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Zakres prac nad strategią  
 

Każdorazowo opracowywanie strategii powinno być procesem zakrojonym na szeroką skalę, 

uwzględniającym opinie różnych środowisk. Proces ustalania priorytetów w działaniach 

gminy jest zakończony spisaniem dokumentu Strategii. Określenie kluczowych kierunków 

rozwoju i zawarcie ich w strategii pozwala usystematyzować planowanie działań, w tym: 

 umożliwia efektywniejsze zagospodarowanie zasobów ludzkich i kapitałowych, 

 wskazuje na słabe strony gminy i identyfikuje zagrożenia rozwoju lokalnego, 

 zapewnia stabilny kierunek rozwoju jednostki samorządu (niezależny w swoich 

fundamentalnych założeniach od opcji politycznej zmieniających się władz lokalnych),  

 jest źródłem informacji o procesach społeczno-gospodarczych na danym terenie, 

 zwiększa szanse gminy na uzyskanie dodatkowych środków wsparcia ze źródeł 

zewnętrznych,  

 porządkuje podejmowane decyzje władz samorządowych (strategia zwiększa 

przejrzystość i  spójność podejmowanych działań), 

 koordynuje (kierunkuje działania podejmowane przez inne podmioty), 

 integracyjna dla działań w regionie (otoczenie biznesu, szkoły, organizacje 

pozarządowe),  

 regulacyjna (strategia jest wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji), 

 kontrolna (umożliwia ocenę działań podejmowanych przez podmiot programujący),  

 informacyjna i promocyjna (strategia jest zbiorem informacji o działaniach 

podejmowanych przez samorząd oraz „promuje” przyjęte kierunki rozwojowe). 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stubno była 

procesem strategicznego planowania włączającym szerokie grono interesariuszy w proces 

tworzenia i konsultowania dokumentu zawierającego kluczowe kierunki działania.  Proces 

ten obejmował następujące etapy: 

 analizę uwarunkowań na podstawie danych statystycznych, 

 prace zespołu merytorycznego w tym badania ankietowe, 

 konsultacje założeń Strategii, 

 opracowanie dokumentu Strategii. 

 

W części dotyczącej diagnozy społeczno – gospodarczej dokonano analizy danych 

uwzględniając czynniki obrazujące gminę i pozwalające dokonać oceny w wybranym 

aspekcie. Ze względu na dostępność dokumentów opisujących gminę i zawierających dane  

o charakterze informacyjnym, pominięto cześć charakterystyki gminy, włączając do aneksu 

wybrane elementy opisowe z dotychczasowej strategii. W niniejszym opracowaniu 

skoncentrowano się na tym, żeby posiadane informacje statystyczne zestawić  

z porównywalnymi danymi dla innych obszarów kraju, co pozwoli uzyskać obraz gminy na tle 

innych gmin w kraju. 

http://www.stubno.pl/
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Drugim nadrzędnym powodem dla przyjęcia wybranego sposobu prac nad strategią było 

zaprezentowanie sposobu samooceny, który będzie użyteczny dla Urzędu, i będzie 

wykorzystywany do dokonywania samooceny realizacji strategii rozwoju gminy.  

 

 

Badania prowadzone w Gminie 

 

W listopadzie 2013 r. została przeprowadzona sesja warsztatowa z przedstawicielami 

instytucji i organizacji działających na rzecz i na terenie Gminy. Uczestnicy spotkania 

wskazywali elementy funkcjonowania Gminy, które stanowią jej mocne i słabe strony,  

a także szanse i zagrożenia. W sesji warsztatowej udział wzięli: 

 

Janusz Słabicki – Wójt Gminy Stubno 

Danuta Kusz – Sekretarz Gminy Stubno 

Jolanta Wawro – Kierownik Referatu, Urząd Gminy 

Danuta Ochenduszkiewicz – Dyrektor GPK w Stubnie 

Elżbieta Jara – Kierownik GOPS 

Władysław Styczyński - Przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Solarczyk - radna Gminy 

Stanisław Kalawski – Dyrektor ZS w Kalnikowie 

Paweł Malinowski – lokalny przedsiębiorca 

 

Ponadto w styczniu i lutym 2014 r. prowadzone były w gminie zostały przeprowadzone 

badania ankietowe wśród kluczowych wskazanych przez Urząd. W badaniu tym uczestniczyli: 

 

Władysław Styczyński – radny gminy 

Michał Jamrozy – radny gminy 

Józef Zwierkowski – radny gminy 

Janusz Kalawski – radny gminy 

Marek Hajduk – radny gminy 

Janusz Słabicki – wójt gminy 

Danuta Kusz – sekretarz gminy 

Danuta Ochenduszkiewicz – GPK Stubno 

Elżbieta Jara – kierownik GOPS 

Jolanta Wawro – urząd gminy 

Stanisław Kalawski – ZS Kalników 

Adam Jamrozy – sołtys wsi Hruszowice 

Bogdan Noga – Gospodarstwo Rybne Starzawa 

 

Większość pytań zawartych w ankiecie miała charakter otwarty – respondenci wpisywali 

własne odpowiedzi. Ponadto zawarto kilka pytań „zamkniętych”, zawierających listę 

propozycji do wyboru – tu należało wskazać wybrane odpowiedzi. Realizując badanie wśród 

http://www.stubno.pl/
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członków zespołu merytorycznego przyjęto założenie, że ważne są propozycje i opinie 

respondentów odnoszące się merytorycznie do wskazywanych zagadnień, a nie statystyczne 

zestawienie liczebności uzyskanych odpowiedzi. Dlatego też w poniższych zestawieniach 

zestawiono wpisane odpowiedzi, nie wskazywano (i nie sumowano) pustych pól, a także 

odpowiedzi „nie wiem” lub „nie mam zdania”. Odpowiedzi uporządkowano w kolejności od 

wskazywanej najczęściej do wskazywanej najrzadziej, w drugiej kolumnie podano liczbę 

osób, które zaznaczyły daną propozycję. 

 

Dla usystematyzowania zebranych informacji pogrupowano odpowiedzi wpisane do pytań 

„otwartych” według czterech obszarów, z których trzy pierwsze są analogiczne do obszarów 

zrównoważonego rozwoju (gospodarka, społeczeństwo, środowisko). Czwarty przyjęty 

obszar obejmuje organizację usług, porządek instytucjonalno – polityczny. Poniżej znajduje 

się zestawienie uzyskanych odpowiedzi w tabelach, z których każda jest krótko 

podsumowana ze wskazaniem dominującej tendencji według przyjętych obszarów. 

 

W pierwszym pytaniu poproszono uczestników badania o wskazanie najważniejszych atutów 

(silnych stron) Gminy. Uzyskane odpowiedzi można zaprezentować grupując je  

w określonych obszarach tematycznych.  

 

 
Tabela 1. Wyniki badań – silne strony Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - położenie przygraniczne Medyka – Korczowa 
- dobre położenie geograficzne / bliskość autostrady (2x) 
- położenie w pobliżu dwóch przejść granicznych (2x) 
- dobre gleby 
- dobrze rozwinięta sieć dróg 
- połączenie z ośrodkami miejskimi zapewniającymi miejsca pracy 
- tereny pod inwestycje sektora gospodarczego (2x) 
- niewykorzystany potencjał ludzki (2x) 
- tradycje i doświadczenie w produkcji rolnej 
- dobra infrastruktura 

społeczeństwo - pełna gazyfikacja, kanalizacja (4x) 
- gmina posiada 100% wodociągów (3x) 

środowisko - duże ilości wód Starzawa 
- duże powierzchnie obszarów wodnych 
- czyste, nie zdegradowane, nieskażone  środowisko (7x) 
- rolnictwo, środowisko sprzyjające rolnictwu (2x) 
- możliwość rozwoju agroturystyki 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

W kolejnym pytaniu respondenci mieli wskazać najważniejsze słabości Gminy. 
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Tabela 2. Wyniki badań - słabe strony Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - wysokie bezrobocie /brak miejsc pracy (7x) 
- zły stan nawierzchni dróg lokalnych, brak dobrych dróg (2x) 
- infrastruktura drogowa i łączność 
- brak przetwórstwa rolno-  spożywczego 
- słaby rozwój przedsiębiorczości, brak inwestorów 
zewnętrznych 
- brak podmiotów gospodarczych 
- brak zakładów przemysłowych / zakładów pracy (3x) 
- ograniczenia infrastrukturalne (drogi, łączność) 
- bieda – brak kapitału 
- brak produkcji przemysłowej 
- brak rozwoju 
- brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej (drogi, 
telekomunikacja) 
- niskie dochody 
- mała przedsiębiorczość mieszkańców 

społeczeństwo - ubożenie mieszkańców (3x) 
- niska liczba urodzeń 
- mała liczba mieszkańców 
- wyjazd młodych za pracą za granicę 
- ucieczka młodych wykształconych mieszkańców  
- słaba oferta spędzania wolnego czasu 
- brak zaangażowania (apatia) społeczności 

środowisko - brak kanalizacji w Kalnikowie 

inne - brak bazy turystycznej i sportowej 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

W kolejnym pytaniu ankiety poproszono, aby wymienić trzy najważniejsze zagrożenia  

dla rozwoju Gminy. 

 
Tabela 3. Wyniki badań - zagrożenia dla rozwoju Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - brak nowych miejsc pracy 
- położenie peryferyjne 
- brak dużego kapitału prywatnego 
- brak możliwości pozyskania inwestorów zewnętrznych 
- zła sytuacja ekonomiczna regionu 
- brak rynków zbytu 
- wysokie koszty i ryzyko podejmowania działalności gospodarczej 
- niestabilność gospodarcza 
- małe zainteresowanie tworzeniem i rozwijaniem firm produkcyjnych  
i usługowych 
- trudności w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje 
- niestabilność gospodarstw 
- trudności w rozwoju inwestycji 

społeczeństwo - starzenie się społeczeństwa 
- wyludnianie się / wyjazd za pracą, „za chlebem” (3x) 
- wyjazd młodzieży za granicę (3x) 

http://www.stubno.pl/
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- zmniejszenie liczby ludności 
- starzenie się społeczeństwa (2x) 
- brak perspektyw dla młodych ludzi 
- patologie społeczne (alkoholizm i narkomania) (2x) 
- niska aktywność społeczna 
- brak dostępu do Internetu szerokopasmowego 
- małe zainteresowanie osób osiedleniem się w Gminie 

środowisko - degradacja środowiska poprzez chemizację w rolnictwie 
- degradacja ekologiczna (rolnictwo – chemizacja) 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Następnie respondenci mieli wymienić trzy największe szanse rozwojowe Gminy. 

 
Tabela 4. Wyniki badań - szanse rozwojowe Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - tworzenie nowych miejsc pracy 
- położenie pomiędzy przejściami Medyka – Korczowa 
- doskonałe położenie w pobliżu przejść granicznych 
- bliskość autostrady A4 – możliwość lokowania inwestycji 
- turystyka (gmina położona na terenach ochrony przyrody i doliny San) 
- rozwój w oparciu o dwa przejścia graniczne (Medyka, Korczowa) 
- bliskość autostrady i granicy z Ukrainą 
- rozwój turystyki 
- ściągnięcie inwestorów spoza gminy 
- współpraca regionów przygranicznych 
- dostępność terenów pod budownictwo i inwestycje 
- bliskość dwu przejść granicznych 
- bliskość autostrady i granicy z Ukrainą 
- rozwój produkcji przemysłowo usługowej 
- budowa autostrady 

społeczeństwo - budowa Internetu szerokopasmowego 

środowisko - rozwój alternatywnych źródeł energii (biogazownie, wiatraki) 
- budowa kanalizacji w Kalnikowie 
- wzrost zainteresowania agroturystyką 
- OZE Energia alternatywna, biogazownie, wiatraki, fotoogniwa) 
- rosnący popyt na agroturystykę 
- moda na ekologię 
- większa aktywność w tworzeniu agroturystyki 
- rozwój rolnictwa 
- moda na ekologię 
- rozwój agroturystyki 

inne - dostępność środków finansowych z funduszy europejskich (3x) 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

 

W dalszej kolejności proszono, aby wskazać 3 największe osiągnięcia (sukcesy) Gminy  

w ostatnich latach. 
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Tabela 5. Wyniki badań - sukcesy Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - rozbudowa infrastruktury drogi – chodniki 
- budowa dróg, chodników, parkingów, placów zabaw 
- chodniki 
- remonty dróg i świetlic 
- częściowa poprawa dróg 
- poprawa infrastruktury (świetlice, drogi) 
- modernizacja infrastruktury kulturalnej 
- poprawa infrastruktury drogowej 

społeczeństwo - dostosowanie sieci szkół do potrzeb 
- zwodociągowanie gminy 
- pełna gazyfikacja i w większości kanalizacja (2x) 
- remont i modernizacja świetlic, rewitalizacja centrum wsi i cieków 
wodnych 
- restrukturyzacja sieci szkół 
- wprowadzenie reformy ZS w Stubnie choć nie we wszystkich kierunkach 
spełniona 
- przekształcenia w sieci oświatowej gminy 
- zwodociągowanie 100% gminy (2x) 

środowisko - kanalizacja wsi (3x) 
- budowa gminnej oczyszczalni ścieków (3x) 
- skanalizowanie 80% gminy 

organizacja usług - pozyskiwanie środków z LGR-u / LGD (2x) 
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych (2x) 
- dobre wykorzystanie środków unijnych 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Badali mieli także za zadanie aby określić co jest przewagą Gminy w porównaniu do gmin 

sąsiednich. 

 

 
Tabela 6. Wyniki badań - przewaga Gminy nad sąsiednimi gminami 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - tania siła robocza 
- położenie w pobliżu autostrady A4 
- stawy hodowlane (800 ha) 
- bliskość węzła autostradowego 
- bardzo atrakcyjne ceny nieruchomości 
- niższe ceny nieruchomości 
- położenie w obszarze przygranicznym 

społeczeństwo - optymalne wydatki na oświatę (2x) 

środowisko - obszar chroniony środowiska naturalnego (Natura 
2000) 
- posiadanie stawów w Starzawie 
- walory przyrodnicze 
- nieskażone, czyste środowisko (3x) 
- dwa zbiorniki wodne i stawy rybne 
- duże areały dobrej gleby uprawnej (2x) 
- duże gospodarstwo rybackie z akwenem wodnym 

http://www.stubno.pl/
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organizacja usług - liczne zabytki architektury 
- prężnie działające władze Gminy 
- dobre zarządzanie gminą 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Podobnie respondenci odpowiadali na pytanie o coś niepowtarzalnego, co wyróżnia gminę. 

 
Tabela 7. Wyniki badań - elementy niepowtarzalne, wyróżniające Gminę 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka --- 

społeczeństwo --- 

środowisko - duże akweny wody Starzawa 
- położenie pomiędzy rzekami San – Wisznia – Kanał Bucowski 
- tradycja hodowli karpi 
- miejsca licznego występowania bociana białego/ zasiedlone gniazda (5x) 
- możliwość jazdy konnej / stadnina koni (2x) 
- funkcjonująca resztką sił stadnina koni 
- duża gęstość rzek (wędkarstwo) 
- stawy hodowlane karpia i innych gatunków ryb 
- stawy w Starzawie / stawy o pow. ok. 600 ha (5x) 
- wiatraki 
- rezerwat przyrody – Szachownica Kostkowata (3x) 
- gęsta sieć rzek (raj wędkarski) 
- sam teren gminy i jej mieszkańcy są niepowtarzalni 
- bardzo czyste środowisko naturalne 

inne - zabytki architektury 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie największych atutów gminy. 

 
Tabela 8. Wyniki badań - atuty Gminy 
Największe atuty gminy liczba 

odpowiedzi 

atrakcyjne ceny nieruchomości  8 

dobrze rozwinięta sieć transportu zbiorowego 0 

położenie w obszarze przygranicznym 8 

położenie na obszarach chronionego środowiska naturalnego (Natura 
2000) 

5 

bliskość miast zapewniających miejsca pracy 1 

rozwijający się sektor usług 1 

oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży  0 

baza oświatowa i rozrywkowa dla dorosłych 1 

organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców 2 

ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna 1 

rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna (boisko szkolne, trasy 
turystyczne i rowerowe, etc.) 

3 

inne (jakie?) ………………………………………………………..…………………………………. 0 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 
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W dalszej kolejności poproszono, aby respondenci zaznaczyli jedną z poniższych odpowiedzi i 

wskazali z czym powinna być utożsamiana Gmina w 2020 r. 

 
Tabela 9. Wyniki badań - Gmina w 2020 r. 
Z czym chciałbyś żeby utożsamiano gminę w 2020r.? liczba 

odpowiedzi 

z obszarem atrakcyjnym ze względu na walory przyrodnicze 5 

z obszarem aktywnych obywateli identyfikujących się z miejscem 
zamieszkania 

4 

z obszarem wspierającym małych i średnich przedsiębiorców 3 

z obszarem o bogatej ofercie sportowo –rekreacyjno –kulturalnej  1 

z obszarem kojarzącym się z atrakcyjnym miejscem na wypoczynek po 
pracy 

1 

z czymś innym: (czym?) ………………………………………..…………………………………… 0 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

W dalszej części respondenci poproszeni byli o ocenę (w czterostopniowej skali: dobre / 

raczej dobre / raczej złe / złe) wybranych aspektów życia na terenie gminy.  

 
Tabela 10. Wyniki badań - ocena wybranych aspektów życia na terenie Gminy 
Aspekty życia na terenie Gminy dobre raczej 

dobre 
raczej 
złe 

złe trudno 
powie 
dzieć 

jest mi 
to 
obo- 
jętne 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod 
działalność gospodarczą 

2 3 2 1 - 1 

Stan infrastruktury drogowej - 8 2 - - - 

Ilość chodników i przejść dla pieszych 1 4 3 1 - - 

Stan infrastruktury technicznej (wodociągi, 
kanalizacja) 

5 5 - - - - 

Stan infrastruktury teleinformatycznej 
(Internet, telefony) 

3 2 2 3 - - 

Stan infrastruktury kulturalnej 2 5 3 - - - 

Stan infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej 1 2 4 3 - - 

Zorganizowane formy spędzania wolnego czasu - 2 6 2 - - 

Zakres oferty kulturalnej skierowanej do 
mieszkańców 

1 4 4 1 - - 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 2 5 3 - - - 

Standard nauczania dzieci i młodzieży 1 5 - 3 - 1 

Dostępność sklepów i usług 5 5 1 - - - 

Dostępność usług medycznych - 5 4 1 - - 

Bezpieczeństwo publiczne - 7 1 2 - - 

Działalność biblioteki 4 4 2 - - 1 

Możliwość podjęcia pracy - - 3 7 - - 

Powiązania komunikacyjne wewnątrz gminy 
(transport zbiorowy) 

- 2 1 5 1 1 

Powiązania komunikacyjne Gminy z miastami 
sąsiednimi (transport zbiorowy) 

1 5 1 2 1 - 
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Współpraca Urzędu Gminy z organizacjami 
pozarządowymi 

1 3 1 - - 5 

Współpraca Urzędu Gminy z mieszkańcami 2 6 1 - - 1 

Kultywowanie tradycji 1 4 2 1 - 1 

Wizerunek medialny Gminy - 4 2 1 - 2 

Inwestycje proekologiczne i związane ochroną 
środowiska naturalnego 

- 4 2 - - 2 

Dostępność Internetu, w tym 
bezprzewodowego 

1 3 5 1 - - 

Poprawa jakości obsługi mieszkańców przez 
administrację Urzędu Gminy 

1 7 1 - - 1 

Inne, proszę wskazać jakie 
……………………………………….…………………... 

- - - - 1 - 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

 

Respondenci mieli także wskazać, jakie cechy powinny ich zdaniem opisywać Gminę. 

 
Tabela 11. Wyniki badań - pożądana charakterystyka Gminy 
Jakie cechy powinny opisywać Gminę liczba 

odpowiedzi 

Przyroda 5 

Turystyka 2 

Spokojny odpoczynek 4 

Możliwości inwestycyjne 8 

Możliwości dla rolnictwa 8 

 Możliwość podjęcia pracy na terenie gminy 5 

Dostępność punktów usługowych (w tym sklepów) 0 

Dobre skomunikowanie z pobliskimi miastami 1 

Inne, proszę podać jakie …………………………… 0 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

W kolejnym punkcie ponownie wskazano zestaw cech potencjalnie charakteryzujących 

Gminę i poproszono respondentów o wskazanie – które z podanych cech obrazują Gminę 

obecnie, a które powinny w przyszłości.  

 

 
Tabela 12. Wyniki badań - charakterystyka Gminy: obecnie i w przyszłości 
Cechy, które charakteryzują Gminę l. odp.: 

„obecnie” 
l. odp.: 
„w przyszłości” 

Atrakcyjna dla mieszkańców 5 7 

Atrakcyjna dla przedsiębiorców 1 8 

Atrakcyjna dla turystów 2 6 

Atrakcyjna dla młodych ludzi 1 8 

Położona w atrakcyjnym miejscu 6 1 

Z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 0 4 

Dobrze zarządzana 7 5 

Bezpieczna 4 3 
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Dbająca o środowisko przyrodnicze 4 2 

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom 6 1 

Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 0 4 

Daje mieszkańcom dobre warunki życia i 
perspektywy 

1 5 

Posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę 
techniczną (tj. sieć drogową, kanalizacyjną, 
wodociągową, itp.) 

9 3 

Posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę 
społeczną (tj. bazę oświatową, sportową, kulturalną, 
opiekę zdrowotną, itp.) 

1 6 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Respondenci mieli także wymienić najważniejsze bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na 

terenie Gminy. 

 

 
Tabela 13. Wyniki badań - bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - położenie przy granicy 
- brak dobrych połączeń drogowych (mosty San) /słaba jakość dróg (2x) 
- odległość do dużych miast 
- struktura gospodarki 
- brak dróg o odpowiedniej nośności (duże ograniczenia tonażowe) (2x) 
- ograniczenie nośności mostów /niska nośność dróg i mostów (2x) 
- ograniczenie nośności mostów na drogach powiatowych stanowiących 
dojazd do Gminy Stubno, jest to najważniejszy problem wskutek którego nie 
ma poważnych inwestorów, brak miejsc pracy, emigracja młodych ludzi z 
terenu Gminy, w poszukiwaniu pracy i możliwości zarobku 
- złe położenie 
- brak pespektyw 
- bezrobocie i słaby rynek zbytu 
- stan infrastruktury drogowej i teleinformatycznej  
- słabo rozwinięta/ zła infrastruktura techniczna (2x) 

społeczeństwo - sytuacja demograficzna 
- słaba łączność telefoniczna i internetowa (brak światłowodów) 
- brak dobrej łączności telefonii komórkowej i Internetu 
- brak Internetu szerokopasmowego 
- mała liczba mieszkańców Gminy (dot. usług) 

środowisko --- 

organizacja usług - brak finansów/ kapitał (2x) 
- brak MPZP (2x) 
- brak MPO 
- wysokie podatki 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

Badani wskazywali także z jakimi problemami spotykają się mieszkańcy Gminy,  

co w największym stopniu utrudnia ich życie. 
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Tabela 14. Wyniki badań - problemy mieszkańców Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - duże różnice płacowe pomiędzy miastami a wsią, niskie dochody (3x) 
- brak bezpośrednich autobusów do sołectw: Gaje, Hruszowice 
- brak pracy / bezrobocie (10x) 
- brak perspektyw 
- brak rynków zbytu na produkcję rolną i usługi 
- mała liczba podmiotów usługowych 
- stan znacznej części dróg gminnych 

społeczeństwo - brak przyszłości dla młodzieży 
- patologie społeczne (alkoholizm) (2x) 
- mała (propozycja) oferta kulturalna 
- dostęp do usług teleinformatycznych 
- wyludnienie miejscowości, wyjazdy za granicę 
- emigracja w poszukiwaniu pracy 
- brak atrakcji dla młodych ludzi 
- zła opieka zdrowotna 

środowisko --- 

organizacja usług --- 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

W dalszej kolejności poproszono, aby badani wskazali sposoby rozwiązania wymienionych 

powyżej problemów oraz podmioty, które miałyby się zaangażować w ich rozwiązywanie (czy 

miałaby to być wyłącznie Gmina/), a w jakim stopniu sami mieszkańcy lub organizacje 

społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu takich kwestii. 

 
Tabela 15. Wyniki badań - propozycje rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - szukanie i ściągnięcie na teren gminy przedsiębiorców (nowe miejsca pracy) 
- współpraca gminy z młodymi ludźmi: pozyskiwanie środków u UE, które 
mogą pomóc w założenie np. firmy, a o to przyczyni się do stopniowego 
zmniejszenia bezrobocia 
- działania sprzyjające tworzeniu miejsc pracy / tworzenie miejsc pracy 
- zakładanie własnych działalności gospodarczych 
- podnoszenie kwalifikacji (3x) 
- ściągnięcie inwestorów 
- działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy 
- większa kreatywność w poszukiwaniu pracy 
- rozwój działalności gospodarczej 

społeczeństwo - zmiana świadomości mieszkańców i nawyków 
- propagowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie oferty kulturalno –
oświatowej 
- poprawa usług medycznych 

środowisko --- 

inne - zmiany przepisów dotyczących wypłacania świadczeń dla młodych 
małżeństw za darmo 
- porozumienie z przewoźnikami po to, by wszyscy mieszkańcy mieli równe 
szanse bezpośredniego dotarcia do swoich miejscowości, a nie tylko niektóre 
sołectwa mają bezpośrednie autobusy, inne np. tylko jeden i w dodatku 
szkolny 
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podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację 

- w rozwiązywanie problemów powinna angażować się gmina i sami 
mieszkańcy. Należy umożliwić wszystkim pełne zaangażowanie się w życie 
gminy i jej problemy, a każdy powinien mieć możliwość wyrażenia zdań  
na wszystkie problemowe tematy po to, by następnie szukać najbardziej 
optymalnych rozwiązań 
- większa aktywność parafii wyznaniowych na terenie gminy 
- lepsza współpraca pomiędzy Urzędem Gminy, organizacjami społecznymi  
i poszczególnymi mieszkańcami 
- większe zaangażowanie społeczeństwa sprawami gminy i pomocą samemu 
sobie, wykorzystując silne strony i szanse rozwoju gminy 
- dążenie prawnie dostępnymi sposobami Gminy (Urzędu) i jej mieszkańców 
do likwidacji głównej bariery (wskazanej wyżej) rozwoju inwestycji na terenie 
gminy 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Uczestnicy badania wskazywali także w jakim kierunku powinna rozwijać się gmina, które 

cechy, miejsca, funkcje, przedsiębiorstwa powinny się rozwijać w większym stopniu a jakim 

zmianom, zjawiskom powinno się przeciwdziałać, dążyć do ich likwidacji. 

 
Tabela 16. Wyniki badań - kierunki rozwoju Gminy 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - wysoki poziom rolnictwa i baza przetwórcza 
- należy przeciwdziałać bezrobociu i stwarzać młodym ludziom szansę  

na rozwój i prowadzenie inwestycji i firm na terenie gminy, a nie poza nią 

społeczeństwo - przeciwdziałanie w zatrudnianiu pracowników na czarno 
- zwalczać patologie (alkoholizm) 
- należy dążyć do likwidacji bezrobocia (2x) 

środowisko - rozwój w kierunku gospodarstw agroturystycznych ze względu na czyste 
środowisko oraz rozwój gospodarstw produkujących żywność ekologiczną 
- rybołówstwo i turystyka 
- biorąc pod uwagę walory krajobrazowe widać duże szanse rozwoju w 
kierunku turystyczno – wypoczynkowym. Rozwój gospodarstw 
agroturystycznych świadczących usługi z zakresu turystyki i wypoczynku, jak 
również gospodarstw produkujących żywność ekologiczną 
- rozwój ekorolnictwa i OZE 
- gmina Stubno słynie ze stadniny koni i stawów rybnych i te 
przedsiębiorstwa powinny posiadać większą ofertę dla mieszkańców i innych 
osób. Z drugiej strony są to gospodarstwa prywatne, na które Gmina nie ma 
wpływu 
- rozwój powinien uwzględniać stan środowiska przyrodniczego i nie 
ingerować za bardzo w niego (rozwój rolnictwa ekologicznego) 
- agroturystyka (2x) 

inne - gmina powinna rozwijać się w kierunku turystyki, agroturystyki, usług 
- należy pielęgnować to, co w gminie ma dużą wartość i stwarzać temu 
większe warunki dla rozwoju.  
- bezwzględnie wykorzystać swoje szanse rozwojowe i silne strony 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

Respondenci wskazywali też, w jaki sposób ich zdaniem można by promować Gminę (jakie 

wydarzenia, publikacje, akcje informacyjne mogą przyczynić się do budowania wizerunku 
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Gminy, a także do kogo powinny być skierowane kampanie informacyjne – do mieszkańców 

gminy, inwestorów i przedsiębiorców, potencjalnych nowych mieszkańców, turystów?). 

Propozycje były na tyle zróżnicowane, że nie pogrupowano ich w obszary tematyczne. 

 

- gminę można promować poprzez ciągle uaktualnianą stronę internetową, plakaty, 
gazetki informacyjne, liczne wydarzenia kulturalne, kampanie informacyjne powinny być 
kierowane głównie do potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców oraz turystów, gdyż 
może to pomóc w rozwoju gminy 
- organizacja imprez promujących gminę 
- budowa nowej strony internetowej 
- foldery, gadżety 
- inwestorzy i przedsiębiorcy 
- upowszechnianie informacji o gminie i jej zasobach, możliwościach, produktach 
lokalnych  
- tworzenie dobrego wizerunku – obecność w mediach, publikacjach 
 - organizacja i udział wydarzeń promujących gminę 
- organizacja masowych imprez plenerowych, o charakterze edukacyjno – 
wypoczynkowym z elementami promocji, kierowanej do mieszkańców i przedsiębiorców 
- poprzez dostępne środki medialne. Pokazać sukcesy, których nie brakuje, problemy 
którymi żyją mieszkańcy, pokazać oferty w celu zainteresowania ewentualnych 
inwestorów np. agroturystyka, farmy wiatrowe, biogazownie, że na wszystko można 
znaleźć miejsce, tak aby nie kolidowały ze sobą 
- nowa strona internetowa 
- nowe szyldy witające i żegnające w Gminie 
- Gminę należy promować przede wszystkim poprzez media. Kampanie informacyjne 
powinny być kierowane do inwestorów i przedsiębiorców 
- promocja poprzez: prasę, Internet, telewizję. Skierowana do: inwestorów, 
przedsiębiorców, turystów. 

 

Respondenci mieli także za zadanie aby wskazać trzy największe projekty, inwestycje, które 

są niezbędne, najważniejsze dla rozwoju Gminy. 

 
Tabela 17. Wyniki badań - rekomendacje najważniejszych działań, inwestycji 
Obszar tematyczny Cechy wskazywane przez respondentów 

gospodarka - dokończenie kanalizacji Gmin (Kalników) 
- budowa mostu na Sanie /przebudowa mostów (2x) 
- budowa drogi obwodnicy Medyka – Korczowa, parkingi z zapleczem 
- inwestycje w rozwój i poprawę infrastruktury w gminie 
- światłowody dla dobrej łączności 
- modernizacja dróg gminnych / lokalnych (3x) 
- modernizacja dróg (skomunikowanie z drogami krajowymi) 
- inwestycja tworząca miejsca pracy 
- pełne skanalizowanie gminy, remonty dróg, rozwój produkcji energii: 
wodnej, wiatrowej, słonecznej, pompy ciepła, biomasy 
- budowa sieci teleinformatycznej 

społeczeństwo - inwestycje w służbę zdrowia i oświatę  
- modernizacja obiektów sportowych, budowa ścieżki zdrowia 
- światłowód dla teleinformatyzacji i Internetu 
- budowa i modernizacja infrastruktury techn. i sportowej dla ZS w Stubnie 
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- budowa Internetu szerokopasmowego (3x) 
- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
- ścieżka rowerowa (2X) 

środowisko -dokończenie kanalizacji (1 wieś / Kalnikowo) (5x) 
- oczyszczalnia ścieków 

inne - inwestycje w turystykę i kulturę 
- remont, poprawa stanu zabytków 
- remont i zagospodarowanie pałacu + park w Stubnie 
- sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Stubno 

Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Ostatnie pytanie dotyczyło najważniejszych kierunków rozwoju Gminy (w pytaniu zawarto 

listę propozycji). 

 
Tabela 18. Wyniki badań - najważniejsze kierunki rozwoju 
Najważniejsze kierunki rozwoju liczba 

odpowiedzi 

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów 
zewnętrznych 

9 

Wsparcie podejmowania przez mieszkańców wsi działalności pozarolniczej 
(zakładanie firm, agroturystyka) 

8 

Promocja zatrudnienia poza rolnictwem  oraz przedsiębiorczości  
na obszarach wiejskich  

7 

Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc 
pracy 

9 

Wsparcie samozatrudnienia w usługach na rzecz ludności wiejskiej  
i turystów  

6 

Budowa  infrastruktury przy drogach /parkingi, chodniki, oświetlenie, 
zatoki itp./ 

9 

Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki  6 

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych  3 

Współpraca z gminami partnerskimi  5 

Wspieranie działań artystycznych, kulturalnych i promocja gminy 7 

Zwiększenie  pomocy socjalnej dla najuboższych 2 

Nakłady inwestycyjne na rozwój szkół 7 

Działania wspierające jakość edukacji na wsiach, poprawę dostępności  
do usług społecznych i kulturalnych 

8 

Wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów 
wiejskich 

7 

Budowanie wizerunku wsi oraz promocja atrakcyjności obszarów wiejskich 5 

Inny (jaki?) .............................. - 
Źródło: dane własne na podstawie przeprowadzonego badania 

 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie cech stanowiących mocne i słabe strony oraz szanse  

i zagrożenia dla rozwoju Gminy, wskazane podczas warsztatu przeprowadzonego z Grupą 

Ekspercką.  

 

 

http://www.stubno.pl/


 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY STUBNO NA LATA 2014-2020 - ANEKS 

Urząd Gminy Stubno    Stubno 69a, 37-723 Stubno, tel. 16 735 40 03,   www.stubno.pl 

Tabela 19. Zestawienie czynników SWOT w obszarach zrównoważonego rozwoju 

 MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA 

 

G 

O 

S 

P 

O 

D 

A 

R 

C 

Z 

E 

- pełna gazyfikacja gminy 
- dostępność do istniejącej 
infrastruktury 
- istnienie niewykorzystanych 
budynków i gruntów pod 
działalność gospodarczą 
- predyspozycje do rozwoju 
działalności agroturystycznej, 
turystycznej i rekreacyjnej 
- dobre uzbrojenie gminy w sieć 
wodociągową 
- duże zasoby siły roboczej 
- możliwość wygospodarowania 
terenów pod działalność 
gospodarczą 
- dobra jakość gleb 
- korzystne warunki naturalne do 
produkcji rolniczej 
- dobrze rozbudowana sieć 
wodociągowa 
- istnienie jednostek osp i straży 
zawodowej pełniących szerokie 
funkcje ratownicze 
- posiadanie budynków 
użyteczności publicznej (domu 
kultury, dom ludowy) 
- wystarczająca (na dzień dzisiejszy) 
elektryfikacja gminy 
- dostępna siła robocza 
- niskie podatki 
- pracowitość i gospodarność 
społeczeństwa 
- atrakcyjne położenie gospodarcze 
- dobrze rozbudowana sieć gazowa 

- brak ścieżek rowerowych, 
dydaktycznych i zbyt mała ilość tras 
pieszych 
- brak możliwości przyciągania 
turystów 
- niski udział kapitału zagranicznego 
- brak zakładów przetwórstwa 
surowców rolnych (mleczarnie, 
masarnie, piekarnie) 
- niskie dochody mieszkańców oraz 
brak możliwości znalezienia 
zatrudnienia 
- brak małej gastronomii 
- zły stan nawierzchni dróg 
transportu rolnego 
- brak usług elektrotechnicznych 
- brak podmiotu wspierającego 
rozwój przedsiębiorczości i turystyki 
- słabo rozwinięta baza usługowo 
rekreacyjna dla odwiedzających 
gminę turystów 
- niewystarczający kapitał 
inwestycyjny mieszkańców gminy 
oraz wysokie bezrobocie 
- droga krajowa nr 5 niedostosowana 
do natężenia ruchu zwłaszcza 
pojazdów ciężarowych 
- brak uzbrojonej bazy turystyczno – 
wypoczynkowej 
- brak kanalizacji w części gminy 
- zły stan większości dróg gminnych i 
powiatowych 
- brak zabezpieczeń przed 
zasypywaniem dróg w zimie 

- lokowanie inwestycji gospodarczych 
w gminie 
- tworzenie grup producenckich 
zdolnych do działań marketingowych i 
inwestycyjnych 
- podnoszenie świadomości społecznej 
i edukacja rolników w zakresie reformy 
sektora rolnego 
- tworzenie grupy prężnych 
gospodarstw zdolnych sprostać 
wymaganiom rynku 
- rozwój usług związanych z obsługą 
rolnictwa 
- stworzenie zakładów przetwórstwa 
rolnego 
- modernizacja dróg powiatowych i 
gminnych 
- wyznaczenie terenów pod działalność 
gospodarczą i usługową 
- pozyskanie środków 
pozabudżetowych na inwestycje 
infrastrukturalne 
- stabilna sytuacja gospodarcza w 
polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji  
w rolnictwie 
- rozwój przetwórstwa rolno – 
spożywczego i zakładów 
produkcyjnych 
- możliwości korzystania z krajowych i 
zagranicznych źródeł finansowania 
- ogólnokrajowe programy wspierające 
rozwój społeczno-gospodarczy 
- tworzenie nowych miejsc pracy 

- brak oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji 
- malejące zainteresowanie 
inwestorów z zewnątrz 
- lokalizacja inicjatyw 
gospodarczych poza gminą 
- niskie ceny produktów rolnych i 
brak zbytu na produkcję rolną 
wpływa na poziom życia 
mieszkańców 
-obniżenie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 
-wzrost natężenia ruchu 
samochodowego 
- rosnące koszty inwestycji w 
zakresie infrastruktury technicznej 
- nieuzbrojone tereny przeznaczone 
dla inwestorów 
- odciąganie inwestorów przez 
gminy leżące bliżej większych miast 
- ogólny, niezbyt dobry stan 
gospodarki kraju 
- pogarszający się stan dróg 
dojazdowych do zakładów 
produkcyjnych i usługowych 
- degradacja środowiska 
naturalnego 
- niszczejąca infrastruktura po 
byłych pgr-ach 
- rozdrobnienie gospodarstw 
(zwiększone koszty, malejące zyski) 
- brak rynku zbytu i niskie ceny 
produktów rolnych 
- import żywności 
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 - brak środków finansowych na 
inwestycje infrastrukturalne 
- ograniczona ilość terenów pod 
działalność gospodarczą i usługową 
- niskie zasoby kapitałowe rolników 
- brak możliwości zbytu produktów 
rolnych (brak punktów skupu) 
- brak zakładów przetwórstwa rolno 
– spożywczego zaspokajającego 
potrzeby gminy 
- słaby dostęp do usług 
teleinformacyjnych oraz internetu 
- pogarszający się stan nawierzchni 
dróg gminnych 
- niewystarczająca ilość uzbrojonych 
terenów  do aktywizacji gospodarczej 
- brak placu targowego 
- brak dużych zakładów pracy 
- brak specjalizacji produkcji rolnej 
- słaba  integracja właścicieli i 
zarządów przedsiębiorstw 
- rozdrobnienie gospodarstw 
- małe wsparcie produkcji rolnej/ 
marketing/ doradztwo 
- niska dochodowość rolnictwa 
- znaczne rozdrabnianie gospodarstw 
rolnych 
- brak lub zbyt mała liczba 
gospodarstw agroturystycznych i 
ekologicznych 
- słabo rozwinięta baza turystyczno – 
wypoczynkowa 

poprzez przyciągnięcie kapitału 
wewnętrznego  
i zewnętrznego 
- wyznaczenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe i 
komunalne 
- wykorzystanie wyrobisk pożwirowych 
na tworzenie kąpielisk oraz tworzenie 
zalewów  
przy rzekach 
- wyodrębnienie w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów przeznaczonych pod  
zabudowę produkcyjną i usługową 
- pozyskiwanie nowych terenów pod 
inwestycje 
- rozwój zakładów rzemieślniczych 
- kontynuowanie polityki niskich 
podatków przez gminę 
- specjalizacja w produkcji rolniczej 
(uprawy specjalne) 
- zwiększenie lesistości gminy poprzez 
zalesianie nieużytków oraz gruntów 
niskich klas  
bonitacyjnych 
- pełne uzbrojenie terenów 
budowlanych w infrastrukturę 
techniczną 
- powiększenie i unowocześnienie 
gospodarstw rolnych 
- rozwój gospodarstw ekologicznych 
(dobre gleby, tradycje, bliskość rynku 
zbytu, długi okres  
wegetacji)  
- bliskość dużych rynków zbytu 
- rozwój budownictwa 

- regres w rozwoju rolnictwa 
- wejście w struktury unii 
europejskiej (co może spowodować 
ograniczenie produkcji rolnej) 
- wzrost kosztów materiałów 
budowlanych 
- spadek opłacalności w rolnictwie 
- brak ulg podatkowych dla nowych 
tworzonych firm na terenie gminy 
- niestabilna polityka podatkowa i 
finansowa państwa 
- import towarów i surowców 
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- dostosowanie kierunków produkcji 
do potrzeb rynków zbytu 
- znaczna poprawa nawierzchni oraz 
dobre oznakowanie dróg gminnych, 
powiatowych  
i krajowych przebiegających przez 
gminę 

 

S 

P 

O 

Ł 

E 

C 

Z 

N 

E 

 - migracja ludzi młodych do 
większych miast i starzenie się 
społeczeństwa 
- słabo wykorzystywane walory 
przyrodnicze gminy w promocji 
gminy 
- brak turystycznego punktu 
informacyjnego 
- słaba baza infrastrukturalna oświaty 
(wyeksploatowane budynki 
oświatowe, brak środków na  
- inwestycje, słabe wyposażenie 
szkół, brak sal gimnastycznych przy 
niektórych szkołach) 
- brak środków budżetowych na 
dotowanie działalności kulturalnej i 
sportowej 
- brak bazy dla rozwoju działalności 
sportowo rekreacyjnej 
- zauważalny w środowisku 
społeczności mniej zamożnej 
obniżający się poziom wykształcenia 
- brak oferty kulturalnej skierowanej 
do młodzieży 
- brak wytyczonych tras 
turystycznych 
- mało atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu dla młodzieży 
- brak na terenie gminy szkolnictwa 

- zachowanie zwyczajów i tradycji 
regionu 
- udostępnienie obiektów sportowo – 
rekreacyjnych oświaty dla ogółu 
społeczeństwa 
- wejście w struktury unii europejskiej 
(co przyniesie korzyści min. w postaci 
utworzenia  
- miejsc pracy na wsi, pozyskiwaniu 
tanich kredytów na przedsięwzięcia 
sprzyjające ochronie  
środowiska itd.) 
- pozyskanie środków 
pozabudżetowych na rozwój 
działalności kulturalnej i sportowej 
- zapobieganie patologiom społecznym 
i ubożeniu ludności 
- powstanie kompleksu sportowego 
- wykorzystanie potencjału 
wykształconej młodzieży 
- integracja ludności w „małej 
ojczyźnie” 
- wzrost wykształcenia mieszkańców 
gminy 
- poprawa specjalistycznych usług 
medycznych – zdrowotnych dla 
ludności gminy 
- członkostwo w unii europejskiej 
- dobra współpraca z sąsiadami 

- regres kultury wiejskiej w Polsce 
- migracja wykwalifikowanej kadry 
do większych ośrodków 
- zmniejszenie aktywności 
gospodarczej mieszkańców gminy 
- ubożenie mieszkańców gminy 
- brak inicjatywy ze strony rolników 
- obniżenie kwoty subwencji 
oświatowej 
- zanik aktywności kulturalnej 
związanej z folklorem i tradycjami 
gminy 
- degradacja dziedzictwa 
kulturowego gminy 
- emigracja młodych ludzi 
- wzrost niekontrolowanego ruchu 
turystycznego 
- niski udział młodzieży wiejskiej w 
szkołach średnich i na uczelniach 
wyższych 
- malejące środki finansowe na cele 
oświaty, kultury i sportu 
- wzrost bezrobocia wśród 
nauczycieli 
- postępujące ubożenie 
społeczeństwa 
- rosnące koszty edukacji 
- początek patologii społecznych 
- brak wysoko wykwalifikowanych 
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ponadpodstawowego 
- niewystarczające środki finansowe 
budżetu gminy na oświatę 
- ograniczone środki finansowe 
przeznaczone dla opieki społecznej 
- niedostateczne wykorzystanie 
położenia i walorów naturalnych 
obszaru 
- słabo rozwinięte specjalistyczne 
usługi medyczne 
- niska aktywność rolników w 
zakresie tworzenia reprezentacji 
sektora 
- słabo rozwinięte narzędzia 
zarządzania strategicznego 
- słaby zasób książkowy bibliotek 
- niedostateczne środki finansowe na 
rozwój publicznej opieki zdrowotnej 
- stale rosnąca liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej 
- brak na terenie gminy warsztatów 
terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych 
- brak podmiotu wspierającego 
rolników 
- braki w zakresie nowoczesnego 
sprzętu medycznego 
- słabe połączenie autobusowe w 
części gminy lub w niektórych porach 
dnia 
- rozwój środowisk zagrożonych 
patologiami społecznymi 
- niezorganizowana produkcja i 
przywiązanie do tradycyjnych metod 
produkcji rolnej 
- słabo rozwinięty rynek pracy dla 

- wzrost zainteresowania dziedzictwem 
kulturowym wsi, rękodzielnictwem 
oraz szeroko  
pojmowaną kulturą wiejską 
- utworzenie wspólnego centrum 
dowodzenia służb ratowniczych 
- wykorzystanie i wzmocnienie 
inicjatywy społeczności gminy (m.in. 
poprzez dostarczanie  
szeroko rozumianej informacji) 
- zapobieganie patologiom społecznym 
- wykorzystanie domów ludowych 
(przygotowanie i prowadzenie 
programów  
- zagospodarowania czasu wolnego 
mieszkańców) 
- promocja gminy (min. poprzez 
organizowanie cyklicznych corocznych 
imprez promujących  
gminę) 
- rozwój szkolnictwa zawodowego 
- zwiększenie udziału mieszkańców w 
procesie zarządzania gminą 
- wykorzystanie istniejących organizacji 
społecznych jako organizatorów życia 
kulturalnego  
i sportowego 
- pozyskanie środków 
pozabudżetowych na rozwój usług 
edukacyjnych w gminie 
- wspieranie rozwoju rynku pracy dla 
absolwentów 
- wykorzystanie działalności kulturalnej 
do promocji gminy 
- rozbudowa bazy i poszerzenie oferty 
kulturalnej skierowanej do młodzieży 

kadr 
- brak współpracy przedsiębiorstw 
- brak pomocy finansowej spoza 
gminy 
- brak środków na ochronę zdrowia 
- drogie kredyty bankowe 
- utrzymujący się wysoki poziom 
bezrobocia (powodujący ubożenie 
społeczności gminy i -emigracje 
ludności) 
- brak stabilnej polityki rolnej rządu 
- obniżenie standardu usług 
medycznych 
- pogłębianie się patologii 
społecznych, zwłaszcza wśród 
młodzieży  
- pogłębianie się patologii 
społecznych 
- niekorzystna sytuacja w zakresie 
finansów publicznych 
- spadek przyrostu naturalnego 
(starzenie się społeczeństwa gminy) 
- ogólny brak środków finansowych 
w skali gminy 
- niekorzystna polityka podatkowa 
- poszerzanie się sfery ubóstwa 
- przekazywanie samorządom przez 
państwo coraz to nowych zadań bez 
pełnego zabezpieczania środków 
finansowych 
- niski poziom rozwoju szeroko 
rozumianych usług dla ludności 
- patologie społeczne (m.in. 
alkoholizm) 
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absolwentów szkół średnich 
- słabo rozwinięta komunikacja pkp i 
pks 
- wysoka stopa bezrobocia, 
szczególnie wśród ludzi młodych i 
kobiet 
- brak koordynacji działań policji i 
straży miejskiej 
- słabe wyposażenie straży pożarnej 
w sprzęt bojowy (wyeksploatowany 
sprzęt i samochody) 
- brak programów i działalności w 
zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego czasu młodzieży  
(kółka teatralne, sportowe, sale 
kinowe) 
- utrudniony dostęp dzieci wiejskich 
do przedszkoli (wiek 3 – 5 lat) 
- słabe wyposażenie biblioteki w 
nowe środki techniczne (Internet, 
multimedia, atrakcyjne,  
drogie albumy)  
- niewystarczająca ilość chodników 
we wsiach 
- mentalność ludzka. ludzie nie są 
przyzwyczajeni do zrzeszania się i 
pracy na rzecz swoich miejsc pracy 
bez oglądania się na to co zrobią 
władze samorządowe 
- brak tanich mieszkań komunalnych  
dla mniej zamożnej części 
społeczeństwa gminy 
- niskie dochody własne gminy w 

przeliczeniu na mieszkańca 

- podniesienie standardu i rozszerzenie 
zakresu usług podstawowej opieki 
zdrowotnej 
- wydanie w formie książkowej 
informatora o gminie 
- reforma służby zdrowia 
- zainteresowanie fundacji lokowaniem 
środków finansowych na terenie gminy 
 

  - nieprawidłowe zabezpieczenie 
silosów i gnojowni przed 

- edukacja ekologiczna społeczeństwa 
- rolnictwo ekologiczne 

- degradacja środowiska w wyniku 
intensyfikacji działalności 

http://www.stubno.pl/
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przesiąkaniem do gleby szkodliwych 
substancji  
- duże braki w oświetleniu głównych 
ciągów komunikacyjnych we wsiach 
- bardzo zły stan nawierzchni dróg 
przebiegających przez gminę 
- zagrożenie powodziowe i pożarowe 
niektórych miejscowości 
- ograniczenia wynikające z 
przepisów prawa dotyczących 
gruntów rolniczych i ochrony 
środowiska 
- brak kanalizacji deszczowej 
- brak gminnego planu zaopatrzenia 
w ciepło i energię 
- niska lesistość gminy oraz brak 
planu dolesień i dodrzewień 
- przestarzała część sieci 
wodociągowej (występują jeszcze 
rury azbestowe) 
- nieuregulowane stosunki wodne i 
zły stan urządzeń 
przeciwpowodziowych (stwarzające  
zagrożenie powodziowe) 
- duże szkody w rolnictwie 
spowodowane przez dziką zwierzynę 
- brak odpowiedniej promocji gminy 
(słaba informacja o walorach 
turystycznych min. o  
- pomnikach przyrody i szlakach 
turystycznych) 
- słaba edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 
- na terenie gminy nie ma zakładu 
utylizacji odpadów 

- pozyskiwanie środków finansowych 
na ochronę środowiska 
- ekrany i pasy zadrzewień przy 
drogach 
- wydzielenie tras i szlaków 
turystycznych 
- dbałość ogółu mieszkańców gminy o 
środowisko i estetykę 
- turystyka i agroturystyka z 
poszanowaniem ustawy o ochronie 
środowiska 
- ochrona i zabezpieczenie ujęć 
wodnych przed zanieczyszczeniem 
- rozwój zaplecza dla rekreacji i 
turystyki (kontenery na śmieci, 
ubikacje, wydzielone pola  
biwakowe, wydzielone łowiska, 
parkingi itp.) 
- rozwój budownictwa 
jednorodzinnego (w gminie jest duża 
liczba działek budowlanych) 
- dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
- opracowanie planu zalesień 
- udrożnienie i modernizacja systemu 
odwadniania dróg 
- rozwój turystyki i agroturystyki 
- opracowanie planu zalesień, dolesień 
i dodrzewień 

 

gospodarczej i rolniczej 
- zwiększona emisja ścieków w 
związku z rozbudowaną siecią 
wodociągową 
- brak wystarczających środków 
finansowych na aktywną ochronę 
środowiska 
- zanieczyszczenie wód 
- wzrastający ruch pojazdów 
kołowych 
- brak zakładów przetwórstwa i 
utylizacji odpadów w gminie i 
gminach sąsiedzkich 
- zbyt małe wykorzystanie gazu do 
celów grzewczych 
- brak środków na ochronę 
środowiska 
- niekontrolowane wypalanie traw 
- zagrożenie powodziowe 
- brak wysypiska śmieci (duża ilość 
odpadów komunalnych) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w trakcie warsztatu 

http://www.stubno.pl/
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Cele europejskie w krajowych dokumentach strategicznych 
 

Strategia „Europa 2020”1 jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-

gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną 

pięć lat później, Strategię Lizbońską.  

W opublikowanym 3 marca 2010 r. Komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 

podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz 

wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom 

związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego 

wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy 

podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety: 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

 

Komisja Europejska zaproponowała wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów  

w realizacji ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów, określonych na poziomie 

całej UE, w tym: 

 osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%; 

 poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym 

przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z  1990 

r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; 

dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%; 

 podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 

przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 

40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe; 

 wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając 

na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów 

obywateli. 

 

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” są opracowywane 

przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz  przygotowane przez  

KE inicjatywy przewodnie, realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz 

regionalnych i lokalnych. Te inicjatywy przewodnie to: 

                                                           
1 Źródło: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl  

http://www.stubno.pl/
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Strategia%20Europa%202020.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Strategia%20Europa%202020.pdf
http://www.mg.gov.pl/
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 „Unia innowacji” –  poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie 

innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych 

wskazanych w strategii Europa 2020; 

 „Mobilna młodzież” – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń 

oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie 

międzynarodowej; 

 „Europejska agenda cyfrowa” – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych  

i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie  

do szerokopasmowego Internetu; 

 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – wsparcie zmiany w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz 

dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji 

środowiska przyrodniczego; 

 „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – poprawa warunków dla 

przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, 

zdolnej do konkurowania w skali globalnej; 

 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – stworzenie warunków  

do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników  

i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie 

trwałości europejskich modeli społecznych; 

 „Europejski program walki z ubóstwem” – zapewnienie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz 

umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym. 

 

W celu skutecznej realizacji nowej strategii wzmocnieniu ulec ma system koordynacji polityki 

makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform strukturalnych w UE, Wiodącą 

rolę w tym procesie przewidziano dla Rady Europejskiej. Na system ten składają się m.in. 

Zintegrowane Wytyczne, przyjmowane na poziomie UE oraz Rekomendacje Krajowe, 

skierowane do poszczególnych państw członkowskich. KE będzie monitorowała postępy na 

podstawie dwóch dotychczasowych instrumentów, które zachowają swoją odrębność, ale 

będą przygotowywane równocześnie, tj. sprawozdania z realizacji programu „Europa 2020”  

i sprawozdania z realizacji Paktu Stabilności i Wzrostu.  

 

W kwietniu 2011 r. państwa członkowskie UE przygotowały Krajowe Programy Reform  

na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, których celem jest budowa trwałych podstaw 

wzrostu gospodarczego, łącząc cele unijne z priorytetami krajowymi. Przedstawione w nich 

reformy, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie zidentyfikowanych barier wzrostu  

(tzw. wąskich gardeł) hamujących potencjał rozwojowy państw członkowskich UE, 

jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji UE na arenie międzynarodowej.  

 

http://www.stubno.pl/
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Mlodziez.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Agenda%20cyfrowa.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/resource-efficient_europe_pl.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Polityka%20przemyslowa.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Umiejetnosci.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Ubostwo.pdf
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Przygotowany dla Polski Krajowy Program Reform wpisuje się w szerszą inicjatywę polskiego 

rządu zmierzającą do stworzenia efektywnego systemu kształtowania polityki rozwoju kraju. 

Nowe zintegrowane, ponadsektorowe podejście do problemów społeczno-gospodarczych 

wymaga skoordynowanych działań po stronie administracji. Ramy dla nowego systemu 

zarządzania rozwojem kraju stanowi Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju pn. „Polska 

2030. Trzecia fala nowoczesności” oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. W perspektywie do 2020 roku 

najważniejszymi dokumentami strategicznymi będą Średniookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” oraz 

dziewięć strategii zintegrowanych: 

1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki; 

2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; 

3. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku; 

4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; 

5. Sprawne państwo; 

6. Strategia rozwoju kapitału społecznego; 

7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; 

8. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. 

 

Zidentyfikowane w KPR bariery wzrostu dla Polski to: 

- wysoki deficyt strukturalny finansów publicznych; 

- niedostateczny ogólny poziom wydatków inwestycyjnych; 

- nadmierne obciążenia regulacyjne i administracyjne; 

- niski poziom podaży pracy połączony z nieadekwatną jej strukturą; 

- niedostateczny poziom zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

Obszary priorytetowe KPR: 

- infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego (odrabianie zaległości); 

- innowacyjność dla wzrostu inteligentnego (budowa nowych przewag); 

- aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (budowa nowych 

przewag). 

 

Cele strategii Europa 2020: 

- 75% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat; 

- 3% PKB UE na inwestycje B+R; 

- cele 20/20/202 w zakresie klimatu i energii; 

- mniej niż 10% osób wcześnie kończących naukę; co najmniej 40% liczby osób z młodego 

pokolenia posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne; 

                                                           
2 Należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub – jeśli 
pozwolą na to warunki – nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym 
zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%. 

http://www.stubno.pl/
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- zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny o 20 mln. 

 

Cele krajowe przyjęte przez Polskę: 

- 71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat; 

- 1,7% PKB na inwestycje w B+R; 

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe3, zwiększenie 

wykorzystania OZE, redukcja emisji CO2; 

- zmniejszenie do 4,5 odsetka osób wcześnie kończących naukę; zwiększenie do 45% osób 

młodego pokolenia posiadających wykształcenie wyższe; 

- obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/ lub deprywacją materialną i 

/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej 

intensywności pracy. 

 

Na poniższej mapie zaprezentowano przykładowe zestawienie obrazujące skalę 

wykorzystania środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańców gmin. Zaprezentowany 

wskaźnik informuje o tym, jaka jest na danym obszarze wartość dofinansowanych z funduszy 

UE inwestycji realizowanych w ramach wszystkich programów polityki spójności, PROW i PO 

Ryby 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca tego obszaru. W elektronicznej wersji mapy 

(www.mojapolis.pl) dane można oglądać na różnych poziomach agregacji - od gmin po 

województwa, przy czym o przypisaniu projektu do danego obszaru decyduje miejsce 

realizacji projektu. Prezentowane na poniższej mapie dane dotyczą kwot 

zakontraktowanych, czyli zagwarantowanych w umowach z projektodawcami, a nie już 

wydatkowanych. Nie uwzględniono wydatków na tzw. pomoc techniczną, czyli obsługę 

projektów, ich monitorowanie, kontrolę itp. W przypadku PROW brak danych dotyczących 

rent strukturalnych, wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach, 

płatności rolno-środowiskowych, zalesiania oraz działań informacyjnych i promocyjnych. 

Dane przedstawione są narastająco, co oznacza, że dane dla 2011 r. informują o wartości 

wszystkich projektów zakontraktowanych do końca 2011 r. Prezentowane dane dotyczą 

2011 i 2012 r. Źródło danych MRR (baza SIMIK), MRiRW, źródło mapy: mojapolis.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Mtoe – megatona oleju ekwiwalentnego 

http://www.stubno.pl/
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Mapa 1. Wartość projektów UE na 1 mieszkańca w Gminie na mapie kraju   

 
Źródło: mojapolis.pl  

 

 

Cele w „lokalnych” i regionalnych strategiach rozwoju 
 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem zawierającym kierunki rozwoju i rekomendacje 

dla określonych działań długoterminowych. Strategia Rozwoju Gminy nie jest jedynym 

dokumentem strategicznym do którego mogą się odwoływać interesariusze i mieszkańcy 

obszaru gminy. Wśród najważniejszych spośród nich należy wskazać strategię rozwiązywania 

problemów społecznych gminy, strategię rozwoju powiatu i strategię rozwoju województwa. 

W poniższej tabeli zestawiono cele (strategiczne obszary i priorytety) wskazane w każdym  

z wymienionych dokumentów, a także w dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Stubno. 

 

 

 

 

http://www.stubno.pl/
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Tabela 20. Cele strategiczne w strategicznych dokumentach regionu  
Obszary strategiczne i cele w dokumentach strategicznych Gminy i regionu 

Gminna Strategia 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Stubno 
na lata 2009 – 2020 

Lokalna Strategia Rozwoju 
LGD Ziemia Przemyska 
(na lata 2007 – 2013)  

Lokalna Strategia Rozwoju 
Obszarów Rybackich – LGR 
„Starzawa”  
(na lata 2007 – 2013) 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Przemyskiego na lata 2007 – 
2013 

Strategia Rozwoju 
Województwa – 
Podkarpackiego 2020 

CEL STRATEGICZNY I. 
Poprawa warunków 
infrastrukturalnych i 
społecznych służących 
wielokierunkowemu 
rozwojowi mieszkańców 
gminy w sferze społecznej, 
kulturowo – oświatowej i 
sportowej. 
CEL STRATEGICZNY II. 
Aktywizacja społeczna i 
zawodowa mieszkańców 
gminy. 
 

Misja LGD „Ziemia Przemyska”  
"LGD „Ziemia Przemyska” 
opierając się o współpracę 
partnerską stworzy 
instrumenty wzrostu 
dobrobytu, poprawy jakości 
życia i rozwiązywania 
problemów mieszkańców." 

Misja: 
Stowarzyszenie LGR 
„STARZAWA” jest organizacją 
zrzeszającą osoby, które są 
odpowiedzialne za przyszłość 
obszaru Podkarpacia 
związanego z produkcją 
rybacką, kreując rozwój 
społeczno-gospodarczy, dbając 
o zachowanie środowiska 
naturalnego i bogatego 
dziedzictwa kulturowego. 

 Cel główny: 

Efektywne wykorzystanie 

zasobów wewnętrznych i 

zewnętrznych dla 

zrównoważonego i 

inteligentnego rozwoju 

społeczno- gospodarczego 

drogą do poprawy jakości 

życia mieszkańców. 

Zakres: GOSPODARKA / INFRASTRUKTURA 

 CEL STRATEGICZNY II 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
WIEJSKIEJ POPRZEZ LEPSZE 
WYKORZYSTANIE LOKALNEGO 
POTENCJAŁU 
Cel szczegółowy 1 
Wspieranie samodzielnej 
działalności gospodarczej 
Cel szczegółowy 2 
Rozwój turystyki wiejskiej 
Cel szczegółowy 3 
Zrzeszenia produkcyjne jako 
element wspierania 
przedsiębiorczości 
Cel szczegółowy 4 

Obszar III: SFERA 
TECHNICZNOPRZESTRZENNA 
Cel ogólny:  
Poprawa poziomu życia  
mieszkańców poprzez rozwój  
sfery techniczno-przestrzennej 
Cele szczegółowe:  
- Poprawa  stanu  i  rozbudowa  
szlaków  komunikacyjnych  –  
ciągów  
pieszych,  ścieżek  rowerowych,  
szlaków turystycznych i innych 
- Ograniczone  zagrożenia  w  
ruchu  
komunikacyjnym 

Domena strategiczna 1. 
Gospodarka lokalna 
I. CEL STRATEGICZNY – 
WSPIERANIE ROZWOJU 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW 
I.1. Cel operacyjny – 
Stworzenie kompleksowego 
systemu wsparcia 
organizacyjnego 
i merytorycznego dla 
rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 
I.2. Cel operacyjny – Spójna 
promocja gospodarcza 

Dziedzina: Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka 
Cel 1: Rozwijanie przewag 
regionu w oparciu o 
kreatywne specjalizacje jako 
przejaw  budowania 
konkurencyjności krajowej  
i międzynarodowej 
Priorytet 1.1. Przemysł 
Priorytet 1.2. Nauka, badania, 
szkolnictwo wyższe 
Priorytet 1.3. Turystyka 
Priorytet 1.4. Rolnictwo 
Priorytet 1.5. Instytucje 
otoczenia biznesu 
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Wsparcie dla rolniczej 
działalności gospodarczej 
(rolnictwo ekologiczne i 
integrowane) 
Cel szczegółowy 5 
Promocja regionalnych 
atrakcji. Weekend na ziemi 
przemyskiej okazją do 
poznania kultury i dziedzictwa 
regionu 
 

- Rozwinięte  zaplecze  sanitarne  
i  infrastruktura  służąca  
ochronie  
środowiska,  w  tym  związana  z  
wykorzystaniem  odnawialnych  
źródeł energii 
- Rozwinięta  baza  kulturalna  
i sportowo-rekreacyjna 
- Dobrze  rozwinięta  
infrastruktura  
turystyczna 
- Poprawa  stanu/poziomu  
wyposażenia  w  małą  
infrastrukturę  
techniczną  wpływającą  na  
estetykę  
przestrzeni publicznych  
- Poprawa  stanu  technicznego  
obiektów  kultury  i  innych  
służących  
aktywności  społecznej  
mieszkańców 
- Przestrzenie  publiczne  
dostosowane  do  potrzeb  
mieszkańców, inwestorów i 
turystów 
oraz osób niepełnosprawnych 
 
Obszar V: AKTYWNOŚĆ 
GOSPODARCZA  
MIESZKAŃCÓW 
Cel ogólny:  
Rozwinięta przedsiębiorczość  
i aktywność gospodarcza  
mieszkańców obszaru LGR 
Cele szczegółowe:  

powiatu przemyskiego 
I.3. Cel operacyjny – 
Zwiększanie atrakcyjności 
inwestycyjnej powiatu 
I.4. Cel operacyjny – 
Tworzenie warunków 
sprzyjających ożywieniu 
współpracy gospodarczej z 
zagranicą 
 
II. CEL STRATEGICZNY – 
AKTYWIZACJA 
GOSPODARCZA TERENÓW 
WIEJSKICH 
II.1.Cel operacyjny – 
Wspieranie alternatywnych 
form produkcji rolnej i 
pozarolniczej 
działalności gospodarczej 
II.2.Cel operacyjny – 
Wsparcie merytoryczne i 
organizacyjne producentów 
rolnych 
II.3.Cel operacyjny – 
Rozwijanie produkcji 
rybackiej wykorzystującej 
lokalne zasoby z 
uwzględnieniem ochrony 
środowiska 
 
 

 
Dziedzina: Sieć osadnicza 
Cel 3: Podniesienie 
dostępności oraz poprawa 
spójności funkcjonalno – 
przestrzennej jako element 
budowania potencjału 
rozwojowego regionu 
Priorytet 3.1. Dostępność 
komunikacyjna 
Priorytet 3.2. Dostępność 
technologii informacyjnych 
Priorytet 3.3. Funkcje 
metropolitalne Rzeszowa 
Priorytet 3.4. Funkcje 
obszarów wiejskich 
Priorytet 3.5. Spójność 
przestrzenna i wzmacnianie 
funkcji biegunów wzrostu 
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- Wykreowane i wypromowane 
produkty rybne 
- Rozwinięty  rynek  zbytu  
produktów rolniczych,  
szczególnie  sprzedaż 
bezpośrednia ryb i przetworów 
z nich  
- Wyższy  stopień 
gospodarczego  
wykorzystania walorów 
turystycznych  
- Wyższy  poziom  dywersyfikacji  
dochodów  gospodarstw  
rybackich i rolnych 
- Wzrost  inicjatyw  
gospodarczych  -wyższa 
przedsiębiorczość 
- Wzrost  poziomu  inwestycji  
prorozwojowych 
- Wzrost  wykorzystania  
zdobyczy naukowych 
/innowacyjnych  w  rozwoju 
gospodarczym 
 

Zakres: SPOŁECZEŃSTWO 

Cel strategiczny I: 
Cel operacyjny 1. 
Podjęcie inicjatyw w 
kierunku niwelowania 
występowania zjawiska 
ubóstwa i dziedziczenia 
biedy oraz walki z 
niedożywieniem 
Cel operacyjny 2. 
Zwiększenie bazy 
pomocowej dla osób 

CEL STRATEGICZNY I: 
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA  
Cel szczegółowy 1 
Rewitalizacja/utworzenie 
miejsc spotkań i wypoczynku 
mieszkańców wsi 
Cel szczegółowy 2 
Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców LSR 
Cel szczegółowy 3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 

Obszar I: Jakość życia 
mieszkańców 
Cel ogólny:  
Wzrost jakości życia  
mieszkańców w środowisku ich  
zamieszkania 
Cele szczegółowe: 
-  Wzrost przedsiębiorczości  
mieszkańców 
- Wzrost aktywności społecznej 
- Zwiększenie  stopnia  

Domena strategiczna 4. 
Zasoby ludzkie 
 
CEL STRATEGICZNY – 
WZROST POZIOMU 
WYKSZTAŁCENIA 
I AKTYWNOŚCI 
MIESZKAŃCÓW POWIATU 
I.1. Cel operacyjny – 
Stwarzanie dobrych 
warunków do nauki i pracy w 

Dziedzina: Kapitał ludzki i 
społeczny 
Cel 2: Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego jako 
czynników: innowacyjności 
regionu oraz poprawy 
poziomu życia mieszkańców 
Priorytet 2.1. Edukacja 
Priorytet 2.2. Kultura i 
dziedzictwo kulturowe 
Priorytet 2.3. Społeczeństwo 
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starszych i 
niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 3. 
Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców 
Cel operacyjny 4. 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
Cel operacyjny 5. 
Rozbudowa obiektów 
sportowo - rekreacyjnych i 
poprawa dostępności do 
nich ogółu mieszkańców 
Cel operacyjny 6. 
Rozwój zajęć oświatowych i 
edukacyjnych zwłaszcza dla 
młodzieży oraz zwiększenie 
oferty imprez kulturalnych 
dla ogółu mieszkańców 
 
Cel strategiczny II: 
Cel operacyjny 1.  
Tworzenie warunków do 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i 
samorozwojowych 
mieszkańców 
Cel operacyjny 2. 
Tworzenie infrastruktury 
służącej rozwojowi 
aktywizacji zawodowej 
mieszkańców 
 

społecznemu 
Cel szczegółowy 4 
Promowanie zdrowego stylu 
życia 
Cel szczegółowy 5 
Rozbudowa małej 
infrastruktury turystycznej 
 

wykorzystania  
Internetu 
-  Poprawa  możliwości  
rozwoju,  
uprawiania  sportu,  innych  
form  
aktywności  fizycznej  i  rekreacji  
dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Lepszy dostęp do różnorodnej 
oferty  
szkoleniowej 

szkołach powiatu 
I.2. Cel operacyjny – 
Wyrównanie szans 
edukacyjnych i aktywizacja 
zawodowa młodych ludzi 
I.3. Cel operacyjny – 
Stymulowanie rozwoju 
systemu kształcenia 
ustawicznego oraz 
nowoczesnych form i 
kierunków nauczania 
I.4. Cel operacyjny - 
Podnoszenie poziomu 
czytelnictwa wśród 
mieszkańców powiatu 
I.5. Cel operacyjny – 
Wspieranie aktywności 
społecznej mieszkańców 
powiatu 
 
II. CEL STRATEGICZNY – 
ZMNIEJSZENIE POZIOMU 
BEZROBOCIA W POWIECIE 
II.1.Cel operacyjny – 
Prowadzenie działań 
aktywizujących osoby 
bezrobotne 
II.2.Cel operacyjny – 
Wsparcie organizacyjne 
działań na rzecz zmniejszenia 
poziomu bezrobocia 
 
III. CEL STRATEGICZNY – 
WZROST POZIOMU 
ZASPOKOJENIA POTRZEB 
OBYWATELI W ZAKRESIE 

obywatelskie 
Priorytet 2.4. Włączenie 
społeczne 
Priorytet 2.5. Zdrowie 
publiczne 
Priorytet 2.6. Sport 
powszechny 
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ZDROWIA I 
BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO ORAZ 
SOCJALNEGO 
III.1.Cel operacyjny – 
Prowadzenie działań z 
zakresu profilaktyki 
zdrowotnej 
III.2.Cel ogólny – wzrost 
poziomu bezpieczeństwa 
publicznego 
III.3.Cel operacyjny – Wzrost 
poziomu bezpieczeństwa 
socjalnego wśród 
mieszkańców powiatu 
 

Zakres: ŚRODOWISKO 

 CEL STRATEGICZNY III: 
OCHRONA i WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH i 
KULTUROWYCH OBSZARU LGD 
Cel szczegółowy 1 
Promocja i wykorzystanie 
walorów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
Cel szczegółowy 2 
Promocja zdrowej żywności 
Cel szczegółowy 3 
Zwiększenie liczby lokalnych 
inicjatyw ekologicznych 
Cel szczegółowy 4 
Zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i 
historycznego 
Cel szczegółowy 5 
„Z tradycją w nowoczesność” 

 Domena strategiczna 2. 
Turystyka i kultura 
I. CEL STRATEGICZNY – 
ROZWÓJ I PROMOCJA 
TURYSTYKI 
ORAZ REKREACJI W 
POWIECIE PRZEMYSKIM 
I.1. Cel operacyjny – 
Stymulowanie rozwoju bazy 
turystycznej powiatu 
przemyskiego 
I.2. Cel operacyjny – Szeroka 
promocja oferty turystycznej 
powiatu przemyskiego 
I.3. Cel operacyjny – 
Wspieranie rozwoju 
gospodarstw 
agroturystycznych 
I.4. Cel operacyjny – 

Dziedzina: Środowisko i 
energetyka 
Cel 4: Racjonalne i efektywne 
wykorzystanie zasobów z 
poszanowaniem środowiska 
naturalnego sposobem na 
zapewnienie bezpieczeństwa i 
dobrych warunków życia 
mieszkańców oraz rozwoju 
gospodarczego województwa 
Priorytet 4.1. Zapobieganie i 
przeciwdziałanie zagrożeniom 
oraz usuwanie ich 
negatywnych skutków 
Priorytet 4.2. Ochrona 
środowiska 
Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo 
energetyczne i racjonalne 
wykorzystanie energii 
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 Wspieranie rozwoju turystyki 
pielgrzymkowej 
I.5. Cel operacyjny – 
Stworzenie szerokiej oferty 
sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców powiatu 
przemyskiego i turystów 
I.6. Cel operacyjny – 
Organizacja systemu 
kształcenia z zakresu 
turystyki i agroturystyki 
 
II. CEL STRATEGICZNY – 
ZACHOWANIE BOGATYCH 
TRADYCJI 
KULTURALNYCH POWIATU 
PRZEMYSKIEGO 
II.1.Cel operacyjny – 
Kultywowanie miejsc o 
szczególnym znaczeniu 
kulturalnym w powiecie 
przemyskim 
II.2.Cel operacyjny – Wzrost 
uczestnictwa mieszkańców w 
życiu kulturalnym powiatu 
II.3.Cel operacyjny - 
Promocja i upowszechnianie 
lokalnej twórczości ludowej 
 

INNE zakresy tematyczne 

  Obszar II: DZIEDZICTWO 
KULTUROWE 
Cel ogólny:  
Zachowane tradycje lokalne i  
tożsamość społeczności  
lokalnych 

Domena strategiczna 3. 
Infrastruktura techniczna 
 
I. CEL STRATEGICZNY – 
MODERNIZACJA I 
ROZBUDOWA UKŁADU 
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Cele szczegółowe: 
- Rozwinięte życie kulturalne 
- Poprawa  stanu  technicznego  
zabytków 
- Wzrost  świadomości  
społecznej  
mieszkańców 
- Udokumentowany  dorobek  
dziedzictwa kulturowego 
 
Obszar IV: OFERTA 
PROGRAMOWA LGR 
I ZASOBY LUDZKIE 
Cel ogólny:  
Wysoka skuteczność LGR  
w realizacji celów statutowych 
Cele szczegółowe:  
- Wzrost  umiejętności  w  
posługiwaniu  
się  nowoczesnymi  środkami  
technicznymi (Internet, 
komputery) 
- Wzrost  poziomu  zachowań  
prospołecznych 
- Poprawa  możliwości  
realizowania  
zadań  statutowych  –  
społecznych,  
kulturalnych, sportowych 
- Wzrost  kwalifikacji  i  
praktycznych  
umiejętności  przydatnych  
w funkcjonowaniu organizacji 
- Wzrost stopnia współpracy i 
integracji  
międzyregionalnej i 

KOMUNIKACYJNEGO 
I.1. Cel operacyjny – 
Modernizacja i uzupełnienie 
sieci dróg powiatowych 
I.2. Cel operacyjny – 
Zmniejszanie zagrożeń 
wynikających z korzystania z 
układu komunikacyjnego 
I.3. Cel operacyjny – 
Powiększenie 
przepustowości układu 
komunikacyjnego 
wewnętrznego i 
tranzytowego w powiecie 
przemyskim 
 
II. CEL STRATEGICZNY – 
ZRÓWNOWAŻONE 
WYKORZYSTANIE 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO POWIATU 
II.1.Cel operacyjny –Rozwój 
infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie 
powiatu 
II.2.Cel operacyjny – 
Tworzenie warunków do 
zwiększania stopnia 
zagospodarowania 
odpadów i wykorzystywania 
technologii proekologicznych 
II.3.Cel operacyjny – 
Tworzenie i utrzymywanie 
ładu przestrzennego 
II.4.Cel operacyjny – Wzrost 
świadomości ekologicznej 
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międzynarodowej  
w  zakresie  promocji,  wymiany  
doświadczeń,  realizacji  
wspólnych  
przedsięwzięć 
- Wysoka  skuteczność  w  
aplikowaniu  
o środki pomocowe. 
 

mieszkańców powiatu 
II.5.Cel operacyjny – 
Wspomaganie zarządzania 
obszarami o szczególnej 
wartości dla środowiska 
 
 

 Źródło: opracowanie własne
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Polityka zrównoważonego rozwoju 

 

Obszary wiejskie wyraźnie odróżniają się od miast, ale także różnicują się między sobą  

– co przekłada się na różnice w ich funkcjonowaniu i rozwoju. Podstawowe definiowane 

różnice wśród obszarów wiejskich to dostęp do zatrudnienia, edukacji i dóbr kultury – które 

na ogół koncentrują się w miastach. Wskaźniki syntetyczne rozwoju gmin wskazują na ogół 

na korzystne położenie komunikacyjne gminy znajdującej się w czołówce rankingu jst albo  

na ich bliskie sąsiedztwo z większym ośrodkiem gospodarczym (miastem). Jednak 

wspomniane kryteria oceny odnoszą się przede wszystkim do położenia na obszarze kraju,  

a zatem stanowią czynnik nie poddający się oddziaływaniom wewnętrznym danej jednostki 

(trudno coś zmienić).  

 

Rozwój gmin wiejskich postrzegany jest na ogół w dwóch, odmiennych perspektywach: albo 

jako przyjęcie roli peryferyjnego ośrodka dla miast i aglomeracji („miejsca sypialniane”, 

Polska B, ośrodki weekendowe), albo podjęcie próby wyrównania szans rozwojowych aby 

zapewnić mieszkańcom i inwestorom warunki atrakcyjne i konkurencyjne względem innych 

gmin w kraju. Odpowiedź o kierunki  rozwoju optymalne dla danej gminy może wynikać  

z oceny jej kondycji na tle innych gmin w kraju i regionie. Ocena gminy Stubno realizowana 

była dwutorowo: z jednej strony obejmowała badania prowadzone w związku z aktualizacją 

strategii rozwoju gminy, z drugiej – zobrazowanie zrównoważonego rozwoju w perspektywie 

innych gmin kraju. 

 

Zrównoważony rozwój jest pojęciem, które upowszechniło się w Polsce za sprawą Unii 

Europejskiej. Dokument Agenda 214 charakteryzuje to zjawisko jako proces łączenia działań 

politycznych, gospodarczych, społecznych i indywidualnych w celu zrównoważenia szans 

dostępu do środowiska naturalnego poszczególnych społeczeństw i ich obywateli - zarówno 

tych współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój cywilizacyjny powinien 

więc następować z zachowaniem równowagi przyrodniczej, oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych.  

 

Najważniejsze obszary, które zachodzą na siebie i są istotne z perspektywy rozwoju to: 

- gospodarka, 

- życie społeczne, 

- ochrona środowiska, 

- służba zdrowia, 

- bezpieczeństwo, 

- edukacja, 

                                                           
4 Agenda 21 to jeden z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko  
i rozwój" (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Globalny Program Działań, 
nazywany popularnie Agendą 21, to obszerny (liczący prawie 600 stron) dokument oparty na 27 zasadach Karty 
Ziemi. Przedstawia porozumienie osiągnięte przez 179 państw. W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju 
zostało podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art.  
5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju). 
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- kultura i rekreacja, 

- pomoc społeczna, 

- infrastruktura, 

- jakość instytucjonalna, 

- wizerunek, 

- ład przestrzenny, 

- a także współpraca (międzygminna, gmina – ngo, gmina – biznes) oraz 

promocja regionu. 

Pierwszym z obszarów zrównoważonego rozwoju jest obszar gospodarczy, określany takimi 

cechami jak poziom wzrostu PKB (dochodów) czy spadek poziomu bezrobocia. Ogólny 

mechanizm rozwoju gospodarczego (jego znaczenie) przedstawiono na poniższym wykresie. 

 
Rysunek 1. Ogólny mechanizm rozwoju gospodarczego gminy 

 

 
Źródło: J. Pasieczny, Profile gmin w Polsce. Zarządzanie rozwojem i zmianami, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 

 

Powyższy wykres pokazuje, że rozwój gospodarczy ma charakter nie etapowego procesu 

(który zaczyna się w jednym miejscu i kończy w innym) ale stanowi obieg zamknięty. Wzrost 
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inwestycji i przedsiębiorczości przekłada się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia, to  z kolei 

przyczynia się do wzrostu dochodu mieszkańców i gminy, co skutkuje poprawą 

funkcjonowania gminy w wielu jej obszarach. Finalna poprawa jakości życia mieszkańców 

przekłada się ponownie na wzrost przedsiębiorczości – a tym samym zostaje uruchomiony 

ponowny wpływ czynników pro-rozwojowych i przyczajających się w konsekwencji  

do poprawy jakości życia.  

 

W perspektywie zrównoważonego rozwoju ważny jest obszar społeczny. Poprawa poziomu 

życia mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej następuje w wyniku 

skutecznych działań systemu pomocy społecznej przekładających się na aktywność 

mieszkańców, co widać na poniższym wykresie. 

 
Rysunek 2. Rola pomocy społecznej w procesie rozwoju gminy 

 
Źródło: J. Pasieczny, Profile gmin w Polsce. Zarządzanie rozwojem i zmianami, op.cit. 

 

W powyższym schemacie jest mowa o pomocy społecznej, niemniej przedstawione relacje 

można określić jako odzwierciedlenie społecznego obszaru funkcjonowania gminy. 

Aktywność gminy w wymiarze społecznym ma dwojaki charakter: z jednej strony ochronny, 

profilaktyczny (zapobieganie wykluczeniom i patologiom), z drugiej wspierający, 

aktywizujący. Działania ochronne przekładają się na poprawę stanu bezpieczeństwa  
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i zdrowia mieszkańców, co skutkuje zmniejszaniem potrzeby korzystania z pomocy. Działania 

aktywizacyjne przekładają się na wzrost zatrudnienia i w konsekwencji na wzrost dochodów 

(mieszkańców, potem gminy). Zarówno jedne jak i drugie działania w rezultacie owocują 

poprawą poziomu życia i wzrostem satysfakcji z życia. Interesujące w powyższym 

zestawieniu jest także to, że wśród czynników wzajemnie oddziałujących na pomoc 

społeczną widać fundamentalne znaczenie pracy a tym samym większych dochodów dla 

mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na szereg obszarów życiowych. 

 

Rozwój gospodarczy i społeczny gminy to podstawowe obszary zrównoważonego rozwoju.  

W ujęciu tabelarycznym zestawiono charakterystyczne cechy wszystkich trzech obszarów 

zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. 

 
Tabela 21. Charakterystyka podstawowych sfer rozwoju lokalnego i regionalnego według koncepcji Agenda 21 

Sfera Charakterystyczne wyróżniki i niektóre ich walory 

Rozwój 
gospodarczy 

- jest siłą napędową procesów rozwojowych dla dwóch sfer, tj. społecznej  
i ekologiczno – przestrzennej, 
- głównym celem w tej sferze jest generowanie dochodów 

Rozwój 
społeczny 

- przejawia się stałym wzrostem poziomu wykształcenia, świadomości 
obywatelskiej oraz kultury osobistej mieszkańców, 
- wyraża się wzrastającym poczuciem odpowiedzialności za wspólne sprawy  
o charakterze publicznym, 
- obowiązki samorządu związane z tą sferą sprowadzając się do jak najlepszego 
zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, oświaty  
i kultury, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego, 
- związany jest z popularyzowaniem powszechnie uznawanych wartości 
etycznych, postaw i zachowań, 

Rozwój 
ekologiczno- 
przestrzenny 

- charakteryzuje się poszanowaniem walorów środowiska przyrodniczego oraz 
starannym planowaniem ładu przestrzennego na obszarach zurbanizowanych, 
- stymulowanie tej sfery rozwoju polega na redukcji emisji zanieczyszczeń, 
odbudowie zasobów środowiska naturalnego, instalowaniu urządzeń 
zapobiegających emisji zanieczyszczeń oraz stosowaniu proekologicznych 
technologii, 
- ma na celu usuwanie konfliktów powstających w procesie zagospodarowania 
terenów oraz kształtowanie funkcjonalnego i estetycznego środowiska życia 
człowieka. 

Źródło: B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, „Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury”, 

Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, za: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-

ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce”, IRWiR PAN, Warszawa 2012 

 

 

Monitorowanie zmian w obszarach zrównoważonego rozwoju 
 

Dla oceny zmian w poziomie zrównoważonego rozwoju rekomendowane jest monitorowanie 

wskaźników obrazujących rozwój w obszarach: gospodarki, społeczeństwa i środowiska,  

a także dodatkowo w obszarze rozwoju instytucjonalno- politycznego. Dla monitorowania 

zmian w długoterminowym funkcjonowaniu Gminy rekomendowane jest porównywanie  

co trzy lata wybranych danych, które obejmują różne aspekty obszarów zrównoważonego 

rozwoju, jak np.: 
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- w obszarze gospodarczym: struktura podmiotów gospodarczych, media techniczne  

i dostępność usług, energia, użytkowanie gruntów, gospodarka odpadami; 

- w obszarze społecznym: demografia, ochrona zdrowia, rynek pracy, mieszkalnictwo, 

edukacja i nauka, integracja społeczna; 

- w obszarze środowiska: gospodarka wodna, ściekowa, przestrzenna; 

- w obszarze instytucjonalno-politycznym: aktywność obywatelska, dochody i wydatki 

budżetu, zrównoważone wzorce konsumpcji. 

 

Monitorowanie zachodzących zmian jest działaniem obejmującym obserwowanie 

rzeczywistości poprzez ocenę wybranych jej elementów w określonych odstępach 

czasowych. Uwzględniając perspektywę zrównoważonego rozwoju – nadrzędną w niniejszym 

opracowaniu – rekomendowane do monitorowania są czynniki obejmujące sferę 

gospodarczą, społeczną i środowiskową. Model monitoringu obejmuje perspektywę 

rzeczową (zestaw wskaźników) i czasową (realizację w określonym czasie – np. w pierwszym 

kwartale każdego roku). Poniższa tabela zawiera przykładowy zestaw wskaźników5, który 

może być wykorzystany Tabela Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju Gminy. Zbierane 

rokrocznie dane powinny być gromadzone w celu porównań w analogicznych okresach 

czasu, i poddawane analizie zakończonej rekomendacjami dalszych działań i ewentualnych 

zmian. 

 

 
Tabela 22. Wskaźniki monitorujące poziom zrównoważonego rozwoju gminy w perspektywie długookresowej według 
wybranych dziedzin 

Tabela monitorowania poziomu zrównoważonego rozwoju gminy 

R
o

zw
ó

j g
o

sp
o

d
ar

cz
y 

Struktura 
zatrudnienia 

Udział pracujących w usługach (w%)   

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata  

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata  

Generowanie 
zysków 

Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca (w zł)  

Wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca (w zł)  

Udział wydatków inwestycyjnych samorządu w wydatkach 
ogółem budżetu gminy (w %) 

 

Udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy  

Wydatki inwestycyjne majątkowe per capita capita  

Wydatki na transport i łączność per capita  

Udział dochodów własnych w budżecie gminy  

Wzrost produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca  

Przedsiębiorczość  
i struktura 
zatrudnienia 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  

Liczba podmiotów nowozarejestrowanych w rejestrze 
REGON na1 tys. mieszkańców 

 

Infrastruktura Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na km2 
powierzchni (w km) 

 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na km2 
powierzchni (w km) 

 

                                                           
5 Opracowanie na podstawie: T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i 
Środowisko, Warszawa –Białystok, 2005; za: M. Adamowicz, A. Smarzewska „Model oraz mierniki trwałego i 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym”, WNE SGGW 
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Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej na km2 
powierzchni (w km) 

 

Powierzchnia zabudowana i zurbanizowana  

Rolnictwo Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem 
(w %) 

 

Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych  
(w %) 

 

Powierzchnia użytków rolnych na jednego mieszkańca  

R
o

zw
ó

j s
p

o
łe

cz
n

y 

Demografia, 
starzenie się 
społeczeństwa 

Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym w stosunku 
do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym (wskaźnik 
obciążenia demograficznego) 

  

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców (różnica między 
liczbą urodzeń a liczbą zgonów na 1000 mieszkańców) 

 

Saldo migracji ogółem  

Edukacja Udział wydatków na oświatę i wychowanie w wydatkach 
gminy ogółem (w %) 

 

Liczba dzieci w przedszkolach na 100 dzieci w wieku 3 – 6 
lat 

 

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 
mieszkańców 

 

Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu  
na 1000 mieszkańców 

 

Wydatki budżetu na oświatę i wychowanie na 1 
mieszkańca (w zł) 

 

Aktywność 
ekonomiczna 
mieszkańców 

Stopa zatrudnienia (liczba pracujących na 1000 
mieszkańców) lub Udział pracujących w liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (w %) 

 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym w % 

 

Ubóstwo i 
wykluczenie 
społeczne 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie 
mieszkańców aktywnych zawodowych w liczbie 
mieszkańców aktywnych zawodowo (w %) 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie 
kobiet w wieku produkcyjnym w % 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej 

 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych  

Wydatki budżetu na opiekę społeczną na 1 mieszkańca  
(w zł) 

 

Poziom i jakość 
życia 

Powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na osobę 
(w m2) 

 

Liczba osób przypadających na izbę  

Liczba ludności na 1 przychodnię  

Liczba mieszkańców na placówkę apteczną  

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności  

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 
na 1 mieszkańca 

 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców  

Wydatki na biblioteki na jednego mieszkańca (w zł)  
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R
o

zw
ó

j ś
ro

d
o

w
is

ko
w

y 

Infrastruktura Odsetek (%) ludności korzystającej z instalacji 
wodociągowej 

  

Odsetek (%) ludności korzystającej z instalacji 
kanalizacyjnej 

 

Odsetek (%) ludności korzystającej z instalacji gazowej  

Odsetek (%) ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków  

Inwestycje Nakłady na środki trwałe w zakresie niekonwencjonalnych 
źródeł energii  

 

Nakłady inwestycyjne na ochronę wód i gospodarkę 
ściekową na jednego mieszkańca (w zł) 

 

Gospodarowanie 
odpadami 

Odpady komunalne wytworzone na 1 mieszkańca  

Odpady komunalne unieszkodliwiane poprzez składowanie 
na 1 mieszkańca  

 

Ochrona  
i zrównoważony 
rozwój 

Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni ogółem 
(w %) - lesistość 

 

Udział odnowień leśnych i zalesień w ogólnej powierzchni 
lasu (w %) 

 

Wykorzystanie i 
jakość wód 

Zużycie wody przez gospodarstwa domowe na 1000 
mieszkańców (w dam3 / rok) 

 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej do ludności 
zamieszkałej ogółem (w %) 

 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej do ludności 
zamieszkałej ogółem (w %) 

 

R
o

zw
ó

j t
u

ry
st

yk
i, 

sp
o

rt
u

 i 
re

kr
ea

cj
i 

Aktywność 
sportowa i 
kulturalna 

Wydatki budżetu na kulturę fizyczną i sport na 1000 
mieszkańców (w zł) 

 

Wydatki na ośrodki kultury na jednego mieszkańca (w zł)  

Wydatki na kulturę i sztukę na jednego mieszkańca (w zł)  

Wydatki na promocję regionu na jednego mieszkańca (w zł)  

Sezonowość 
turystyczna 

Liczba miejsc noclegowych  

Miesięczne obłożenie bazy noclegowej  

Liczba stałych miejsc pracy w turystyce  

R
o

zw
ó

j 

in
st

yt
u

cj
o

n
al

n
y 

Aktywność 
obywatelska 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych   

Frekwencja w wyborach samorządowych  

Liczba organizacji pozarządowych  

Liczba osób działających w organizacjach pozarządowych  

Cyfryzacja usług 
społecznych 

E-administracja – dostępność usług* on-line  

Liczba gospodarstw domowych z dostępem  
do szerokopasmowego Internetu  

 

*Odsetek z 20 (12 dla obywateli i 8 dla biznesu) podstawowych usług administracji publicznej uznanych w Europie  

za standardowe, w pełni dostępnych on-line, tzn. dla których możliwe jest wprowadzenie całkowicie elektronicznej obsługi. 

Usługi dla ludności: podatki dochodowe, pośrednictwo pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dokumenty 

tożsamości, rejestracja samochodu, wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie na policję, biblioteki publiczne, akty 

urodzenia, zgonu i zawarcia małżeństwa, zapisy na uczelnię wyższą, ewidencję meldunkową, usługa związana ze zdrowiem. 

Usługi dla przedsiębiorstw: składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, podatek od osób prawnych, VAT, rejestracja 

działalności gospodarczej, przekazywanie danych do urzędu statystycznego, zgłoszenie celne, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach, zamówienia publiczne. 

Źródło: opracowanie własne 
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Gmina na tle kraju 

 

Część teoretyczną Aneksu przeznaczono na prezentację wskaźnikowych ocen gminy.  

W rozdziale przeznaczonym na analizę wskaźnika zrównoważonego rozwoju pokazano  

na mapach perspektywę rozwoju gmin w Polsce. Zestawienie prezentowanych map 

pokazuje, że gmina Stubno jest położona ogólnie słabo rozwiniętej części kraju. Kolejna  

z prezentowanych map obrazuje dynamikę rozwoju – która jest dla regionu przeciętna,  

a w części zachodniej i północnej województwa nawet jest wyższa od przeciętnej i wysoka.  

 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego wskazuje pozycję 

gminy Stubno na tle innych gmin w kraju. Monitorowanie poziomu rozwoju Gminy   

w oparciu o przyjęty zestaw wskaźników może być dość trudne ze względu na przyjęty 

algorytm, w którym wybranym elementom przypisuje się większe wagi niż innym,  

a występowanie niektórych zjawisk skutkuje punktacją ujemną. Niemniej, sumaryczna 

pozycja pozwala na ocenę Gminy w perspektywie pozostałych gmin wiejskich w kraju,  

a monitorowanie pozycji gminy w rankingu na przestrzeni kilku lat pozwoli ocenić dynamikę  

i poziom zrównoważonego rozwoju.  

 

Monitorowanie poziomu rozwoju gminy może być realizowane przy wykorzystaniu 

wskaźników rozwoju, które mogą być (i powinny) dobierane indywidualnie,  

z uwzględnieniem obszarów istotnych z perspektywy podejmowanych przez Gminę działań w 

danym okresie. Ważne jest, żeby dobrane wskaźniki były porównywalne w perspektywie 

długookresowej – przykładowe cechy, które mogą jako wskaźniki obrazować poziom rozwoju 

gminy, zawarto w tabeli w punkcie „Monitorowanie poziomu zrównoważonego rozwoju, 

przykładowe wskaźniki”.  

 

Poszczególne regiony w różny sposób skorzystały na środkach unijnych z dotychczasowego 

okresu finansowania. Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia przykładowy zakres 

wykorzystania unijnych środków (z I i II filara Wspólnej Polityki Rolnej 2004-20096)  

w perspektywie poszczególnych województw relację pomiędzy wzrostem gospodarczym  

a wielkością środków z II filara przeznaczonych na inwestycje. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 W źródłowej publikacji analizie poddano fundusze obejmujące dopłaty bezpośrednie w latach 2004-2009, 
PROW 2004-2006  oraz SPO 2004-2006), por. K. Zawalińska | Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej 
dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, IRWiR PAN, Warszawa 2009 za: K. Zawalińska 
„Regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego dla polskiej wsi i jego skutki dla rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju” w: M. Stanny, M. Drygas [red. nauk.] „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne 
zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju”, Instytut Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010 
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Wykres 1. Zależność między wzrostem gospodarczym województw a wielkością środków z II filara przeznaczonych  
na inwestycje 

 
Źródło: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce”, IRWiR 

PAN, Warszawa 2012 

 

Powyższy wykres, chociaż obrazuje jeden z elementów stanowiących system wsparcia  

dla rozwoju wsi, pokazuje, że wysokość przekazanego finansowego wsparcia przełoży się  

na rozwój gospodarczy (tu mierzony jako przyrost netto PKB). Widoczne na prawym końcu 

poziomej osi województwa mazowieckie i wielkopolskie, które otrzymały największe 

dofinansowania, nie znajdują się w najwyższych punktach osi pionowej obrazującej poziom 

rozwoju. Tam najwyżej odnotowane są województwa ze średnią dotacją. Na szczególną 

uwagę zasługują województwa skoncentrowane w początku wykresu – i wśród tej grupy 

znajduje się woj. podkarpackie, ważne w perspektywie aktualizowanej strategii.  

W cytowanym opracowaniu analizującym wydatkowanie funduszy unijnych zawarto wnioski: 

- słabiej rozwinięte regiony otrzymały relatywnie najwięcej funduszy Wspólnej Polityki 

Rolnej w stosunku do ich zamożności, 

- przeznaczenie funduszy na inwestycje przekładało się na rozwój gospodarczy regionów, 

- potrzebne są dalsze środki wspierające zarówno rozwój inwestycyjny jak i kapitał ludzki, 

a to oznacza, że należy wspierać:  

 - inwestycje w nowe technologie i innowacje, 

 - inwestycje umożliwiające rolnikom korzystanie z nowych technologii, 

 - inwestycje wspierające mobilność zawodową rolnikó-w i ludności bezrolnej 

  (wsparcie rozwoju nowych miejsc pracy), w tym przekwalifikowania zawodowe, 

  wsparcie samozatrudnienia, wsparcie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości 

  itp., 
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- należy upraszczać procedury w działaniach inwestycyjnych (szczególnie tych 

wymagających biznesplanów i przygotowania finansowego) a także edukować rolników  

w zakresie korzystania z nich, 

- realizowane działania w zakresie polityki rozwoju wsi kierowane są do rolników, którzy 

stanowią mniejszość mieszkańców, zatem bezrolna większość pozostaje bez dedykowanej 

im oferty wspierającej.  

 

Różnice pomiędzy rozwojem poszczególnych obrazuje przestrzenne zróżnicowanie poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego7. Taki wskaźnik syntetyczny powstaje poprzez 

zsumowanie miar i wag dla wybranych cech w gminie. Uwzględnione w tym przypadku 

elementy (cechy gmin) to: 

- poziom dezagraryzacji lokalnej struktury gospodarczej,  

- charakterystyka sektora rolniczego,  

- charakterystyka sektora pozarolniczego,  

- stopień zrównoważenia lokalnego rynku pracy, 

- zasobność i wyposażenie (głównie infrastrukturalne) obszaru.  

Naniesienie na mapę z uwzględnieniem gmin wskazuje na perspektywę określonej jednostki 

na tle innych gmin w kraju (s. 14- 15), co przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Por. A. Rosner „Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  
a dynamika przemian” w w: M. Stanny, M. Drygas [red. nauk.] „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne 
zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce…”, op. cit. 
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Mapa 2. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju gospodarczego 

 
Źródło: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce”, IRWiR 

PAN, Warszawa 2012 

 

 

Graficzne zobrazowanie na tle mapy Polski wskazuje, że lepiej rozwinięte gospodarczo  

są obszary części zachodniej kraju, ponadto – umowna wewnętrzna granica pomiędzy 

obszarami bardziej i mniej rozwiniętymi nakłada się na granice rozbiorów. Ponadto, 

relatywnie wysoki poziom rozwoju charakteryzuje gminy sąsiadujące z dużymi ośrodkami 

miejskimi (jak np. Warszawa, Poznań, Wrocław).  

Rozwój gospodarczy to jednak tylko jedna część całego wskaźnika – drugą jest rozwój 

społeczny. W tym przypadku uwzględniono takie cechy jak lokalna struktura demograficzna, 

problemy związane z edukacją oraz aktywność społeczna. Rozkład został przedstawiony  

na mapie kraju. 
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Mapa 3. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju społecznego 

 

 
Źródło: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich  

w Polsce”, IRWiR PAN, Warszawa 2012 

 

Także i w przypadku wskaźnika rozwoju społecznego widać koncentrację wokół dużych 

miast, jednak zmienia się rozkład terytorialny, który tylko częściowo pokrywa się z mapą 

rozwoju gospodarczego. Stosunkowo wysokie wartości czynnika społecznego wystąpiły  

na obszarze dawnej Galicji a także suburbiach Warszawy i – w nieco mniejszym zakresie  

– w centralnej Wielkopolsce.8  

Zestawienie danych obrazujących rozwój gospodarczy i rozwój społeczny pozwoliło uzyskać 

syntetyczny wskaźnik rozwoju społeczno – gospodarczego, a jego wizualizacja na mapie 

wizualizuje charakterystykę w perspektywie kraju. 

                                                           
8 Autor opracowania źródłowego interpretuje tę sytuację jako skutek: w Galicji jako skutek charakteru 
osadniczego i skoncentrowanych wsi a także stosunkowo niewielkich migracji wewnętrznych (co oznacza,  
że młodzież nie wyjeżdża na stałe do miast). W Wielkopolsce: stosunkowo wcześnie wprowadzonemu 
obowiązkowi szkolnemu co przełożyło się na silniejsze tradycje edukacyjne na wsi, a także działalności wiejskich 
organizacji społecznych (kółka rolnicze, kasy zapomogowe, ruch spółdzielczy). 
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Mapa 4. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego 

 
Źródło: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce”, IRWiR 

PAN, Warszawa 2012 

 

Teza, że poziom rozwoju gospodarczo – społecznego w Polsce jest najwyższy w obszarach 

wokół miast i aglomeracji jest powszechnie znana, powyższa mapa obrazuje skalę i zakres 

tego zróżnicowania. Widoczne główne centra rozwoju zlokalizowane są wokół Warszawy, 

Trójmiasta, Poznania, Wrocławia i Łodzi oraz w strefie obejmującej Kraków i aglomerację 

katowicką. Regionalne centra o nieco mniejszym poziomie rozwoju widoczne są wokół takich 

miast jak Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok, Olsztyn, Zielona Góra, a także wokół miast 

niegdyś wojewódzkich jak Koszalin, Gorzów Wlkp. czy Piła. Wyraźnie jest widoczny 

porozbiorowy podział na rozwiniętą Polskę zachodnią i słabszy rozwojowo wschód kraju.  

Uzyskany obraz kraju i jego rozwoju gospodarczo – społecznego analizowany w perspektywie 

zachodzących w czasie zmian, pozwala określić dynamikę procesu zmian i kluczowe czynniki. 

Wykorzystano kilka grup czynników:  

- odnosząca się do lokalnych finansów publicznych, 

- zmiany w zakresie ludnościowym (przyrost lub ubytek ludności), 

- liczebność działających podmiotów gospodarczych oraz sytuacja rynku pracy, 

http://www.stubno.pl/
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- dodatkowo uwzględniono wskaźnik natężenia ruchu budowlanego w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego (co obrazuje pośrednio zamożność 

mieszkańców oraz ich plany zamieszkiwania w gminie).  

 
Mapa 5. Syntetyczny stopień oceny dynamiki zmian społeczno – gospodarczych 

 
Źródło: M. Stanny, M. Drygas „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich  

w Polsce”, IRWiR PAN, Warszawa 2012 

 

Zestawienie uzyskanych w badaniu wyników na mapie pokazuje, że najszybciej rozwijają się 

gminy sąsiadujące z dużymi i średnimi miastami, co wynika głównie z dostępu do rynku pracy 

(wyjątek w skali kraju stanowi region centralnego okręgu przemysłowego). Najsłabszy rozwój 

jest widoczny na obszarach wschodnich, i stosunkowo korzystny na terenie dawnej Galicji. 

Rejon ten charakteryzuje się niezbyt wysokim poziomem rozwoju gospodarczo – 

społecznego, ale za to dużą dynamiką rozwojową. Może to wynikać z osadniczego charakteru 

regionu (duże wsie, relatywnie gęsta sieć lokalnych ośrodków miejskich) a także z napływem 

środków od osób, które wyemigrowały w celach zarobkowych.  

Wnioski z takiego potraktowania zagadnienia rozwoju gospodarczo – społecznego: jest to 

zjawisko mierzalne, poddające się obserwacjom i analizie. Dobór właściwego syntetycznego 

http://www.stubno.pl/
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wskaźnika rozwoju lokalnego pozwoli monitorować zakres i poziom zmian, co ułatwi 

wdrożenie i ocenę założeń strategicznych.  

 

Inną możliwością do oceny gminy na tle innych gmin w kraju jest odniesienie do rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który jest od niemal 10-ciu 

lat rokrocznie opracowywany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej. Głównym celem rankingu jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast  

i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie 

zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego 

planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest jednym  

z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej. 

 

Ranking może też być podstawą do określania ich słabych i mocnych stron, i może stanowić 

bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym  

ich rozwoju. Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję 

niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie 

gminy i województwa w Polsce. Warto dodać, że metoda jaka została zastosowana  

w badaniu jest na tyle uniwersalna, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich 

Jednostek Samorządu Lokalnego, z podziałem na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-

wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Osiągane rezultaty zależą od wielu czynników, 

wśród których należy wymienić doświadczenie samorządów oraz wynikającą z tego ciągłość 

działań rozwojowych, potencjał gospodarczy i charakter administracyjny. W związku  

z powyższym przygotowywane są cztery rankingi, a mianowicie ranking gmin miejskich, 

miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast na prawach powiatu.  

 

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary 

funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę 

środowiska. Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:  

1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita capita (10 zł = 1 punkt),;  

2) wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 punkt);  

3) udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy (1% = 1 punkt);  

4) udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy (1% = 1 punkt);  

5) udział dochodów własnych w budżecie gminy (1% =1 punkt);  

6) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 punkt);  

7) liczba pracujących na 1000 mieszkańców (1 pracujący = 1 punkt);  

8) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1bezrobotny = minus 1 punkt);  

9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt);  

10) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 punkt);  

11) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent =  

1 punkt);  

12) liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców  

(1 komputer = 1 punkt);  

http://www.stubno.pl/
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13) odsetek radnych z wyższym wykształceniem (1% = 1 punkt);  

14) procent ludności objętej usługami wodociągowymi (1% = 1 punkt);  

15) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi (1% = 1 punkt);  

16) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków (1% = 1 punkt). 

 

Zestawienie wybranych cech w rankingu pokazuje, jakie czynniki są brane pod uwagę przy 

ocenie potencjału gminy, wskazuje, jakie cechy mogą stać się wskaźnikami  

do monitorowania poziomu rozwoju gminy lub osiągania założonych celów. Ujęcie gminy 

Stubno wśród innych gmin wiejskich obrazuje nie tylko pozycję w rankingu ale także stwarza 

możliwość analizy czynników (zmiennych) i wskazania najsilniejszych i najsłabszych cech 

gminy na tle innych gmin (w 2011 r. było łącznie 1517 gmin wiejskich).  
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Tabela 23. Zestawienie wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju za 2011 r. dla 10 pierwszych gmin wiejskich w rankingu oraz gminy Stubno 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bazy rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

                                                               Nazwa gminy 

Rodzaj wskaźnika 
Kleszczów Puchaczów Kobierzyce 

Tarnowo 

Podgórne 
Suchy Las Komorniki Rewal Stubno Krasnopol Chlewiska Brzyska 

Lokata w rankingu 1 2 3 4 5 6 7 904 1569 1570 1571 

Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita 1 472,72 515,81 162,17 87,21 339,19 154,57 172,96 33,22 9,20 35,98 19,32 

Wydatki na transport i łączność per capita 36,37 52,70 32,09 16,63 42,69 42,21 22,34 10,70 3,71 13,13 7,02 

Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych 

w budżecie 

975,84 34,94 79,41 75,73 191,64 109,45 94,40 21,77 18,37 11,32 24,13 

Odsetek wydatków na transport i łączność  

w budżecie  

24,10 3,57 15,71 14,44 24,12 29,89 12,19 7,01 7,41 4,13 8,77 

Odsetek dochodów własnych w budżecie 97,14 54,08 84,75 82,14 83,15 80,14 83,95 41,28 43,54 20,33 17,16 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 3 554,25 1 252,62 1 243,05 826,91 414,21 448,44 270,11 56,65 37,25 51,07 35,17 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców -38,02 -32,74 -20,21 -13,95 -13,70 -13,26 -70,96 -73,02 -83,31 -170,65 -81,39 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

73,36 59,58 131,46 193,40 196,94 162,13 343,45 42,25 39,27 48,00 41,08 

Napływ ludności na 1000 mieszkańców 25,83 17,32 33,47 32,60 35,60 55,72 23,21 10,74 9,06 11,15 11,05 

Odpływ ludności na 1000 mieszkańców -7,44 -15,61 -12,91 -10,72 -14,55 -13,64 -5,54 -8,79 -15,86 -12,61 -7,78 

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

na 1000 mieszkańców 

0,00 0,00 6,95 2,02 0,00 1,05 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liczba komputerów z dostępem do Internetu  

w szkołach na 1000 mieszkańców 

31,00 36,36 16,50 16,95 12,85 8,86 26,91 13,19 11,58 13,09 19,76 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem 13,33 13,33 33,33 42,86 40,00 46,67 53,33 13,33 13,33 33,33 20,00 

Odsetek mieszkańców objętych usługami 

wodociągowymi 

94,69 91,17 92,54 94,75 95,70 95,61 97,68 89,08 33,43 63,35 0,00 

Odsetek mieszkańców objętych usługami 

kanalizacji ścieków 

75,49 26,99 49,24 65,86 65,06 58,16 94,59 59,95 0,00 0,00 0,00 

Odsetek mieszkańców objętych usługami 

oczyszczalni ścieków 

45,98 49,02 24,32 83,72 48,34 81,86 91,45 72,72 0,00 0,00 0,00 

Punktacja sumaryczna 6 474,63 2 159,14 1 971,87 1 610,55 1 561,24 1 347,85 1 310,60 388,09 126,98 121,62 114,30 

Wydatki na projekty inwestycyjne per capita 2448,56 550,75 241,58 162,95 530,83 264,03 267,36 54,99 27,57 47,29 43,45 

Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne 60,47 56,27 47,80 31,06 66,81 72,09 34,53 17,71 11,12 17,26 15,79 

Saldo migracji 18,39 1,71 20,56 21,88 21,05 42,08 17,67 1,95 -6,80 -1,45 3,27 
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Opisowa charakterystyka Gminy 

 

Położenie i warunki naturalne9 

 

Przez gminę przepływa rzeka Wisznia (prawy dopływ Sanu), która dzieli teren gminy na dwie 

nierówne części - mniejszą północną i prawie dwa razy większą południową. W skład gminy 

wchodzi 8 sołectw: Barycz, Gaje, Hruszowice, Kalników, Nakło, Starzawa, Stubienko i Stubno. 

Największymi miejscowościami są Stubno i Kalników, które skupiają ponad 60% 

mieszkańców gminy. Gmina posiada stałe dogodne połączenia komunikacyjne z Przemyślem 

(25 km) i Radymnem (12 km) oraz z przejściami granicznymi w Korczowej i Medyce. 

 

Gminę zamieszkują Polacy oraz mniejszość ukraińska. Nie powoduje to jednak konfliktów. 

Społeczność ukraińska angażuje się w życie gminy, kultywując przy tym swoje tradycje  

i prowadząc działalność społeczno-kulturalną. Na przykład święta Bożego Narodzenia trwają 

w gminie dwa tygodnie. Najpierw świętują wierni obrządku rzymsko-katolickiego, a później 

greko-katolicy i prawosławni, którzy mają swoje świątynie w Gajach i Kalnikowie. 

 

Średnia temperatura roczna wynosi 7,5-7,80 C. Roczna suma opadów jest znaczna i wynosi 

około 600 mm. średnia liczba dni z opadami to 120 w roku. Dominują wiatry zachodnie oraz 

południowo-zachodnie. Na terenie gminy najkorzystniejsze warunki klimatyczne posiadają 

Hruszowice, Kalników i Starzawa, które jako położone najwyżej mają dobre warunki 

termiczno-solarne, o niskiej wilgotności, dobrze przewietrzane. 

 

Miejscowości gminy kuszą walorami krajobrazowymi, a zwłaszcza ciekawą przeszłością  

i związanymi z nią zabytkami. Dominującym elementem krajobrazu jest dolina Sanu, 

tworząca ciekawy obszar składający się z dolin, licznych starorzecz i skarp.  

 

Na terenie rezerwatu w Starzawie (196 ha) występuje unikatowa 

roślina - szachownica kostkowa. Gmina Stubno jest dużym 

siedliskiem bociana białego (ponad 70 gniazd), gdyż ma 

doskonałe warunki dla tego ptaka (dużo łąk i pastwisk, stawy 

rybne, bardzo czyste środowisko naturalne). Dlatego też Stubno 

chce być stolicą Polski z boćkiem w herbie, a jego wizerunek  

i szachownicy kostkowej przyjęto jako logo gminy. 

 

Piękne starzawskie stawy rybackie przyciągają wędkarzy oraz miłośników przyrody, 

ornitologów i myśliwych. Stawy są bowiem miejscem gromadzenia się licznych gatunków 

ptactwa, gdyż leżą one na trasie ich wędrówki wzdłuż Wisły, Sanu i Dniestru. Jesienią spotyka 

się tu koncentracje dochodzące do 10 tys. osobników (maksymalnie nawet 40 tys.).  

                                                           
9 Źródło: strona internetowa Gminy, www.stubno.pl  
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W okolicznych lasach (wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej od Starzawy do Kalnikowa) 

"zamieszkują" sarny, dziki, jelenie, zające, borsuki i lisy. 

 

Dodatkowym atutem naszej gminy jest doskonałe położenie w pobliżu przejść granicznych  

o statusie międzynarodowym w Korczowej i Medyce oraz bliskość projektowanej autostrady 

A-4, co daje możliwość lokowania inwestycji.  

 

Rys historyczny 

 

Historia tych ziem jest równie pasjonująca, jak historia całego polskiego pogranicza. Bardzo 

interesująca jest etymologia nazwy miejscowości Stubno, której jest kilka wersji. Trudno 

jednak dociec, która wersja jest bardziej zbliżona do prawdy. 

 

Jedna z nich związana jest z księdzem Michrą, autorem książki "Przemyśl i okolice". Według 

niego sioło położone na terenach zalewowych przez wody Sanu i Wiszni było wielkim 

bagniskiem, moczarami, między którymi prowadziły wąskie (o szerokości stopy) groble czyli 

nasypy. Groble te zwane były przez autochtonów, czyli ludzi żyjących na tym terenie 

"stupynami" (od stupania) - ścieżkami. Gdy wody opadły pozostały "stupyny", które według 

autora ksiązki dały początek nazwie osady. Inne podanie głosi, że kiedyś przez osadę 

przebiegała droga z Medyki do Radymna. Przy drodze stał zajazd, czyli karczma, w której 

podróżni znajdowali schronienie i mogli odpocząć. Nad wejściem do zajazdu znajdował się 

szyld z napisem "W stępno" (po rosyjsku wymawiano tę nazwę "W stupno"), z którego  

to wyrazu, po językowym przekształceniu, miała powstać ostateczna i współczesna nazwa 

miejscowości. Jeszcze inna wersja głosi, że obszary gminy Stubno były obiektem częstych 

najazdów tatarskich, zwłaszcza w XI wieku. Podmokłe tereny na skutek uderzeń końskich 

kopyt wydobywały charakterystyczny odgłos, odbierany przez mieszkających tu od wieków 

Rusinów jako "Stup noch", co mogło być podstawą słowotwórczą do współczesnej nazwy 

"Stubno". 

 

Z najazdami tatarskimi związane są legendy dotyczące bitwy, jaka miała miejsce niedaleko 

Stubna. Miał w niej zginąć jeden z ważniejszych wodzów tatarskich, któremu w hołdzie 

usypano przed wiekami dość pokaźny kurhan. Inni skłaniają się do tezy, że usypano ten 

kopiec na pamiątkę bitwy o panowanie nad tymi ziemiami pomiędzy wojskami królowej 

Jadwigi i węgierskimi pod koniec XIV wieku. Jest on widoczny do dnia dzisiejszego  

na skrzyżowaniu dróg między Kalnikowem a Gajami. 

 

Pierwsze udokumentowane informacje o Stubnie, a więc posiadające pewną wagę 

historyczną, zamieszczone są w "Kodeksie Małopolskim" z roku 1358. Datowana  

w Sandomierzu wzmianka mówi, że król Kazimierz Wielki nadał Stubno i okolice za zasługi dla 

państwa dwóm szlachetnie urodzonym braciom Szymonowi i Leonowi. Za panowania tegoż 

króla wybudowano w Stubnie basztę zwaną zameczkiem obronnym, w którym mieściła się 

siedziba ówczesnych właścicieli Stubna. 
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W okresie rządów Zygmunta Starego okoliczne ziemie należały do królowej Bony. W XVII 

wieku zameczek zamieszkiwała wdowa po kasztelanie kamienieckim Zofia z Zamiechowskich 

Golska. W pierwszej połowie XIX wieku miejscowe dobra były własnością rodziny Luegerów, 

a od roku 1849 - Władysława Janickiego. Kolejni właściciele to Anna Skrzyszowska, Franciszek 

Gizowski, adwokat jarosławski dr Myszkowski i Józef Myszkowski z Tymarku, który 

odziedziczył majątek po swoim stryju. Ostatnim właścicielem był syn Józefa - Ludwik 

Myszkowski, który wraz z żoną Marią ze Święcickich oraz dziećmi Andrzejem, Jerzym i Ewą 

przebywał w Stubnie do roku 1939. Po zakończeniu wojny majątek stubieński z dworem  

i parkiem przeszedł w roku 1945 na własność państwa. 

 

Pierwsza wzmianka o Kalnikowie pochodzi z roku 1378, a jego nazwa wywodzi się  

od nazwiska biskupa przemyskiego Kalnikowskiego, który wykupił te ziemie. Miedzy XV a XVII 

stuleciem Kalników był świadkiem częstych napadów Tatarów, którzy niszczyli okoliczne 

wsie, a mieszkańców brali w jasyr. 

 

W archiwum kapituły grecko-katolickiej w Przemyślu znajduje się dokument cerkiewny 

datowany na 1301 rok, którym to nadaje Hruszowice biskupstwu przemyskiemu. Wieś ta 

później należała do Czapskich. W dokumentach z XVI i XVII wieku często wymienia się 

Hruszowice i Starzawę, które ucierpiały od najazdów tatarskich hord przybywających  

na Ziemię Przemyską tzw. Szlakiem Wołowskim.  

 

Najstarsze wzmianki o Baryczu datują się na rok 1691, kiedy to Mikołaj Bretyn, włościanin 

barycki ufundował cerkiew i probostwo. Otrzymał na to pozwolenie od właściciela Barycza 

Aleksandra Konstantego hr. Krasińskiego. Syn Mikołaja Bretyna, Teodor Bretyn, był 

pierwszym proboszczem w Baryczu. Natomiast Nakło jest pamiątką dziedzictwa Adama 

Węglińskiego, który w roku 1803 założył tutaj nowy folwark. 
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Stubno jest odnotowane na dawnych mapach:  

 
Mapa 6. Stubno na mapie austro-węgierskiej z okresu 1790-1824 

 
Źródło: https://www.facebook.com/stubno.kiedys 

 
Mapa 7. Stubno na mapie z okresu po 1825 roku 

 
Źródło: https://www.facebook.com/stubno.kiedys 
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Epizody literackie 

 

Gmina Stubno nie może się poszczycić tak bogatymi tradycjami literackimi jak chociażby 

pobliska Medyka (ze słynnym rodem Pawlikowskich) czy Dubiecko (miejsce urodzenia 

Ignacego Krasickiego), jednak wieś posiada ciekawy XIX-wieczny literacki epizod. W roku 

1831 ukazała się dwutomowa powieść autorstwa Stanisława Jaszowskiego "Bitwa pod 

Stubnem". Była to, wzorowana na utworach Waltera Scotta, powieść historyczna o wojnie 

polsko-węgierskiej z końca XIV wieku, napisana w konwencji sensacyjno-romantycznej. 

Podobnie jak i inne utwory tego autora, cieszyła się przez pewien czas sporą popularnością. 

 

Pisarz historyczny Władysław Łoziński w swym najsłynniejszym, wydanym w 1903 roku, 

dziele "Prawem i lewem", opisując obyczaje na Rusi Czerwonej w XVII wieku, wspomina 

chłopów ze Starzawy, którzy dekretem króla Stefana "mieli robić tylko jeden dzień  

w tygodniu z każdego półdworzyska, a podwód wolno ich było używać tylko do najbliższych 

miasteczek. Czynszu płacili tylko po 10 groszy od półdworzyska, owsa dannego brał 

dzierżawca tylko po pół beczki". 

 

Niestety, nowy dzierżawca Hieronim Ciechanowski nie był już tak łaskawy: "każe im już wozić 

ciężary w dalekie strony, do Jaślisk i Rymanowa, żyta każe ładować na jeden wóz po dwie 

kłodzie miary przemyskiej". Ponadto dzierżawca ściągał od chłopów "po 16 groszy na drwa  

i po 8 łokci przędzy". Czary chłopskiej goryczy dopełniły dalsze obowiązki: "Kiedy parobczak 

się żeni, ma dać do dworu 12 łokci płótna. Z barci starzawskich wybiera Ciechanowski 

tytułem dani miodowej po 30 grzywien, choć nie masz już nic lasów w Starzawie i barcie 

poginęły". 

 

Zabytki architektury 

 

Do ciekawszych obiektów w Stubnie należy zespół dworski z końca XIX wieku, niegdyś 

własność rodziny Myszkowskich. Murowany dwór wkomponowany jest w okalający go park, 

w którym rosną między innymi magnolie, orzechy czarne, kasztanowce czerwone, świerki 

kłujące i purpurowe buki. Ubolewać jednak należy, że z powodu braku właściwej opieki  

i konserwacji, dwór i jego otoczenie, a zwłaszcza park, ulega coraz bardziej postępującej 

dewastacji i z jego dawnej świetności pozostało już bardzo niewiele. Obok dworu znajdują się 

dwie oficyny, a do zespołu dworskiego należy również rządcówka, murowana stajnia, 

spichlerz i młyn (wszystkie obiekty z początku XX wieku). Jak podaje Mieczysław Orłowicz  

w wydanym w 1917 roku "Ilustrowanym przewodniku po Przemyślu i okolicach" "przed 

wojną istniała przy tutejszym dworze Myszkowskich sławna obora zarodowa, a wzorowo 

urządzone stajnie zaopatrzone były w marmurowe żłoby". 

 

Przy nowo wybudowanym kościele zachowała się drewniana dzwonnica pochodząca z 1915 

roku. Obok murowana plebania i stajnia z początku XX wieku, a także drewniany lamus  

z końca XIX wieku. 
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Jednym z najważniejszych zabytków Kalnikowa jest pochodzący z lat 1912-1913 (zniszczony 

w 1915 r. - odbudowany w 1923 r.) kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Andrzeja Apostoła. 

Warta zwiedzenia jest także wybudowana w roku 1880 murowana cerkiew prawosławna 

p.w. Zaśnięcia NMP, w której znajduje się wiele cennych XVIII i XIX-wiecznych ikon.  

W Kalnikowie znajduje się również cmentarz wojenny z roku 1915, a na cmentarzu 

komunalnym przetrwał do dzisiaj grobowiec rodziny Orzechowiczów, ostatnich właścicieli 

tych dóbr. Pozostałością zespołu dworskiego jest murowana stajnia i obora z XIX wieku oraz 

park z przełomu XIX/XX wieku.  

 

W miejscowości Stubienko znajduje się zabytkowa, pochodząca z 1849 roku, drewniana 

cerkiew greko-katolicka p.w. Narodzenia Bogarodzicy (od 1971 roku kościół rzymsko-

katolicki). Stanowi ona jedną z atrakcji Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu.  

 

W Hruszowicach - osadzie z XIV wieku - zachowała się kaplica grobowa z XIX wieku, w której 

podziemiach mieszczą się groby zmarłych dziedziców i profesora uniwersytetu krakowskiego. 

 

Na terenie Gminy Stubno ochronie prawno-konserwatorskiej podlegają: 

 grodzisko wczesnośredniowieczne w Hruszowicach, 

 park podworski w Kalnikowie, 

 zespół cerkiewny (cerkiew i dzwonnica) w Kalnikowie, 

 cmentarz prawosławny (obecnie komunalny) w Kalnikowie, 

 cmentarz z I wojny światowej w Kalnikowie, 

 krzyż kamienny w otoczeniu lip w Kalnikowie, 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Nakle, 

 cmentarz z I wojny światowej w Starzawie, 

 zespół cerkiewny i malowidła ścienne dawnej cerkwi w Stubienku, 

 zespół dworski w Stubnie, 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Stubnie. 

 

Turystyka 

 

Walory turystyczne Gminy stanowią możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

szczególnie można polecić w tym zakresie: 

 

 zwiedzanie zabytków architektury sakralno-dworskiej, 

 odwiedzenie rezerwatu przyrody "Starzawa" ze stanowiskami unikatowej rośliny - 

szachownicy kostkowej (szczególnego uroku nabierają łąki w okresie kwitnienia tej 

rośliny (kwiecień-maj), kiedy to jej kielichowate kwiaty nabierają purpurowo - 

brunatnej barwy i są rzeźbione w szachownicę), 

 obserwację życia bociana białego, którego pomnik znajduje się w centrum Stubna, 

 obfite w ryby rzeki San i Wisznia wraz z ich starorzeczami oraz Kanał Bucowski i Potok 

Krzywula, 
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 możliwość wędkowania na stawach Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie  

(tel./fax: (016) 671-42-51; e-mail: rybstarz@pro.onet.pl), 

 możliwość jazdy konnej w stadninach koni w Kalnikowie (tel. 671-42-01) i Stubnie 

(tel. 671-40-52),  

 coroczną Międzynarodową Biesiadę Folklorystyczną w Kalnikowie z wieloma 

atrakcjami dla dorosłych i dzieci, 

 coroczną imprezę przyrodniczo-kulturalną "Bocianiada" w Stubnie. 

 

Nadmienić należy, że gmina Stubno posiada znakomite warunki 

dla rozwoju turystyki, gdyż położona jest na terenach ochrony 

przyrody (rezerwat przyrody "Starzawa") i doliny Sanu. Gmina 

jest przede wszystkim miejscem licznego występowania bociana 

białego, co przy uwzględnieniu faktu, że bocian jest żywym 

bioindykatorem, oznacza praktycznie brak zanieczyszczeń  

i wpływów cywilizacyjnych. 

 

Infrastruktura 

 

Gmina posiada 15 km dróg własnych, z czego 12 km o powierzchni utwardzonej. Wszystkie 

miejscowości w gminie wyposażone są w sieć wodociągową, gazową i telefoniczną oraz 

oświetlenie uliczne. Aktualnie trwa rozbudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, gdyż potrzeby w tym zakresie są zaspokojone tylko 

w 59%. Gmina posiada trzy ujęcia wody głębinowej zlokalizowane 

na terenie wsi Kalników, Starzawa i Stubno oraz oczyszczalnie 

ścieków w Chałupkach Dusowskich, Kalnikowie, Starzawie  

i Stubnie. 

 

Rolnictwo 

 

Gmina Stubno to gmina typowo rolnicza (zaledwie 1% powierzchni to lasy), bez przemysłu, 

położona na równinie. Gleby na terenie gminy charakteryzują się dobrym potencjałem 

plonotwórczym. W strukturze bonitacyjnej występują grunty klasy IIIa i IIIb, co stwarza 

korzystne warunki do uprawy zbóż, rzepaku i roślin okopowych. Charakterystyczną cechą 

gminy Stubno jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, dominują gospodarstwa w przedziale 

1-5 ha. 

 

W gminie znajduje się około 540 gospodarstw indywidualnych, a średnia wielkość 

gospodarstwa rolnego wynosi 4,50 ha. Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej  

na terenie gminy jest produkcja roślinna. W produkcji roślinnej 

dominują zboża, których ogólna powierzchnia upraw wynosi 

ponad 50% ogólnej powierzchni zasiewów. Działalność rolnicza 

indywidualnych gospodarstw rolnych nastawiona jest przede 
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wszystkim na konsumpcję i zaspokajanie własnych potrzeb. Perspektywy rozwojowe  

w gminie dla rolników indywidualnych utrzymujących się wyłącznie lub głównie z pracy  

na własnym gospodarstwie, według ich oceny, nie są optymistyczne. Niemniej jednak  

w ostatnim okresie część rolników powiększa obszarowo swe gospodarstwa i intensyfikuje 

produkcję zbóż i roślin okopowych. Natomiast do historii przeszedł już widok wielkich stad 

krów i koni wypasających się na wielkich, zielonych pastwiskach.  

 

Placówki kultury 

 

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury  

tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje 

kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla 

instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 

społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb 

kulturalnych. 

 

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzą: 

 Biblioteka Publiczna w Stubnie, 

 Filia biblioteczna w Kalnikowie, 

 Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, 

Kalnikowie i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP wykorzystywana 

najczęściej jako "Dom weselny". 

  

Biblioteka w Stubnie pełni funkcję biblioteki gminnej. Prowadzi filię w Kalnikowie oraz sześć 

punktów bibliotecznych w Baryczu, Stubienku, Nakle, Gajach, Hruszowicach i Starzawie. 

  

Realizacja zadań w ramach działalności bibliotecznej i kulturalnej to spotkania czytelnicze, 

konkursy recytatorskie, literackie, plastyczne, quizy, gry i zabawy świetlicowe i plenerowe,  

a także organizacja czy współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych  

i rozrywkowych, a także obchody świąt i rocznic państwowych dla mieszkańców  

we wszystkich bibliotekach i świetlicach wiejskich. 

 

 

 

*** 
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