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Wprowadzenie 

 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym generalny kierunek, zamierzenia  

i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty samorządowej. Tworzenie Strategii 

jest procesem diagnozowania potrzeb i możliwości, określania celów, realizacji zadań 

ukierunkowanych na ich osiągnięcie oraz monitorowania osiąganych rezultatów w założonej 

perspektywie czasowej. Proces tworzenia i wdrażania Strategii w uwzględnia w sposób 

partycypacyjny i równościowy aspiracje interesariuszy a tym samym angażuje ich  

na wszystkich etapach tworzenia strategii.  

 

Do upowszechnienia idei opracowywania strategii gminnych przyczyniło się powiązanie ich  

z funduszami Unii Europejskiej, w tym uzależnienie możliwości aplikowania o dotację  

od (a) posiadania dokumentu strategicznego, (b) odniesienia w tymże dokumencie  

do potrzeby realizacji określonego przedsięwzięcia, które miało być sfinansowane. Strategia 

dla gminy była dotychczas utożsamiana z dokumentem – rzadziej jako procesem 

aktywizującą lokalną społeczność (mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców 

w gminie) do działania na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów. 

 

Opracowanie strategii (i później jej aktualizacja) jest okazją  do podjęcia dyskusji nad 

kierunkami rozwoju gminy oraz włączania kolejnych interesariuszy i powierzania im zadań 

dotychczas podejmowanych wyłącznie przez administrację (samorząd). Tworzenie  

i wdrażanie gminnych strategii wymaga także uwzględnienia specyfiki jednostki samorządu 

terytorialnego, która charakteryzuje się m. in.:  

- służebną rolą względem obywateli (ich dobro jest wartością nadrzędną),  

- prawnym umocowaniem zakresu minimalnych (niezbędnych) działań,  

- brakiem konkurencji w realizacji swoich zadań. 

 

Przesłanki do budowy nowych dokumentów strategicznych (aktualizacji dotychczas 

obowiązujących) wynikają z potrzeb określonych w trakcie samooceny CAF dokonanej  

w ramach projektu „Razem dla Rozwoju – Liderzy z Podkarpacia” dofinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Ponadto, potrzeba taka wiąże się ze zmianą w okresie finansowania działań  

ze środków Unii Europejskiej i planowanym wdrożeniem programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020. Znajduje swoje odzwierciedlenie w konsultacjach i wdrażaniu dokumentów 

strategicznych: Strategia Europa 2020 oraz Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 

2020. 

 

Kluczowe uwarunkowania wpływające na potrzebę aktualizacji strategii to: 

 uwzględnienie w lokalnej strategii rozwoju zmian społecznych i gospodarczych  

w gminie; 

 weryfikacja założeń strategicznych gminy w perspektywie strategii regionalnych  

i krajowych; 

http://www.stubno.pl/
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 odniesienie horyzontu czasowego do ram kolejnego okresu programowego 

wdrażania środków Unii Europejskiej (perspektywa 2020). 

 

W opracowanym dokumencie Strategii przyjęto funkcjonalną strukturę, w której po krótkiej 

charakterystyce gminy zawarto meritum: wizję, misję, obszary strategiczne i plan działania. 

Źródła – takie jak analizy wskaźnikowe, wyniki z badań własnych czy opisy wybranych 

aspektów funkcjonowania gminy – zawarto w aneksie stanowiącym drugą część dokumentu. 

 

Portret gminy 

 

Charakterystyka geograficzna (położenie) 

 

Stubno to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. Jest to 

najbardziej wysunięta na północ gmina powiatu przemyskiego. Większość terytorium gminy 

leży w widłach Sanu i Wiszni (Brama Przemyska). Stubno sąsiaduje z gminami: Medyka  

(od strony południowej), Orły (od strony zachodniej poprzez rzekę San) i Radymno (od strony 

północnej), a jej wschodnią granicę wyznacza granica państwowa z Ukrainą. W skład gminy 

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

 

 
Mapa 1. Gmina Stubno na mapie kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: Mapy Google  

http://www.stubno.pl/
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Mapa 2. Gmina Stubno na mapie województwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Mapy GUS 

 

 
Mapa 3. Gmina Stubno na mapie powiatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Mapy GUS 
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Wybrane dane statystyczne 

 

Zaprezentowane poniżej informacje są surowym zestawem danych statystycznych 

obrazujących gminę. Mogą służyć jako perspektywa porównawcza w wybranych obszarach, 

przy czym możliwości porównań i zestawień znacznie wykraczają poza ramy niniejszego 

opracowania. Dlatego też dane statystyczne zostają przedstawione bez komentarza – jako 

zestaw informacji statystycznie obrazujących gminę. 

 

Liczba miejscowości: 9 

Liczba sołectw: 8 

 
Tabela 1. Wybrane dane statystyczne dotyczące gminy 
Wybrane dane 2009 2010 2011 2012 

Powierzchnia w ha 8870 8870 8870 8870 

Ludność 3941 4078 4095 4065 

Ludność na 1 km2 44 46 46 46 

Kobiety na 100 mężczyzn 103 101 101 100 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

62,5 61,8 61,2 59,6 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne 5 5 4 4 

Liczba ludności na 1 przychodnię 1971 2039 2048 2033 

Turystyczne obiekty noclegowe - - - 1 

Mieszkania oddane do użytkowania 2 4 8 6 

Pracujący na 1000 ludności 57 61 57 54 

Bezrobotni zarejestrowani 323 341 299 309 

Ludność - w % ogółu 

ludności 

korzystająca z instalacji 

wodociągowej 

89,1 89,0 89,1 89,1 

korzystająca z instalacji 

kanalizacyjnej 

50,9 54,5 57,9 58,1 

korzystająca z instalacji 

gazowej 

50,7 50,6 50,7 53,2 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl  

 

 

Dane demograficzne 

Liczba ludności – stan na dzień 30.06.2013.: 

 

Ogółem: 4040 

Kobiety: 2023 

Mężczyźni: 2017 
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Wykres 1. Dochody i wydatki budżetu gminy 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 
 
 
Tabela 2. Dochody budżetu gminy według działów 

Dochody budżetu gminy według działów 
2009 2010 2011 2012 

w % 

Dochody ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 2,0 1,8 1,7 2,6 

Transport i łączność 0,9 x 1,9 1,5 

Gospodarka mieszkaniowa 1,4 12,7 2,4 2,7 

Administracja publiczna 0,4 0,5 0,4 0,3 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

- 0,1 - - 

Różne rozliczenia 50,9 44,8 39,8 40,3 

Oświata i wychowanie 0,1 0,9 0,3 - 

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie 

polityki społ. 

16,3 16,7 14,9 18,9 

Edukacja i opieka wychowawcza 1,4 1,2 1,4 1,5 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,6 2,0 20,2 1,7 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - - 2,3 

Kultura fizyczna* - - - - 

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 14,2 17,1 14,9 26,1 

Pozostałe 1,8 2,2 1,9 2,1 

*do 2010 r. nazwa działu brzmiała „Kultura fizyczna i sport” 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

http://www.stubno.pl/


 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY STUBNO 
 

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

 

Strona 10 z 25 

 
Tabela 3. Podsumowanie wybranych danych finansowych – wydatków – za 2012 r. 
Podsumowanie wybranych danych finansowych – wydatków 2011 r. 2012 r. 

Dochody na 1 mieszkańca wyniosły 3802 3396 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu gminy 41,3% 36,6% 

Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  

w dochodach własnych 

10,4% 14,2% 

Odsetek wydatków majątkowych przeznaczonych na cele 

inwestycyjne 

100% 100% 

Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych wśród wydatków 

ogółem budżetu gminy 

10,7% 4,5% 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 4. Wydatki budżetu gminy według działów 

Wydatki budżetu gminy według działów w % 2009 2010 2011 2012 

Wydatki ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 1,9 1,6 2,3 2,7 

Transport i łączność 9,3 4,2 7,0 3,4 

Gospodarka mieszkaniowa 4,0 6,4 2,8 5,1 

Administracja publiczna 9,8 9,0 12,3 13,1 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

0,2 0,3 0,3 0,3 

Różne rozliczenia - - - 0,2 

Oświata i wychowanie 26,2 23,3 33,4 34,6 

Pomoc społeczna i pozostałe zadania  

w zakresie polityki społ. 

14,7 14,4 21,1 24,5 

Edukacja i opieka wychowawcza 1,1 1,1 2,0 2,0 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,7 33,0 4,3 4,3 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5 2,2 8,1 3,4 

Kultura fizyczna 0,6 0,9 0,9 1,2 

Działalność usługowa 0,2 0,1 0,6 0,5 

Ochrona zdrowia 0,3 0,2 0,3 0,3 

Pozostałe 3,7 3,2 4,6 4,2 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 

Wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 

 w 2011 r.: 3 108 zł 

w 2012 r.: 3 045 zł 

 

 
 

http://www.stubno.pl/
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Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe 
Zasoby mieszkaniowe 2009 2011* 2012 

Mieszkania 1096 1098 1102 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 80,1 80,4 82,4 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 272 355 356 

*dane za 2011 w oparciu o Narodowy Spis Powszechny 2011. 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 6. Wybrane dane demograficzne 

Wybrane dane demograficzne 

 
Gmina 
2011 r. 

2012 r. 

Gmina Powiat Powiat = 100 

Ludność 4095 4065 74053 5,5 

          w tym kobiety 2058 2035 36899 5,5 

Urodzenia żywe 49 42 746 5,6 

Zgony 40 38 677 5,6 

Przyrost naturalny 9 4 69 - 

Saldo migracji ogółem 8 -18 107 - 

Ludność w wieku:     

          przedprodukcyjnym 931 891 15368 5,8 

          produkcyjnym 2540 2547 47321 5,4 

          poprodukcyjnym 624 627 11364 5,5 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 7. Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku 

Ludność gminy według  

edukacyjnych grup wieku 

2011 2012 

0 - 2 lata 137 128 

3 - 6 lat 196 194 

7 - 12 lat 299 292 

13 - 15 lat 178 160 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 8. Czytelnictwo 
Czytelnictwo 2011 2012 

Biblioteki i filie 2 2 

Czytelnicy w bibliotekach publicznych 337 365 

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 23,3 19,7 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 
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Tabela 9. Wybrane dane w obszarze edukacji 
Edukacja 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Żłobki i kluby dziecięce* - - - - 

Dzieci przebywające w żłobkach i klubach dziecięcych 

 w ciągu roku 

- - - - 

Placówki wychowania przedszkolnego 3 4 3 3 

          w tym przedszkola - 1 1 1 

Miejsca w przedszkolach - 45 50 50 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 52 103 93 104 

          w tym przedszkolach - 42 42 47 

Szkoły podstawowe 3 3 2 2 

Uczniowie szkół podstawowych 298 292 290 247 

Szkoły gimnazjalne 2 2 2 2 

Uczniowie szkół gimnazjalnych 172 164 159 141 

Uczniowie przypadający na 1 

komputer z dostępem do Internetu 

przeznaczony do użytku uczniów w 

szkołach (dla dzieci i młodzieży) 

podstawowych 12 12 12 10 

gimnazjalnych 7 7 7 6 

Komputery z dostępem do Internetu 

przeznaczone do użytku uczniów w 

szkołach (dla dzieci i młodzieży) 

podstawowych 24 24 24 24 

gimnazjalnych 23 23 23 23 

*W latach 2010/11 i 2011/12 bez klubów dziecięcych 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 

 
Tabela 10. Wydatki na pomoc społeczną i opiekę zdrowotną 

Dane dotyczące pomocy społecznej i opieki medycznej  2011 2012 

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej w tys. zł 

2686,9 3043,7 

Liczba przychodni w gminie w 2012 r. 2 2 

Liczba osób przypadających na 1 przychodnię 2048 2033 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 11. Oczyszczanie ścieków 

Oczyszczanie ścieków 2012 

Liczba oczyszczalni ścieków w gminie 4 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni w gminie 2981 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni w powiecie 36994 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 
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Tabela 12. Wybrane dane dotyczące rynku pracy 

Wybrane dane o rynku pracy* 
2011 r. 2012 r. 

Powiat Gmina Powiat Gmina 

Pracujący 6781 232 6334 220 

Bezrobotni zarejestrowani 5584 299 5986 309 

          w tym kobiety w % 51,6 58,8 49,4 45,3 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym w % 

11,9 11,8 12,6 12,1 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet 

w wieku produkcyjnym w % 

13,4 12,6 13,6 12,1 

*w odniesieniu do podmiotów zatrudniających min. 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
2011 r. 2012 r. 

Powiat Gmina Powiat Gmina 

Podmioty gospodarki 
narodowej 

ogółem 3670 173 3784 183 

w sektorze rolniczym 200 13 213 13 

w sektorze przemysłowym 324 6 329 7 

w sektorze budowlanym 457 22 498 25 

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności 497 422 511 450 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. 
ludności 

390 308 396 320 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 

 

 

Podsumowanie badań prowadzonych w Gminie 
 

Funkcjonowanie Gminy obejmuje aktywność dwubiegunową – z jednej strony jest  

to rozwiązywanie pojawiających się problemów (a także zapobieganie im), z drugiej – 

poszukiwanie kierunków rozwoju i realizacja przedsięwzięć innowacyjnych, wspierających 

poziom i jakość życia mieszkańców. Podczas badań prowadzonych w Gminie w związku  

z aktualizacją Strategii (warsztat z grupą ekspercką) zebrano opinie oceniające walory Gminy, 

trudności doskwierające mieszkańcom, a także oczekiwania i propozycje konkretnych 

działań. W trakcie warsztatu wskazano mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia  

w działalności gminy. Wybierane cechy (aspekty funkcjonowania gminy) można pogrupować 

w wskazując dominujące kierunki w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: 

gospodarczym, społecznym i środowiska.  

 

Uczestnicy badania ankietowego wymieniali cechy Gminy ujęte w czterech obszarach: 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Podsumowanie zebranych informacji zawarto 

w poniższej tabeli. 
 

http://www.stubno.pl/
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Tabela 14. Zestawienie obszarów rozwojowych według odpowiedzi wskazywanych w badaniu 

mocne strony 
 
Wśród mocnych stron (atutów Gminy) 

najwięcej elementów wskazano w obszarze1  

gospodarczym – przy czym były to czynniki 

wynikające przede wszystkim z położenia 

geograficznego a także wskazujące na 

potencjał pracowniczy, nieco mniej 

elementów wskazano w obszarze 

„środowisko” – tu głównie wskazywano 

warunki naturalne, w znacznie mniejszym 

zakresie wskazywano cechy dotyczące 

społeczeństwa – tu głównie pojawiły się 

kwestie inwestycji dla mieszkańców,  

tj. gazyfikacja i kanalizacja. 

 

 

słabe strony 
 
Także czynniki gospodarcze dominowały 

wśród wskazywanych słabych stron.  

Tu wymieniano przede wszystkim 

bezrobocie i brak podmiotów oferujących 

zatrudnienie (słaba przedsiębiorczość, brak 

zakładów) a także niewystarczający stan 

dróg. W nieco mniejszym zakresie 

wskazywano także cechy z obszaru 

społeczeństwo, tu przede wszystkim kwestie 

demograficzne (emigracje młodzieży) oraz 

ubożenie społeczeństwa, małe 

zaangażowanie i mało form spędzania 

wolnego czasu. Sporadycznie pojawiały się 

odpowiedzi, które można zakwalifikować  

do obszaru środowisko (jedna odpowiedź – 

wskazująca na brak  bazy turystycznej  

i sportowej). 

szanse 
 
Wśród szans rozwojowych dominowały 

zagadnienia gospodarcze: położenie 

geograficzne i potencjał zatrudnieniowy,  

a także kwestie z obszaru środowiska –bio-

technologie dla środowiska i eko-rolnictwo. 

 

zagrożenia 
 
Wśród zagrożeń dominowały kwestie 

związane z gospodarką – a konkretnie  

z bezrobociem i trudnościami rynku pracy. 

Niemal tyle samo odpowiedzi mieści się  

w obszarze społecznym, tu dominowały 

zagadnienia demograficzne, związane  

z emigracją młodych ludzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w trakcie badań – patrz: Aneks do Strategii 

 

 

Uczestnicy badania ankietowego wskazywali także na największe osiągnięcia gminy.  

Tu nieznacznie przeważały czynniki, które można umieścić w obszarze ‘społeczeństwo’  

i głównie obejmowały restrukturyzacje w szkołach a także gazyfikację gminy. Wskazywano 

także na przeprowadzone remonty dróg (gospodarka), budowę kanalizacji (środowisko) oraz 

pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł (organizacja usług). Jako przewagę Gminy  

w stosunku do sąsiednich gmin wskazywano najczęściej położenie – blisko autostrady i blisko 

granicy (gospodarka), walory przyrodnicze w tym stawy rybne w Starzawie (środowisko) oraz 

dobre zarządzanie Gminą (organizacja usług). Jako cechy, które są niepowtarzalne, 

wyróżniające Gminę wskazywano wyłącznie elementy środowiska: rzeki, stawy rybne, czyste 
                                                           
1 Dane uzyskane w ankietach pogrupowano w trakcie analizy przypisując do określonego obszaru: gospodarka, 
społeczeństwo, środowisko, turystyka / sport/ rekreacja, organizacja usług społecznych.  
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środowisko, rezerwat Szachownica Kostkowata. Te preferencje respondentów znalazły 

potwierdzenie we wskazaniach odpowiedzi w pytaniach tzw. zamkniętych – za największe 

atuty uznawano przede wszystkim atrakcyjne ceny nieruchomości i położenie w obszarze 

przygranicznym, a w roku 2020 Gmina powinna być utożsamiana z obszarem atrakcyjnym  

ze względu na walory przyrodnicze, z obszarem aktywnych obywateli i wspierającym 

przedsiębiorców. W tabeli oceniającej stan wybranych aspektów funkcjonowania Gminy 

dominowały wskazania: pozytywne oceny stanu infrastruktury technicznej i drogowej, 

infrastruktury kulturalnej i działalność GOK, dostępność sklepów i usług, bezpieczeństwo 

publiczne, współpraca urzędu z mieszkańcami. Raczej negatywnie oceniano stan 

infrastruktury wypoczynkowo – rekreacyjnej i możliwości zagospodarowania czasu wolnego  

i transport zbiorowy. Cechy, które powinny opisywać Gminę to możliwości inwestycyjne  

i możliwości dla rolnictwa. Podobnie oceniono aspekty działalności Gminy w przyszłości  

i obecnie: obecnie charakteryzuje gminę według większości respondentów dobrze rozwinięta 

infrastruktura techniczna i dobre zarządzanie, a w przyszłości Gmina powinna być atrakcyjna 

dla przedsiębiorców i młodych ludzi a także posiadać dobrze funkcjonującą infrastrukturę 

społeczną. Wśród najważniejszych barier dla funkcjonowania przedsiębiorców wskazywano 

ograniczenia nośności mostów, złe położenie, bezrobocie, słabą jakość Internetu i trudności 

demograficzne. Bezrobocie jest także dominującym problemem dla mieszkańców Gminy.  

 

Wśród proponowanych rozwiązań dla zdiagnozowanych trudności respondenci wskazywali 

na potrzebę działań zwiększających możliwości zatrudnieniowe – z jednej strony 

poszukiwanie, przyciąganie inwestorów, a z drugiej wspieranie działalności gospodarczej  

i wpływanie na inicjatywę mieszkańców i np. podnoszenie kwalifikacji. Generalne kierunki 

rozwoju wskazywane przez uczestników badania mieszczą się przede wszystkim w obszarze 

środowiska – a propozycje obejmują rozwój agroturystyki i eko-rolnictwa. 

 

 

Wizja, misja i strategiczne obszary rozwoju 
 

Strategia rozwoju gminy zakłada długoterminową realizację działań w kierunkach 

określonych na podstawie diagnozy. Struktura Strategii oparta jest na wizji – stanowiącej 

wyobrażenie gminy w przyszłości, oraz misji – czyli idei przyświecającej wybranym celom, 

które zostały przyporządkowane do strategicznych obszarów rozwoju. Realizacja Strategii 

obejmie planowanie operacyjne i określenie harmonogramu działań wspieranych 

monitoringiem i ewaluacją zarówno realizowanych zadań jak i zmian w poziomie 

zrównoważonego rozwoju Gminy. 
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WIZJA GMINY STUBNO 

 

Gmina Stubno gminą położoną w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu, 

wykorzystującą swoje walory środowiskowe dla dobra życia jej mieszkańców, 

z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, 

w tym szczególnie w zakresie wykorzystania nowych bio- i eko- technologii 

– stanowi dobre miejsce do pracy i wypoczynku. 

 

 

 

MISJA 

 

Wykorzystywanie potencjału środowiska  

dla rozwoju gospodarczego i dogodnego życia mieszkańców  

oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez rozbudowę  bio- i eko- technologii. 

 

 

 

 

 

STRATEGICZNE OBSZARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBSZAR SPOŁECZNY 

  

Gmina stwarza swoim 

mieszkańcom warunki 

sprzyjające rozwojowi 

osobistemu,  społecznemu  

i zawodowemu a także 

przeciwdziała marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu. 

1. OBSZAR GOSPODARCZY 

 

Gmina Stubno zapewnia 

przedsiębiorcom możliwość 

działalności i dąży do tego, 

aby być w pełni wyposażoną 

w infrastrukturę techniczna  

i zapewniać miejsca pracy 

mieszkańcom.  

3. OBSZAR ŚRODOWISKOWY 

 

Gmina realizuje swoje cele  

z poszanowaniem środowiska  

i zachowaniem jego walorów 

dla przyszłych pokoleń.  

4. OBSZAR INSTYTUCJONALNY 

 

Gmina Stubno jest dobrze zarządzana, gospodarna, a w realizowane działania i proces decyzyjny włącza 

mieszkańców, jednocześnie dąży do rozwoju e-usług usprawniających jej funkcjonowanie. 

http://www.stubno.pl/
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Cele 
 

Gmina Stubno dąży do poprawy warunków gospodarczych i sytuacji społecznej mieszkańców 

przy zachowaniu walorów środowiska. Planowany rozwój jest długofalowym procesem, 

którego osiągnięcie będzie możliwe przy uwzględnieniu celów czwartego, horyzontalnego 

obszaru – rozwoju instytucjonalnego. Kierunki rozwoju Gminy będą uwzględniane podczas 

realizacji wszystkich działań Gminy, a cele zrównoważonego rozwoju będą realizowane 

poprzez uwzględnianie ich w stałych dokumentach planistycznych Gminy i podejmowanych 

bieżących działaniach. Zakładane cele i przyświecająca im misja działania Gminy będą 

realizowane przy wykorzystywaniu wszelkich możliwych środków i zasobów, dostępnych 

zarówno obecnie jak i w przyszłości.  

 

 

1. Obszar: Gospodarka 

Cel 1.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej (komunikacyjnej) 

Cel 1.2. Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy i rozwijanie 

przedsiębiorczości 

Cel 1.3. Promocja gospodarcza gminy 

 

2. Obszar: Społeczeństwo  

Cel 2.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej dla mieszkańców  

Cel 2.2. Zapewnienie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także stworzenie 

warunków dla rekreacji dla dorosłych mieszkańców gminy 

Cel 2.3. Wspieranie aktywności kulturalnej 

 

3. Obszar: Środowisko 

Cel 3.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska (np. sieci 

kanalizacyjnej i odnawialne źródła energii - OZE) 

Cel 3.2. Rozwijanie ekologicznego rolnictwa na terenie Gminy 

Cel 3.3. Wykorzystanie potencjału środowiska dla rozwoju turystyki i promocji gminy 

Cel 3.4. Troska o zabytki i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 

4. Obszar: Rozwój instytucjonalny 

Cel 4.1. Rozwijanie współpracy samorządu z mieszkańcami poprzez wykorzystywanie 

mechanizmów partycypacji społecznej. 

Cel 4.2.Wzmacnianie samorządności mieszkańców poprzez wsparcie rozwoju i działalności 

organizacji pozarządowych. 

Cel 4.3. Podnoszenie kompetencji urzędników i funkcjonalności Urzędu w służbie 

mieszkańcom i inwestorom. 

 

 

http://www.stubno.pl/
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Obszar gospodarczy grupuje działania związane z potencjałem ekonomicznym gminy. 

Zakładany jest dalszy rozwój szeroko pojętej infrastruktury technicznej, obejmującej ciągi 

komunikacyjne i infrastrukturę dla pieszych jak i wspieranie przedsiębiorczości, a szczególnie 

– inicjatyw ukierunkowanych na utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach działań 

gospodarczych realizowana będzie także promocja gminy, w tym prezentowanie gminy jako 

miejsca przyjaznego inwestorom, z atrakcyjnym otoczeniem naturalnym i potencjałem 

kapitału społecznego.  

 

Cele w obszarze społecznym obejmują wszelkie działania ukierunkowane na poprawę jakości 

i poziomu życia mieszkańców, w tym budowę i remonty budynków użyteczności publicznej 

oraz rozwijanie form aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji. 

Jednocześnie Gmina dąży do zmniejszania problemów społecznych, szczególnie bezrobocia, 

niekorzystnej sytuacji demograficznej i braku perspektyw rozwojowych dla młodzieży. 

 

Obszar środowiska zawiera wszelkie działania ukierunkowane na ochronę środowiska 

naturalnego, na rozwijanie możliwości wykorzystywania zasobów i walorów natury w sposób 

nie dewastacyjny (np. na potrzeby rozwijania turystyki czy przedsięwzięć gospodarczych itp.) 

a także rozwijanie technologii odnawialnych źródeł energii.  

 

W obszarze rozwoju instytucjonalnego zawierają się wszelkie działania rozwijające dobre 

zarządzanie partycypacyjne, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców  i uwzględnianie 

ich opinii poprzez konsultacje w organizacjami obywatelskimi, a także rozwój elektronicznych 

usług w urzędzie i zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców. 

 

 

Wdrażanie Strategii 

 

Strategia Rozwoju wskazuje kierunki działań, które są wyzwaniem dla całej lokalnej 

społeczności – dla administracji samorządowej i wszystkich instytucji i organizacji, które 

mogą być jej partnerem. Wdrażanie Strategii jest długotrwałym procesem, włączającym 

szerokie grono interesariuszy (jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, etc.). Wdrażanie Strategii powinno być 

realizowane w kolejnych zadaniach: 

- wskazanie przez Wójta Gminy osoby lub zespołu osób odpowiedzialnych  

za wdrażanie Strategii, 

- określenie szczegółowych zadań wraz z podziałem kompetencyjnym, 

- upowszechnianie założeń Strategii i uwzględnianie obszarów strategicznych  

w podejmowanych kolejnych działaniach gminy, 

- systematyczny monitoring i ewaluacja założeń zrównoważonego rozwoju.  

 

Realizację Strategii można scharakteryzować w formie wykresu obejmującego określone 

etapy zarządzania strategicznego. 

http://www.stubno.pl/
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Rysunek 1. Etapy procesu zarządzania strategicznego w realizacji strategii 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna 

Wolters Kluwers busines 

 

Zadania wskazywane do realizacji Strategii powinny być realizowane przez Zespół 

Wdrażający Strategię koordynowany przez wójta gminy. Podstawowe zadania Zespołu to: 

- koordynacja współpracy pomiędzy interesariuszami, 

- uspójnianie kluczowych dokumentów i zapisywanych w nich działań (jak np. plany 

zagospodarowania przestrzennego, strategie branżowe, plany inwestycyjne, program 

ochrony środowiska, program współpracy z organizacjami pozarządowymi etc.), 

- monitorowanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego gminy i opracowywanie 

okresowych raportów wraz z rekomendacjami dalszych działań, 

- budowanie atmosfery współpracy wśród partnerów realizujących określone zadania. 

 

Odrębnym działaniem towarzyszącym realizacji założeń Strategii powinno być jej 

upowszechnianie wśród społeczności lokalnej oraz stałe pozyskiwanie kolejnych partnerów 

do jej realizacji. Potencjalnymi partnerami są: 

- Radni Gminy, Sołtysi, pracownicy jednostek pomocniczych i organizacyjnych, 

- posłowie i senatorowie reprezentujący region, 

- przedstawiciele sektora gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy), instytucje otoczenia 

biznesu, instytucje szkoleniowe z regionu, 

- wyższe uczelnie działające w regionie, 

- organizacje pozarządowe i kościelne z terenu gminy, Urząd Pracy, placówki edukacyjne. 

 

Upowszechnianie Strategii wśród lokalnej społeczności może obejmować: 

- poinformowanie o zakończeniu prac, 

- zaprezentowanie założeń strategicznych oraz planowanych działań (wdrażania Strategii), 

- przybliżanie roli funduszy unijnych i możliwości ich wykorzystania w kontekście realizacji 

założeń Strategii. 

 

Pożądanym aspektem jest prowadzenie dyskusji społecznej dotyczącej osiągania założeń 

zrównoważonego rozwoju Gminy. Optymalne jest budowanie partnerstw branżowych – 

http://www.stubno.pl/
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włączających wymienionych powyżej interesariuszy – w celu realizacji wybranych działań. 

Ponadto, wskazanym jest poszukiwanie dobrych praktyk rozwojowych wśród innych 

jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w tematycznych konferencjach  

i seminariach organizowanych dla przedstawicieli administracji samorządowej a także 

nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wybranymi ze względu 

na podobieństwo potencjałów lub przyjętych kierunków działania.  

 

 

Monitorowanie i okresowa ocena Strategii 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem zawierającym 

kierunki rozwoju i wskazującym obszary kluczowe dla tego rozwoju, jednak aby móc oceniać 

jej wdrażanie należy przyjąć określony sposób monitorowania. Monitorowanie realizacji 

powinno być maksymalnie użyteczne, czyli powinno przekładać się na wnioski i być 

podstawą dla ewentualnej korekty planowanych działań. Schemat działania widoczny jest  

na poniższym rysunku. 

 
Rysunek 2. Etapy procesu zarządzania strategicznego w kontroli strategicznej 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna 

Wolters Kluwers busines 

 

Optymalnym jest monitorowanie zmian w obszarach zrównoważonego rozwoju (zmiany  

w poziomie zrównoważonego rozwoju na podstawie przyjętych wskaźników)2 oraz 

monitorowanie procesu wdrażania Strategii – także w oparciu o zestaw wskaźników 

obrazujących zakres stosowania założeń strategicznych. Monitorowanie powinno być 

procesem stałym, realizowanym poprzez cykliczną weryfikację wartości przyjętych 

wskaźników oraz ich analizę i rekomendację dalszych działań na podstawie wniosków. 

Poniżej zawarta tabela jest narzędziem monitorowania wdrażania Strategii – należy 

rokrocznie zebrać dane (dopisując co rok kolejną kolumnę tabeli), minimum co cztery lata 

należy dokonać podsumowania zebranych danych – jeśli ich wartości będą utrzymywały się 

na niskim poziomie – będzie to oznaczało, że założenia Strategii nie są wdrażane, a tym 

samym będzie to oznaczało potrzebę opracowania i wdrożenia rekomendacji 

usprawniających wdrażanie Strategii.   

                                                           
2 Przykładowe narzędzie do monitorowania zmian w poziomie zrównoważonego rozwoju zawarto w Aneksie  
do Strategii. 
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Tabela 15. Karta monitorowania realizacji Strategii – Część A 

Część A –  
wskaźniki ilościowe wdrażania Strategii 

2014 
zakładana 
wartość 
w 2015 r.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

zakładana 
wartość 
docelowa 
w 2020 r. 

1. Ile razy odniesiono się do realizacji 
Strategii w budżecie Gminy na kolejny rok? 

0 11  

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

42 

2. Ile razy odniesiono się do realizacji celów 
Strategii w Programie Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi? 

0 11  

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

42 

3. Ile razy analizowano podczas sesji Rady 
Gminy osiąganie celów zakładanych  
w Strategii? 

0 1  

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

43 

4. Jak często odbywały się spotkania osób 
odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii? 

0 1  

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

43 

5. Jak często przedstawiano opinii publicznej 
rezultaty realizacji celów zawartych  
w Strategii? 

0 1  

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

……………… 

14 

Data  

 
nie dotyczy nie dotyczy  

…………… 
 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

nie dotyczy 

Podpis osoby opracowującej nie dotyczy nie dotyczy  
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

nie dotyczy 
 

n W kolejnym roku należy dodać kolumnę dla kolejnego okresu: 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. 
1 Zapisano co najmniej ogólną  realizację działań ukierunkowanych na osiągnięcie zakładanych celów 
2 Uwzględniono co najmniej realizację celów z każdego obszaru strategicznego 
3 Średnio raz na kwartał dokonano podsumowania zrealizowanych i planowanych działań odnosząc je do założeń Strategii 
4 Minimum raz w roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu wniosków z części jakościowej monitoringu 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 16. Karta monitorowania realizacji Strategii – Część B  

Część B –  wskaźniki jakościowe wdrażania Strategii Roka, którego dotyczy ocena  ..……………………............................……… 

1. Jak często i z czyjej inicjatywy poruszano 
kwestię wdrażania Strategii podczas Sesji 
Rady Gminy? W jakim zakresie? Czy podjęto 
jakieś ustalenia związane z realizacją 
zamierzeń strategicznych? 

 

2. Czy odbywały się spotkania interesariuszy, 
które obejmowałyby dyskusję nad realizacją 
kierunków strategicznych? Jak często? Jakie  
to były grupy? 

 

 

3. Czy w porównaniu z rokiem poprzednim 
nastąpiło odniesienie do dotychczas ustaleń  
lub kontynuacja rozpoczętych działań? Jeśli 
tak – jakich? Jeśli nie – dlaczego? 

 

 

 

 

4. Czy jakieś cele zawarte w Strategii zostały  
w pełni osiągnięte? Czy jakieś cele należy 
zmienić lub dodać nowe? Jeśli tak – jakie? 

 

 

 

 

5. Czy wystąpiły trudności we wdrażaniu 
Strategii (realizacji działań, osiąganiu celów, 
włączaniu innych podmiotów w realizację)? 
Jeśli tak – jakie? 

 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje (propozycje zmian  
w zapisach Strategii lub zmian w działaniach 
wdrażających Strategię) 

 

 

 

 

 

 

Data 
sporządzenia …………………………………………….……….. 

Podpis osoby 
opracowującej …………………………………………….……………………………………… 

a Karta jest dla oceny jednego roku 

Źródło: Opracowanie własne 

http://www.stubno.pl/


 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY STUBNO 
 

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

 

Strona 23 z 25 

Założenia do aktualizacji Strategii  
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest dokumentem zawierającym opisane kierunki 

działania Gminy i cele, których osiągnięcie przyczyni się do pożądanego rozwoju Gminy. 

Dokument Strategii powinien zawierać wytyczne aktualne, potrzebne i osiągalne, dlatego też 

dopuszcza się wprowadzanie zmian aktualizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do celów  

i/ lub działań, gdy: 

1. Nastąpi rok 2020, 

2. Takie będą rekomendacje wynikające z monitoringu wdrażania Strategii, 

3. Postulat zmian w Strategii zostanie sformułowany i przedstawiony podczas sesji 

Rady Gminy przez grupę reprezentującą mieszkańców (np. przedstawicieli organizacji 

pozarządowej, kościelnej lub instytucji działającej na terenie Gminy itp.). 

 

Organizacja lub instytucja wnioskująca o dokonanie zmian w Strategii powinna określić: 

- powód (potrzebę) dokonania zmian, 

- zakres zmian (np. propozycję nowego zapisu), 

- tryb przeprowadzenia zmian (szczególnie osoby odpowiedzialne za sformułowanie nowego 

dokumentu Strategii oraz – o ile to będzie potrzebne – także przeprowadzenie badań). 

Sposób finansowania działań związanych z aktualizacją Strategii zostanie ustalony przez Radę 

Gminy. 

 

Potencjalne źródła dodatkowego finansowania działań Gminy 
 

Strategia hierarchizuje i systematyzuje potencjalne działania, leżące w obszarze zadań 

własnych gminy, co niejako wskazuje, że podstawowym źródłem finansowania zakładanych 

działań jest budżet gminy i /lub pozyskiwane przez gminę środki unijne na realizację działań 

samorządów. Niemniej, dostępne są także inne źródła finansowania przedsięwzięć 

realizowanych w gminach, a wśród nich: 

 

Państwowe  Fundusze  Celowe  udzielane  w  postaci  dotacji,  pożyczek i refundacji, w tym: 

- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, 

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Strategie rządowe, w tym: 

- Strategia  innowacyjności  i  efektywności  gospodarki, 

- Strategia  rozwoju kapitału  ludzkiego, 

- Strategia  rozwoju  transportu, 

- Strategia  bezpieczeństwo  energetyczne  i  środowisko, 
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- Strategia  sprawne  państwo, 

- Strategia  rozwoju  kapitału  społecznego, 

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

- Strategia  rozwoju  systemu  bezpieczeństwa  narodowego RP, 

- Strategia  zrównoważonego  rozwoju  wsi,  rolnictwa  i  rybactwa, 

- programy rządowe (jak np. Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków 

Funduszu Dopłat itp.). 

 

Mechanizm  Finansowy  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  który zawiera środki  

pochodzące  z  Norwegii (97% ogółu przyznanych środków),  Liechtensteinu  oraz  Islandii: 

- Program: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, 

- Program: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

- Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

- Program: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 

- Program: Lokalne  i  regionalne  inicjatywy  na  rzecz  zmniejszenia nierówności i 

promowania spójności społecznej, 

- Program: Poprawa  i  lepsze  dostosowanie  ochrony  zdrowia  do  trendów demografii, 

- Program: Konserwacja  i  rewitalizacja  dziedzictwa  kulturowego i naturalnego, 

- Program: Promocja  różnorodności  w  kulturze  i  sztuce  w  ramach europejskiego 

dziedzictwa kulturowego (program partnerski). 

 

Norweski  Mechanizm  Finansowy  dotowany z  budżetu norweskiego, który obejmuje: 

-  Program: Wsparcie  rozwoju  i  szerokiego  stosowania  technologii  CCS w Polsce, 

-  Program: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, 

-  Program: Norwesko-Polska Współpraca Badawcza (program partnerski), 

-  Program: Norwesko-Polski Program Stypendialny (program partnerski), 

-  Program:  Poprawa  i  lepsze  dostosowanie  ochrony  zdrowia  do  trendów 

demograficzno-epidemiologicznych, 

-  Program: Ograniczanie  społecznych  nierówności  w  zdrowiu  (program  

partnerski), 

-  Program: Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  i  przemocy  ze  względu  

na płeć, 

-  Program: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  

i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 

przestępczych, 

-  Program: Budowanie  potencjału  instytucjonalnego  i  współpraca w obszarze  wymiaru  

sprawiedliwości/  Poprawa  skuteczności  wymiaru sprawiedliwości, 

-  Program: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych. 

 

Alternatywę  finansową  dla  ograniczonych  możliwości  inwestycyjnych  gminy stanowić  

może  partnerstwo  publiczno-prywatne,  które  pozwala  na  zaangażowanie środków 

prywatnych oraz sektora finansów publicznych, we wspólne przedsięwzięcia służące 

http://www.stubno.pl/


 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY STUBNO 
 

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

 

Strona 25 z 25 

rozwojowi gospodarczemu. W prawie polskim ramy prawne PPP wyznaczają dwie ustawy, 

regulujące współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych: 

-  ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o PPP,  

-  ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o Koncesjach. 

Obie  wyżej  wymienione  ustawy  w  zamierzeniu  ustawodawcy  mają  ułatwić wykonywanie  

zadań  publicznych  na  zasadzie  kooperacji  sektorów  publicznego i prywatnego w Polsce. 

 

 

 

*** 
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