dla obszaru „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Wielokulturowość społeczności gminy oraz brak konfliktów na 

tym tle; 
2. Funkcjonowanie GOK i GBP jako centrów rozwoju kultury 

lokalnej; 
3. Wykwalifikowana kadra pracowników placówek zajmujących 

się kulturą i dziedzictwem kulturowym; 
4. Wysoka aktywność mieszkańców w zakresie czytelnictwa; 
5. Bogata i urozmaicona historia gminy obiekty zabytkowe i 

miejsca pamięci; 
6. Prowadzenie działań dotyczących tworzenia kolekcji pamiątek 

przeszłości dokumentujących lokalną kulturę i tradycję; 
7. Występowanie duŜej ilości stanowisk archeologicznych na 

terenie gminy. 
 

1. Niewystarczające środki w budŜecie gminy na realizację 
zadań z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego; 

2. Niedostateczne wyposaŜenie placówek kultury oraz zły stan 
techniczny niektórych z nich; 

3. Brak lokalnego stowarzyszenia skupiającego osoby 
zainteresowane kontynuacją tradycji i pielęgnowaniem 
dziedzictwa kulturowego (aktywność społeczna); 

4. Niedostateczna promocja walorów kulturowych gminy oraz jej 
dziedzictwa kulturowego; 

5. Niewielkie zainteresowanie młodego pokolenia kulturą                   
i tradycją lokalną; 

6. Brak izby pamięci lub innej placówki zajmującej się 
dokumentowaniem kultury i tradycji lokalnej; 

7. Zły stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych. 
 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę 

dziedzictwa kulturowego; 
2. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego; 
3. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego) w zakresie 
promocji gminy i jej osiągnięć kulturalnych; 

4. Efektywne wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego 
jako stymulatorów rozwoju gospodarczego, w tym turystyki.  

 

1. Małe nakłady finansowe na ochronę dziedzictwa kulturowego; 
2. Skomplikowane procedury związane z pozyskaniem środków 

finansowych z zewnętrznych źródeł; 
3. DuŜa konkurencja w pozyskiwaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych; 
4. Postępująca dewastacja obiektów dziedzictwa kulturowego. 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

Ze względu na specyficzne połoŜenie gminy w obszarze styku kultur, 
naleŜy zaliczyć ją do stref o charakterze wielokulturowym. Nie powoduje 
to jednak istotnych konfliktów na tym tle. Warto zwrócić uwagę na  
występujące obiekty zabytkowe, dokumentujące bogate dziedzictwo 
kulturowe i tradycje kulturalne. W połączeniu z doskonałym stanem 
środowiska i występującymi juŜ teraz elementami infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej stwarzają one moŜliwość rozwoju turystyki, a co 
za tym idzie rozwoju miejscowej przedsiębiorczości i rolnictwa 
wyspecjalizowanych w świadczeniu stosownych usług. Korzystny stan 
środowiska stwarza równieŜ moŜliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego 
lub specjalizacji produkcji na bazie zasobów naturalnych gminy. 

 
Na uwagę zasługuje aktywność mieszkańców w obszarze kultury, co 
przejawia się funkcjonowaniem zespołów ludowych i twórców, a takŜe 
wysokim wskaźnikiem czytelnictwa. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na 
wysokie kwalifikacje pracowników placówek kultury. 
 
Podstawową słabością w opisywanym obszarze jest natomiast niewielka 
ilość środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury                         
i dziedzictwa kulturowego, co powoduje konsekwencje w postaci 
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niedoposaŜenia placówek świadczących usługi w tym zakresie oraz zły 
stan techniczny obiektów kultury świadczących stosowne usługi. ObniŜa 
to równieŜ jakość proponowanej oferty kulturalnej, co z kolei wpływa na 
zmniejszające się zaangaŜowanie młodzieŜy w kontynuację lokalnych 
tradycji. Sytuacja ta jest utrwalana poprzez brak podmiotu na terenie 
gminy (placówki dokumentującej tradycję, lokalnej organizacji 
pozarządowej), który realizowałby tego typu zadania.   

 
Tabela 4.3. Macierz SWOT dla obszaru „Społeczeństwo i jego aktywność”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Wielokulturowość społeczności lokalnej gminy; 
2. Dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego (3,02 na 1000 osób 

ludności); 
3. Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych na terenie gminy; 
4. DuŜa aktywność GOPS w zakresie realizacji zadań pomocy 

społecznej; 
5. Wysoka aktywność zespołów sportowych działających na 

terenie gminy; 
6. ZaangaŜowanie mieszkańców w działalność kulturalną; 
7. Dobra dostępność obiektów infrastruktury społecznej, w tym 

oświatowej i kulturalnej dla mieszkańców. 
 
 
 

1. Niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy, 
2. Niekorzystne proporcje dotyczące ilości osób w wieku 

nieprodukcyjnym przypadających na osoby w wieku 
produkcyjnym (81); 

3. Niekorzystne proporcje płciowe (97 kobiet na 100 męŜczyzn);  
4. Występowanie niekorzystnych zjawisk społecznych (np. 

ubóstwo, alkoholizm, bezradność itp.); 
5. Słaba aktywność społeczna i zawodowa uniemoŜliwiająca 

realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupie 
mieszkańców gminy; 

6. Niewielka liczba organizacji pozarządowych na terenie gminy 
utrudniająca realizację nowatorskich rozwiązań w zakresie 
rozwoju zasobów ludzkich; 

7. Starzenie się społeczności lokalnej. 
 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Dostępność funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój 

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

wiejskich; 
4. Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych; 
5. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców gminy; 
6. Opracowanie mechanizmu wspierania organizacji 

pozarządowych działających w róŜnych sferach Ŝycia 
społecznego i gospodarczego;  

7. WdraŜanie programu „Społeczeństwo informacyjne”- wzrost 
dostępności do usług społecznych poprzez zastosowanie 
nowoczesnych usług komunikacji i informacji. 

  

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

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

obszarów wiejskich; 
5. UboŜenie ludności regionu, marginalizacja grup społeczno – 

zawodowych; 
6. DuŜa konkurencja i skomplikowane procedury ubiegania się o 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych; 
7. Brak stabilności i spójności systemu prawnego i polityki 

państwa w zakresie polityki społecznej.  
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

Na terenie gminy widoczne są korzystne tendencje demograficzne 
przejawiające się w systematycznym wzroście liczby mieszkańców gminy. 
Istotny z punktu widzenia rozwoju społecznego jest teŜ fakt stałego 
zmniejszania się liczby osób bezrobotnych na terenie gminy. Cechą 
pozytywną jest równieŜ wysoka aktywność instytucji świadczących usługi 
społeczne. 
 
Sfera społeczna posiada jednak szereg słabości, do których zaliczyć moŜna 
niski poziom wykształcenia mieszkańców gminy, co wiąŜe się z małą 
aktywnością zawodową, wysoki poziom ubóstwa oraz niewielką ilość oraz 
słabość lokalnych organizacji pozarządowych.    
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Kluczem do poprawy obecnej sytuacji i rozwoju podstaw nowoczesnego 
społeczeństwa powinny być przede wszystkim działania ukierunkowane 
na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców, a takŜe ich aktywizację. 
W związku z tym jednym z priorytetowych zadań powinno być stałe 
podnoszenie poziomu i jakości ich wykształcenia realizowanego                         
w systemie edukacji szkolnej, jak i pozaszkolnej, z wykorzystaniem szans 
związanych z rozwojem kształcenia ustawicznego i technik społeczeństwa 
informacyjnego.  
 
Niezbędne będzie równieŜ podjęcie działań w zakresie wspierania 
właściwej polityki ludnościowej. Jej głównym elementem powinno być 
wspieranie rodziny jako podstawowej i najwaŜniejszej instytucji Ŝycia 
społecznego, a takŜe poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Istotnym 
kierunkiem działań uzupełniających prorozwojową politykę ludnościową 
powinno być wspieranie integracji społecznej oraz ograniczanie poziomu 
ubóstwa, głównie poprzez wyrównywanie szans osób naraŜonych na 
wykluczenie społeczne, a takŜe organizację sprawnego systemu pomocy 
społecznej.  
 
Istotnego wsparcia wymagał będzie sektor organizacji pozarządowych, 
który w chwili obecnej prezentuje się dość słabo. 

 
Tabela 4.4. Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura społeczna”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Wysoki poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy; 
2. Dobrze zorganizowana sieć szkół zapewniająca dostępność 

do kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym; 
3. Dobra dostępność do podstawowych usług zdrowotnych; 
4. Dobrze rozwinięta sieć świetlic wiejskich; 
5. Istnienie terenów, które mogą być wykorzystane do budowy 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; 
6. Przystąpienie do kompleksowej informatyzacji gminy                     

w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego 
powiatu bialskiego.  

 
 

1. Zły stan techniczny niektórych obiektów infrastruktury 
społecznej oraz ich niekompletne wyposaŜenie;  

2. Ograniczone moŜliwości finansowe gminy w zakresie 
modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów 
infrastruktury społecznej; 

3. Brak przedszkola stacjonarnego na terenie gminy; 
4. Brak stałego posterunku policji na terenie gminy; 
5. Brak warsztatów terapii zajęciowej;  
6. Niewielki poziom zagospodarowania terenów 

rekreacyjnych. 
 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. MoŜliwość pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych na rozbudowę i modernizację infrastruktury 
społecznej; 

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi 
rozwój społeczny; 

3. Wzrost dostępności do usług społecznych, m.in. 
poprzez zastosowanie nowoczesnych technik 
informacyjnych i teleinformatycznych; 

4. Dostępność do szerokopasmowego Internetu.  
 

1. Wzrastające koszty utrzymania placówek świadczących 
usługi społeczne;  

2. DuŜa konkurencja w pozyskiwaniu środków 
strukturalnych; 

3. Skomplikowana procedura aplikowania o fundusze 
strukturalne; 

4. Wzrost patologii społecznych spowodowany 
trudnościami na rynku pracy.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 
 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ infrastruktura społeczna jest dobrze rozwinięta na 
terenie gminy. Panują tutaj dość dobre warunki mieszkaniowe, a wartym 
wskazania mankamentem jest zróŜnicowanie standardu poszczególnych 
mieszkań.  
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Sieć placówek zapewnia dostęp do róŜnego typu usług społecznych. 
Natomiast istotnym mankamentem jest niezbyt dobry stan techniczny 
niektórych obiektów oraz niekompletne wyposaŜenie (w tym szkół) w 
sprzęt oraz niezbędne urządzenia. NaleŜy ponadto zwrócić uwagę na  
stan istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, który wymaga 
modernizacji i remont a takŜe ich niewystarczającą ilość (place zabaw, 
boiska, ścieŜki rowerowe itp.). NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na 
niewielki poziom zagospodarowania potencjalnych terenów sportowo – 
turystyczno – rekreacyjnych. 
 
Istotnym mankamentem gminy w zakresie infrastruktury społecznej jest 
równieŜ brak przedszkola stacjonarnego oraz posterunku policji, co 
wpływa zdecydowanie negatywnie na warunki Ŝycia i pracy oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

 
Tabela 4.5. Macierz SWOT dla obszaru „Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie 
przestrzenne”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych zapewniająca 

dostępność do poszczególnych miejscowości; 
2. Wysoki poziom utwardzenia dróg gminnych (90%); 
3. Istnienie na terenie Gminy dróg o znaczeniu krajowym                        

i międzynarodowym; 
4. Dostęp do sieci kolei szerokotorowej na obszarze gminy; 
5. Wysoki wskaźnik zwodociągowania gminy (89%); 
6. Występowanie potencjalnych terenów inwestycyjnych; 
7. Funkcjonowanie baz przeładunkowych w Wólce Dobryńskiej; 
8. Funkcjonowanie w kaŜdej miejscowości oświetlenia ulicznego; 
9. Dobra organizacja systemu odbioru odpadów stałych. 
 

 

1. Zły stan techniczny znaczącej części dróg gminnych;  
2. Niski poziom skanalizowania gminy (12%); 
3. DuŜa liczba gospodarstw domowych uŜytkujących 

szamba znajdujące się w róŜnym stanie technicznym; 
4. Brak sieci gazowej na terenie gminy; 
5. Ograniczone środki finansowe gminy na realizację 

zadań z zakresu infrastruktury technicznej; 
6. Brak lokalnego kapitału; 
7. Brak uzbrojenia większości terenów inwestycyjnych; 
8. Zły stan techniczny części oświetlenia ulicznego. 

 
  

 
 

Szanse Zagro Ŝenia 
1. Pozyskanie środków finansowych z UE na budowę, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej;  
2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy 

poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych (budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej);  

3. Budowa autostrady A2; 
4. Współpraca w rozwoju infrastruktury technicznej      

i społecznej z gminami sąsiednimi; 
5. Modernizacja infrastruktury technicznej linii kolejowej.  

 
 
 

1. Znaczne przesunięcie autostrady A 2 spowoduje nadmierne 
obciąŜenie istniejących dróg, zmniejszenie ich 
przepustowości, a tym samym zwiększenie uciąŜliwości 
tego transportu dla otoczenia i środowiska; 

2. Brak konsekwentnej polityki państwa sprzyjającej 
zwiększeniu udziału przewozów kolejowych, jako najbardziej 
ekologicznego środka transportowego; 

3. Ograniczone środki budŜetowe na realizację zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania 
przestrzennego;  

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

strukturalnych. 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych. 

 
WaŜnym wyzwaniem ze względu na rolę, jaką odgrywa w rozwoju 
gospodarczym oraz tworzeniu korzystnych warunków Ŝycia, będzie 
budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej na terenie 
gminy. W dziedzinie tej widać wyraźne potrzeby inwestycyjne,                         
w szczególności dotyczy to infrastruktury ochrony środowiska, sieci 



Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na lata 2008-2020 

 63 

drogowej wraz z oświetleniem ulicznym, sieci gazowej, a takŜe 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  
 
Istotnym zadaniem moŜe być opracowanie oferty inwestycyjnej gminy, co 
moŜe przyczynić się do lokowania na terenie gminy mało uciąŜliwych dla 
środowiska inwestycji zewnętrznych, w tym obiektów, gdzie świadczone 
będą wysokiej jakości usługi społeczne.  

 
 
 
 
 
Tabela 4.6. Macierz SWOT dla obszaru „Gospodarka i jej konkurencyjność”. 
 

Silne strony Słabe strony 
1. PołoŜenie gminy wzdłuŜ szlaków droŜnych o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym; 
2. Niewielka odległość od przejścia granicznego                       

w Terespolu i terminalu w Koroszczynie; 
3. Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych;  
4. MoŜliwość rozwoju przedsiębiorczości w kierunku 

wykorzystania zasobów własnych gminy (np. turystyka, 
obsługa ruchu międzynarodowego i transgranicznego); 

5. Wysoka jakość środowiska umoŜliwiająca rozwój 
produkcji ekologicznej;  

6. Dobry dostęp do instytucji finansowych; 
7. Istniejące wolne tereny stwarzające potencjalne 

moŜliwości do inwestowania;  
8. DuŜe powierzchnie uŜytków zielonych stanowiące bazę 

do rozwoju produkcji zwierzęcej.   
 

1. Małe zróŜnicowanie działalności gospodarczej nie 
wykorzystujące potencjału gminy; 

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

3. Nieefektywna struktura gospodarstw rolnych i kierunków 
produkcji oraz niski poziom innowacyjności gospodarstw 
rolnych; 

4. Niski poziom wyposaŜenia gospodarstw rolnych w maszyny               
i urządzenia rolnicze; 

5. Niski poziom wykształcenia większości właścicieli gospodarstw 
rolnych; 

6. Brak lokalnych organizacji przedsiębiorców i rolników, np. 
zrzeszeń branŜowych, grup producenckich; 

7. Brak lokalnego kapitału. 
 

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

i usług; 
3. Stworzenie systemu doradztwa i wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości. 
4. Rozwój i zdynamizowanie działalności grup producenckich               

i związków branŜowych przedsiębiorców; 
5. Ukierunkowanie produkcji rolnej na gatunki roślin 

dostosowane do warunków glebowych; 
6. Wspólna Polityka Rolna UE kładąca nacisk na restrukturyzację 

sektora rolno-spoŜywczego; 
7. Odbudowanie handlu z krajami WMP zwłaszcza w zakresie 

płodów rolnych. 
8. Rozwój turystyki czynnej (pieszej, rowerowej, wodnej i konnej) 

ze szczególnym uwzględnieniem spływów kajakowych po 
Krznie.  

 

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

2. Skomplikowany system finansowy; 
3. Słabnąca dynamika wzrostu gospodarczego; 
4. Niska przeŜywalność przedsiębiorstw sektora MSP; 
5. Brak instrumentów polityki rolnej państwa zmierzających do 

poprawy sytuacji rolnictwa; 
6. Brak efektywnej polityki państwa w zakresie rolnictwa; 
7. Niska opłacalność produkcji rolnej; 
8. Utrzymanie barier w handlu z krajami WMP. 

 
 

 

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 równieŜ korzystne warunki do 
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rozwoju rolnictwa ukierunkowanego na gatunki roślin dostosowane do 
warunków środowiskowych, a takŜe wskazuje moŜliwość specjalizacji                 
w niszowych sektorach produkcji i usług, w tym produkcji Ŝywności 
ekologicznej, produkcji biomasy itp. 
 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wykorzystanie przygranicznego 
połoŜenia gminy oraz bezpośredni dostęp do szlaków drogowych                       
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (droga krajowa nr                           
2 prowadząca do przejścia granicznego w Terespolu). Korzystnie na 
rozwój gminy powinna oddziaływać równieŜ wzrastająca rola Białej 
Podlaskiej jako ponadregionalnego centrum rozwoju.     
 
Istotną słabością gminy jest natomiast mała innowacyjność lokalnych 
podmiotów gospodarczych oraz ich niski potencjał rozwojowy.                        
W przypadku rolnictwa z kolei za główne bariery naleŜy uznać 
nieefektywną strukturę agrarną oraz dominację tradycyjnych kierunków 
upraw. Ponadto niski poziom wykształcenia właścicieli gospodarstw 
rolnych nie sprzyja wdraŜaniu innowacyjnych technik upraw i hodowli. 
PowaŜnym ograniczeniem jest teŜ brak systemu zachęt dla rozwoju 
przedsiębiorczości i lokowania inwestycji zewnętrznych na terenie gminy. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na ograniczony dostęp do szkoleń                     
i doradztwa, co ma równieŜ negatywny wpływ na jakość funkcjonującej 
tutaj przedsiębiorczości oraz rolnictwa. 

 

44..33..  WWnniioosskkii  zz  aannaalliizzyy  

 
Przeprowadzona analiza strategiczna będzie podstawą formułowania opcji 
strategicznych rozwoju gminy. Zakładając, Ŝe sens tworzenia strategii 
rozwoju polega na poszukiwaniu sposobów wzmacniania potencjału 
wewnętrznego danej jednostki (nie bierze on przy tym pod uwagę efektu 
wzmacniającego negatywnego), moŜna poprzez odpowiednie grupowanie 
zmiennych obu potencjałów poszukiwać opcji strategicznej, jako 
kierunkowej modyfikacji potencjału wewnętrznego gminy. Zgodnie                    
z powyŜszym istnieje zatem moŜliwość sformułowania następujących 
typów strategii: 

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

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

III. Mieszaną, nastawioną na uzyskiwanie zamierzonych efektów                    
w krótkim czasie (uruchamianie działań przynoszących od razu 
silne pozytywne zmiany) – tzw. „strategia szybka” lub na 
uzyskiwanie gruntownej, lecz powolnej przebudowy potencjału, 
dającej efekt systemowy, lecz odłoŜony w czasie – tzw. „strategia 
powolna”.  
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Ze względu na to, iŜ gmina jest skomplikowaną strukturą, w skład której 
wchodzą róŜne elementy, dotyczące zarówno sfery społecznej, jak                          
i infrastruktury oraz uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych 
(analizie poddanych było sześć obszarów), przy określaniu kierunków 
rozwoju Gminy Zalesie zastosowany został typ III, czyli strategia 
mieszana. 
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55..  WWIIZZJJAA  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚCCII  
 
 

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

� uwarunkowania wewnętrzne określone w analizie SWOT jako 
mocne i słabe strony gminy, 

� uwarunkowania zewnętrzne, czyli otoczenie zewnętrzne rozwoju 
gminy zdefiniowane w analizie SWOT jako potencjalne szanse                 
i zagroŜenia, 

� aktualnie obwiązujące dokumenty strategiczne, zarówno te na 
poziomie powiatu bialskiego, jak i wyŜszym – na poziomie 
województwa i kraju, 

� kompetencje samorządu gminnego, które stanowią punkt wyjścia 
do określenia działań i kluczowych projektów dla rozwoju gminy, 

� instrumenty i programy finansowe dostępne dla gmin w ramach 
obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, 

� konsultacje społeczne przeprowadzone w formie warsztatów                     
i badań ankietowych. 

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

� zamieszkanego przez nowoczesne i aktywne społeczeństwo, 
dostosowane do wyzwań stawianych przez współczesne 
uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 

� aktywnego gospodarczo o wysokim poziomie inwestycji 
zewnętrznych, wykorzystującego połoŜenie w strefie 
przygranicznej oraz dobrą dostępność komunikacyjną,   

� atrakcyjnego dla inwestorów i turystów o wysokim poziomie 
zagospodarowania przestrzennego oraz stwarzającego korzystne 
warunki do pracy, wypoczynku  i zamieszkania.  

 
Ryc. 5.1. Schematyczne przedstawienie wizji rozwoju gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamieszkana przez nowoczesne                     
i aktywne społeczeństwo, dostosowane do 

wyzwań stawianych przez współczesne 
uwarunkowania społeczne i gospodarcze. 

Obszar atrakcyjny dla inwestorów               
i turystów o wysokim poziomie 

zagospodarowania przestrzennego 
oraz stwarzający korzystne warunki 

do pracy, wypoczynku                                 
i zamieszkania.  

Obszar aktywny gospodarczo  
o wysokim poziomie inwestycji 
zewnętrznych, wykorzystujący 

połoŜenie w strefie 
przygranicznej oraz dobrą 

dostępność komunikacyjną.    

Gmina Zalesie 
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66..  CCEELLEE  RROOZZWWOOJJUU  LLOOKKAALLNNEEGGOO  
 

66..11..  ZZaałłooŜŜeenniiaa  ooggóóllnnee  

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

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

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

� Cele operacyjne (jak to chcemy osiągnąć?) w wybranych 
dziedzinach określające zadania lub grupy zadań konieczne 
do podejmowania na rzecz rozwoju gminy, powiatu                                   
i województwa. 
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Ryc. 6.1. Uproszczona struktura celów strategii rozwoju gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

66..22..  CCeell  ggeenneerraallnnyy  

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

Zapewnienie wyŜszego poziomu Ŝycia mieszkańców poprzez 
zrównowaŜony rozwój oraz wykorzystanie sprzyjających uwarunkowań 

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

� I część – opisu poŜądanego stanu, do jakiego naleŜy dąŜyć 
realizując załoŜenia dokumentu (wyŜszy poziom Ŝycia 
mieszkańców); 

� II część – wskazanie metody czy teŜ drogi dojścia do tego stanu 
(zrównowaŜony rozwój oraz wykorzystanie sprzyjających 
uwarunkowań otoczenia zewnętrznego). 

 

PPrriioorryytteett  11  PPrriioorryytteett  22  PPrriioorryytteett  33  

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11..11  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  22..11  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33..11..  

CCEELL  GGEENNEERRAALLNNYY  

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11..22 CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  22..22 CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33..22 

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11..33 CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  22..33 CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33..33 

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11..44 

KKiieerruunnkkii  ddzziiaałłaańń  

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33..44 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 
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Konstrukcja ta nawiązuje do celu nadrzędnego „Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020” i ma na celu zachowanie 
spójności pomiędzy zastosowanymi metodologiami planowania rozwoju 
oraz metodami realizacji przyjętych załoŜeń strategicznych. 
 
Zgodnie z przyjętym załoŜeniem istotą poprawy warunków Ŝycia i pracy 
mieszkańców gminy będzie wdraŜanie zasad zrównowaŜonego rozwoju                 
w powiązaniu z wykorzystaniem uwarunkowań zewnętrznych 
wynikających z korzystnej lokalizacji gminy w strefie granicznej                     
i połoŜenia przy szlakach komunikacyjnych rangi międzynarodowej.  
NaleŜy jeszcze wyjaśnić, iŜ poprzez zrównowaŜony rozwój naleŜy 
rozumieć harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy całego obszaru 
gminy, prowadzący do poprawy jakości Ŝycia obecnych i przyszłych 
pokoleń, przy zachowaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz 
właściwej struktury i aktywności społeczności lokalnej. 
 
Uzyskanie odpowiedniego tempa rozwoju społecznego i gospodarczego 
będzie warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dystansu rozwojowego 
gminy w stosunku do innych tego typu jednostek w kraju i Unii 
Europejskiej, a takŜe umocnienia konkurencyjności gminy i zapewnienia 
wyŜszego poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
całego regionu. 
 

66..33..  PPrriioorryytteettyy  rroozzwwoojjuu  

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

� Priorytet I: Wszechstronny rozwój i aktywizacja społeczności 
gminnej.  

� Priorytet II: Poprawa efektywności lokalnej gospodarki.  
� Priorytet III: Podniesienie konkurencyjności gminy w kontaktach 

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

� poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz zwiększanie 
atrakcyjności i spójności terytorialnej gminy (infrastruktura 
techniczna i społeczna), 

� poprawa efektywności rolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich (dywersyfikacja źródeł dochodu) oraz 
stworzenie sprzyjających warunków do lokalizacji na terenie gminy 
inwestycji zewnętrznych. 

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

� Strategia Lizbońska, której celem strategicznym jest „utworzenie na 
obszarze Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i 
konkurencyjnej, opartej na wiedzy, gospodarki na świecie, zdolnej 
do trwałego i zrównowaŜonego rozwoju oraz zapewniającej 
tworzenie większej ilości miejsc pracy”. 

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

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

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

 
Przyjęte priorytety nawiązują równieŜ do załoŜeń dokumentów 
strategicznych wdraŜanych na poziomie regionu (NTS II) i powiatu (NTS 
IV), takich jak: 

� Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020; 
� Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego26. 

 

66..44..  CCeellee  ooppeerraaccyyjjnnee  ii  kkiieerruunnkkii  ddzziiaałłaańń  

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

 
Priorytet I: Wszechstronny rozwój i aktywizacja społeczności gminnej. 
 
Cel operacyjny 1.1: Rozwój systemu edukacji - podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy. 
 
Świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie 
najwaŜniejszym zasobem gospodarki opartej na wiedzy. Dalszy rozwój 
edukacji i podnoszenie jakości i efektywności kształcenia jest kluczowym 
warunkiem trwałego i zrównowaŜonego rozwoju gminy. Będzie to                   
w duŜym stopniu uzaleŜnione od ograniczenia barier edukacyjnych 
występujących na obszarach wiejskich. 
 
Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców powinno odbywać się 
na wszystkich poziomach edukacji i obejmować zarówno proces 
kształcenia w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zadania te powinny 
być realizowane przez odpowiednio przygotowaną kadrę nauczycielską,            
a powinny być one prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod 
dydaktycznych. 
 

                                                 
26 https://www.bialski.netbip.pl/ 
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Istotna rola w tym zakresie powinna równieŜ przypaść rozwojowi edukacji 
ustawicznej, która zintegrowana z tradycyjnym systemem edukacyjnym, 
moŜe być skutecznym narzędziem odnawiania kwalifikacji społeczeństwa 
i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy.  
 
Warunkiem efektywnego wdroŜenia powyŜszych załoŜeń jest 
funkcjonowanie placówek szkolnych oferujących wysoką jakość usług.         
W związku z tym istotne będą równieŜ działania dotyczące uzupełnienia 
niezbędnego wyposaŜenia dydaktycznego oraz podnoszenia kwalifikacji 
kadry, zarówno na poziomie zarządzania oświatą, jak i merytorycznym. 
 
Kierunki działań: 

� Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy poprzez 
realizację inicjatyw oświatowych, w tym zajęcia pozalekcyjne, 
programy stypendialne, zapewnienie wczesnego dostępu do 
edukacji na poziomie przedszkolnym itp.  

� Promowanie otwartości systemu edukacji oraz wspieranie 
dostosowania treści kształcenia szkolnego i pozaszkolnego do 
potrzeb gospodarki i rynku pracy. 

� Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i nabywania przez 
nich kluczowych umiejętności oraz praca z uczniem zdolnym. 

� Promowanie idei podnoszenia kwalifikacji przez cale Ŝycie 
(kształcenie ustawiczne). 

� WyposaŜenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny oraz pomoce dydaktyczne. 

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

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

� Rozwój 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.  

� Wspieranie istniejących oraz tworzenie i realizacja nowych 
programów profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie 
róŜnego rodzaju uzaleŜnieniom (np. alkoholizm, narkomania                  
i inne), pomoc osobom podejmującym leczenie oraz pomoc 
psychologiczna i prawna członkom rodziny. 

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

� Promocja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji 
i aktywnego wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej, promocję sportu i aktywnego wypoczynku we 
wszystkich grupach społecznych i wiekowych. 
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Cel operacyjny 1.3: Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę 
warunków Ŝycia mieszkańców. 
 
Posiadanie rozwiniętej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury jest 
warunkiem niezbędnym do realizacji zadań związanych z rozwojem 
zasobów ludzkich. W związku z tym wybór kierunków działań ma za 
zadanie zlikwidowanie najistotniejszych barier rozwojowych oraz 
wykorzystanie potencjału gminy w zakresie walorów środowiskowych               
i kulturowych. Przedstawione poniŜej kierunki działań dotyczą zarówno 
infrastruktury społecznej, jak i wybranych elementów infrastruktury 
technicznej, gdyŜ tylko kompleksowe ujęcie przedmiotowych zagadnień 
pozwoli uzyskać efekt synergii, wpływający na osiąganie celów strategii,           
a więc zrównowaŜony rozwój.  
 
Kierunki działań: 

� Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych, 
kulturalnych i pomocy społecznej. 

� Budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów 
oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym: boisk i hal 
sportowych, placów zabaw, tras rowerowych, szlaków pieszych 
itp. 

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

� Modernizacja oświetlenia ulicznego. 
� Rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego                    

w kontekście wzrastającego znaczenia drogi krajowej nr 2. 
� Budowa lub rozbudowa innej infrastruktury, w tym sieci 

teleinformatycznych. 
 
Cel operacyjny 1.4: Wspieranie i rozwijanie inicjatyw obywatelskich. 
 
Kapitał społeczny jest pojęciem obejmującym zasoby umiejętności, 
informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki 
pomiędzy ludźmi i organizacjami. Wysokie zasoby kapitału społecznego 
determinują w bezpośredni sposób zdolność do tworzenia się 
społeczeństwa wiedzy: kreatywnego, innowacyjnego, tolerancyjnego, 
otwartego na zmiany, zdolnego do wykształcenia trwałych więzi 
społecznych. Dzięki zaufaniu, zrozumieniu i umiejętności współdziałania 
moŜna uzyskać efekt synergiczny realizowanych przedsięwzięć. Dlatego 
teŜ cechy te stanowią wymierną wartość ekonomiczną, a takŜe są 
podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Budowanie kapitału 
społecznego moŜe się w znacznym stopniu przyczynić do ograniczenia 
wykluczenia społecznego i zminimalizowania negatywnych skutków 
ubóstwa. 
 



Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na lata 2008-2020 

 76 

NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ wszechstronna aktywizacja mieszkańców 
gminy będzie miała bezpośrednie przełoŜenie na wykorzystanie 
potencjałów gminy. Wynika to z faktu, iŜ aktywna i współpracująca                  
w róŜnych dziedzinach społeczność lokalna ma większe szanse na rozwój 
oraz wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań, zarówno w sferze działalności 
gospodarczej, jak i w sferach społecznych. Specyfika gminy wynikająca            
z korzystnych uwarunkowań środowiskowych i geograficznych wymagała 
będzie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez mieszkańców 
stosownych umiejętności i postaw społecznych, wykorzystania potencjału 
lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz 
zapewnienie rozwoju mieszkańcom gminy od najwcześniejszych lat ich 
Ŝycia. 
 
Kierunki działań: 

� Tworzenie sprzyjających warunków dla postawania organizacji 
pozarządowych poprzez wspieranie ich w ramach róŜnych form 
aktywności.  

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

� Tworzenie i wspieranie działalności centrów aktywności lokalnej;  
� Kształtowanie toŜsamości lokalnej i regionalnej, integracja 

społeczności gminnej. 
 
Priorytet II: Poprawa efektywności lokalnej gospodarki. 
 
Cel operacyjny 2.1. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości.  
 
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 takŜe wciąŜ słabo rozwinięty system samorządu 
gospodarczego i instytucji wspierania biznesu. Barierą w zwiększaniu 
konkurencyjności tego sektora jest utrudniony dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania, jak równieŜ brak kompleksowego systemu 
wspierania przedsiębiorstw w zakresie doradztwa oraz tworzenia 
i absorbowania nowoczesnych technologii. 
 
ZałoŜeniem celu jest przezwycięŜanie głównych słabości sektora, do 
których naleŜy zaliczyć przede wszystkim funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w tradycyjnych sektorach produkcji i usług, niskie 
zatrudnienie i kapitały własne oraz niski poziom konkurencyjności 
produktowej, technologicznej i organizacyjnej. 
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Kierunki działań: 

� Wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie gminy poprzez stosowanie 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. 
� Współpraca z przedsiębiorcami w ramach moŜliwości określonych 

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

� Wzmocnienie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego poprzez 
rozwój systemu informacji rynkowej, specjalistycznego doradztwa 
oraz szkoleń. 

� Wspieranie powstawania grup producenckich oraz systemu 
kontraktacji. 

� Wspieranie dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku 
działalności pozarolniczej poprzez rozwijanie turystyki, w tym 
agroturystyki i ekoturystyki.  

� Wykorzystanie walorów ekologicznych gminy poprzez wspieranie 
rozwoju rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego.  

 
Cel operacyjny 2.3. Stworzenie dogodnych warunków do lokalizacji 
inwestycji zewnętrznych. 
 
Planowane działania w szczególności będą dotyczyły wykorzystania 
szansy, jaką stwarza połoŜenie gminy wzdłuŜ drogi krajowej nr 2 
prowadzącej do przejścia granicznego w Terespolu poprzez poprawę 
wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych. Istotną rolę 
odegra równieŜ odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych, 
które będą mogły być wykorzystane pod lokalizację magazynów, składów 
itp. obiektów związanych ze wzrastającym znaczeniem wspomnianego 
szlaku droŜnego (w przyszłości autostrada A2 w ramach korytarza 
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europejskiego E-30).  Niezbędna będzie równieŜ realizacja inicjatyw 
związanych z budową elementów drobnej infrastruktury drogowej 
(przejścia, zjazdy, włączenia dróg gminnych, ekrany itp.) zwiększających 
bezpieczeństwo mieszkańców. Z tego samego powodu istotne będzie teŜ 
ograniczenie oddziaływania zanieczyszczeń odkomunikacyjnych. 
Podkreślić naleŜy, iŜ zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
ograniczanie jego skutków ekologicznych musi być realizowane we 
współpracy z innymi podmiotami, gdyŜ przekracza to kompetencje                     
i moŜliwości finansowe gminy. 
 
Kierunki działań: 

� Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych na terenie gminy 
poprzez stworzenie spójnego systemu powiązań dróg lokalnych             
z drogą krajową nr 2. 

� Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz współdziałanie                  
z innymi podmiotami w zakresie poprawy stanu technicznego dróg 
powiatowych i krajowych. 

� Tworzenie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych. 
� Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczanie 

jego skutków ekologicznych.  
 
Priorytet III: Podniesienie konkurencyjności gminy w kontaktach 
zewnętrznych. 
 
Cel operacyjny 3.1: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej                               
i konkurencyjności gminy. 
 
Realizacja tego celu operacyjnego ma za zadanie podniesienie 
atrakcyjności i konkurencyjności 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 usprawnienie systemu, który będzie w stanie wykorzystać 
pojawiające się szanse przyciągnięcia i zaangaŜowania zewnętrznego 
kapitału. 
 
Kierunki działania: 

� Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy. 
� Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy (tereny inwestycyjne, 

obiekty, system zachęt i preferencji dla potencjalnych inwestorów 
zewnętrznych).  

� Promocja i marketing gminy poprzez wykorzystanie dostępnych 
instrumentów przekazu. 

� Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji 
pracowników urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz 
innych instytucji i organizacji współpracujących z gminą.  
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� Poprawianie jakości obsługi poprzez stosowanie nowoczesnych 
metod i systemów zarządzania gminą, w tym e-gmina. 

 
Cel operacyjny 3.2: Rozwój kontaktów zewnętrznych gminy. 
 
Gmina Zalesie z racji swego połoŜenia w niedalekim sąsiedztwie 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej, powinna w szczególny sposób 
zadbać o rozwój kontaktów transgranicznych. Współpraca ta powinna być 
realizowana w moŜliwie pełnym zakresie i z wykorzystaniem szerokiego 
wachlarza instrumentów, dostępnych w ramach procesu rozszerzania się 
Unii Europejskiej na Wschód. Współpraca międzyregionalna                                
i międzynarodowa będzie jednym z elementów rozwoju lokalnego              
i regionalnego, szczególnie w dziedzinach podnoszenia kwalifikacji 
administracji publicznej, transferu najlepszych praktyk i wiedzy, 
wyzwalania inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczości.  
 
Kierunki działań: 

� Nawiązanie przez gminę współpracy w partnerami zewnętrznymi, 
w tym z zagranicy. 

� Wspieranie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej                    
i międzynarodowej prowadzonej przez róŜnego typu placówki,            
w tym kulturalne, oświatowe, sportowe oraz organizacje 
pozarządowe. 

� Uczestniczenie w związkach, stowarzyszeniach i innych formach 
organizacyjnych, których celem jest wspomaganie rozwoju 
społeczno – gospodarczego. 

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

 
Cel operacyjny 3.3: Podniesienie atrakcyjności gminy pod względem 
róŜnorodności przyrodniczej i krajobrazowej. 
 
Ochrona, zachowanie oraz racjonalne korzystanie z zasobów środowiska 
moŜe zapewnić stały i zrównowaŜony rozwój gospodarczy oraz zwiększyć 
poziom Ŝycia ludności. Od jakości przestrzeni ekologicznej, jej 
róŜnorodności zaleŜy atrakcyjność określonego obszaru i jego zdolność do 
budowania przewag konkurencyjnych. W związku z tym prowadzenie 
aktywnej polityki ekologicznej będzie jednym z głównych obszarów 
pozostających w zainteresowaniu niniejszego dokumentu. 
 
Realizacja tego celu operacyjnego dotyczyła będzie budowy i rozbudowy 
kompleksowej infrastruktury ochrony środowiska, która stanowi jedną 
z najwaŜniejszych dziedzin problemowych gminy, wpływających 



Strategia Rozwoju Gminy Zalesie na lata 2008-2020 

 80 

bezpośrednio na jej rozumianą w szerokim kontekście, niską atrakcyjność. 
Problem ten jest równieŜ powaŜną barierą rozwojową. 
 
Realizacja zadań związanych z budową i rozbudową infrastruktury 
ochrony środowiska nie wyczerpuje katalogu koniecznych działań w tym 
zakresie. Niezbędna będzie równieŜ edukacja społeczności lokalnej, która 
dotyczyła będzie zarówno dorosłych mieszkańców gminy, jak i dzieci oraz 
młodzieŜy. Tego typu inicjatywy będą stanowiły naturalne wzmocnienie 
innych działań związanych z ochroną środowiska oraz planowanych 
działań związanych z wykorzystaniem sfery ekologicznej dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego. 
 
Zakłada się, Ŝe planowane działania powaŜnie zmniejszą lub zlikwidują 
niekorzystne zjawiska, takie jak: powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci, 
niekontrolowane odprowadzanie ścieków i podobnych działań. 
Przewiduje się równieŜ pozytywne 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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączaniem do niej 
gospodarstw domowych. 

� Poprawianie efektywności systemu odbioru, składowania oraz 
segregacji i utylizacji odpadów stałych. 

� Poprawa jakości wód poprzez prowadzenie efektywnej gospodarki 
odpadami, wspieranie powstawania przydomowych oczyszczalni 
ścieków, ochrona przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków 
wodnych. 

� Ochrona powietrza poprzez wspieranie działań słuŜących 
obniŜaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez gospodarstwa 
domowe oraz zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń 
komunikacyjnych. 

� Przygotowanie i udostępnienie terenów dla celów turystycznych               
i rekreacyjnych. 

� Realizacja programów ekologicznego wychowania dzieci                        
i młodzieŜy. 

� Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 
gminy. 
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Cel operacyjny 3.4: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego                 
i dorobku kulturalnego gminy. 
 
Realizacja przyjętego celu przyczyni się do zachowania zabytków 
architektury i budownictwa, rozwoju bazy materialnej instytucji 
kulturotwórczych, utrzymania ciągłości tradycji i toŜsamości mieszkańców 
poprzez identyfikację z miejscem zamieszkania, zmniejszenia dysproporcji 
w dostępności do usług kultury oraz aktywizację społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego gminy i promocji oraz 
rozwoju dorobku kulturalnego.  
 
Zaplanowane kierunki działań mają na celu wzmocnienie moŜliwość 
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, i przestrzeni publicznych, tworzenie 
turystycznych szlaków kultury lokalnej i regionalnej, poprawę bazy 
lokalowej i funkcjonowania placówek kultury. 

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

� Wsparcie 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. 
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Ryc. 6.2. Cel generalny, priorytety i cele operacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne.  
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77..  SSYYSSTTEEMM  WWDDRRAAśśAANNIIAA  SSTTRRAATTEEGGIIII  
 

77..11..  IInnssttrruummeennttyy  wwddrraaŜŜaanniiaa  ssttrraatteeggiiii  

 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi,                                 
iŜ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań 
własnych gminy27. Szczegółowy wykaz kompetencji sprecyzowany jest              
w art. 7 tejŜe ustawy i dotyczy m.in. takich zagadnień jak: infrastruktura 
społeczna, infrastruktura techniczna, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc 
społeczna i inne. Biorąc pod uwagę budŜet przeciętnej gminy,                             
w szczególności gminy wiejskiej, nie jest moŜliwe skuteczne i efektywne 
realizowanie powyŜszych zadań bez określenia hierarchii ich waŜności 
oraz precyzyjnego zaplanowania wydatkowania środków finansowych. 

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

� Diagnozę problemów obszaru objętego zakresem działań. 
� Analizę i wybór konkretnych działań (projektów/inwestycji) 

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

 
Listę tą moŜna uzupełnić o inne dokumenty o zbliŜonym charakterze, 
wśród których naleŜy równieŜ wymienić gminne plany gospodarki 
odpadami, programy usuwania azbestu i inne.  
 
Szczególnie istotnym instrumentem przy wdraŜaniu załoŜeń Strategii będą 
wieloletnie plany inwestycyjne (WPI), które zawierają konkretne zadania 
inwestycyjne przewidziane do realizacji w ściśle określonym horyzoncie 

                                                 
27 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 ze zm.).  
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czasowym. Wychodząc poza jednoroczny okres budŜetowania, stanowią 
waŜny instrument koordynacji przedsięwzięć realizowanych przez 
samorząd gminny. 

 
Ryc. 7.1. Uproszczona struktura celów oraz miejsce instrumentów strategii w systemie wdraŜania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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z tym proponuje się, aby pierwszy podokres wieloletniego planu 
inwestycyjnego obejmował lata 2008 -201028. 

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

� nazwę i cel programu, projektu lub zadania, 
� jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub 

koordynującą wykonywanie programu, projektu lub zadania,  
� okres realizacji i łączne nakłady finansowe,  
� wysokość wydatków w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych 

latach29. 
 
Innym waŜnym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju lokalnego 
powinien być plan zagospodarowania przestrzennego gminy, który 
porządkuje przestrzeń gminy, wyznaczając obszary koncentracji 
działalności gospodarczej, wskazując obszary największego 
zainwestowania, obszary chronione i inne, waŜne z punktu widzenia ładu 
przestrzennego. 

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

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013, 

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

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

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

 

                                                 
28 Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie rozwoju lokalnego w latach 

2007-2013”, www.rpo.lubelskie.pl.  
29 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U.05.249.2104 z późn. zm. 
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Ze względu na horyzont czasowy Strategii (do 2020 roku) naleŜy załoŜyć, 
Ŝe wachlarz instrumentów jej wdraŜania 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 moŜliwości.  

 

77..22..  ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa  

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

� budŜety jednostek samorządu terytorialnego (środki własne 
gminy), 

� środki innych jednostek publicznych zlokalizowanych na terenie 
gminy, 

� środki prywatne (przedsiębiorstwa, rolnicy). 
 

Oprócz środków wewnętrznych gminy, do realizacji Strategii mogą być 
wykorzystywane środki zewnętrzne, takie jak: 

� środki budŜetu państwa (kierowane w ramach polityki 
regionalnej państwa), 

� budŜety jednostek samorządu terytorialnego (powiatu, 
województwa w przypadku realizowania wspólnych inicjatyw); 

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

� budŜety funduszy celowych (np. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska), 

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

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

� kredyty bankowe, poŜyczki oraz inne instrumenty finansowe,            
w tym oferowane przez międzynarodowe instytucje finansowe 
np. Europejski Bank Inwestycyjny.  

 
Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej jest uprawniona 
do korzystania ze środków pomocowych (Fundusze Strukturalne, 
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Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) w ramach prowadzonych przez UE polityk. Ze względu na ich 
wielkość środki z funduszy pomocowych UE, jak i towarzyszące im 
współfinansowanie krajowe będą stanowiły podstawowe źródło 
dofinansowania przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii. 
 
W latach 2007 - 2013 funkcjonujący dotychczas Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego zastąpiony został 16 Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi (RPO) opracowanymi dla kaŜdego 
województwa oddzielnie. Są to dokumenty operacyjne, w ramach których 
w latach 2007 - 2013 realizowana będzie zdecydowana większość zadań 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji publicznych                     
i prywatnych.  
 
WdraŜanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 201330 odbywać będzie się w oparciu o zapisy 
„Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-202031”. Jego 
podstawowe cele związane są z podnoszeniem konkurencyjności 
województwa lubelskiego oraz promowaniem zrównowaŜonego rozwoju. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WL 2007 - 2013 
obejmują w zakresie rozwoju infrastruktury wzmacniającej 
konkurencyjność regionu następujące przedsięwzięcia: 

� modernizację i rozbudowę podstawowej infrastruktury 
transportowej,  

� kompleksowe uzbrojenie duŜych terenów inwestycyjnych,  
� infrastrukturę ochrony środowiska, w tym racjonalne 

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

� infrastrukturę wykorzystywania energii odnawialnej,  
� infrastrukturę telekomunikacyjną i społeczeństwa informacyjnego,  
� wzmocnienie funkcji najwaŜniejszych placówek infrastruktury 

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

� inicjatywy społeczności lokalnych,  
� infrastrukturę turystyczną jako jeden z podstawowych elementów 

regionalnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (w tym 
opracowanie programów rozwoju i promocję regionalnych                          

                                                 
30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
www.rpo.lubelskie.pl.  
31Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, załącznik do uchwały 

nr XXXVI/530/2000 z dnia 4 lipca 2005 roku Sejmiku Województwa Lubelskiego 
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i lokalnych produktów turystycznych, tworzenie systemów                        
i centrów informacji turystycznej, rozwój usług i kadr związanych z 
turystyką),  

� wsparcie kultury jako czynnika wzrostu kapitału społecznego                   
i rozwoju gospodarczego, w tym utrzymanie i ochronę dziedzictwa 
kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz zwiększanie 
dostępności do kultury i jej promocję. 

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

� zaopatrzenie w wodę i gospodarkę ściekową, 
� tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów 

komunalnych, 
� wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz 

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

� 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
� 200 tys. zł – na projekty w zakresie gospodarki odpadami, 
� 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania, przesyłania                          

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

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

 
Aktualnie trwają prace związane z uruchomieniem nowego źródła 
finansowania inicjatyw rozwojowych: Szwajcarskiego Instrumentu 
Finansowego32, którego budŜet wyniesie 1 mld CHF (prawie połowa tych 
środków przeznaczonych jest dla Polski). Pomoc Szwajcarów ma być 
wykorzystywana na wsparcie projektów z następujących dziedzin:  

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

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

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

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

 

                                                 
32 Informacje na temat Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego znajdują się na stronie internetowej 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.  
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Nieco inaczej wyglądają propozycje Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który realizując programy rządowe w pakiecie usług posiada m.in. 
następujące oferty: 

� Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, 
� Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
� Fundusz Poręczeń Unijnych, 
� Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 
� Krajowy Fundusz Drogowy, 
� Fundusz Termomodernizacji33. 

 
PowyŜsze propozycje naleŜy uzupełnić o oferty innych podmiotów 
aktywnie wspierających inwestycje proekologiczne. Wśród nich moŜna 
wymienić: Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank 
Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
oraz instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: 
Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing 
Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., 
Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.  
 
Ze względu na ograniczone środki publiczne, do wypełniania zapisów 
Strategii angaŜowane powinny być równieŜ środki prywatne. Stopień 
zaangaŜowania środków prywatnych (tzw. efekt dźwigni finansowej) 
będzie wskazywał na trafność wybranych do realizacji działań. W związku 
z tym bardzo przydatną formą realizacji zadań publicznych mogą stać się 
inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Od kilku lat 
na terenie kraju podejmowane są próby prawnego usankcjonowania 
współpracy władz publicznych z sektorem prywatnym. W celu 
uruchomienia tych mechanizmów w roku 2005 przyjęta została przez Sejm 
ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym 
(PPP)34. Jednak ze względu na trudne do zrealizowania obowiązki 
dotyczące m.in. skomplikowanych procedur wstępnych oraz braku 
przepisów zabezpieczających interesy obu stron, wdraŜanie jej nie 
przyniosło oczekiwanych efektów. Chodzi tutaj przede wszystkim                       
o konieczność przygotowania szczegółowych i kosztownych analiz, co 
sprawiało, Ŝe dla wielu projektów, w szczególności tych mniejszych, 
stosowanie tego mechanizmu nie było opłacalne. 
 
Pod koniec lipca 2006 roku Rząd przyjął projekt nowej ustawy                             
o partnerstwie publiczno - prywatnym. Zawarte tam rozwiązania prawne 
mają zwiększyć udział prywatnych inwestorów w projektach 
infrastrukturalnych. Partnerstwo publiczno – prywatne powinno słuŜyć 
przede wszystkim wykonywaniu zadań publicznych, a jego stosowanie 
będzie uzasadnione w przypadku, gdy okaŜe się ono korzystniejsze dla 

                                                 
33 Szczegółowe informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych dostępne są na 

stronie internetowej Banku Gospodarstwa Domowego: www.bgk.com.pl.  
34 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U.169.1420. 
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interesu publicznego, niŜ wykonywanie tych samych zadań przez podmiot 
publiczny. W związku z tym głównym celem nowej ustawy o partnerstwie 
publiczno - prywatnym jest wprowadzenie przejrzystych wymagań 
stawianych podmiotom zamierzającym realizować przedsięwzięcia w tej 
konkretnie określonej formule. NaleŜy podkreślić, iŜ powyŜszy katalog 
potencjalnych źródeł dofinansowania realizacji załoŜeń strategii nie 
wyczerpuje wszystkich moŜliwości. Stanowi on raczej wskazanie 
kierunków pozyskania środków finansowych na realizację wybranych 
zadań. Ostateczny wybór źródeł dofinansowania naleŜeć będzie do władz 
gminy i zapewne wynikać będzie z aktualnych potrzeb inwestycyjnych 
oraz kondycji finansowej budŜetu gminy. 

 

77..33..  SSyysstteemm  iinnssttyyttuuccjjoonnaallnnyy  wwddrraaŜŜaanniiaa  ssttrraatteeggiiii  

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

� Zespół Zarządzający Strategią, 
� Instytucja WdraŜająca Strategię Rozwoju. 

 
Funkcje Zespołu Zarządzającego realizacją Strategii będzie pełnił zespół 
pracowników Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Będą to 
specjaliści z róŜnych dziedzin, co pozwoli profesjonalnie i w sposób 
efektywny reagować na wszelkie zmiany oraz wprowadzać konieczne 
korekty. MoŜe on zostać utworzony jednorazowo i pracować w trybie 
ciągłym lub być powoływany przez Wójta kaŜdorazowo w przypadku 
stwierdzenia konieczności rozpatrzenia bieŜących spraw związanych ze 
strategią. 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 wyŜszego rzędu, np. 
„Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 
2020”, „Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 
2007 – 2013”, „Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2013”                  
i innymi, 

� analiza danych statystycznych i finansowych na temat 
postępów wdraŜania Strategii oraz realizacji poszczególnych 
programów i projektów (monitoring), 
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� kierowanie do Rady Gminy wniosków dotyczących 
wprowadzenia niezbędnych zmian i korekt w Strategii. 

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

 
Funkcję Instytucji WdraŜającej będzie pełnił Urząd Gminy. Do jego zadań 
będzie naleŜało: 

� gromadzenie i opracowywanie danych związanych                                     
z monitoringiem Strategii, 

� opracowanie raportów z monitoringu, 
� promocja strategii przy uŜyciu dostępnych źródeł informacji                               

i promocji, 
� przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych na realizację 

programów oraz projektów wynikających z zapisów Strategii; 
� kontrola formalna składanych wniosków, ocenia ich zgodności 

z procedurami oraz zapisami Strategii, 
� nadzór nad przepływem środków finansowych (własnych 

i zewnętrznych) związanych z realizacją poszczególnych 
programów rozwoju lokalnego i projektów, 

� nadzór nad przestrzeganiem zasad zawierania kontraktów 
publicznych i procedurami przetargowymi, 

� obsługa techniczna wdraŜania Strategii. 
 

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

 
Istotną rolę w realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Zalesie na lata 2008 - 
2020” będzie miała Rada Gminy. Do jej wyłącznych kompetencji będzie  
naleŜało wprowadzanie na wniosek Zespołu WdraŜającego lub Wójta 
ewentualnych zmian i korekt w tym dokumencie. 

 
Tabela 7.1. Podział zadań i kompetencji podmiotów zaangaŜowanych we wdraŜanie strategii. 
 

Podmiot zaangaŜowany            
we wdraŜanie strategii 

Kompetencje/zadania 

Rada Gminy: − Uchwalanie strategii; 

− Wprowadzanie zmian w dokumencie.  

Wójt: − Tworzenie Zespołu Zarządzającego; 

− Nadzór nad Zespołem Zarządzającym i Instytucją WdraŜającą; 

− Wnioskowanie wprowadzenia zmian w załoŜeniach strategii. 

Zespół Zarządzający: − Ustalanie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Strategii; 

− Opracowywanie wytycznych do planów rozwoju lokalnego i wieloletnich planów inwestycyjnych; 

− Zapewnienie zgodności realizacji strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 
wyŜszego rzędu, np. „Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020”, 
„Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013”, „Strategią Rozwoju Kraju 2007 
– 2013” i innymi; 

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

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

− Tworzenie grup roboczych, korzystanie z opinii i usług zewnętrznych ekspertów. 
 

Instytucja WdraŜająca: − Gromadzenie i opracowywanie danych związanych z monitoringiem Strategii; 

− Opracowanie raportów z monitoringu; 

− Promocja strategii przy uŜyciu dostępnych źródeł informacji i promocji; 

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

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

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

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

− Obsługa techniczna wdraŜania Strategii. 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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88..  MMOONNIITTOORROOWWAANNIIEE  SSTTRRAATTEEGGIIII  
 

88..11..  DDeeffiinniiccjjaa  mmoonniittoorriinngguu  

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

� instytucje zaangaŜowane w proces, 
� system sprawozdawczości, 
� zestaw wskaźników bazowych. 

 

88..22..  SSyysstteemm  iinnssttyyttuuccjjoonnaallnnyy  mmoonniittoorroowwaanniiaa  

 
Monitorowanie Strategii będzie odbywało się na trzech poziomach: 

� monitoring zmian sytuacji społeczno - gospodarczej gminy, powiatu 
i województwa, 

� monitoring realizacji celów Strategii na podstawie wskaźników 
wynikających z kwantyfikacji tych celów, 

� monitoring realizacji programów i wieloletnich planów 
inwestycyjnych wypełniających zapisy Strategii. 

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

88..33..  SSppoossóóbb  ggrroommaaddzzeenniiaa  ddaannyycchh,,  rraappoorrttoowwaanniiee  ii  aakkttuuaalliizzaaccjjaa  

 
Dane do monitorowania będą pochodziły głównie z ogólnodostępnych 
źródeł statystycznych. W przypadku braku odpowiednich danych 
przewiduje się przeprowadzanie badań. Na liście wskaźników, oprócz 
kwantyfikujących cele Strategii, znalazły się wskaźniki zaproponowane 
dla „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”.               
W ten sposób moŜliwe będzie porównanie osiąganych przez gminę 
wskaźników w skali województwa, a takŜe odniesienie realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy do innych dokumentów strategicznych.  
 
W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, na podstawie zebranych 
danych, okresowo moŜe być sporządzany raport z postępów we 
wdraŜaniu Strategii. Powinien on być udostępniany opinii publicznej np. 
za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej gminy itp. W 
przypadku stwierdzenia znaczącej zmiany sytuacji wewnętrznej lub 
uwarunkowań zewnętrznych gminy, niezbędne będzie przeprowadzenie 
procesu aktualizacji zapisów Strategii.  
 

88..44..  WWsskkaaźźnniikkii  mmoonniittoorroowwaanniiaa  

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

 

 
Zestaw wskaźników dla Priorytetu I: Wszechstronny rozwój i aktywizacja 
społeczności gminnej:  

� Liczba uczniów objętych programami dydaktycznymi dotyczącymi 
nabywania umiejętności kluczowych (osoby). 

� Liczba osób objętych programami stypendialnymi (osoby). 
� Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym (osoby). 
� Liczba dzieci w przedszkolach (osoby). 
� Liczba przeprowadzonych godzin zajęć pozalekcyjnych (h/rok). 
� Liczba zakupionego sprzętu dydaktycznego i pomocy 

dydaktycznych (sztuki). 
� Liczba nauczycieli i pracowników pomocy społecznej podnoszących 

swoje kwalifikacje zawodowe (osoby). 
� Liczba wdroŜonych inicjatyw dotyczących pomocy społecznej,               

w tym realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych 
(sztuki). 

� Liczba wdroŜonych inicjatyw dotyczących ochrony zdrowia, w tym 
realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych (sztuki). 

� Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
(osoby). 

� Liczba osób niepełnosprawnych na terenie gminy (osoby). 
� Zapadalność na choroby mieszkańców gminu (osoby lub %). 
� Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów pomocy 

społecznej (sztuki). 
� Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów kultury 

(sztuki). 
� Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów szkolnych 

(sztuki). 
� Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów i urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, w tym place zabaw, trasy rowerowe, 
szlaki piesze itp. (sztuki). 

� Długość nowowybudowanej sieci wodociągowej (km). 
� Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km). 
� Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem (%). 
� Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego (sztuki) 
� Liczba funkcjonujących na terenie gminy organizacji 

pozarządowych (sztuki). 
� Liczba zrealizowanych na terenie gminy inicjatyw społecznych 

(sztuki). 
 

Zestaw wskaźników dla Priorytetu II: Poprawa efektywności lokalnej 
gospodarki:  

� Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych                   
w rejestrze REGON (sztuki). 
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� Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wg 
PKD (osoby). 

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

(sztuki). 
� Liczba inicjatyw zrealizowanych w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego (sztuki). 
� Liczba zorganizowanych szkoleń dla rolników i przedsiębiorców 

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

lub inną specjalistyczną (sztuki). 
� Liczba grup producenckich działających na terenie gminy (sztuki). 
� Długość wybudowanych dróg gminnych (km). 
� Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km). 
� Liczba wybudowanej infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo 

ruchu drogowego (sztuki). 
� Liczba inicjatyw profilaktycznych ukierunkowanych na 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (sztuki). 
� Liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku (osoby/rok); 
� Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha). 
� Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha). 

 
 

Zestaw wskaźników dla Priorytetu III: Podniesienie konkurencyjności 
gminy w kontaktach zewnętrznych: 

� Powierzchnia terenów inwestycyjnych na terenie gminy objętych 
ofertą inwestycyjną (ha). 

� Liczba inicjatyw zwiększających atrakcyjność inwestycyjną gminy 
(sztuki). 

� Liczba zrealizowanych inicjatyw promocyjnych (sztuki). 
� Liczba pracowników jednostek gminnych podnoszących swoje 

kwalifikacje (osoby). 
� Liczba wdroŜonych systemów zarządzania gminą (sztuki). 
� Liczba inwestycji zewnętrznych na terenie gminy (sztuki). 
� Liczba partnerów zagranicznych współpracujących z gminą 

(sztuki). 
� Liczba stowarzyszeń lub partnerstw, których gmina jest członkiem 

(sztuki). 
� Liczba inwestycji na terenie gminy z udziałem kapitału 

zagranicznego (sztuki). 
� Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km). 
� Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (km). 
� Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej (sztuki). 
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� Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem (%). 
� Liczba opracowanych i zrealizowanych programów 

proekologicznych (sztuki). 
� Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

(sztuki). 
� Powierzchnia przygotowanych i udostępnionych terenów leśnych 

do celów turystycznych i rekreacyjnych (ha). 
� Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji (sztuki). 
� Liczba zrealizowanych inicjatyw i imprez kulturalnych (sztuki). 
� Liczba opracowanych i wdroŜonych ofert kulturalnych (sztuki). 
� Wskaźnik czytelnictwa (vol./osobę/rok). 
� Liczba publikacji promocyjnych (sztuki). 
� Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (sztuki). 
� Liczba zorganizowanych akcji informacyjnych i promocyjnych 

(sztuki). 
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