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Preambuła  
 

 Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych 

warunków sprawnego i efektywnego zarządzania gminą. Planowanie 

pomaga bardziej wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać 

problemy, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości, aby 

odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Opracowany plan 

strategiczny umoŜliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłoŜenie w czasie 

planowanych działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad 

hoc, nie powiązanych ze sobą logicznie i nie wpisujących się w ciąg 

przyczynowo – skutkowy. Strategia rozwoju gminy pokazuje, Ŝe planowane 

do realizacji zadania są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju.  

 

 Planowanie strategiczne rozwoju Gminy Puchaczów prowadzone jest 

systematycznie od kilku lat. Wyrazem tego rodzaju polityki podjętej przez 

gminę są wypracowane i wdraŜane dokumenty strategiczne, jak: 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Puchaczów, 2002; 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, 2007; 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Puchaczów, Biuro Projektowo 

– Doradcze „EKOPROFIL”, 2006; 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puchaczów, Biuro 

Projektowo – Doradcze „EKOPROFIL”, 2006. 

 

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 

2007 – 2015 ma na celu weryfikację i aktualizację planów strategicznych 

gminy w kontekście uwarunkowań nowego okresu programowania 

środków z Funduszy Unijnych na lata 2007 – 2013.  
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I.  CEL,  METODOLOGIA  I  HORYZONT  CZASOWY  
STRATEGII  
 

 

 Strategia rozwoju stanowi instrument prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego polityki rozwoju. Jest dokumentem 

długookresowym, określającym generalny kierunek działania gminy oraz 

przedstawiającym metody i narzędzia jego wdraŜania. Ze względu na swój 

otwarty charakter – moŜliwość aktualizacji i zmian – proces planowania 

strategicznego pozwala na elastyczne dostosowywanie i korygowanie 

celów strategicznych w kontekście zmieniających się uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych gminy.   

 

 Strategie rozwoju lokalnego zostały usankcjonowane w art. 9 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 roku „O zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.  

 Zatem opracowanie strategii rozwoju jest podstawowym zadaniem, 

które stoi przed samorządem gminy. Waga tego dokumentu wynika ze 

znaczenia celów, którym strategia słuŜy. Są nimi: 

• planowanie własnych działań samorządu; 

• pozyskiwanie wsparcia ze strony rządu i środków z Unii Europejskiej;  

• organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich instytucji i społeczności 

lokalnej, zaangaŜowanych w rozwój gminy.  

 

Strategia rozwoju lokalnego moŜe być określona jako koncepcja 

działania zmierzającego do zrównowaŜonego i długotrwałego rozwoju, 

przedstawiona w formie zwartego dokumentu zawierającego procedury 

osiągania zamierzonych celów. Dokument taki powinien składać się z: 

diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, celu 

strategicznego i celów pośrednich, części dotyczącej sposobu realizacji 
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złoŜonych celów, z wyszczególnieniem roli poszczególnych podmiotów, 

mechanizmu monitorowania i korygowania wdraŜanej strategii. Dla 

efektywności realizowanej strategii istotne znaczenie posiada 

zaangaŜowanie w proces jej opracowywania przedstawicieli wszystkich 

znaczących instytucji i grup interesów w regionie. Strategia jest 

dokumentem, który jest punktem wyjścia do opracowania planu finansowo 

– rzeczowego, czyli ustalenia, na jakie działania i w jakiej wartości będą 

wydatkowane środki publiczne, którymi dysponuje samorząd.  

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 

2007 – 2015 opracowana została przy zastosowaniu następującej 

metodologii:  

 

 I. Część diagnostyczna  

• analiza opisowa gminy w róŜnych aspektach: połoŜenie 

geograficzne, zasoby naturalne, sfera i infrastruktura społeczna, 

infrastruktura techniczna, sfera gospodarcza, zarządzanie, itd.; 

• analiza SWOT, określenie głównych problemów i uwarunkowań;  

• sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

 

II. Część strategiczna  

• określenie misji, wizji i celu generalnego strategii; 

• wskazanie priorytetów rozwoju oraz celów strategicznych; 

• wskazanie celów operacyjnych i zadań; 

• opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kontekście 

moŜliwości budŜetu gminy; 

• określenie systemu wdraŜania i monitorowania.  

 

Nieodłącznym elementem i walorem zastosowanej metodologii jest 

partycypacja społeczna w procesie opracowywania strategii. Dzięki temu 

strategia uwzględnia potrzeby społeczne i ma wsparcie lokalnej 

społeczności w fazie jej wdraŜania. 
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Planowanie rozwoju gminy na szczeblu lokalnym umoŜliwia: 

• Uwypuklenie interesów społeczności lokalnej; 

• Zapewnienie mieszkańcom, a takŜe podmiotom gospodarczym 

poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji; 

• Eliminację lub złagodzenie konfliktów w rozwoju gminy; 

• Zapewnienie takiego rozwoju gospodarczego, społecznego  

i środowiskowego gminy, który nie zakłóci form ekorozwoju; 

• Podniesienie walorów gminy w aspekcie kulturowym, turystycznym, 

gospodarczym; 

• Tworzenie korzystnego wizerunku gminy; 

• Zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych;  

• Zapewnienie racjonalnego budŜetu w stosunku do potrzeb  

i moŜliwości gminy; 

• MoŜliwość pozyskania środków pozabudŜetowych na finansowanie 

przedsięwzięć słuŜących rozwojowi gminy; 

• Zapewnienie mobilności działania w zakresie realizacji zarówno 

zadań obligatoryjnych, jak i zadań fakultatywnych samorządu 

lokalnego we współpracy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, jak teŜ partnerami społecznymi.  

 

II.  DIAGNOZA  STRATEGICZNA   

 

1. Przestrzeń  i  środowisko  
 

Zakres analizy: 
• Umiejscowienie gminy w województwie i kraju; 
• Charakterystyka sieci osadniczej; 
• Opis zasobów naturalnych; 
• Opis zasobów kulturowych.  
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PołoŜenie gminy  

 

 Gmina Puchaczów połoŜona jest w powiecie łęczyńskim, w 

Województwie Lubelskim, we wschodniej części kraju. Powiat Łęczyński 

utworzony został od 1 stycznia 1999 roku, a w jego skład poza Gminą 

Puchaczów wschodzą gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów i Spiczyn.  

Mapa Województwa Lubelskiego z podziałem na powiaty  

 

Źródło: www.lubelskie.pl 

Gminy powiatu łęczyńskiego 

 

 

Źródło: www.lubelskie.pl 
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Powierzchnia Gminy Puchaczów obejmuje 91 km2, a liczba 

mieszkańców wynosi 4 884 osób. Puchaczów jest oddalony jest od Lublina 

o 30 km, a od Łęcznej o 7 km. Przez teren gminy przebiega droga krajowa 

nr 82. Największym zakładem przemysłowym jest nowoczesna  

i dochodowa Kopalnia Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A. 

Pod względem geograficznym Gmina Puchaczów połoŜona jest w 

obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Łęczyńsko – 

Włodawskiego oraz Równiny Dorohuskiej, naleŜących do Polesia 

Lubelskiego i WyŜyny Lubelskiej. Obszary tych jednostek rozdzielone są 

doliną rzeki Świnki, która przecina centralnie teren gminy na kierunku 

wschód – zachód. Miejscowość gminna Puchaczów leŜy na trzydziestym 

piątym kilometrze drogi krajowej Lublin – Włodawa.  

 

 

Charakterystyka sieci osadniczej  

 

Gminę Puchaczów stanowi 15 miejscowości: Albertów, Bogdanka, 

Brzeziny, Ciechanki, Jasieniec, Nadrybie Dwór, Nadrybie Ukazowe, 

Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola 

Wesołówka, Zawadów. 

 Są to miejscowości o charakterze wiejskim i zabudowie w duŜej 

części rozproszonej. Z uwagi na rozmieszczenie przestrzenne moŜna jednak 

wyróŜnić w gminie trzy wyraźne obszary o zwartej zabudowie: 

• ciąg osadniczy wzdłuŜ drogi krajowej Lublin – Włodawa, utworzony 

przez miejscowości Puchaczów, Turowola, Stara Wieś, Brzeziny, 

Wesołówka i Albertów; 

• ciąg miejscowości połoŜonych w południowej części gminy tj. 

Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Jasieniec i Zawadów; 
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• ciąg miejscowości połoŜonych w północno – wschodniej części 

gminy tj. Bogdanka, Nadrybie Wieś, Nadrybie Dwór i Nadrybie 

Ukazowe. 

 

Wszystkie wymienione miejscowości gminy tworzą typ zabudowy 

gospodarskiej,  

z wyjątkiem samego Puchaczowa, który ze względu na zaszłości 

historyczne prezentuje miejski układ zabudowy. 

 Obecnie na terenie gminy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

jest skoncentrowana głównie w miejscowościach Kolonia Turowola  

i Puchaczów, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje  

w Puchaczowie, natomiast w pozostałych miejscowościach posesje mają 

charakter zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.  

 

 Układ przestrzenny osadnictwa w terenie Gminy Puchaczów 

ukształtowany został poprzez rozwój historyczny tego obszaru i moŜna tu 

wyróŜnić trzy najstarsze ośrodki osadnicze: 

• północny, wokół dóbr w Nadrybiu, który w XIX w. skupiał 

następujące jednostki przestrzenno – organizacyjne: folwarki  

w Nadrybiu i Józefinie, wsie Nadrybie, Majdan, Przymiarki, Ostrów, 

Zaróbka oraz kolonie Janowiec i Wólka (część z wymienionych 

miejscowości naleŜy obecnie do gminy Cyców). W obecnych 

czasach jest to ciąg miejscowości leŜących w północno – 

wschodniej części Gminy Puchaczów, tj. Bogdanka, Nadrybie Wieś, 

Nadrybie Dwór i Nadrybie Ukazowe; 

• centralny – zorganizowany wokół Puchaczowa, który w drugiej 

połowie XIX stulecia skupiał następujące jednostki przestrzenno – 

organizacyjne: folwarki w Brzezinach, Turowoli i Wesołówce oraz 

nomenklatury w Malinówce, Kępie oraz Skłopotowie – obecnie są to 
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następujące miejscowości: Puchaczów, Turowola, Stara Wieś, 

Brzeziny, Wesołówka i Albertów. 

• południowy – z Ciechankami i Ostrówkiem, które związane były  

z dobrami klucza łańcuchowskiego oraz połoŜoną w pobliŜu Szpicą 

– obecnie są to miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, 

Jasieniec i Zawadów. 

 

W czasach współczesnych wyznacznikiem stref gospodarczych na 

terenie Gminy Puchaczów jest zlokalizowana w jej północnej części 

Kopalnia Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Dzięki 

istnieniu Kopalni rozwinęły się na terenie gminy takŜe inne firmy 

bezpośrednio współpracujące z kopalnią, które zajmują się przede 

wszystkim handlem węglem, produkcją i handlem cegły klinkierowej oraz 

bezpośrednią obsługą techniczną kopalni. Pomimo tego naleŜy uznać, Ŝe 

Gmina Puchaczów ma charakter rolniczy.  

 

 Historia  

 

Początków Puchaczowa jako osady naleŜy doszukiwać się w XIV 

wieku, a jej rozwój naleŜy łączyć z faktem przyłączenia do Polski księstwa 

halicko - włodzimierskiego przez Władysława Łokietka, co przesunęło 

granice państwa daleko na wschód, a tym samym skończył się okres 

pogranicznego połoŜenia tych ziem. 

Puchaczów otrzymał prawa miejskie w 1527 roku od króla Zygmunta I 

Starego. Lokowany na prawie niemieckim, uzyskał przywilej na trzy jarmarki 

doroczne i jeden targ cotygodniowy. Miasto osadzono na gruntach 

Mniskiej Łęcznej, a dotychczasową wieś zaczęto odtąd nazywać Starą 

Wsią. Nazwa miejscowości utoŜsamiana z legendarnym „Puchaczem”, 

pochodzi od nazwiska „Puhaczowski” – pierwszego zarządcy dóbr. 

Znaczący wpływ na losy miasta miał okres powstania styczniowego, 

do którego czynnie przyłączyła się ludność Puchaczowa zachęcana przez 
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braci Kazimierza i Jana Bogdanowiczów, właścicieli dóbr Bogdanka. 

Bogdanowicze zasłynęli jako przywódcy walki o niepodległość kraju. Za 

wspieranie powstania i czynny w nim udział mieszkańców Puchaczowa,  

w 1869r. władze carskie pozbawiły Puchaczów praw miejskich. W roku 1880 

poŜar niemal całkowicie zniszczył Puchaczów, co ostatecznie przesądziło o 

jego upadku. Kolejnych spustoszeń osady dokonała I i II wojna światowa. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, iŜ na terenie Puchaczowa i okolic 

funkcjonował Związek Walki Zbrojnej, później AK i Narodowe Siły Zbrojne.  

Pamiętnym wydarzeniem dla mieszkańców Puchaczowa była bitwa 

z Niemcami w ramach „Akcji Burza”, która zbiegła się z wyzwoleniem 

Puchaczowa, które miało miejsce 21 lipca 1944 roku. Wydarzenia te 

upamiętnia tablica wmurowana na ścianie kościoła parafialnego w 

Puchaczowie. 

 
Panorama Puchaczowa 

 

Czas nowego przebudzenia gospodarczego oraz szeregu przemian 

w kulturze i świadomości mieszkańców Puchaczowa nastąpił z chwilą 

rozpoczęcia budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Bogdance. 

Obecnie kopalnia w Bogdance jest jednym z największych zakładów 

przemysłowych Lubelszczyzny. W samym Puchaczowie na szczególną 

uwagę zasługuje XVIII wieczny kościół o wnętrzu głównie barokowym, 

zaliczany do zabytków klasy 0. Ponadto funkcjonuje tu jeden  
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z najnowocześniejszych w kraju Zakładów Opieki Zdrowotnej, w którym 

uruchomiony został Oddział Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej 

świadczący usługi w zakresie: hydroterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, 

ultradźwięków, masaŜy oraz kąpieli czterokomorowych i okładów 

parafinowych. MłodzieŜ szkolna uczy się w gimnazjum, trzech szkołach 

podstawowych oraz w czterech punktach filialnych, działa równieŜ Liceum 

Ogólnokształcące. Doskonałe warunki oraz fachową opiekę mają równieŜ 

przedszkolaki. Funkcjonują takŜe liczne podmioty gospodarcze, działa 

równieŜ Gminny Ośrodek Kultury, oraz Biblioteka Gminna. Ponadto przez 

Puchaczów przebiega jeden z głównych szlaków wypadowych na 

pobliskie Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie. 

 

 

Zasoby środowiska przyrodniczego 

Budowa geologiczna 

 

PodłoŜe geologiczne terenu Gminy Puchaczów stanowi zrębowa 

strefa platformy wschodnioeuropejskiej, na której zalegają skały 

paleozoiczne. Wśród nich największe znaczenie mają węglonośne osady 

górnego karbonu. Serie paleozoiczne pokrywają utwory jury i kredy, które 

wykształciły się głównie w postaci skał węglanowych. Osady ery 

mezozoicznej pokrywają bezpośrednio utwory czwartorzędowe 

pochodzenia polodowcowego oraz holoceńskie osady deluwialne. Tereny 

połoŜone w północnej części gminy wykazują cechy charakterystyczne 

dla krajobrazu poleskiego: torfowiska, zarośla łozowe – dodatkowo 

urozmaicone ostańcami kredowymi o łagodnych płaskich grzbietach. 

Część centralna i południowa gminy znajduje się w strefie Pagórów 

Chełmskich i Równiny Dorohuskiej, naleŜących WyŜyny Lubelskiej. PrzewaŜa 

tu falista i pagórkowata rzeźba terenu, którą urozmaicają formy krasu 

powierzchniowego – wertepy, porośnięte roślinnością łąkową i bagienną.  
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Rzeźba terenu 

 

 Rzeźba terenu Gminy Puchaczów ma charakter równinno – falisty,  

o niewielkich deniwelacjach i ukształtowała się w oparciu o cechy 

podłoŜa geologicznego oraz procesy klimatyczne. Wysokości bezwzględne 

są mało zróŜnicowane i wynoszą od 182 do 195 m n.p.m. Sam krajobraz ma 

charakter często nazywany „poleskim”, poniewaŜ cechują go elementy 

najniŜej połoŜone – łagodne doliny rzeczne: Świnki, Wieprza, Mogielnicy 

oraz organiczne równiny akumulacyjne, które są najczęściej 

wykorzystywane jako uŜytki zielone, często podmokłe z jeziorami  

i torfowiskami. Kontrastują one z typowymi rolniczymi obszarami 

międzydolinnymi, gdzie dominują pola uprawne z niewielkimi 

powierzchniami lasów. W części centralnej i południowej gminy zaznaczają 

się cechy rzeźby terenu charakterystyczne dla WyŜyny Lubelskiej – teren 

falisty, krasowe wertepy oraz lessowe wąwozy.  

Natomiast w północnej części gminy, na obszarze oddziaływania 

Kopalni Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. nastąpiły 

istotne zmiany w naturalnej rzeźbie terenu poprzez: 

• utworzenie hałdy z tzw. skały płonnej, którą stanowią odpady skalne 

przy wydobywaniu węgla – obecnie hałda stanowi wyraźnie 

odznaczające się od otoczenia rozległe wzgórze, częściowo 

porośnięte zasadzonym lasem; 

• tworzenie się naturalnych obniŜeń terenu poprzez osiadanie terenów 

połoŜonych nad wyrobiskami węgla – obniŜenia te tworzą 

niejednokrotnie zalewiska wodne poprzez wysączanie się na 

obniŜone podłoŜe wód gruntowych.  

Zatem podstawowe skutki funkcjonowania zagłębia węglowego dla 

krajobrazu to deformacje powierzchni ziemi w postaci niecek 

wypełnionych wodą, zapadlisk, obniŜeń terenu oraz rozrastanie się hałdy 

skały płonnej.  
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Wody 

 

 Sieć wodną Gminy Puchaczów stanowią rzeki, jeziora, treny 

zabagnione oraz sieć kanałów i rowów melioracyjnych.  

Obszar gminy w zdecydowanej większości odwadniany jest przez 

dwa prawobrzeŜne dopływy rzeki Wieprz: Świnkę i Mogielnicę, których 

długość w granicach gminy wynosi 14,3 km oraz 6,75 km. Tylko niewielki 

fragment północnej części gminy znajduje się w zlewni Piwonii, ale sama 

rzeka płynie juŜ poza obszarem gminy. Niewielki fragment gminy w 

południowo – zachodniej części znajduje się w dolinie Wieprza.  

 

 
 

Dolina rzeki Świnki 
 

WaŜnym elementem hydrosfery, podnoszącym jednocześnie walory 

przyrodnicze  

i krajobrazowe obszaru, są jeziora. W obrębie gminy znajdują się trzy jeziora: 

Turowolskie, Nadrybie i Uściwierzek.  

 Jezioro Nadrybie – o powierzchni 39,9 ha oraz głębokości do 1,0 m 

jest przykładem jeziora eutroficznego, w zaawansowanym stadium 

zarastania. Jezioro jest niemalŜe niedostępne z uwagi na okalające je 

tereny zabagnione. Pod względem przyrodniczym gromadzi cenne zasoby 
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flory i fauny. Jezioro nie posiada walorów rekreacyjnych poza moŜliwością 

dokonywania połowów ryb.  

 Jezioro Turowolskie posiada powierzchnię 3 ha i głębokość 0,5 m. 

Jezioro nie jest wykorzystywane rekreacyjnie, ani gospodarczo.  

Jezioro Uściwierzek (Ciesacin), znajduje się pośród rozległych 

torfowisk w połowie odległości pomiędzy jeziorami Nadrybie i Uściwierz. 

Jest to przykład jeziora znajdującego się w ostatniej fazie istnienia,  

z powodu zaawansowanego procesu eutrofizacji. Podczas 

przedłuŜających się okresów bez opadów zwierciadło wody zanika. NaleŜy 

podkreślić, iŜ zlewnia jeziorka znajduje się w obrębie intensywnych działań 

renaturalizacyjnych, których zadaniem było przywrócenie pierwotnych 

warunków obiegu wody. Jak dotąd pomimo wykonania szeregu prac 

ziemnych cel ten nie został osiągnięty. 

 Znaczna cześć Gminy Puchaczów objęta jest systemem 

hydrologicznym Kanału Wieprz – Krzna, który przecina terytorium gminy. 

PoniewaŜ obszar gminy cechuje w skali kraju niewielka ilość opadów 

(średnia roczna 540 – 550 mm), odczuwalne są często, szczególnie latem 

dotkliwe niedobory wody. NajwaŜniejszym hydrologicznie obiektem 

sztucznym na terenie gminy jest Kanał Wieprz – Krzna oraz system 

doprowadzalników i rowów melioracyjnych z nim związanych. W obrębie 

gminy kanał miał mieć charakter nawadniający, lecz jego rola jest raczej 

niewielka, bo brak jest związanych z funkcjonowaniem kanału zbiorników 

retencyjnych, a system doprowadzalników, czy rowów opaskowych jest 

niewystarczająco rozbudowany. W związku z powyŜszym w planach jest 

wybudowanie na terenie Gminy Puchaczów, w miejscowości Wesołówka, 

zbiornika tzw. „małej retencji” o funkcji przeciwpowodziowej, rekreacyjnej  

i turystycznej. Potrzeba budowy takiego zbiornika przeciwpowodziowego  

o funkcji retencyjnej wynika takŜe z konieczności ochrony przed powodzią 

południowo – wschodniej części obszaru górniczego. 
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Kanał Wieprz – Krzna  

 

Klimat 

 

 Warunki klimatyczne obszaru Gminy Puchaczów kształtowane są 

głównie przez masy powietrza polarno – morskiego – jest to około 65% w 

stosunku do wszystkich rodzajów mas powietrza. Według podziału 

klimatycznego Lubelszczyzny W. i A. Zinkiewiczów, obszar gminy naleŜy do 

dziedziny Lubelsko – Chełmskiej. Roczne sumy opadów atmosferycznych 

dochodzą tu do 550 mm, dosyć często występują dni z opadem gradowym 

(10 – 18 dni w roku) i są tu notowane najwyŜsze w Województwie Lubelskim 

wartości usłonecznienia względnego w okresie letnim (45 – 50%). 

Parowanie wody występuje na poziomie 840 – 900mm. Generalnie na 

omawianym obszarze wartości parowania przewyŜszają wartości opadów 

atmosferycznych. Najobfitsze opady występują w lipcu, a najmniejsze  

w styczniu. Pokrywa śnieŜna utrzymuje się średnio przez około 80 dni w roku. 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007-2015  

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 17 

 

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi 

7,3ºC. Najzimniejszy jest styczeń (średnia: - 4,2ºC), a najcieplejszy lipiec 

(średnia: 18,4ºC). Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 22,6ºC, 

co świadczy o znacznym kontynentalizmie klimatu tego obszaru. Długość 

okresu wegetacyjnego (średnia dzienna temperatura powietrza powyŜej 

5ºC) dochodzi do 212 – 216 dni. 

Klimat lokalny kształtują w duŜej części warunki fizjograficzne. Ze 

względu na występowanie podmokłości na tym obszarze, dosyć 

znamienną cechą jest utrzymująca się stosunkowo duŜa wilgotność 

powietrza, występowanie mgieł i inwersji temperatury powietrza, np.  

w dolinie rzeki Świnki. 

 

Gleby 

 

Pedosfera Gminy Puchaczów związana ściśle z budową geologiczną, 

stosunkami wodnymi oraz z historycznym rozwojem biocenotycznym  

i antropogenicznymi przekształceniami środowiska – i jest przestrzennie 

zróŜnicowana.  

Gleby wykorzystywane rolniczo stanowią około 74% powierzchni 

gminy, większość z nich to III i IV klasa bonitacyjna. Gleby Gminy 

Puchaczów charakteryzują się dosyć duŜą róŜnorodnością. Największą 

powierzchnię zajmują gleby: pseudobielicowe utworzone na piaskach oraz 

pyłach pochodzenia wodnego, gleby brunatne wyługowane oraz torfowe 

i torfowo – murszowe. Stosunkowo wysoki udział w ogólnej powierzchni 

zajmują takŜe gleby piaskowe róŜnych typów genetycznych (bielicowe, 

rdzawe i brunatne kwaśne). Mniejszy udział mają natomiast gleby brunatne 

właściwe. W Gminie Puchaczów występują, chociaŜ na bardzo małej 

powierzchni, równieŜ czarne ziemie oraz gleby glejowe.  

 

Klasy bonitacyjne gleb w Gminie Puchaczów  
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Grunty orne UŜytki zielone Klasa gleby 
powierzchnia 

w ha 
% 

powierzchni 
powierzchnia 

w ha 
% 

powierzchni 

II 539 11,2   

IIIa 966 18,3   

IIIb 877 16,6 177 9,8 

IVa 1 103 21,0   

IVb 939 17,8 1 128 62,2 

V 640 12,1 425 23,4 

VI 198 3,8 76 4,2 

VI z 8 0,2 8 0,4 

 

Gleby są naraŜone na zanieczyszczenia pochodzące ze 

składowania odpadów. Na terenie Gminy Puchaczów nie ma składowisk 

odpadów komunalnych, ale są składowiska odpadów przemysłowych 

(skały płonnej).  

 

Bogactwa naturalne 

 

 Na terenie Gminy Puchaczów występują bogate zasoby surowców 

mineralnych, których udokumentowane złoŜa stanowią pokłady węgla 

kamiennego, naleŜące do Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Węgiel 

kamienny zalega w kompleksie skał górnego karbonu (westfal) i związany 

jest z tzw. warstwami lubelskimi. Strop warstw lubelskich zalega na 

głębokości średnio 700 metrów, a spąg powyŜej 1 000 metrów. Dominują 

obszary o węglozasobności 5 – 10 metrów oraz 10 – 15 metrów. 

Dla potrzeb Kopalni Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A, która usytuowana jest na terenie gminy w miejscowości Bogdanka  

i Nadrybie, utworzony został obszar górniczy „Puchaczów III, który obejmuje 

północną części gminy. 

 Naturalne zasoby na opisywanym obszarze gminy stanowią takŜe 

piasek, glina i torf, jednak nie są one eksploatowane na większą skalę.  
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Obszary i obiekty chronione  

 

 Na terenie Gminy Puchaczów występują cenne zasoby przyrodnicze: 

flory i fauny. Na szczególną uwagę zasługuje objęty ochroną pomnikową 

okazały wiąz szypułkowy w miejscowości Szpica, na terenie prywatnego 

gospodarstwa. Ponadto duŜe walory przyrodnicze przedstawia zespół 

parkowy w Ciechankach. Występuje w nim róŜnorodność gatunków 

rodzimych jak i egzotycznych, jak np. aleja lipowa z kilkoma 

grochodrzewami. 

Południowe i północne fragmenty gminy objęte są systemem 

obszarów chronionych Województwa Lubelskiego, jako Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe najcenniejsze przyrodniczo północne fragmenty gminy są 

jednocześnie najbardziej naraŜone na degradację związaną  

z następstwami eksploatacji węgla kamiennego. 

Najbardziej wartościowe obszary stanowią zespoły jeziorno-

torfowiskowe: Uściwierzek (projektowany rezerwat przyrody „Uroczysko 

Uściwierskie”), Jezioro Nadrybie, Jezioro Turowolskie, Bagno Wytrzeszcz, 

Łąka Stawiska (są to projektowane uŜytki ekologiczne). Ponadto atrakcyjny 

element krajobrazu stanowią tzw. zagłębienia krasowe, często zatorfione, 

obszary z obecnością małych wydm na północ od miejscowości 

Wesołówka oraz tzw. zbocza kserotermiczne przy dolinie Wieprza  

w okolicach Ciechanek Łańcuchowskich.  

Doliny rzeczne z uwagi na ich zmeliorowanie i uregulowanie rzek nie 

przedstawiają większych wartości przyrodniczych, jednak uatrakcyjniają 

monotonny krajobraz Ŝywszą rzeźbą terenu.  

W najcenniejszych pod względem występowania wielu gatunków 

fauny obszarach wodno-torfowiskowych spotkać moŜna: bąka, perkoza, 

błotniaka stawowego, dziwonię, remiza, wodnika. Obszary leśne z uwagi 
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na małe powierzchnie nie odznaczają się większymi walorami 

faunistycznymi. Największe kompleksy leśne skupiają się w okolicach 

Ciechanek Łańcuchowskich, Jasieńca i Wesołówki. PrzewaŜającymi typami 

siedliskowymi są bory mieszane, lasy świeŜe oraz olsy. 

 Obecnie na etapie projektowania są obszary chronione, które mają 

objąć swoim zasięgiem tereny o największych walorach przyrodniczych.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Puchaczów wydzielony został Ekologiczny System Obszarów Chronionych 

(ESOCH) – jest to system ochrony terenów o wysokich walorach 

przyrodniczych przed zmianą sposobu ich uŜytkowania, np. nasadzenia 

róŜnych form zieleni. Przyjmuje się i planuje zasadę ochrony kanału Wieprz – 

Krzna na odcinkach ewentualnych obniŜeń terenu, poprzez podwyŜszenie 

obwałowań kanału oraz nie obejmowanie ochroną doprowadzalnika 

Bogdanka – Wola Wereszczyńska. 

 

Projektowane pomniki przyrody – są to przewaŜnie stare drzewa. 

Niektóre z nich to: aleja lipowa z kilkoma grochodrzewami prowadząca do 

parku w Ciechankach, dąb szypułkowy w Jasieńcu, czy lipa drobnolistna  

w Turowoli. 

Projektowane rezerwaty przyrody: 

• „Uroczysko Uściwierskie” – na terenie gminy znajduje się część 

południowa tego obiektu – jeziorko Uściwierzek wraz z otaczającym 

je torfowiskiem. Według dokumentacji (dokumentacja przyrodnicza 

wodno – torfowiskowego rezerwatu przyrody „Uściwierz”, D. Urban, H. 

Wójciak, J. Wójciak; 1991) rezerwat ten ma charakter wodno – 

torfowiskowy i powinien być objęty ochroną częściową. Na terenie 

tym stwierdzono rzadkie elementy flory i ginące gatunki roślin jak: 

wierzba lapońska, brzoza niska, gniadosze: królewski i błotny, rosiczka 

okrągłolistna, storczyki: krwisty i szerokolistny, grąŜel Ŝółty, grzybień 

północny. Ponadto wykształciły się równieŜ zbiorowiska: wodne, 

szuwarowe, łąkowe i zaroślowe. 
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• Projektowane uŜytki ekologiczne – tą formą przyrody powinny być 

objęte siedliska wodno – torfowiskowe. Poza koniecznością 

zachowania konkretnych stanowisk chronionych gatunków zwierząt, 

miejsc ich rozrodu (głównie płazy), miejsc Ŝerowania ptaków, ostoi 

zwierząt łownych, waŜną rolą tych terenów jest ich rola w systemie 

retencji wody. 

• Jezioro Nadrybie – połoŜone jest w granicach otuliny Parku 

Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńske”. Celem ochrony jest 

zachowanie ciekawego zgrupowania ptaków gnieŜdŜących się w 

roślinności szuwarowej i na otaczającym jezioro torfowisku. NaleŜą do 

nich: bąk, błotniak stawowy, dziwonia, remiz, perkoz dwuczuby. 

Jednak głównym zagroŜeniem dla tego obiektu jest obniŜenie się 

poziomu wód jeziora. 

• Jezioro Turowolskie – jest to małe jeziorko o powierzchni około 3 ha  

i głębokości około 0,5 m, połoŜone wśród krzaczastych torfowisk. Od 

strony zachodniej przylega do niego kompleks zarastających 

wyrobisk potorfowych. Niemal całą powierzchnię wody w jeziorze 

zajmuje zwarta roślinność wodna z dominującą osoką aloesową, na 

której zlokalizowana jest kolonia rybitwy czarnej licząca około 50 

gniazd. Ponadto występują równieŜ: remiz, dziwonia, błotniak 

stawowy, wodnik. Występuje poza tym bardzo licznie brzoza niska, 

zespoły wielkich turzyc, szuwarów właściwych oraz łąkowych. 

Stwierdzono równieŜ, ale fragmentarycznie wykształconą asocjację  

z turzycą obłą. 

• Bagno Wytrzeszcz – jest to dość dobrze zachowane torfowisko 

przejściowe i wysokie, na którym stwierdzono rzadkie w naszej florze  

i ginące gatunki roślin, naleŜy tutaj wymienić: Ŝurawinę błotną, mchy 

a zwłaszcza torfowce, turzyce: dzióbkowatą i pospolitą. Ponadto 

stwierdzono pojedyncze okazy ginącej w Polsce wierzby 

borówkolistnej.  
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• Łąka Stawiska – jest to kompleks starych wyrobisk potorfowych  

o powierzchni około 50 ha, zlokalizowanych około 1km na północny 

– wschód od miejscowości Szpica, w obniŜeniu przylegającym do 

Kanału Wieprz – Krzna. Obszar ten głównie ma duŜe znaczenie jako 

zbiornik retencji wody. Stwierdzono tutaj stanowiska lęgowe kilku 

gatunków ptaków: remiza, błotniaka stawowego, dziwoni  

i strumieniówki.  

 

 

Zalewisko Nadrybie 

 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe duŜy wpływ na cechy krajobrazu gminy ma 

działalność górnicza kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Na skutek 

eksploatacji węgla dochodzi do licznych obniŜeń powierzchni ziemi, co 

powoduje tworzenie się zalewisk terenu. Przy eksploatacji węgla powstają 

równieŜ duŜe ilości skały płonnej. 

 

Obiekty zabytkowe  

 

Na terenie Gminy Puchaczów zachowało się wiele zabytków 

architektury i kultury, związanych z historii tych terenów. 
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 Architektura sakralna  

 Przykłady obiektów architektury sakralnej na terenie Gminy 

Puchaczów to: 

• Z roku 1778 kościół w Puchaczowie zachowany do chwili obecnej. 

Wzniesiony został dzięki staraniom opata Leonarda Prokopowicza  

w stylu późnobarokowym. Jest jednonawowy – węŜszym i niŜszym 

zamkniętym półkoliście prezbiterium. Fasada kościoła jest 

jednowieŜowa o wklęsło – wypukłej linii, nawiązuje do kościołów 

barokowych Czech i Austrii; 

• Murowana plebania wzniesiona w 1802 roku, przebudowana na 

początku XX wieku, zachowała się do chwili obecnej – usytuowana 

jest na ulicy Rynek w Puchaczowie; 

• Z roku 1854 nowa murowana dzwonnica wzniesiona na miejscu 

pierwotnej, drewnianej; 

• Kaplica przy drodze do Nadrybia z roku 1533;  

• Z XVIII wieku pochodzi barokowa figura w Rynku w Puchaczowie, 

murowana z cegły w formie wysmukłego ośmiobocznego słupa na 

postumencie, rozczłonkowana niewielkimi wnękami, podzielona 

gzymsami, nakryta stoŜkowatym daszkiem zwieńczonym krzyŜem; 

• Z końca XIX wieku (najprawdopodobniej) pochodzi kapliczka 

murowana ze starszą rzeźbą św. Jana Nepomucena znajdująca się 

przy ulicy Lubelskiej w Puchaczowie. 

Na przestrzeni XVI-XVII wieku funkcjonowała w Puchaczowie cerkiew 

unicka, która upadła w połowie XVIII wieku. Na początku XX w. wzniesiona 

została drewniana synagoga, która zniszczona została w czasie II wojny 

światowej.  
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Kościół parafialny w Puchaczowie  

 

Plebania w Puchaczowie  

Architektura dworska 

Na terenie Gminy Puchaczów, w niektórych miejscowościach moŜna 

spotkać jeszcze pozostałości obiektów architektury dworskiej: 

• fragmenty zabudowań dworskich wraz z otuliną parkową  

w miejscowości Brzeziny; 
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• zespół folwarczno – dworski z okazami starodrzewia (kasztanowiec  

i grochodrzew) oraz piękna aleja lip drobnolistnych w miejscowości 

Ciechanki; 

• aleja lipowa w miejscowości Nadrybie, prowadząca do dawnego 

dworu. 

 

Przestrzeń  i  środowisko  

Problemy  i  uwarunkowania  

• Gmina Puchaczów posiada stosunkowo korzystne połoŜenie 

geograficzne z uwagi na usytuowanie w regionie: niedaleka 

odległość od Lublina, przy drodze krajowej Lublin – Włodawa – jak 

teŜ ze względu na sąsiedztwo atrakcyjnych terenów pod względem 

przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym: Poleski Park Narodowy  

i inne tereny chronione, Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie;  

• W Gminie Puchaczów występują znaczne walory środowiska 

przyrodniczego oraz obiekty i wartości kulturowe. Zasoby te nie są 

jednak dostatecznie wykorzystane gospodarczo, np. dla rozwoju 

turystyki i rekreacji;  

• Na terenie gminy połoŜona jest Kopalnia Węgla Kamiennego 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., której działalność wywiera istotny 

wpływ na elementy środowiska i krajobrazu, np. obniŜanie się terenu, 

tworzenie się zalewisk, przyrastające składowisko skały płonnej.  

W tych warunkach szczególnie waŜne jest prowadzenie polityki 

rozwoju zrównowaŜonego.  

 

2. Sfera społeczna  
 

Zakres analizy: 
• Demografia; 
• Aktywność zawodowa;  
• Rynek pracy; 
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• Uczestnictwo w kulturze.  
 

 

Demografia  

 

W roku 2006 liczba ludności gminy wynosiła 4 884 osób i w ostatnich 

lata liczba mieszkańców stale przyrasta, mimo ujemnego wskaźnika przyrostu 

naturalnego, który wynosi -2,04 ‰. Jest to wynikiem dodatniego salda 

migracji na terenie gminy.  

 

Liczba mieszkańców Gminy Puchaczów 

 

Rok  Liczba 
mieszkańców 

2001 4 736 

2002 4 771 

2003 4 805 

2004 4 846 

2005 4 876 

2006 4 884 

 

Według danych z roku 2006, w strukturze ludności Gminy Puchaczów 

nie występują istotne dysproporcje ilościowe między płciami. Odsetek kobiet 

wynosi 50,5% ogółu mieszkańców całego terenu. Cały obszar jest 

stosunkowo słabo zaludniony. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 53 osób na 

km2, czyli jest ponad dwukrotnie mniejsza niŜ średnia gęstość zaludnienia na 

obszarze Polski, która wynosi 124 osoby na km2, a takŜe jest wyraźnie mniejsza 

niŜ średnia dla Powiatu Łęczyńskiego: 91 osób na km2.  

Na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada 68 osób  

w wieku nieprodukcyjnym. W skali Województwa Lubelskiego wskaźnik ten 

wynosi 67,9. 
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Struktura wiekowa ludności Gminy Puchaczów, rozpatrywana 

według wieku jest bardzo zbliŜona do struktury krajowej, tzn. najliczniejszą 

grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a najmniejszą stanowią 

osoby w wieku powyŜej 60-ciu lat. Analizując zmiany demograficzne naleŜy 

zwrócić uwagę na to, iŜ liczba mieszkańców systematycznie rośnie, maleje 

natomiast liczba osób w wieku przedszkolnym oraz w wieku 

poprodukcyjnym, natomiast rośnie liczba osób w wieku 7-15 lat i dorosłych 

osób w wieku produkcyjnym. Utrzymywanie się tych tendencji moŜe 

doprowadzić do nasilenia się zjawiska „starzenia się wsi”.  

 

 Aktywność zawodowa  

 

 W strukturze ludności Gminy Puchaczów w roku 2006 udział ludności 

w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym kształtował się następująco: 

 Ogółem – 4 884 osób, w tym: 

• w wieku przedprodukcyjnym: 1 139, w tym kobiety: 558; 

• w wieku produkcyjnym: 2 913, w tym kobiety: 1 371; 

• w wieku poprodukcyjnym: 832, w tym kobiety: 572.  

 

Dane dotyczące pracujących na terenie gminy w roku 2006 są 

następujące: 

 Ogółem 4 422 osób (w tym kobiety 594): 

• przemysł i budownictwo – 3 844;  

• usługi rynkowe – 313;  

• usługi nierynkowe – 265. 

 Dane te nie są miarodajne dla oceny aktywności zawodowej 

mieszkańców gminy, poniewaŜ dotyczą takŜe zatrudnienia w kopalni 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., gdzie zatrudnionych jest wiele osób 

zamieszkałych poza terenem Gminy Puchaczów. Poza zatrudnieniem  

w kopalni znaczna część osób czynnych zawodowo w gminie utrzymuje się 
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z rolnictwa, bądź są to osoby bezrobotne. A wśród zatrudnionych znaczna 

część pracuje w usługach nierynkowych (np. oświata, administracja). 

 

 

 Rynek pracy  

 

Na terenie Gminy Puchaczów działa jeden z największych 

pracodawców w regionie lubelskim, kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A.. Pomimo to, największym problemem rynku pracy w gminie jest 

bezrobocie. W okresie od 01.01.2007 – do 30.06.2007 w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łęcznej z terenu Gminy Puchaczów zarejestrowanych 

było 190 osób bezrobotnych, w tym 111 kobiet. W roku 2006 było to 249 

osób, w tym 145 kobiet. Zatem liczba osób bezrobotnych maleje, ale 

wskaźnik bezrobocia jest nadal dość wysoki i wynosi 8,5%. Spadek liczby 

osób bezrobotnych jest wynikiem po części nasilającym się zjawiskiem 

emigracji zarobkowych. W ostatnim czasie są to wyjazdy przede wszystkim 

do państw Europy Zachodniej (Irlandia, Anglia).  

Istotnym czynnikiem róŜnicującym zagroŜenie bezrobociem jest 

poziom wykształcenia. Wśród bezrobotnych na terenie gminy  

z wykształceniem wyŜszym, średnim zawodowym i średnim ogólnym 

zarejestrowanych było 89 osób, z wykształceniem zasadniczym  

i gimnazjalnym 101 osoby. NaleŜy stwierdzić, iŜ wciąŜ istotnym problemem 

jest bezrobocie wśród kobiet, w przedziale wiekowym między 25 a 34 

rokiem Ŝycia z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 

najczęściej bez staŜu pracy. DuŜym problem jest takŜe długotrwałe 

bezrobocie, to jest pozostawanie bez pracy powyŜej 24 miesięcy.  

Na rynku pracy wciąŜ liczą się wysokie kwalifikacje zawodowe  

i wykształcenie. Umiejętności zawodowe i czynniki osobowości są głównym 

kryterium stosowanym przy doborze pracowników przez pracodawców. 

DuŜa część osób bezrobotnych, kształcona i zdobywająca doświadczenie 

w warunkach dawniej funkcjonujących przedsiębiorstw, nie odpowiada 
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wymaganiom aktualnego rynku pracy. Tendencje rynkowe wskazują 

jednak, Ŝe niezaleŜnie od posiadanego zawodu uzupełniane są 

kwalifikacje zawodowe umiejętnościami niezbędnymi w pracy takimi jak: 

język obcy, obsługa programów komputerowych, księgowości, czy 

programów graficznych. Niezbędne stają się równieŜ umiejętności 

negocjacji, twórczego rozwiązywania problemów oraz odpowiedniego 

reagowania na wszelkie zmiany na rynku pracy. 

Trudniejsze do rozpoznania jest bezrobocie utajone, które nigdzie nie 

jest ewidencjonowane, a jego rozpoznanie wymaga specjalnych badań 

ankietowych oraz stosowania statystycznych metod szacunkowych. 

Bezrobocie utajone dotyczy głównie indywidualnych gospodarstw rolnych 

na wsi. Na obszarze Gminy Puchaczów mamy do czynienia ze zjawiskiem 

ukrytego bezrobocia i ma ono znaczące rozmiary, poniewaŜ znaczna 

część mieszkańców gminy uŜytkuje gospodarstwa rolne liczące od 

niespełna 1 ha do 5 ha, które dla większości z nich stanowią jedyne źródło 

utrzymania.  

 

 Udział w kulturze  

 

 Animatorem Ŝycia kulturalnego w Gminie Puchaczów jest przede 

wszystkim Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. Ośrodek realizuje 

kaŜdego roku bogaty program imprez kulturalnych, w których mieszkańcy 

gminy biorą czynny udział.  

 

 

 

Plan imprez kulturalnych planowanych w Gminie Puchaczów w roku 2008  

 

Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce Charakter imprezy 

1. Akcja ZIMA 2008 GOK Puchaczów  
Styczeń 

interdyscyplinarna 
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2. Obrzędy 
Wielkanocne 

GOK Puchaczów folklorystyczna 

3. Gminne Święto 
Kobiet 

GOK Puchaczów 
08.03.2008 

folklorystyczna 

4. Mały konkurs 
recytatorski 

GOK Puchaczów  
05.2008 

literacka 

5. XI Gminny 
Festiwal Piosenki 
Dziecięcej 

GOK Puchaczów  
11.06.2008 

muzyczna 

6. Dni  
Puchaczowa 

GOK Puchaczów   
06.2008 

muzyczna, 
folklorystyczna, 
teatralna 

7. Akcja lato 2008 GOK Puchaczów   
31.08.2008 

Interdyscyplinarna 

8. Gminne DoŜynki GOK Puchaczów 
09.2008 

muzyczna, 
folklorystyczna 

9. Bieg Jesieni Urząd Gminy 
Puchaczów Dział 
promocji 

interdyscyplinarna 

10. Jesienny Konkurs 
Recytatorski 

GOK Puchaczów  
10.2008 

recytatorska 

11. Andrzejki  dla 
młodzieŜy 

GOK Puchaczów  
11.2008 

folklorystyczna 

12. Andrzejki KGW GOK Puchaczów  
11.2008 

folklorystyczna 

13. Uroczysta sesja 
Opłatkowa 

GOK Puchaczów  
12.2008 

muzyczna, teatralna 

14. Bal Sylwestrowy GOK Puchaczów  
31.12.2008 

muzyczna 

 

 Na ternie Gminy Puchaczów działają czynnie na rzecz kultury takŜe 

inne instytucje, w tym między innymi Gminna Biblioteka, Ochotnicze StraŜe 

PoŜarne, Koła Gospodyń Wiejskich, koła sportowe i zainteresowań przy 

szkołach.  

 

 

 

Sfera  społeczna 

Problemy  i  uwarunkowania  
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• W Gminie Puchaczów dają się zauwaŜyć symptomy niekorzystnych 

zjawisk demograficznych, tj. ujemny przyrost naturalny, starzenie się 

społeczeństwa, migracje zarobkowe młodych osób. Problemem do 

rozwiązania jest zatem stworzenie warunków do zatrzymania 

młodych, wykształconych członków społeczności lokalnej w gminie; 

• Na miejscowym rynku pracy działa jeden z największych 

pracodawców w regionie lubelskim – Kopalnia Węgla Kamiennego 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz inni pracodawcy, jednakŜe 

rynek pracy nie gwarantuje podaŜy miejsc pracy odpowiadającej 

popytowi, co powoduje występowanie zjawiska bezrobocia. NaleŜy 

jednak dąŜyć do tworzenia miejsc pracy na terenie gminy poprzez 

pobudzanie indywidualnej przedsiębiorczości i zmiany w strukturze 

miejscowego rolnictwa;  

• Na konkurencyjność na rynku pracy wpływa wykształcenie, poziom 

umiejętności oraz doświadczenie osoby poszukującej pracy. Gmina 

powinna zatem współpracować z róŜnymi instytucjami i partnerami 

w celu rozwoju zasobów ludzkich na terenie gminy – np. poprzez 

programy przekwalifikowań, szkolenia w celu zdobycia nowej wiedzy 

i umiejętności, itd. 

 

 

 

 

 

3. Sfera gospodarcza  
 

Zakres analizy: 
• Główni pracodawcy; 
• Struktura podstawowych branŜ gospodarki; 
• Podmioty gospodarcze i zatrudnienie. 
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Struktura podstawowych branŜ gospodarki  

 

 Struktura branŜ gospodarki na terenie Gminy Puchaczów jest 

zróŜnicowana. Gmina Puchaczów jest gminą wiejską, ale poza rolnictwem 

rozwinięty jest przemysł wydobywczy, w oparciu o zasoby węgla 

kamiennego eksploatowane w wydobywane w Bogdance i Nadrybiu 

przez Kopalnię Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

Działalność kopalni dała impuls do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

przetwórczych i usługowych współpracujących z kopalnią, np. w zakresie 

wytwarzania materiałów budowlanych ze skały płonnej, czy świadczących 

usługi projektowe, transportowe, czy remontowe na rzecz kopalni.  

 

 

 

Kopalnia Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  

 

 Poza tym rozwija się na terenie gminy drobna wytwórczość, 

działalność usługowa i handel w formie prywatnej przedsiębiorczości.  
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 Istotną branŜą gospodarki na terenie Gminy Puchaczów jest 

rolnictwo, w którym zauwaŜa się zmiany w kierunku prowadzenia 

gospodarstw specjalistycznych – plantacyjnych i nastawionych na 

hodowlę bydła mlecznego oraz świadczących usługi agroturystyczne.  

 NaleŜy nadmienić, Ŝe na terenie Gminy Puchaczów są wydzielone, 

uzbrojone w niezbędne media obiekty oraz tereny inwestycyjne, które są 

atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i stwarzają moŜliwość lokowania 

się przedsiębiorstw.  

 

 

 Główni pracodawcy 

 

Największym przedsiębiorstwem zlokalizowanym na terenie Gminy 

Puchaczów jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., w której zatrudnionych 

jest około 3 300 osób, ale w większości dojeŜdŜających do pracy spoza 

terenu gminy. W kopalni wydobywa się rocznie około 4,5 mln ton węgla. 

Istnienie tego przedsiębiorstwa w istotny sposób wpływa na lokalny rynek 

pracy na terenie gminy. Dzięki istnieniu kopalni na terenie gminy rozwinęły 

się takŜe inne firmy bezpośrednio współpracujące z kopalnią, zajmujące się 

głównie handlem węglem, produkcją i handlem cegły klinkierowej oraz 

bezpośrednią obsługą techniczną kopalni. 

Do większych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy, poza 

kopalnią naleŜy równieŜ zaliczyć: 

• Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie; 

• Ekoklinkier” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., 

• „Tewa Termico” Sp. z o. o. w Nadrybiu; 

• Warbo” Sp. z o.o. w Bogdance; 

• „Kobud” Sp. z o.o. w Bogdance; 

• „Łęczyńska Energetyka” w Bogdance; 

• Ekspert Sp. z o.o. w Bogdance.  

 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007-2015  

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 34 

 

W roku 2006 według danych z REGON o podmiotach gospodarki 

narodowej, zarejestrowanych na terenie gminy było 270 podmiotów, w tym 

w dziale: 

• rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo: 17; 

• przemysł – 32; 

• budownictwo – 27; 

• handel i naprawy – 79; 

• hotele i restauracje – 5; 

• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 27; 

• pośrednictwo finansowe – 3; 

• obsługa nieruchomości – 27; 

• pozostałe – 53.  

 

Do waŜnych pracodawców na terenie Gminy Puchaczów naleŜą 

takŜe placówki oświatowe, słuŜba zdrowia i administracja.  

 

Przedsiębiorczość – podmioty gospodarcze  

 

 WaŜnym przejawem aktywności gospodarczej jest podejmowanie 

indywidualnej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Według 

danych na koniec 2006 roku na terenie Gminy Puchaczów 

zarejestrowanych było 186 indywidualnych przedsiębiorców, w tym według 

wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

• przetwórstwo przemysłowe – 16; 

• budownictwo – 28; 

• handel i naprawy – 71; 

• hotele i restauracje – 3; 

• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 24; 

• pośrednictwo finansowe – 2; 

• obsługa nieruchomości – 23; 
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• pozostałe – 19.  

 

Wśród przedsiębiorstw prywatnych z sektora miko-, małych i średnich 

przedsiębiorstwa, działających na terenie Gminy Puchaczów moŜna 

wymienić: 

• „Stolmel” Stara Wieś – zajmujący się produkcją mebli 

wypoczynkowych; 

• „Trans – Kop” Brzeziny – prowadzący działalność w zakresie 

transportu, usług i robót drogowych; 

• DTJ „Recykling” Zakład Recyklingu i Utylizacji Opon Samochodowych 

– utylizacja opon; 

• „Tadex” Zawadów – przedsiębiorstwo wielobranŜowe, roboty 

drogowe; 

• PW „REMBUS” Nadrybie Ukazowe – zajmujący się głównie 

konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych; 

• PHU Sklep SpoŜywczo – Przemysłowy, Puchaczów – zajmujący się 

głównie handlem; 

• „Agro-Tur” Stara Wieś – zajmujący się handlem artykułami do 

przetwórstwa mięsnego;  

• „Amigum” Stara Wieś – usługi wulkanizacyjne; 

• Stacja Paliw, Stara Wieś; 

• Restauracja „NATO” Stara Wieś – prowadzący działalności w zakresie 

gastronomii, organizacji imprez okolicznościowych oraz wynajmu 

miejsc noclegowych; 

• Młyn Stanisław Łabędź w Puchaczowie; 

• Piekarnia „Nivpol” Anna Niwińska w Puchaczowie.  

 

 

Rolnictwo 
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Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki w Gminie 

Puchaczów. Obszary wykorzystywane rolniczo stanowią 74,2% powierzchni 

gminy ogółem i pokryte są glebami III i IV klasy bonitacyjnej. Lasy stanowią 

10,4%, wody 2% a pozostałe grunty 13,4% powierzchni.  

UŜytkowanie ziemi w Gminie Puchaczów  

Formy uŜytkowania 

ziemi  

Powierzchnia w 

ha 

UŜytki rolne, w tym:  6 814 

             grunty orne 5 064 

             Sady 70 

             łąki i pastwiska 1 680 

Lasy 951 

Pozostałe grunty i 

nieuŜytki 

1 406 

Razem 9 171 

 

Na terenie gminy funkcjonuje około 1 200 gospodarstw rolnych, wśród 

których przewaŜają gospodarstwa małe powierzchniowo, do 5 ha: 48,5% 

ogółu gospodarstw, natomiast gospodarstwa powyŜej 15 ha stanowią 

około 10% ogólnej liczby gospodarstw.  

W profilu produkcji rolniczej przewaŜa produkcja roślinna nad 

zwierzęcą.  

 

Struktura podstawowych zasiewów w Gminie Puchaczów w roku 2006 

Uprawy Powierzchnia w 
ha 

  ZboŜa, łącznie z 
kukurydzą  

3 652 

  Ziemniaki  200 
  Buraki cukrowe  144 
  Rzepak  100 
  Warzywa gruntowe 381 
  Truskawki  100 
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 Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, główne jej kierunki to hodowla 

trzody chlewnej oraz bydła mlecznego. Na terenie gminy jest ponad 20 

gospodarstw posiadających stada bydła mlecznego liczące ponad 10 do 

50 krów. Funkcjonuje takŜe jedno duŜe gospodarstwo drobiarskie, które 

hoduje stada drobiu liczące kilka tysięcy sztuk gęsi i kilkanaście tysięcy sztuk 

kurcząt.  

 

 Nowym kierunkiem w produkcji rolnej jest rolnictwo ekologiczne, 

które prowadzone jest obecnie przez dwa gospodarstwa rolne na terenie 

gminy. W Gminie Puchaczów rozwija się takŜe agroturystyka. Obecnie 

działają 4 gospodarstwa agroturystyczne. Walory przyrodniczo – 

krajobrazowe, atrakcyjne z uwagi na rozwój turystyki i agroturystyki 

występują na terenie gminy, a takŜe na terenach sąsiednich, głównie 

związane są z Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim. W gminie rozwija się 

takŜe baza turystyczno – rekreacyjna, np. istnieją oznakowane szlaki 

turystyczne oraz nowoczesna ścieŜka rowerowa.  

 

 

Sfera  gospodarcza 

Problemy  i  uwarunkowania 

 

• Na terenie Gminy Puchaczów ma siedzibę duŜe przedsiębiorstwo – 

Kopalni Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., która 

jest jednym z największych pracodawców w regionie lubelskim. 

Funkcjonowanie kopalni spowodowało rozwój przedsiębiorstw 

przetwórczych i usługowych współpracujących z kopalnią; 

• Poza działalnością kopalni naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwija się na terenie 

gminy indywidualna przedsiębiorczość, co ma wyraz w przyroście 

liczby miko- i małych przedsiębiorstw. PrzewaŜającą branŜą jest 
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handel, ale rozwijają się takŜe przedsiębiorstwa usługowe  

i produkcyjne; 

• Pomimo rozwoju przemysłu wydobywczego i przedsiębiorczości, 

rolnictwo jest nadal główną branŜą gospodarki Gminy Puchaczów. 

W strukturze gospodarki rolnej zauwaŜalne są pozytywne tendencje: 

rozwój gospodarstw specjalistycznych, intensyfikacja upraw rolnych 

w kierunku plantacyjnym oraz zaczątki rolnictwa ekologicznego oraz 

agroturystyki; 

• Główne zadanie w sferze gospodarczej w Gminie Puchaczów 

polega na inicjowaniu i popieraniu zmian w strukturze gospodarki ku 

nowoczesnej gospodarce. Rolą samorządu w tym zakresie jest 

tworzenie odpowiednich warunków, np. rozbudowa infrastruktury 

technicznej i komunalnej, polityka miejscowa dotycząca podatków 

lokalnych, prawne uregulowania miejscowe – np. poprzez plan 

zagospodarowania przestrzennego, wsparcie edukacyjne  

i promocyjne przedsiębiorczości indywidualnej oraz inicjatyw  

w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych przedstawicieli lokalnej 

społeczności.  

 

 

4. Infrastruktura techniczna 
 

Zakres analizy: 
• Infrastruktura komunikacyjna; 
• Infrastruktura ochrony środowiska; 
• Infrastruktura energetyczna. 

 

 

Infrastruktura komunikacyjna  

 

Komunikacja kolejowa i drogowa  
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Przez teren Gminy Puchaczów przebiega linia kolejowa. Nie dotyczy 

ona jednak ruchu pasaŜerskiego. Jest to linia przeznaczona dla ruchu 

wyłącznie towarowego, obsługująca wywóz węgla z Kopalni Węgla 

Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Linia kolejowa łączy się  

z magistralą Lublin – Chełm w miejscowości Jaszczów.  

Infrastruktura komunikacyjna opiera się o sieć dróg, których łączna 

długość na terenie gminy wynosi 65 km, w tym: 

• drogi o nawierzchni asfaltowej – 50,6 km; 

• drogi o nawierzchni utwardzonej – 4,2 km; 

• drogi o nawierzchni gruntowej – 3,1 km; 

• drogi o nawierzchni ŜuŜlowej – 7,1 km. 

 

Przez gminę przebiegają drogi o statusie dróg gminnych, 

powiatowych i krajowych o łącznej długości:  

• droga krajowa – 9,5 km; 

• drogi powiatowe – 47 km; 

• drogi gminne – 54 km. 

 

Połączenia komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami 

Gminy Puchaczów oraz miejscowościami powiatu i województwa 

zapewnia komunikacja prywatnych przewoźników oraz komunikacja PKS 

Lublin, Transped, PKS Chełm.  

 Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. NaleŜy natomiast 

dokonać modernizacji niektórych odcinków. Kolejnym zadaniem jest 

budowa chodników wzdłuŜ dróg oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.  

 

Łączność 

Na terenie Gminy Puchaczów działa 1 placówka pocztowa  

w Puchaczowie oraz jej punkty filialne. Mieszkańcy gminy posiadają 

nieograniczony dostęp do sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej 

oraz internetu.  
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 Infrastruktura ochrony środowiska  

 

Gospodarka odpadami – odpady komunalne  

 Na terenie Gminy Puchaczów nie ma wysypiska śmieci. Gmina 

korzysta z wysypiska usytuowanego w miejscowości Stara Wieś na terenie 

Gminy Łęczna. Gospodarkę odpadami prowadzi Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Puchaczowie. Obecnie Gmina Puchaczów jest na etapie 

wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów stałych w momencie 

ich powstawania, czyli w gospodarstwie domowym. KaŜde gospodarstwo 

domowe na terenie gminy wyposaŜone jest w pojemniki na odpady  

o pojemności 120 l, bądź 240 l. Ponadto wydano 106 pojemników  

o pojemności 240 l i 6 pojemników o pojemności 120 l przedsiębiorcom 

działającym na terenie gminy. Częstotliwość opróŜniania pojemników 

określona jest w umowach na wywóz śmieci i wynosi ona jeden raz  

w miesiącu w kaŜdej miejscowości. Przy cmentarzu parafialnym w Nadrybiu 

i Puchaczowie ustawione są dwa kontenery o pojemności 6 m3 kaŜdy. Są 

one opróŜniane w miarę potrzeb. 

Według danych z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie 

w 2005 roku na terenie gminy zebrano i wywieziono do utylizacji na 

składowisko odpadów 467,26 Mg odpadów komunalnych. W niedalekiej 

przyszłości planuje się udoskonalenie systemu zbiórki odpadów 

komunalnych. Będzie on oparty na selekcji odpadów „u źródła” ich 

powstawania i obejmować będzie selekcję tzw. frakcji suchej bez pełnej 

segregacji. Będą to zmieszane odpady przeznaczone do odzysku lub 

recyklingu takie jak: szkło, makulatura, papier, metal i plastik.  

Zakład Gospodarki Komunalnej wyposaŜony jest w następujący 

sprzęt przeznaczony do odbierania i transportu odpadów: 

• ciągnik Promar MTZ 82TSA; 

• przyczepa do przewozu odpadów o pojemności 13 m3 produkcji 

WARBO. 
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W obecnej sytuacji sprzęt ten jest wystarczający do obsługi terenu Gminy 

Puchaczów w zakresie odbioru odpadów komunalnych.  

 

Gospodarka wodno – ściekowa 

Puchaczów połoŜony jest w zlewni rzeki Świnki, która posiada II i III 

stopień czystości swych wód (głównie zanieczyszczenia NaCl). Na czystość 

rzeki wpływa gospodarka rolna, ale przede wszystkim ścieki bytowe, które 

to powodują zwiększoną zawartość biogenów oraz innych zanieczyszczeń 

bakteriologicznych wody. Decydującą rolę odgrywa system 

odprowadzania ścieków bytowych. Na terenie Gminy Puchaczów jest to 

system kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bezpośrednio  

z gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Puchaczowie. Jest to 

oczyszczalnia oddana do uŜytku w roku 1998 – biologiczna typu BIOBLOK 

PS-200, o przepustowości technicznej 180m3 ścieków na dobę. Obecnie 

cała moc przerobowa oczyszczalni nie jest jeszcze w pełni wykorzystana z 

tego względu, Ŝe oczyszczalnia zaprojektowana została do obsługi całego 

obszaru gminy, a sieć kanalizacyjna obejmuje na razie część miejscowości. 

Obecnie kanalizacją sanitarną są objęte następujące miejscowości: 

Brzeziny, Bogdanka, Puchaczów, Stara Wieś, Turowola, Nadrybie Ukazowe. 

Nadrybie Dwór i Nadrybie Wieś. Jest to sieć o długości 58,2 km. Dalsza 

rozbudowa systemu kanalizacyjnego jest priorytetowym zadaniem  

w Gminie Puchaczów na najbliŜsze lata.  
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Oczyszczalnia ścieków w Puchaczowie  

 

W Gminie Puchaczów wszystkie miejscowości posiadają wodociągi, 

zatem wskaźnik zwodociągowania wynosi 100%. Długość sieci 

wodociągowej wynosi 88,9 km, a liczba przyłączy: 1 367 podłączeń.  

Zaopatrzenie w wodę ludności na terenie gminy odbywa się za 

pośrednictwem studni (ujęć wody pitnej) w następujących 

miejscowościach: 

• Puchaczów – dwie studnie; 

• Wesołówka – dwie studnie; 

• Jasieniec – dwie studnie.  

 

Studnie głębinowe ujęć komunalnych czerpią wodę z utworów 

kredowych. Istotnym poborcą wody na cele socjalno – bytowe na terenie 

gminy jest kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance oraz szyb 

w Nadrybiu. Kopalnia pobiera ze swoich ujęć około 1 200 m3/dobę wody. 

Eksploatacja zasobów wód głównego poziomu wodonośnego nie 

powoduje znaczących zaburzeń naturalnych stosunków 
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hydrogeologicznych. Jednoznacznie naleŜy stwierdzić, iŜ wody podziemne 

na terenie Gminy Puchaczów są dobrej jakości i nie ma problemów z ich 

zasobami. Posiadają one jednak słabą izolację od wpływów 

antropogenicznych, dlatego teŜ bardzo waŜne jest zapobieganie wszelkim 

zanieczyszczeniom mogącym mieć wpływ na jakość wód. 

 

 Infrastruktura energetyczna  

 

 Gazyfikacja 

Sieć gazowa średniego ciśnienia obejmuje obecnie tylko część 

terenu Gminy Puchaczów. Sieć i przyłącza gazowe są w miejscowościach: 

Puchaczów, Stara Wieś, Ostrówek, Ciechanki i Szpica.  

 

 Energetyka i oświetlenie  

Gmina Puchaczów posiada pełną sieć energetyczną, ale miejscami 

jest ona w niezadowalającym stanie technicznym. Planowane jest 

usprawnienie zaopatrzenia Gminy Puchaczów w energię elektryczną 

poprzez poprowadzenie podziemnych linii energetycznych. 

 W gminie nie ma centralnego systemu zaopatrzenia w energię 

cieplną. Gospodarstwa domowe posiadają własne systemy centralnego 

ogrzewania węglowego. Natomiast większość budynków uŜyteczności 

publicznej posiada system ogrzewania olejowego.  

Gmina Puchaczów posiada rozbudowaną sieć oświetlenia 

ulicznego. Na całym obszarze występują 42 stacje transformatorowe,  

z których 6 stacji są to oświetlenia wydzielone w liczbie 94 sztuk lamp. 

Pozostałe w liczbie 513 sztuk lamp są podwieszane. Ogólna liczba opraw, 

które konserwuje Zakład Energetyczny wynosi 607 sztuk. Sieć oświetleniowa 

jest częściowo kablowa, a częściowo napowietrzna.  

 

Na terenie Gminy Puchaczów zaplanowano w najbliŜszej przyszłości 

przedsięwzięcie polegające na budowie zespołu elektrowni wiatrowych  
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w miejscowości Zawadów. Gmina dysponuje terenem o powierzchni około 

40 ha, który jest własnością gminy, a w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest pod inwestycje 

przemysłowe i jest wyłączony z produkcji rolnej. W planie zakłada się 

zlokalizowanie na tym terenie około 8-10 elektrowni wiatrowych o średniej 

mocy 0,6 – 1 MW/rok kaŜda. Z kolei bliskość linii wysokiego napięcia (110 

KV) pozwalałaby na odebranie wyprodukowanej energii bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 

 

 

Infrastruktura  techniczna 

Problemy  i  uwarunkowania 

 

Na terenie Gminy Puchaczów istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura 

techniczna: 

• sieć wodociągowa obejmuje wszystkie miejscowości w gminie; 

• sieć telefoniczna obejmuje wszystkie miejscowości w gminie; 

• znacznie rozbudowana jest kanalizacja sanitarna; 

• sieć drogowa jest dobrze rozbudowana, istnieje łatwość 

połączeń między poszczególnymi miejscowościami w gminie; 

• w gminie funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków. 

 

• Stan infrastruktury technicznej i komunalnej ma duŜe znaczenia dla 

poziomu świadczenia usług społecznych, jakości Ŝycia lokalnej 

społeczności oraz moŜliwości rozwoju gospodarczego – mimo 

znacznego postępu dokonanego w Gminie Puchaczów w ostatnich 

latach w zakresie rozbudowy infrastruktury istnieje potrzeba dalszej jej 

rozbudowy i modernizacji.  

• W szczególności niedostateczny jest jeszcze rozwój infrastruktury 

komunalnej w zakresie kanalizacji i systemu oczyszczania ścieków – 
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ma to duŜe znaczenie w kontekście zachowania walorów środowiska 

przyrodniczego i zapewnienia odpowiedniego standardu usług 

komunalnych na rzecz mieszkańców;  

• Niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury dotyczy takŜe dróg 

utwardzonych, zatem działania inwestycyjne powinny być 

ukierunkowane przede wszystkim na modernizacje dróg oraz 

rozbudowę infrastruktury towarzyszącej: chodników i oświetlenia 

ulicznego.  

 

 

 

 

5. Infrastruktura społeczna  
 

Zakres analizy: 
• Infrastruktura edukacyjna; 
• Infrastruktura sportowa; 
• Infrastruktura kultury; 
• Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

 

 

Szkolnictwo 

 

 Na terenie Gminy Puchaczów funkcjonuje sieć szkolna dostosowana 

do lokalnych potrzeb. Placówki oświatowe koncentrują się w miejscowości 

gminnej Puchaczów, poniewaŜ znajduje się tutaj Zespół Szkół, w którego 

skład wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum im. Jana Pawła II  

i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. Ponadto na terenie gminy 

funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Ostrówku oraz Szkoła Podstawowa  

w Nadrybiu, które prowadzą oddziały szkolne 6-klasowe oraz szkoły 3-

klasowe o statusie szkół filialnych w Albertowie, Bogdance, Ciechankach  

i Zawadowie.  
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Budynek Zespołu Szkół w Puchaczowie  

 

Oświata i sport traktowane są w Gminie Puchaczów priorytetowo, 

począwszy od najniŜszego stopnia nauczania. Szkoły Podstawowe 

posiadają sale gimnastyczne (jednak nie wszystkie są w pełni wyposaŜone 

w sprzęt sportowy) oraz kompleksy boisk sportowych (nie we wszystkich 

placówkach). Poza zajęciami dydaktycznymi, wynikającymi z programu 

nauczania, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając  

z zajęć pozalekcyjnych w róŜnego rodzaju kołach przedmiotowych: 

tanecznych, wokalnych, sportowych, teatralnych i plastycznych. Uczniowie 

uzyskują wysokie lokaty na imprezach na szczeblu: powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym. 

Na terenie Gminy Puchaczów opieką pedagogiczną objęte są takŜe 

dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu w Puchaczowie utworzone są 

trzy grupy przedszkolne: 

• grupa „maluchów” (do tej grupy uczęszczają dzieci w wieku 3 – 4 

lat); 
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• grupa 5-ciolatków; 

• grupa 6-ciolatków.  

 

Placówka przedszkola obecnie jest wyposaŜona w podstawowy sprzęt 

uŜytkowy oraz podstawowe pomoce dydaktyczne. NaleŜy jednak 

przeprowadzić remont budynku oraz zakupić nowe wyposaŜenie.  

W Szkołach Podstawowych w Albertowie, Ciechankach, Nadrybiu, 

Ostrówku i Zawadowie takŜe funkcjonują oddziały przedszkolne.  

 

 

 Sport i rekreacja 

 

Na terenie Gminy Puchaczów sport i rekreacja skupia się wokół 

aktywności szkół. Funkcjonują szkolne kluby sportowe, które 

rozpowszechniają wśród dzieci i młodzieŜy uprawianie sportu jako 

gwaranta rozwoju zainteresowań i sprawności fizycznej oraz psychicznej. 

NaleŜy tutaj wymienić następujące kluby: 

• Uczniowski Klub Sportowy „SP Ostrówek” w miejscowości Ostrówek, w 

którym wyodrębniono trzy sekcje sportowe: piłkę noŜną, piłkę 

siatkową, zapasy i badminton; 

• Uczniowski Klub Sportowy „Puchatek” w Puchaczowie; 

• Uczniowski Klub Sportowy „Skarbek” w Puchaczowie. 

 

KaŜda szkoła na terenie gminy jest wyposaŜona w obiekt sportowy  

w postaci sali sportowej czy boiska, ale jednak potrzeby są znacznie 

większe. W przyszłości planuje się odpowiednio wyposaŜyć i doposaŜyć 

istniejące juŜ obiekty sportowe, w planach jest takŜe budowa kompleksu 

boisk sportowych przy Zespole Szkół w Puchaczowie.  

 Dotychczasowa baza sportu i rekreacji nastawiona jest na 

zaspokojenie miejscowych potrzeb w tym zakresie. W kontekście przyszłych 
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planów rozwoju w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki niezbędne są 

inwestycje w tej sferze.  

 

  Instytucje związane z kulturą 

 

Kreowaniem rozwoju oraz upowszechnieniem kultury wśród 

mieszkańców gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. 

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zespołowego 

uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze, róŜnorodne formy edukacji 

kulturalnej, imprezy kulturalne: np. koncerty, wystawy, konkursy, festyny, 

doŜynki, spotkania okolicznościowe. Plan imprez Gminnego Ośrodka Kultury 

w Puchaczowie zaprezentowany jest w podrozdziale II 2.  

Działalność w sferze kultury upowszechniana jest równieŜ przez 

Gminną Bibliotekę w Puchaczowie oraz jej filię w Ciechankach. Działalność 

bibliotek słuŜy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, 

upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Biblioteka gminna i jej filia 

posiadają księgozbiór liczący 20 tys. woluminów. Ze zbiorów bibliotek  

w ciągu roku korzysta około 900 czytelników. Placówki organizują wiele 

konkursów adresowanych do dzieci i młodzieŜy z terenu całej gminy, 

ponadto poprzez róŜne formy działalności kulturalnej, systematyczny 

dopływ nowości wydawniczych stara się kształtować zainteresowania 

czytelnicze społeczeństwa. Biblioteki współpracują z innymi placówkami 

kulturalnymi i oświatowymi na terenie gminy w organizacji imprez 

kulturalnych. Istniejąca sieć bibliotek nie zaspakaja w pełni potrzeb 

mieszkańców gminy i przeszłe działania powinny zmierzać w kierunku 

rozbudowy sieci bibliotek w północno – zachodniej części gminy. 

 W roku 2008 zaplanowano następujące formy pracy oświatowej w 

bibliotekach: 

• wystawy – wystawa ksiąŜek ilustrowanych przez Jan Marcina 

Szancera; 

• konkursy:  
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- Konkurs wielkanocny; 

- Mały Konkurs Recytatorski; 

- Konkurs plastyczny „Ilustracja do ksiąŜki pt. Szewczyk Dratewka”; 

- Jesienny Konkurs Recytatorski; 

• lekcje biblioteczne i wycieczki; 

• inne formy pracy, np.: spotkanie z ksiąŜką, spotkanie z baśnią, 

wieczór z baśnią Zbigniewa Herberta, itd. 

 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie Gminy Puchaczów 

zapewnia mieszkańcom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Puchaczowie. W ośrodku tym moŜna uzyskać takŜe porady specjalistyczne 

oraz wykonać podstawowe analizy. Porady specjalistów udzielane są takŜe 

na podstawie skierowań w Łęcznej i w Lublinie. Tam równieŜ mieszkańcy gminy 

mogą skorzystać z opieki szpitalnej. Przy ośrodku zdrowia funkcjonuje apteka.  

 

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puchaczowie 

Dostęp mieszkańców Gminy Puchaczów do podstawowych usług 

medycznych ocenić moŜna jako bardzo dobry. W 1999 roku Gminny 

Ośrodek Zdrowia rozpoczął swoją działalność jako Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Puchaczowie w zakresie świadczeń 

profilaktycznych i leczniczych, podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i 
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dorosłych, jak i sprawowania opieki środowiskowej. Ośrodek mieści się w 

duŜym, przestronnym i nowoczesnym budynku. Ponadto ośrodek został 

przystosowany i wyposaŜony w najnowocześniejszy sprzęt z myślą o 

świadczeniu usług w zakresie profilaktyki i leczenia rehabilitacyjnego w 

zakresie: hydroterapii, fizykoterapii (światłolecznictwa, ultradźwięków), 

masaŜy, parafiny i inhalacji. Budynek ośrodka jest przystosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Od czerwca 2004 roku w budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje 

Zakład Opieki Leczniczej, sprawujący opiekę medyczną dla osób 

wymagających stałej opieki i przewlekle chorych. 

 

Usługi pomocy społecznej na terenie gminy sprawuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie. Ośrodek udziela pomocy w 

postaci zasiłków: stałych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony 

macierzyństwa, dziecka itp. 

W roku 2005 z róŜnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

skorzystało: 

• w zakresie zadań własnych 127 rodzin – 430 osób w tych rodzinach; 

• w zakresie zadań zleconych 8 rodzin – 13 osób w tych rodzinach.  

 

Na realizację zadań własnych Ośrodek otrzymał w planie z budŜetu gminy 

kwotę 35 705 zł. Z powyŜszej kwoty wypłacono zasiłki jednorazowe celowe, 

zasiłki specjalne celowe oraz zasiłki w naturze dla 76 najbardziej 

potrzebujących rodzin z przeznaczeniem na: Ŝywność, opał, leki, dojazdy 

do placówek słuŜby zdrowia, odzieŜ, dofinansowanie do zakupu ksiąŜek  

i przyborów szkolnych, dofinansowanie do odnowienia mieszkania. Ośrodek 

Pomocy Społecznej dofinansował doŜywianie 109 dzieci w szkołach. 

Ponadto z zakresu zadań zleconych – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 

Ośrodek wypłacił 36 świadczeń z powodu zdarzeń losowych (huragan). 

W ciągu ostatnich trzech lat najczęstszą przyczyną przyznawania 

świadczeń w gminie było: 
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• ubóstwo – 27%; 

• bezrobocie – 20%; 

• niepełnosprawność – 16%; 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych jak  

i prowadzenia gospodarstwa domowego – około 14%. 

 

 

Infrastruktura  społeczna  

Problemy  i  uwarunkowania 

• Gmina Puchaczów posiada rozbudowaną sieć placówek 

oświatowych, dobrze wyposaŜonych i w dobrym stanie technicznym. 

Zadania w tej sferze dotyczą potrzeby rozbudowy i utrzymania 

niektórych obiektów w dobrym stanie technicznym; 

• Rozwój kultury oraz eksponowanie wartości historycznych  

i kulturowych w kontekście rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej 

gminy wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza rzeczowego 

– zatem istnieje potrzeba renowacji, rozbudowy i modernizacji 

obiektów historycznych i związanych z kulturą;  

• Dotychczasowa baza sportu i rekreacji na terenie gminy nastawiona 

jest na zaspokojenie miejscowych potrzeb w tym zakresie.  

W kontekście przyszłych planów rozwoju w kierunku rozwoju turystyki  

i agroturystyki niezbędne są inwestycje w tej sferze oraz właściwa 

promocja. 

 

6. Zarządzanie  
 

Zakres analizy: 
• MoŜliwości budŜetowe gminy; 
• Planowanie strategiczne; 
• Kapitał społeczny. 
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Zarządzanie i moŜliwości budŜetowe  

  

Poprzez zarządzanie na szczeblu gminy rozumie się sprawność urzędu 

w realizacji nałoŜonych zadań oraz porządek organizacyjny i prawny. 

Niektórymi przykładami tego rodzaju sprawności w przypadku Gminy 

Puchaczów jest posiadanie dokumentów dotyczących zarządzania 

róŜnymi sferami w gminie, np. dokumenty strategiczne, czy programy  

w zakresie gospodarki odpadami, czy ochrony środowiska.  

Innym przykładem sprawności organizacyjnej są wysokie 

dotychczasowe osiągnięcia gminy w realizacji zadań inwestycyjnych –  

w tym zadań, które uzyskały wsparcie finansowe z róŜnych funduszy  

i programów dotacji. Zestawienie wykonanych w ostatnich latach zadań 

zawarte jest w załączniku nr 5 – „Zestawienie projektów zrealizowanych 

przez Gminę Puchaczów z dofinansowaniem uzyskanym w ramach 

funduszy europejskich oraz z innych źródeł”.  

MoŜliwości realizacji zadań gminy, w tym zadań inwestycyjnych 

uzaleŜnione są w duŜej mierze od moŜliwości budŜetu gminy. Zestawienie 

dochodów i wydatków budŜetu Gminy Puchaczów za lata 2004 – 2006 

oraz plan na 2007 zaprezentowane jest w rozdziale XIII – Wieloletni Plan 

Inwestycyjny. Natomiast załącznik 5 obrazuje liczbę i wartość projektów, 

które uzyskały wsparcie w formie dotacji.  

Osiągnięcia inwestycyjne Gminy Puchaczów oraz zrealizowane 

projekty „miękkie” obrazują jakość zarządzania gminą. Wyznacznikiem tej 

jakości jest plasowanie się gminy na wysokich pozycjach w rankingach 

regionalnych samorządów terytorialnych.  

W Rankingu Samorządów Lubelszczyzny, opublikowanym w Dzienniku 

Wschodnim (14 grudnia 2006 roku), Gmina Puchaczów zajmuje wysoką 28 

pozycję w Województwie Lubelskim. Ocena dotyczyła okresu 2003 – 2005. 

Głównymi kryteriami rankingu były:  
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• suma wydatków majątkowych inwestycyjnych na jednego 

mieszkańca; 

• pozyskane środki zewnętrzne i inwestycyjne na jednego mieszkańca: 

ZPORR, SAPARD, ISPA, PHARE, INTERREG, PAOW; 

• gotowość inwestycyjna: projekty do ZPORR; 

• suma wydatków: transport na jednego mieszkańca; 

• suma wydatków: ochrona środowiska na jednego mieszkańca; 

• zdolność inwestycyjna: dochody – wydatki bieŜące do dochodów 

ogółem.  

 

Ponadto gmina została wyróŜniona dyplomami i certyfikatami: 

• Dyplom Złotej Setki Samorządów 2002 roku – nadany przez Centrum 

Badań Regionalnych i dziennik „Rzeczpospolita” za inwestycje  

w rozwój lokalny w latach 1999 – 2001 dla najlepszej gminy 

województwa lubelskiego; 

• Dyplom za uzyskanie II miejsca w rankingu „Wspólnoty” – 500 gmin 

wiejskich o najwyŜszych dochodach; 

• Dyplom za uzyskanie III miejsca w rankingu – Samorządowi Liderzy 

Funduszy Strukturalnych 2005 w kategorii gminy wiejskie; 

• Nagroda Gospodarcza w 2000 roku w postaci Złotego Kokosu 

Lubelskiego Biznesu. 

 

 

 

 

Planowanie strategiczne  

 

 Planowanie strategiczne jest we współczesnych czasach 

nieodłącznym elementem współczesnego zarządzania jednostką 

samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Puchaczów planowanie 

strategiczne rozwoju gminy prowadzone jest systematycznie od kilku lat. 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007-2015  

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 54 

 

Wyrazem tego rodzaju polityki podjętej przez gminę są wypracowane  

i wdraŜane dokumenty strategiczne, jak:  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Puchaczów, 1999; 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, 2007; 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Puchaczów, 2006; 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puchaczów, 2006; 

 

oraz obecnie przygotowany dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów na lata 2007 – 2015;  

 

 

Promocja 

 

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego winne być 

nakierowane na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, co oznacza 

opracowanie i stosowanie systemu informowania i promowania 

przedsięwzięć samorządu wobec społeczności lokalnej i szerszego kręgu 

odbiorców spoza terytorium gminy.  

System wewnętrznej promocji polega na komunikacji władz 

samorządowych z lokalną społecznością oraz włączanie przedstawicieli tej 

społeczności w proces współuczestnictwa w rozwiązywaniu spraw 

publicznych i proces planowania strategii rozwoju.  

Promocja zewnętrzna nakierowana jest na inicjowanie i prowadzenie 

współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyciąganie 

kapitału prywatnego, turystów i zachęcanie do osiedlania się na terytorium 

gminy osób spoza jej terenu, a takŜe tworzenie warunków skłaniających do 

powstrzymania się przedstawicieli lokalnej społeczności (zwłaszcza 

młodych) do emigracji poza terytorium gminy.  

Promocja w przypadku Gminy Puchaczów prowadzona jest 

następującymi narzędziami:  
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• strona internetowa; 

• gadŜety – foldery, plakietki; 

• udział w imprezach lokalnych i regionalnych; 

• od roku 2008 będzie wydawany biuletyn dotyczący spraw lokalnych, 

prezentujący informacje i aktualności. Publikacja dostępna będzie w 

miejscach publicznych nieodpłatnie. Biuletyn wydawany będzie jako 

dwumiesięcznik (nakład 1 200 egzemplarzy); 

• w Urzędzie Gminy dostępne są dla osób przyjezdnych ulotki i foldery, 

zawierające informacje o gminie, w tym dane teleadresowe 

głównych instytucji; 

• informacja o gminie zawarta jest w Gospodarczym Atlasie Polski.  

 

 W odniesieniu do samorządów terytorialnych moŜliwa jest do 

zastosowania nowoczesna koncepcja reklamy, tzw. „promocji miejsc”. 

Tego rodzaju promocja wydaje się właściwym narzędziem do zastosowania 

przez Gminę Puchaczów, w kontekście planowanego rozwoju 

gospodarczego gminy.  

 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Działalność organizacji pozarządowych jest jednym z przejawów 

włączania się instytucji Trzeciego Sektora w sprawy publiczne. Organizacje 

pozarządowe, które działają najczęściej jako fundacje i stowarzyszenia, 

odgrywają ogromną rolę między innymi w pobudzaniu aktywności 

społecznej i aktywizacji wspólnot obywatelskich wokół działań na rzecz 

realizacji celów rozwoju lokalnego. Wokół organizacji pozarządowych 

skupia się kapitał społeczny, który obok organów samorządu  

i przedsiębiorców przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół 

spraw publicznych. Ponadto organizacje pozarządowe mają do 

odegrania podwójną rolę: winny stać się stymulatorem społecznej 
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aktywności, a zarazem wchłaniać wsparcie finansowe na cele lokalne 

niedostępne dla samorządów lokalnych (wiele funduszy UE i innych, 

zagranicznych i krajowych, przeznaczonych na cele spójne z celami 

strategii rozwoju lokalnego, jest dostępnych tylko dla organizacji 

pozarządowych).  

Trzeba zaznaczyć, Ŝe wśród organizacji pozarządowych moŜna 

wyróŜnić takie, które nastawione są na cele społeczne, charytatywne, 

działające na rzecz kultury, sztuki i sportu oraz angaŜujące się w sprawy 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. 

 Na terenie Gminy Puchaczów działają następujące organizacje 

pozarządowe: 

• Towarzystwo Przyjaciół Puchaczowa i okolic – działalność 

Towarzystwa dotyczy spraw kultury i lokalnej tradycji; 

• Koła Gospodyń Wiejskich (organizacje społeczne); 

• Ochotnicze StraŜe PoŜarne (organizacje społeczne).  

 

Przedsiębiorcy mają moŜliwość uzyskania wsparcia ze strony organizacji 

pozarządowych, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju 

lokalnego z pobliskiej Łęcznej, np. filia Lubelskiej Fundacji Rozwoju.  

 

 

Współpraca regionalna i międzynarodowa 

 

Gmina Puchaczów prowadzi współpracę na poziomie lokalnym, 

regionalnym oraz międzynarodowym.  

 

Współpraca regionalna i lokalna 

 

Gmina Puchaczów aktywnie współpracuje z gminami ościennymi. 

Wyrazem tej współpracy są porozumienia na których podstawie 

realizowane są wspólne przedsięwzięcia. Takim przykładem jest wspólny 
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projekt ze Starostwem Powiatowym i gminami sąsiadującymi pod nazwą 

„Wirtualny Powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie 

Łęczyńskim” realizowany etapami. Celem projektu jest zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatu oraz 

zakup sprzętu, który umoŜliwi wszystkim urzędom, jednostkom 

organizacyjnym obsługę interesantów na odpowiednim poziomie. 

WaŜną inicjatywą gminy jest planowane zaangaŜowanie się  

w realizację programu LEADER+ w partnerstwie z sąsiednimi gminami.  

 

Współpraca międzynarodowa  

 

Gmina Puchaczów nawiązała współpracę z dwoma gminami 

partnerskimi na Ukrainie tj. z Gminą Lubliniec i z Gminą Sołowiczi. Zostały 

podpisane umowy partnerskie. Ponadto w roku 2006 został zrealizowany 

projekt partnerski z Gminą Lubliniec pod nazwą: „Tradycja, kultura, wspólna 

historia – będziemy razem” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – 

Białoruś – Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 44 600,00 

zł (11 625,18 EUR). Dofinansowanie z ERDF (75%) 33 450,00 zł (8 718,88 EUR). 

Głównym celem projektu było stworzenie trwałej struktury współpracy 

pomiędzy dwoma gminami – gminą Puchaczów i gminą Lubliniec poprzez 

popularyzację oraz zapoznanie mieszkańców Polski i Ukrainy z lokalną 

tradycją, kulturą i historią oraz pokazanie walorów krajobrazowych  

i turystycznych obu krajów, a przede wszystkim stworzenie podstaw do 

oŜywienia ruchu turystycznego między gminami partnerskimi. Projekt 

umoŜliwiał ponadto wymianę dzieci i młodzieŜy oraz osób dorosłych w celu 

wzajemnej integracji społeczeństw sąsiedzkich podczas planowanych wizyt 

przedstawicieli Ukrainy z okazji Dni Puchaczowa i Pierwszych 

Międzynarodowych Dni MłodzieŜy oraz Gminnych DoŜynek  

w Puchaczowie. W realizację powyŜszego projektu były zaangaŜowane 

placówki oświatowe po obu stronach granicy. 
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Zarządzanie  

Problemy  i  uwarunkowania  

 

• W nowoczesnej gminie waŜna jest sprawność zarządzania na 

szczeblu lokalnym, a takŜe prowadzenie współpracy w formie 

partnerstw dla realizacji róŜnych przedsięwzięć. Gmina winna dąŜyć 

do tworzenia partnerstw wewnętrznych – np. z organizacjami 

społecznymi w gminie oraz partnerstw zewnętrznych – z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. Przykładem takiego 

partnerstwa jest inicjatywa utworzenia Lokalnej Grupy Działania 

zawiązanej dla wdraŜania programu LEADER+; 

• Kapitał społeczny w Gminie Puchaczów aktywny jest poprzez 

działalność organizacji społecznych – są to jednak organizacje 

nastawione głównie na sprawy społeczne i związane z kulturą – 

waŜne w tym kontekście wydaje się powołanie stowarzyszenia / 

fundacji którego celem statutowym będą działania na rzecz rozwoju 

gospodarczego i lokalnego gminy;  

• Skuteczne wdroŜenie planów strategicznych wymaga sprawnego 

zarządzania rozwojem lokalnym, ale teŜ promocji. Właściwe wydaje 

się zatem opracowanie programu promocji gminy. 
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III.  GMINA  NA  TLE  POWIATU    
 

 

 PoniŜszy rozdział ma formę porównania danych statystycznych dla 

wszystkich gmin powiatu łęczyńskiego, do którego naleŜy takŜe Gmina 

Puchaczów. Dane zawarte są w Załączniku nr 4 i uporządkowane w formie 

zestawień tabelarycznych. Dane obrazują róŜnorodne zagadnienia: 

demograficzne, dotyczące warunków Ŝycia ludności, infrastruktury 

technicznej i społecznej, aktywności gospodarczej oraz struktury 

dochodów i wydatków gmin.   

 

Tab. 1. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i na gospodarkę 

wodną w 2006 r. 

Tab. 2. Powierzchnia i ludność w 2006 r. 

Tab. 3. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2006 r. 

Tab. 4. Przyrost naturalny w roku 2006 w promilach 

Tab. 5. Pracujący w 2006 r. 

Tab. 6. Wodociągi i kanalizacja w 2006 r. 

Tab. 7. Zasoby mieszkaniowe w 2006 r. 

Tab. 8. Mieszkania oddane do uŜytku w 2006 r. 

Tab. 9. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2005/06 

Tab. 10. Gimnazja dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2005/06 

Tab. 11. Wychowanie przedszkolne w 2006 r. 

Tab. 12. Dochody budŜetów gmin według rodzajów 2006 r. 

Tab. 13. Dochody budŜetów gmin według działów w 2006 r. 

Tab. 14. Wydatki budŜetów gmin według rodzajów w 2006 r. 

Tab. 15. Wydatki budŜetów gmin według działów w 2006 r. 

Tab. 16. Dochody i wydatki budŜetów gmin na 1 mieszkańca w 2006 r. 
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Tab. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 

REGON w 2006 r. 

Tab. 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 

REGON według wybranych sekcji PKD w 2006 r. 

Tab. 19. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według 

wybranych sekcji PKD w 2006 r. 

 

 

 Powiat Łęczyński liczy 6 gmin, w tym gminę miejsko – wiejską Łęczna. 

Gmina Puchaczów jest niemalŜe najmniejszą powierzchniowo gminą 

powiatu. Posiada najmniejszą liczbę mieszkańców oraz niską gęstość 

zaludnienia. Przyrost naturalny jest ujemny i takŜe najniŜszy w powiecie. 

Wskaźnik pracujących na terenie gminy jest wyjątkowo wysoki, z powodu 

na połoŜnie na terenie gminy Kopalni Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A.  

 Gmina Puchaczów posiada w porównaniu z pozostałymi gminami 

powiatu bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną,  

w szczególności kanalizacyjną i wodociągową. Przyrost zasobów 

mieszkaniowych jest takŜe wysoki.  

Dochody budŜetu Gminy Puchaczów są wyraźnie wyŜsze od 

pozostałych gmin w kategorii dochodów własnych. Gmina przoduje, jeśli 

chodzi o wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca – w porównaniu  

z niektórymi innymi gminami powiatu posiada dochody na jednego 

mieszkańca dwukrotnie wyŜsze. Wskaźnik wydatków w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca kształtuje się podobnie.  

Poziom rozwoju przedsiębiorczości i liczba podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy jest zbliŜona do 

wskaźników charakteryzujących pozostałe gminy powiatu.  

 W porównaniu z innymi gminami powiatu łęczyńskiego Gmina 

Puchaczów posiada duŜe atuty: 
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• usytuowanie na terenie gminy jednego z największych zakładów 

przemysłowych Województwa Lubelskiego; 

• wysokie dochody własne budŜetu gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca; 

• wyraźnie lepsze wskaźniki poziomu rozbudowy infrastruktury 

komunalnej.  

 

IV.  ANALIZA  SWOT    

 

 

Zarządzanie strategiczne wymaga przeprowadzenia szeregu 

róŜnego typu analiz, które pomagają przewidzieć istotne zdarzenia 

gospodarcze wraz z moŜliwością ich podejmowania i z konsekwencjami 

na przyszłość, które wiąŜą się z wyborem najbardziej optymalnej strategii. 

Plan strategiczny poprzedza etap diagnozy strategicznej, w której 

najczęściej stosowana jest metoda analizy strategicznej – analiza SWOT.  

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne 

strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), 

Threats (zagroŜenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą 

identyfikacji słabych i silnych stron gminy oraz badania szans i zagroŜeń, 

które wynikają z istniejących, bądź mogących zaistnieć uwarunkowań 

otoczenia zewnętrznego.  

Analiza SWOT pozwala na wyeksponowanie silnych stron – to znaczy 

atutów, na których bazie moŜna planować rozwój lokalny, ale teŜ pozwala 

na zidentyfikowanie słabych stron – to jest obszarów niedomagań – które 

naleŜy niwelować. Ze słabych stron wynikają problemy do rozwiązania.  

 

 Zakres analiz w ramach SWOT jest następujący: 

• Mocne strony gminy – siły – jakie mam atuty? 

• Słabe strony gminy – jakie są problemy, co potrzeba poprawić? 
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• Szanse w otoczeniu – gdzie dostrzegamy szanse, jakie są trendy i 

tendencje? 

• ZagroŜenia w otoczeniu – jakie istnieją przeszkody? jakie czynniki / 

wydarzenia mogą mieć dla nas negatywne skutki? 

 

 Analiza SWOT dla Gminy Puchaczów została opracowana w trakcie 

warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli społeczności gminy. 

Jest więc ona wynikiem spostrzeŜeń mieszkańców na temat własnej gminy 

oraz podsumowaniem niniejszej diagnozy strategicznej. 

 Analiza SWOT sporządzona została w następujących obszarach 

problemowych: 

• Przestrzeń i środowisko;  

• Sfera społeczna;  

• Sfera gospodarcza 

• Infrastruktura techniczna;  

• Infrastruktura społeczna; 

• Zarządzanie. 

 

 

Przestrzeń i środowisko – zakres analizy: 

• Umiejscowienie gminy w województwie i kraju; 

• Charakterystyka sieci osadniczej; 

• Opis zasobów naturalnych; 

• Opis zasobów kulturowych.  

 

PRZESTRZEŃ  I  ŚRODOWISKO 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• Korzystne połoŜenie 

geograficzne; 
• Istnienie obszarów chronionych 

(sąsiedztwo Poleskiego Parku 
Narodowego); 

• Występowanie dzikich wysypisk; 
• Zanieczyszczenie środowiska 

(zapylenie, hałda kopalniana); 
• Brak skanalizowania duŜych 

obszarów wiejskich 
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• Przebieg drogi krajowej przez 
gminę Puchaczów – Lublin – 
Włodawa; 

• Bliskość przejść granicznych ze 
wschodem Europy (np.: 
Dorohusk); 

• Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
(bardzo duŜe pokłady węgla 
kamiennego, kamień do wyrobu 
ceramiki budowlanej, wody 
głębinowe); 

• Występowanie róŜnorodności 
gleb, torfy, piaski itp.; 

• PołoŜenie blisko miast: Łęczna, 
Lublin, Chełm, Włodawa; 

• Bogate zasoby kulturalne – 
obecność zabytków na ternie 
gminy; 

• Rozwijająca się agroturystyka na 
terenie gminy; 

• Bliskość kompleksów leśnych; 
• PołoŜenie na skraju Pojezierza 

Łęczyńsko – Włodawskiego. 
 

(zanieczyszczenia ściekami, 
szamba przydomowe); 

• Silne natęŜenia hałasu i ruchu 
samochodowego (transport 
węgla samochodami 
cięŜarowymi o bardzo duŜej 
ładowności); 

• Rozproszona zabudowa wsi na 
terenie gminy; 

• Występowanie szkód górniczych 
(podtopienie, obniŜanie się 
terenu, pękanie budynków); 

• ZagroŜenia związane z brakiem 
chodników przy drodze krajowej 
(Stara Wieś, Wesołówka, 
Turowola) oraz przy drodze 
powiatowej.  

SZANSE ZAGROśENIA 
• Racjonalne zagospodarowanie 

wolnych obszarów na terenie 
gminy pod zabudowę 
mieszkaniową (zmiana w 
Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego); 

• Rozwój turystyki i agroturystyki; 
• Zagospodarowanie hałdy 

górniczej jako stoku narciarsko – 
saneczkarskiego;  

• Rozwój infrastruktury (kanalizacja i 
gazyfikacja na obszarze gminy);  

• Wykorzystanie istniejącej 
przestrzeni (wolne tereny – 
Zawadów) pod inwestycje 
rozwojowe (przyciągnięcie 
inwestorów); 

• Dalszy rozwój przemysłu 
wydobywczego; 

• Pozyskiwanie źródeł energii 

• Degradacja środowiska 
naturalnego (składowanie skały 
płonnej); 

• ObniŜanie się powierzchni ziemi i 
tworzenie się podstopień terenu; 

• Dzikie wysypiska śmieci. 
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odnawialnej (wierzba 
energetyczna, energia wiatrowa, 
kolektory słoneczne, biomasa); 

• Większa promocja walorów 
przyrodniczych. 

 
 

 

 Sfera społeczna – zakres analizy: 

• Demografia; 

• Aktywność zawodowa;  

• Rynek pracy; 

• Uczestnictwo w kulturze.  

 

SFERA  SPOŁECZNA 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• Organizacje społeczne: Kółka 

Rolnicze, KGW, OSP, UKS, SKS, ZHP; 
• Wysoki poziom wykształcenia 

społeczności lokalnej; 
• Przychylność władz dla osób 

prowadzących działalność 
gospodarczą; 

• Pozytywne oddziaływanie szkół 
na dzieci, młodzieŜ i dorosłych; 

• Edukacja ekologiczna 
prowadzona przez szkoły, np.: 
akcja „Sprzątanie świata”, Dzień 
Ziemi, przyszkolne ogrody 
botaniczne; 

• Integracja społeczna 
prowadzona przez organizacje 
społeczne, 

• Oddziaływanie Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

 

• DuŜe bezrobocie; 
• Migracja zarobkowa 

(zagraniczna); 
• Niskie zarobki; 
• Słabe zaangaŜowanie 

społeczne; 
• Słaby rozwój przedsiębiorczości; 
• Mały wpływ na społeczeństwo 

ludzi, którzy osiągnęli sukces 
Ŝyciowy i zmienili miejsce 
zamieszkania; 

• Koło Przyjaciół Puchaczowa – 
niedostateczna aktywność.  

SZANSE ZAGROśENIA 
• Tworzenie organizacji 

pozarządowych; 
• Perspektywy rozwoju Lubelskiego 

• Starzenie się społeczeństwa; 
• Niska stopa Ŝyciowa; 
• Alkoholizm; 
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Węgla „Bogdanka” S.A.; 
• Wprowadzenie nowych 

technologii w rolnictwie; 
• Dowartościowanie, 

zaangaŜowanie jednostek – 
liderzy społeczni; 

• Efektywność wspólnego 
działania; 

• Sprecyzowane cele Ŝyciowe – siła 
napędową przyszłości. 

 

• Stosowanie uŜywek 
niedozwolonych; 

• Korupcja; 
• śyciowy marazm – brak rozwoju. 

 

 

 Sfera gospodarcza – zakres analizy: 

• Główni pracodawcy; 

• Struktura podstawowych branŜ gospodarki; 

• Podmioty gospodarcze i zatrudnienie. 

 

SFERA  GOSPODARCZA 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• DuŜy zakład pracy na terenie 

gminy – kopalnia węgla 
kamiennego, oraz liczne spółki 
towarzyszące; 

• Gospodarstwa agroturystyczne; 
• Istnieją drobne przedsiębiorstwa 

o róŜnym charakterze: 
handlowe – sklepy róŜnej branŜy, 
usługowe – zakłady 

samochodowe, AGD, 
CPN, wulkanizacyjne, 
przewozowe, skupy, 
młyn; 

• Efektywne rodzinne 
gospodarstwa rolne, 
specjalistyczne (hodowla trzody, 
produkcja mleka, warzywnictwo, 
sadownictwo); 

• Edukacja rolników; 
• ZaangaŜowanie samorządu w 

sprawy gminy; 

• Mała liczba większych zakładów 
pracy; 

• Małe zainteresowanie tworzeniu 
nowych gospodarstw 
agroturystycznych; 

• Bezrobocie; 
• Gospodarstwa rolne 

rozdrobnione, o niewielkim 
areale, pozbawione szans 
rozwoju (mała ilość sprzętu 
specjalistycznego); 

• Gleby na terenie gminy 
zróŜnicowane od II do VI klasy. 
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• Niski podatek rolny. 
 

SZANSE ZAGROśENIA 
• DuŜe wpływy podatkowe do 

budŜetu gminy od kopalni węgla 
kamiennego; 

• Miejsca pracy; 
• Wzrost poziomu Ŝycia części 

społeczeństwa; 
• Zaopatrzenie w węgiel – 

bezpośrednie i tanie; 
• Pozyskiwanie wczasowiczów dla 

gospodarstw agroturystycznych; 
• Zatrudnienie w usługach i 

zdobywanie dodatkowych 
kwalifikacji; 

• Mieszkańcy gminy mają szanse 
pracować na jej rozwój; 

• Utworzenia targowiska 
gminnego. 

 

• Emigracja zarobkowa – 
szczególnie ludzie młodzi; 

• Proces starzenia się wsi; 
• Nieopłacalność produkcji rolnej; 
• Stagnacja gospodarcza; 
• Pauperyzacja społeczeństwa 

wiejskiego (utrzymującego się z 
rolnictwa). 

 

 

 Infrastruktura techniczna – zakres analizy: 

• Infrastruktura komunikacyjna; 

• Infrastruktura ochrony środowiska; 

• Infrastruktura energetyczna.  

 

INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• Sieć telefoniczna – 100%; 
• Wszystkie wsie posiadają 

wodociągi; 
• Posiadamy tereny pod 

budownictwo przemysłowe; 
• Posiadamy tereny 

zelektryfikowane: 
• Zorganizowany odbiór odpadów 

komunalnych; 
• Własna oczyszczalnia ścieków; 
• Dobra sieć dróg gminnych; 

• Potrzeba modernizacji ujęć 
wodnych w celu poprawy jakości 
wody; 

• Przebudowa sieci elektrycznej ze 
względu na wzrost 
zapotrzebowania na energię; 

• Potrzeba modernizacji 
oczyszczalni; 

• Niedostateczne oświetlenie przy 
drogach; 

• Konieczność odbudowy 
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• Rozpoczęta budowa sieci 
kanalizacyjnych – ok. 40%; 

• Rozpoczęta budowa sieci 
gazowej – ok. 30%. 

niektórych dróg w gminie; 
• Niedostatecznie rozbudowana 

sieć kanalizacyjna – konieczność 
kontynuacji budowy sieci 
kanalizacyjnej;  

• Konieczność kontynuacji budowy 
sieci gazowej; 

• Potrzeba budowy chodników. 
 

SZANSE ZAGROśENIA 
• MoŜliwość pozyskania środków z 

EFRR i EFS-u; 
• MoŜliwość przyciągnięcia 

przemysłu (wzrost zatrudnienia, 
nowe miejsca pracy); 

• MoŜliwość rozwoju budownictwa 
jednorodzinnego (uzbrojenie 
terenu); 

• MoŜliwość dostępu do Internetu.  
 

• Drogi abonament telefoniczny i 
internetowy; 

• Wzrost kosztów utrzymania; 
• Szkody górnicze; 
• Brak chodników w niektórych 

miejscowościach. 

 

 

 Infrastruktura społeczna – zakres analizy: 

• Infrastruktura edukacyjna; 

• Infrastruktura sportowa; 

• Infrastruktura kultury; 

• Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej.  

 

INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• Sieć szkół; 
• Ośrodek zdrowia; 
• Zakład opieki zdrowotnej; 
• Gminny Ośrodek Kultury; 
• Biblioteka; 
• Sieć telefoniczna; 
• Sieć wodociągowa; 
• Świetlice środowiskowe; 
• Sale sportowe; 
• Remizy Ochotniczych StraŜy 

• Brak boisk profesjonalnych; 
• Niedostateczna baza 

transportowa transportu 
publicznego; 

• Brak basenu; 
• Bezrobocie; 
• Ograniczona dostępność do 

internetu (duŜy koszt); 
• Niedostateczna komunikacja 

publiczna (niewystarczająca ilość 
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PoŜarnych, świetlice wiejskie; 
• Koło Gospodyń Wiejskich; 
• Jednostki OSP; 
• Kółka rolnicze; 
• Szkolne Kluby Sportowe; 
• Grupa producentów owoców 

miękkich. 
 

połączeń autobusowych). 

SZANSE ZAGROśENIA 
• Pozyskiwanie środków z Unii na 

budowę boisk i basenu; 
• Dalsze uruchamianie świetlic 

środowiskowych; 
• MoŜliwość dofinansowania do 

transportu publicznego; 
• MoŜliwość uzyskiwania lepszych 

cen na płody rolne (stworzenie 
grup producenckich); 

• Poprawa ochrony 
przeciwpoŜarowej; 

• Większa moŜliwość organizacji 
uroczystości rodzinnych (m.in. 
wesela). 

 

• Konkurencja innych samorządów 
w pozyskiwaniu dotacji. 

 

 

 Zarządzanie – zakres analizy: 

• MoŜliwości budŜetowe gminy; 

• Planowanie strategiczne; 

• Promocja; 

• Kapitał społeczny;  

• Organizacje pozarządowe; 

• Współpraca z innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz 

współpraca międzynarodowa.  

 

ZARZĄDZANIE 
 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 
• BudŜet Gminy; 
• Organizacje społeczne – OSP, 

• Niedostateczne podkreślanie 
walorów turystyczno – 
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KGW, organizacje sportowe; 
• Pozyskiwanie środków unijnych i 

ich wykorzystywanie; 
• Współpraca z powiatem (Projekt 

Wirtualny Powiat); 
• Posiadanie Planu Rozwoju 

Lokalnego, wspólne inwestycje, 
Plan Ochrony Środowiska; 

• Współpraca partnerska z gminą 
Lubliniec (Ukraina). 

 

przyrodniczych; 
• Niedostateczna promocja;  
• Niewystarczający poziom 

komunikacji władz ze 
społecznością lokalną; 

• Niedostateczna informacja o 
sprawach zarządzania gminą; 

• Potrzeba zwiększenia nacisku na 
ochronę środowiska (np. 
składowanie opon – likwidacja 
opon); 

 
SZANSE ZAGROśENIA 

• Pozyskiwanie środków unijnych; 
• Podkreślanie walorów turystyczno 

– przyrodniczych gminy; 
• Lokalna Grupa Działania (Liderzy 

Polesia) – Program LEADER+; 
• Aktualizacje Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego; 

• Szansa poprawy współpracy 
władz gminnych z lokalna 
społecznością; 

• Dobra współpraca z kopalnią 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

 

• Brak organizacji skupiających 
młodzieŜ; 

• Mały wpływ organów gminnych 
na występujące szkody górnicze; 

• Pogorszenie współpracy władz 
gminy z partnerami lokalnymi; 

• Trudności w pozyskiwaniu dotacji 
zewnętrznych. 

 

 

Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są proste, ale w 

praktyce trudne do realizacji:  

• opierać się na mocnych stronach; 

• niwelować słabe strony; 

• unikać zagroŜeń; 

• wykorzystywać szanse.  

 

Na bazie czterech aspektów analizy SWOT – mocnych stron, słanych 

stron, szans oraz zagroŜeń – w odniesieniu do gminy buduje się cele działań 

w planie strategicznym.  
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V.  WNIOSKI  I  REKOMENDACJE   

 

 

Rozwój gospodarczy gminy zaleŜy od działań i stanowiska władz 

lokalnych i współpracy z partnerami społecznymi. Powinien on spełniać 

następujące cele: 

• Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – powstających i działających 

firm; 

• Przyciąganie nowych inwestorów; 

• Podnoszenie kwalifikacji miejscowych zasobów ludzkich; 

• Rewitalizacja środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego  

i gospodarczego; 

• Stwarzanie warunków do stałych kontaktów pomiędzy sektorem 

publicznym, społecznym i prywatnym. 

 

Jednymi z najistotniejszych czynników, które mają podstawowe 

znaczenie w rozwoju lokalnym są: 

• zatrudnienie – w tym aspekcie waŜne jest powstawanie nowych 

przedsiębiorstw lub rozwój juŜ istniejących firm, co umoŜliwia 

tworzenie nowych miejsc pracy i wprowadzanie nowych technologii; 

• baza dla rozwoju – czyli grupa czynników, która sprzyja rozwojowi – 

co oznacza istnienie atutów, które stanowią podstawę rozwoju, np. 

zasoby środowiska, rozwinięta infrastruktura, przedsiębiorczość  

i jakość kadr; 

• zalety lokalizacji – waŜne jest połoŜenie geograficzne gminy, jeŜeli 

będzie ono miejscem do którego łatwo dojechać, będzie dobrze 

rozwinięta łączność komunikacyjna, to gmina stanie się bardziej 

atrakcyjna inwestycyjnie i turystycznie;  
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• zasoby wiedzy – waŜne są kwalifikacje i umiejętności społeczności 

lokalnej.  

 

Podsumowaniem diagnozy strategicznej winny być wnioski  

i rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków rozwoju. Oznacza to 

formułowanie postulatów, co do funkcji i dziedzin, które winne zajmować 

priorytetową pozycję w programie rozwoju. W wyniku tego powstaje 

projekcja przyszłej sytuacji gminy. Projekcja przyszłości jest obrazowym 

przedstawieniem moŜliwości rozwojowych, jakie gminie stwarzają 

uwarunkowania zewnętrzne i szanse tkwiące w uwarunkowaniach 

wewnętrznych, z uwzględnieniem ograniczeń tkwiących w sferach 

społeczno – gospodarczej i przyrodniczej.  

 

Analiza potencjałów rozwojowych wskazuje na moŜliwość rozwoju 

kilku funkcji Gminy Puchaczów, które powinny stać się dla niego głównymi 

osiami rozwoju i w okresie objętym strategią doprowadzić do poŜądanych 

przeobraŜeń społeczno – gospodarczych:  

• funkcja przemysłu wybobywczego i przetwórczego; 

• funkcja rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości i otoczenia 

biznesu;  

• funkcja rolnicza oraz nowoczesnego kierunku rozwoju obszarów 

wiejskich; 

• funkcja rekreacyjno – turystyczna. 

 

W sytuacji Gminy Puchaczów, na terenie której odczuwalne są skutki 

w środowisku przyrodniczym funkcjonowania kopalni węgla kamiennego, 

szczególnie istotne jest prowadzenie polityki rozwoju zgodnego z zasadą 

rozwoju zrównowaŜonego, według której waŜna jest dbałość o równomierny 

rozwój wszystkich trzech elementów: przyrody, społeczeństwa i gospodarki. 

 Działania dotyczące rozwoju gminy powinny iść w kierunku poprawy 

warunków Ŝycia społeczności gminy, poprzez poprawę stanu sanitarnego, 
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warunków mieszkaniowych, zachowania walorów krajobrazu i środowiska 

oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

• NaleŜy umacniać pozycję miejscowości Puchaczów jako gminnego 

ośrodka z zakresie rozwoju przedsiębiorczości, działalności usługowej  

i szkolnictwa; 

 

• NaleŜy rozbudowywać oraz uzupełniać infrastrukturę techniczno – 

sanitarną na terenie gminy; 

 

• NaleŜy wspierać lokalne inicjatywy podejmowania działalności 

gospodarczej i tworzyć warunki (między innymi infrastrukturę) 

zachęcające do lokalizowania na terenie gminy przedsiębiorstw; 

 

• NaleŜy wspierać lokalną społeczność w procesie podnoszenia wiedzy  

i kwalifikacji, przekwalifikowań oraz przedsiębiorczych inicjatyw; 

 

• Walory środowiska przyrodniczego naleŜy wykorzystać dla szerszego 

rozwoju turystyki, agroturystyki i rekreacji, jako dodatkowego źródła 

dochodu dla części społeczności gminy; 

 

• NaleŜy dokonać rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz 

wykorzystać je dla rozwoju funkcji gospodarczych i społecznych gminy;  

 

• NaleŜy zachować rolniczy charakter gminy, ale teŜ naleŜy wspierać  

i intensyfikować procesy przekształcania rolnictwa tradycyjnego  

w nowoczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich;  

 

• NaleŜy opracować strategię promocji gminy jako miejsca atrakcyjnego 

dla prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej, ale teŜ rekreacji  

i wypoczynku; 
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• NaleŜy zacieśniać współpracę z sąsiednimi gminami w celu realizacji 

wspólnych przedsięwzięć (np. Program LEADER+).  

 

VI.  MISJA,  WIZJA  -  CEL  GENERALNY  STRATEGII  

 

 

 Ogólną misję strategii moŜna wysnuć z zapisów ustawy o samorządzie 

gminnym. Artykuł 7 ustawy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r, O samorządzie 

gminnym, Dz.U. 01.142.1591) określa zakres działania i zadania gminy.  

 

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego, 

 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

 i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

 4) lokalnego transportu zbiorowego, 

 5) ochrony zdrowia, 

 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

 8) edukacji publicznej, 

 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 
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11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaŜenia  

i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18) promocji gminy, 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Ogólną misję działania i strategii gminy moŜna wysnuć z zapisów 

zawartych w przytoczonym artykule ustawy. Zatem celem działania gminy 

jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co moŜna rozumieć jako 

misję zapewnienia jak najlepszych warunków świadczenia usług 

społecznych.   

Wizja to stan docelowy, jaki uda się osiągać poprzez realizację misji – 

jest to więc perspektywa przyszłości. Z tego wynika cel generalny Strategii 

Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, którym jest:  

 

 

Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców  

Gminy Puchaczów poprzez prowadzenie polityki  

zrównowaŜonego rozwoju gminy 
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 Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju uznaje równorzędną wartość 

społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego – nie faworyzuje ani 

nie degraduje roli Ŝadnego z tych trzech elementów, lecz wytycza kierunki 

ich zrównowaŜonego rozwoju. Zakłada się zatem, Ŝe gospodarka nie moŜe 

się rozwijać kosztem ludzi i przyrody, człowiek nie moŜe rozwijać się kosztem 

gospodarki i przyrody, ale takŜe przyroda nie moŜe być waŜniejsza niŜ 

człowiek i gospodarka.  

 Polityka rozwoju lokalnego winna słuŜyć realizacji tej koncepcji. 

Polityka rozwoju lokalnego rozumiana jest jako świadoma i celowa 

działalność organów samorządu, zmierzająca do systematycznej poprawy 

konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu Ŝycia mieszkańców 

oraz wzrostu potencjału gospodarczego regionów, przyczyniającego się 

ostatecznie do rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.  

 

VII.  CELE  STRATEGICZNE  -  OBSZARY  PRIORYTETOWE   

 

 

 Cele strategiczne formułuje się w obszarach priorytetowych – to jest 

tych aspektach Ŝycia społecznego i gospodarczego, które mają kluczowe 

znaczenie dla osiągnięcia stanu rzeczy określonego w celu generalnym 

strategii.  

 Celem generalnym Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów 

jest:  

 

Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców  

Gminy Puchaczów poprzez prowadzenie polityki  

zrównowaŜonego rozwoju gminy 

 

Aby ten cel mógł być zrealizowany, naleŜy podjęć działania w 

następujących obszarach priorytetowych: 
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Priorytet I 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury  

słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności Gminy 

Puchaczów 

 

Priorytet II 

Odbudowa i zachowanie walorów przyrodniczych i 

historycznych oraz dziedzictwa kulturowego, z 

uwzględnieniem  

funkcji turystycznej 

 

 

Priorytet III 

Budowa oraz umocnienie wewnętrznych więzi 

społecznych  

oraz zewnętrznych kontaktów gospodarczych  

 

Priorytet IV 

Zmniejszanie bezrobocia oraz wzmacnianie bazy 

ekonomicznej  

 

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych strategii 

 

Priorytet I – Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej 

wzmacnianiu konkurencyjności Gminy Puchaczów 

  

Gmina Puchaczów ma duŜe osiągnięcia w zakresie rozwoju 

infrastruktury technicznej i komunalnej, np. kanalizacja, wodociągi, ale w 

niektórym zakresie, np. jakość dróg, gazyfikacja stan infrastruktury jest na 
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niezadowalającym poziomie – zatem podstawową kwestią jest 

modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury. Dobre i nowoczesne 

rozwiązania drogowe, kanalizacja, dostęp do dostaw gazu oraz wszelkie 

inne atrybuty nowoczesnej infrastruktury stanowią podstawę wzmocnienia 

konkurencyjności gminy. Stan infrastruktury technicznej i komunalnej ma 

znaczenie dla jakości Ŝycia w odczuciu jej uŜytkowników, ale jest takŜe 

waŜnym czynnikiem rozwoju, dynamizującym rozwój przedsiębiorczości, 

podnoszącym atrakcyjność turystyczną i wpływającym na przykład na 

decyzje inwestycyjne potencjalnych inwestorów.  

  Elementem konkurencyjności jest takŜe jakość zasobów ludzkich, która 

kształtowana jest poprzez dostęp do oświaty, edukacji, kultury i innych 

dóbr społecznych. Zatem istotnym celem działania jest takŜe poprawa 

systemu infrastruktury i komunikacji społecznej.  

 

Priorytet II – Odbudowa i zachowanie walorów przyrodniczych i 

historycznych oraz dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem 

funkcji turystycznej  

 

 Zachowanie walorów środowiska przyrodniczego uwarunkowane jest 

między innymi stanem i rozbudową infrastruktury komunalnej w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej: kanalizacji, wodociągów oraz właściwą 

organizacją gospodarki odpadami. Działania w zakresie poprawy stanu 

infrastruktury pozytywnie wpływają na ochronę środowiska. Walory 

środowiska i krajobrazu mogą być wykorzystane dla rozwoju turystyki  

i agroturystyki. W tym zakresie Gmina Puchaczów dysponuje w niewielkim 

stopniu wykorzystywanymi atutami, którymi są przyroda i dziedzictwo 

kulturowe, rozumiane zarówno jako zabytki kultury materialnej  

i niematerialnej. Potencjał przyrodniczo – kulturowy gminy oraz lokalne  

i zewnętrzne uwarunkowania społeczne wskazują szansę na rozwój 

gospodarczy poprzez rozwój turystyki. Turystyka jest tą formą 

gospodarowania, która w stosunkowo krótkim czasie moŜe przynieść 
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spodziewane wyniki ekonomiczne i społeczne i jest jednocześnie tą gałęzią 

gospodarki, która w niewielkim stopniu wchodzi w kolizję z racjami ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. Rozwój infrastruktury turystycznej z 

korzyścią wpłynie nie tylko na podniesienie atrakcyjności terenu gminy, ale 

teŜ poprawę moŜliwości korzystania z wypoczynku i rekreacji przez samych 

mieszkańców gminy – co przekłada się na poprawę jakości Ŝycia lokalnej 

społeczności.  

 

Priorytet III – Budowa oraz umocnienie wewnętrznych więzi społecznych 

oraz zewnętrznych kontaktów gospodarczych  

 

Zadaniem samorządu lokalnego jest stymulacja działań społecznych 

i gospodarczych poprzez tworzenie warunków dla rozwoju róŜnych sfer 

Ŝycia społecznego i gospodarczego. Warunkiem osiągnięcia sukcesu 

gospodarczego i społecznego Gminy Puchaczów jest czynne włączenie 

się jak najszerszych kręgów jej mieszkańców w działania na rzecz rozwoju 

lokalnego. Stymulatorem rozwoju jest takŜe współpraca z innymi 

samorządami oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej. Budowa  

i umacnianie więzi społecznych oraz kontaktów zewnętrznych wymaga 

stosowania sprawnego systemu komunikacji i promocji, w tym  

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

 

Priorytet IV – Zmniejszanie bezrobocia oraz wzmacnianie bazy 

ekonomicznej  

 

 Pomimo Ŝe na terenie Gminy Puchaczów działa duŜy pracodawca – 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., to jednak problemem w gminie jest 

niewystarczająca ilość miejsc pracy, która jest podstawową przyczyną 

utrudniającą poprawę warunków Ŝycia lokalnej społeczności i stanowi 

najwaŜniejszą barierę rozwoju. Dlatego wzmocnienie bazy ekonomicznej 

gminy i zmniejszanie bezrobocia stanowią podstawowe uwarunkowania 
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osiągnięcia celu strategicznego. WaŜne jest takŜe wsparcie lokalnej 

społeczności w zakresie rozwoju zawodowego, podnoszenia poziomu 

wiedzy i kwalifikacji, podejmowania inicjatyw przedsiębiorczości, a przy 

działalności w rolnictwie poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. 

Szansą na rozwój gminy jest tworzenie terenów inwestycyjnych, które 

wyposaŜone w odpowiednią infrastrukturę pozwolą na lokowanie się 

nowych przedsiębiorstw.  

 

 Cel generalny strategii osiągnięty zostanie poprzez realizację celów 

strategicznych, wynikających z obranych obszarów priorytetowych. Dla 

Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, w perspektywie lat 2007 – 

2015 wyznaczono następujące cele strategiczne: 

 

CEL 1: Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury społecznej 

 

CEL 2: Modernizacja i rozbudowa układu transportowego  

 

CEL 3: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska  

 

CEL 4: Rozwój turystyki i agroturystyki  

 

CEL 5: Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego  

 

CEL 6: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  

 

CEL 7: Promocja inicjatyw lokalnych oraz promocja gminy 

 

CEL 8: Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej  

 

CEL 9: Aktywizacja obszarów wiejskich  
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CEL 10: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie 

mobilności zawodowej mieszkańców gminy 

 

CEL 11: Tworzenie terenów inwestycyjnych  

 

 Powiązanie celów strategicznych z priorytetami Strategii Rozwoju 

Lokalnego zobrazowane jest na schemacie:  
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STRATEGIA  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  PUCHACZÓW  NA  LATA  2007 – 2015 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Priorytet I  
 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 

słuŜącej wzmacnianiu 
konkurencyjności Gminy 

Puchaczów 

Cel I – 1: 
Rozwój systemu  
komunikacji i 

infrastruktury społecznej  

Cel I – 2: 
Modernizacja i 

rozbudowa systemu 
transportowego  

Priorytet II  
 

Odbudowa i zachowanie 
walorów przyrodniczych i 

historycznych oraz dziedzictwa 
kulturowego, z uwzględnieniem 

funkcji turystycznej 

Cel II – 1: 
Rozbudowa 

 infrastruktury ochrony 
środowiska 

Priorytet III  
 

Budowa oraz umocnienie 
wewnętrznych więzi 
społecznych oraz 

zewnętrznych kontaktów 
gospodarczych 

Cel III – 1: 
Rozwój infrastruktury 

społeczeństwa 
 informacyjnego  

Cel III – 2: 
Promocja inicjatyw  

lokalnych oraz promocja 
gminy 

Cel III – 3: 
Rozwój współpracy 

regionalnej i  
międzynarodowej 

Priorytet IV  
 

Zmniejszanie bezrobocia  
oraz wzmacnianie bazy 

ekonomicznej 
 

Cel IV – 1: 
Aktywizacja obszarów 

wiejskich  

Cel IV – 2: 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i 

zwiększanie mobilności 
zawodowej mieszkańców 

gminy 

Cel IV – 3: 
Tworzenie terenów 

inwestycyjnych  

Cel II – 2: 
Rozwój turystyki i 

agroturystyki  

Schemat obrazujący obszary priorytetowe i ich cele zawarte  
w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007 - 2015 

Cel II – 3: 
Zachowanie i 

odbudowa dziedzictwa 
kulturowego 
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VIII.  CELE  OPERACYJNE  -  KIERUNKI  DZIAŁAŃ  
 

 

 Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych i są 

podstawą dla określenia kierunków działań, co przekłada się w dalszym 

etapie planowania na wyznaczenia szczegółowych zadań do realizacji. W 

ten sposób kierunki działań stanowią podstawę i uzasadnienie do 

umieszczania konkretnych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  

 

 PoniŜej, dla poszczególnych celów strategicznych, w ramach 

priorytetów strategii, wyznaczania się następujące cele operacyjne – kierunki 

działań:  

 

Priorytet I 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu 

konkurencyjności Gminy Puchaczów 

 

Cel I - 1: Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury społecznej  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej: np. poprawa stanu 

bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej;  

• Modernizacja terenów rekreacyjnych;  

• Rozwój kultury, oświaty, edukacji i sportu. 

 

Cel I - 2: Modernizacja i rozbudowa układu transportowego  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Rozbudowa systemu dróg;  

• Poprawa jakości dróg na wybranych odcinkach; 
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• Wzmocnienie i przebudowa nawierzchni sieci dróg; 

• Remont i budowa chodników; 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

 

 

Priorytet II 

Odbudowa i zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych oraz  

dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem funkcji turystycznej 

 

Cel II - 1: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Ograniczenie ilości nie oczyszczonych ścieków komunalnych 

odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i 

podziemnych – rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej; 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej;  

• Poprawa jakości wody;  

• Zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych; 

• Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na wody podziemne, 

powietrze atmosferyczne i gleby; 

• Wspieranie systemów informacyjnych ochrony środowiska, leśnictwa 

oraz monitoringu. 

 

Cel II - 2: Rozwój turystyki i agroturystyki  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych; 

• Podniesienie konkurencyjności oferty kulturalnej; 

• Budowa systemu informacji turystycznej i kulturalnej; 
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• Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego; 

• Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i 

zewnętrznych;  

• Inwestycje materialne w sektorze turystyki: budowa, rozbudowa, 

adaptacja i modernizacja obiektów turystycznych.  

 

 

Cel II - 3: Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Modernizacja i adaptacja obiektów kultury, zwłaszcza obiektów 

znajdujących się w rejestrach zabytków; 

• Wspomaganie inicjatyw w zakresie renowacji, rekonstrukcji oraz 

promocji miejsc pamięci narodowej;  

• Inwentaryzacja wszelkiego typu źródeł: historycznych, bibliograficznych, 

fotograficznych, itp., naleŜących do dziedzictwa kulturowego Gminy 

Puchaczów; 

• PodwyŜszanie poziomu wiedzy na temat kultury i spuścizny kulturowej 

Gminy Puchaczów, co przyczyni się integracji lokalnej społeczności; 

• Podniesienie atrakcyjności Gminy poprzez eksponowanie dziedzictwa 

kulturowego; 

• Podjęcie działań w zakresie przystosowania obiektów dziedzictwa 

kulturowego do potrzeb turystyki. 

 

 

Priorytet III 

Budowa oraz umocnienie wewnętrznych więzi społecznych oraz  

zewnętrznych kontaktów gospodarczych 

 

Cel III - 1: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
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 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Budowa sieci infrastruktury informacyjnej na obszarze Gminy 

Puchaczów; 

• Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w 

pracy instytucji publicznych i administracji samorządowej; 

• Wzrost wykorzystania szerokopasmowego Internetu wśród 

mieszkańców; 

• Rozwój usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby 

obywateli. 

 

 

Cel III - 2: Promocja inicjatyw lokalnych oraz promocja gminy  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Opracowanie i wdraŜaniem programu promocji gminy;  

• Inicjowanie i prowadzenie współpracy trójsektorowej. 

 

 

Cel III - 3: Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Prowadzenie współpracy z lokalnymi jednostkami samorządu 

terytorialnego;  

• Współpraca międzyregionalna obejmująca wymianę informacji i 

doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego oraz 

działań mających na celu zwiększenie spójności społeczno – 

gospodarczej;  

• Wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie przedsięwzięć 

kulturalno – oświatowych oraz planowania przestrzennego infrastruktury 

transeuropejskiej, łączności, energetyki oraz ochrony środowiska. 
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Priorytet IV 

Zmniejszanie bezrobocia oraz wzmacnianie bazy ekonomicznej 

 

Cel IV - 1: Aktywizacja obszarów wiejskich 

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i 

inwestorów zewnętrznych; 

• Podniesienie poziomu wykształcenia, w szczególności mieszkańców 

obszarów wiejskich; 

• Zmniejszanie liczby zatrudnionych bezpośrednio w rolnictwie; 

• Ograniczanie ukrytego bezrobocia; 

• Niwelowanie zróŜnicowania pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami gminy zakresie dostępności do podstawowej 

infrastruktury technicznej, społecznej i kulturowej. 

 

 

Cel IV - 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie 

mobilności  

                   zawodowej mieszkańców gminy 

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Zwiększanie skłonności do podejmowania ryzyka działalności 

gospodarczej przez członków lokalnej społeczności, w szczególności 

wychodzących z rolnictwa; 

• Zwiększenie liczby przedsiębiorstw powstających poza sektorami 

tradycyjnymi; 
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• Tworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstw sektora turystycznego, zwłaszcza małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

• Dostosowanie zasobów wiedzy mieszkańców do wymogów rynku 

pracy; 

• PodwyŜszenie umiejętności zawodowych związanych z przyszłym 

profilem gospodarczym Gminy Puchaczów i Lubelszczyzny; 

• Zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w szczególności na 

obszarach wiejskich; 

• WyposaŜenie w umiejętności umoŜliwiające ponowne zatrudnienie i 

wykonywanie nowych zawodów osób zagroŜonych bezrobociem i 

zmuszonych do zmiany profilu zatrudnienia w wyniku procesów 

restrukturyzacyjnych;  

• Zapewnienie powszechnej dostępności do usług doradztwa 

zawodowego dla osób zmuszonych do reorientacji zawodowej. 

 

 

Cel IV - 3: Tworzenie terenów inwestycyjnych  

 

 Cele operacyjne – kierunki działań:  

• Kreowanie moŜliwości inwestycyjnych; 

• Poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy;  

• Poprawa infrastruktury dla realizacji funkcji gospodarczych;  

• Budowa systemu informacji i promocji gospodarczej o gminie. 

 

 

Wypełnianie celów operacyjnych wymaga podjęcia szeregu zadań o 

charakterze przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych. Wieloletni Plan 

Inwestycyjny zawarty w rozdziale XIII prezentuje zadania inwestycyjne 

zaplanowane do realizacji w okresie 2008 – 2010.  
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IX.  ZGODNOŚĆ  ZE  STRATEGICZNYMI  DOKUMENTAMI  
 

 

 Podstawowe strategiczne dokumenty planistyczne w Polsce to: 

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 – dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku – podstawa dla 

opracowania Strategii Rozwoju Kraju – oraz 

• Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest podstawowym dokumentem 

strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju  

w perspektywie najbliŜszych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój 

zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim 

dokumentem strategicznym rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, 

stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów 

rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Horyzont czasowy Strategii wykracza poza okres nowej perspektywy 

finansowej UE obejmując dodatkowo dwa lata, w trakcie których, będą 

kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych 

przyznanych Polsce w budŜecie na lata 2007 – 2013 (tzw. zasada n+2). 

 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia 

mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.  

 

Przez podniesienie poziomu Ŝycia rozumiemy wzrost dochodów  

w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji  

i szkolenia, co prowadzi do podwyŜszenia poziomu wykształcenia 

społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost zatrudnienia  

i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniŜeniem bezrobocia, jak  
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i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności 

mieszkańców Polski. 

Przez podniesienie jakości Ŝycia rozumiemy istotną poprawę stanu  

i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, moŜliwość korzystania z 

funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, Ŝycie w 

czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w 

Ŝyciu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynaleŜność do 

zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umoŜliwiającej lepszą 

harmonizację Ŝycia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia ma umoŜliwić polityka państwa 

pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie 

długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na 

inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych 

warunków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających 

europejski poziom i jakość Ŝycia obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach 

lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej bezpieczeństwo powinno być 

oparte o zasadę subsydiarności. W sytuacjach zagroŜeń przerastających 

moŜliwości reagowania społeczności lokalnej powinna ona mieć wsparcie 

właściwych organów administracji publicznej. 

 

Dokument składa się z: 

• części głównej obejmującej wprowadzenie, uwarunkowania  

i przesłanki rozwoju kraju, wizję Polski do 2015 r., cel główny i priorytety 

strategii wraz z wskaźnikami docelowymi, uwarunkowania realizacji 

strategii, źródła finansowania działań, system realizacji;  

• załączników dostarczających uzupełniające informacje związane ze 

Strategią Rozwoju Kraju, jak zakres powiązania SRK z innymi strategiami i 

programami, rozszerzoną diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej i 
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przestrzennej kraju, zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa 

oraz charakterystykę poszczególnych województw. 

Priorytetami strategicznymi w Strategii Rozwoju Kraju są: 

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 

• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.; 

• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

• Rozwój obszarów wiejskich; 

• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

 

Realizacja powyŜszych priorytetów będzie następować poprzez 

działania regulacyjne, decyzyjne i wdroŜeniowe władz państwowych  

i administracji publicznej, jak i innych podmiotów Ŝycia społeczno – 

gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. 

 

 Celem generalnym Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów jest: 

„Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców Gminy Puchaczów poprzez 

prowadzenie polityki zrównowaŜonego rozwoju gminy”. 

 Cel generalny Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów jest 

spójny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju, a priorytety strategii 

nawiązują do priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju. 

 

 Cele, priorytety i kierunki rozwoju na szczeblu regionalnym określa 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020.  

 

 Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest: 

 

Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie 

umoŜliwiających trwały i zrównowaŜony rozwój województwa, przyczyniający 

się do poprawy jakości Ŝycia i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny 
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 Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na 

lata 2006 – 2020 jest:  

 

Osiąganie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju społeczno – gospodarczego 

poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne 

wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych 

 

 

 Cel nadrzędny składa się z dwóch zasadniczych części: opisu 

poŜądanego stanu, do jakiego naleŜy dąŜyć realizując Strategię, tj. trwały  

i zrównowaŜony rozwój społeczno – gospodarczy Lubelszczyzny – oraz 

wskazania metody, czy teŜ drogi dojścia do tego stanu, tj. poprzez 

zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie 

jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Istotą trwałego  

i zrównowaŜonego rozwoju województwa będzie powiązanie szybkiego 

tempa rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości Ŝycia ludności z poprawą 

stanu środowiska przyrodniczego, z jednoczesnym dąŜeniem do zachowania 

go dla przyszłych pokoleń. Uzyskanie wysokiego tempa rozwoju 

gospodarczego jest warunkiem niezbędnym do zmniejszenia dystansu 

rozwojowego – konwergencji – województwa w stosunku do innych regionów 

Polski i Unii Europejskiej, a takŜe umocnienia konkurencyjności regionu i 

zapewnienia wyŜszego poziomu spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej Lubelszczyzny.  

 

 

 Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego będzie 

moŜliwy do osiągnięcia poprzez realizację czterech celów pośrednich, 

będących w istocie rzeczy osiami priorytetowymi Strategii.  

 Priorytetowymi kierunkami rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2006 – 2020 są: 
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1) wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności 

do tworzenia miejsc pracy; 

2) rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasób ludzkich 

dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy; 

3) poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej Województwa 

Lubelskiego; 

4) rozwój współpracy międzyterytorialnej oraz poprawa 

skuteczności wdraŜania polityki rozwoju regionu.  

 

Do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

przyczynia się realizacja celów zapisanych w strategiach jednostek 

samorządu terytorialnego na szczeblu gmin i powiatów, zatem spójność 

celów i priorytetów Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów  

z dokumentami strategicznymi słuŜy rozwojowi gminy, ale takŜe przyczynia się 

do rozwoju regionu.  

 

 Priorytety i cele Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów spójne 

są takŜe z „branŜowymi” dokumentami strategicznymi na szczeblu 

regionalnym, na przykład: 

• Program wojewódzki „Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego”; 

• Strategia polityki społecznej Województwa Lubelskiego;  

• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego;  

• Program zrównowaŜonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;  

• Program ochrony środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2001 – 

2015. 

 

Podstawowym narzędziem wdraŜania Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.  

 

 

 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego jest: 
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Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego  

wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem  

walorów naturalnych i kulturowych regionu  

 

 

Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych, 

które zostały sformułowane w następujący sposób:  

• Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez 

wsparcie sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie 

innowacyjności;  

• Cel szczegółowy 2 – Poprawa warunków inwestowania  

w województwie z poszanowaniem zasady zrównowaŜonego rozwoju;  

• Cel szczegółowy 3 – Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako 

miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.  

 

W kontekście określonych celów skonstruowano układ osi 

priorytetowych i działań Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego (2007 – 2013):  

 
Oś priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość i innowacje 
 
Działanie 1.1 – Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw  
Działanie 1.2 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw  
Działanie 1.3 – Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw  
Działanie 1.4 – Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw 

do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie 
odnawialnych źródeł energii  

Działanie 1.5 – Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 
Działanie 1.6 – Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla 

regionu dziedzinach  
Działanie 1.7 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo  
 
 
Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura ekonomiczna  
 
Działanie 2.1 – Instrumenty poŜyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw  
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Poddziałanie 2.1.1 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poŜyczkowych  
Poddziałanie 2.1.2 – Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń 
kredytowych  

Działanie 2.2 – Regionalna infrastruktura B+R  
Działanie 2.3 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy  
Działanie 2.4 – Marketing gospodarczy  
 
Oś priorytetowa 3 – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne  
 
Działanie 3.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych  
Działanie 3.2 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich  
 
Oś priorytetowa 4 – Społeczeństwo informacyjne  
 
Działanie 4.1 – Społeczeństwo informacyjne  
 
Oś priorytetowa 5 – Transport 
 
Działanie 5.1 – Regionalny układ transportowy  
Działanie 5.2 – Lokalny układ transportowy  
Działanie 5.3 – Miejski transport publiczny  
Działanie 5.4 – Transport kolejowy  
Działanie 5.5 – Transport lotniczy  
 
Oś priorytetowa 6 – Środowisko i czysta energia 
 
Działanie 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska  
Działanie 6.2 – Energia przyjazna środowisku  
 
Oś priorytetowa 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna  
 
Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki  
Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki  
Działanie 7.3 – Współpraca międzyregionalna  
 
Oś priorytetowa 8 – Infrastruktura społeczna 
 
Działanie 8.1 – Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyŜszych  
Działanie 8.2 – Infrastruktura szkolna i sportowa  
Działanie 8.3 – Ochrona zdrowia  
Działanie 8.4 – Pomoc społeczna  
 
 
Oś priorytetowa 9 – Pomoc techniczna  
 
Działanie 9.1 – Wsparcie wdraŜania RPO  
Działanie 9.2 – Informacja i promocja RPO  
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 Określone w rozdziale VII cele strategiczne Strategii Rozwoju Lokalnego 

Gminy Puchaczów wpisują się w szczególności w osie priorytetowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego: P 3, P4, P5, P6, P7  

i P8. 

 

X.  SYSTEM  WDRAśANIA  I  MONITOROWANIA  

 

 

Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym przez samorządy 

mechanizmem weryfikacji postępów wdraŜania planów jest ich monitoring. 

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji  

i dokonywaniu systematycznych pomiarów przebiegu realizacji celów 

strategii. PoniewaŜ Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów 2007 – 

2015 jest zarówno narzędziem planowania, jak i wspomaganiem rozwoju 

Gminy, stosownie do tych dwóch funkcji Strategii, zasadnym wydaje się 

wyróŜnienie dwu płaszczyzn jego obserwacji i oceny.  

Pierwszą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja Strategii jako 

dokumentu planowania działań wspomagających rozwój z całą logiką 

uzasadnienia tych działań. W płaszczyźnie tej obserwacje naleŜy prowadzić w 

trzech sferach:  

• w sferze zmieniającej się diagnozowanej rzeczywistości;  

• w sferze identyfikacji problemów;  

• w sferze planowania rozwoju lokalnego.  

 

Wymienione trzy sfery obserwacji dotyczą w istocie stopnia spójności z 

rzeczywistością i stopnia spójności z tymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, 

którymi są osiągnięcia cywilizacyjne. Przypływ informacji o tych osiągnięciach 

wywołuje potrzebę ich adaptacji na terenie Gminy. Obserwacja Strategii 

Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów 2007 – 2015 jako dokumentu 
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planowania działań wspomagających rozwój Gminy Puchaczów winna być 

przeprowadzana, co najmniej raz na rok. Zmienność uwarunkowań 

wpływających na potrzeby korygowania Strategii i względy organizacyjne 

słuŜb planowania strategicznego mogą w przyszłości pokazać, jakie cykle 

czasu naleŜy przyjąć. 

 

Drugą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja i ocena wdraŜania 

zadań lub programów operacyjnych w Ŝycie, w tym obserwacja realizacji 

zadań w sferze materialnej, głównie inwestycyjnej, jak i obserwacja 

wdraŜania przedsięwzięć organizacyjnych. Niezwykle korzystną sytuacją dla 

monitoringu jest sytuacja, gdy Strategia posiada zorganizowany podmiot 

koordynujący prace nad jego wdraŜaniem, informujący wszystkich partnerów 

o najbliŜszych zamierzeniach rozwojowych  

i przyjmujący od nich wszelkie inicjatywy w tym zakresie.  

 

 Z planowaniem strategicznym nierozerwalnie winien być związany 

system pomiaru efektów w formie wskaźników obrazujących miarę postępu i 

skuteczności wdraŜania celów zawartych w strategii.  

 W metodologii planowania strategicznego stosuje się najczęściej 

wskaźniki na poziomie: 

• produktu; 

• rezultatu; 

• oddziaływania.   

 

 

Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, 

mierzony konkretnymi wielkościami. Produkt jest wynikiem interwencji w stan 

aktualny. 

Rezultat to bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie 

społeczno – ekonomiczne, uzyskany natychmiast po zakończeniu danego 

projektu. Rezultaty to bezpośrednie, natychmiastowe efekty zrealizowanego 

projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku 
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wdroŜenia projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu 

przez nich wsparcia. 

Oddziaływanie to długofalowe konsekwencje zrealizowanego 

produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich 

beneficjentów, a takŜe pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy 

skorzystali w wyniku realizacji projektu.  

 

 Pomiar efektów wdraŜania strategii mierzony będzie poprzez zestaw 

wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności realizacji celów 

zawartych w strategii.  

 

 

Cel I - 1: Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury społecznej  

 

 Wskaźniki:  

• liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów oświaty; 

• liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury; 

• liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów sportowych; 

• liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych;  

• liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów usług 

społecznych i administracyjnych;  

• liczba imprez kulturalnych / edukacyjnych / sportowych. 

 

 

Cel I - 2: Modernizacja i rozbudowa układu transportowego  

 

 Wskaźniki:  

• liczba km nowych dróg;  

• liczba km zmodernizowanych dróg; 

• liczba km wyremontowanych chodników; 

• liczba km wybudowanych chodników; 
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• liczba km odcinków zmodernizowanego lub wybudowanego 

oświetlenia ulicznego.  

 

 

Cel II - 1: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska  

 

 Wskaźniki:  

• liczba km sieci kanalizacyjnej; 

• liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej; 

• liczba m³ oczyszczonych ścieków komunalnych; 

• liczba km wodociągów; 

• liczba zmodernizowanych ujęć wody; 

• liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

Cel II - 2: Rozwój turystyki i agroturystyki  

 

 Wskaźniki:  

• liczba obiektów bazy turystycznej;  

• liczba zbudowanych / rozbudowanych / zaadaptowanych / 

zmodernizowanych obiektów turystycznych; 

• liczba podmiotów świadczących usługi turystyczne;  

• liczba turystów; 

• liczba elementów systemu informacji turystycznej i kulturalnej;  

• liczba opracowań na potrzeby informacji turystycznej. 

 

 

Cel II - 3: Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego  

 

 Wskaźniki:  
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• liczba wyremontowanych obiektów (zwłaszcza obiektów znajdujących 

się w rejestrach zabytków); 

• liczba zrealizowanych projektów dotyczących inwentaryzacji źródeł: 

historycznych, bibliograficznych, fotograficznych, itp., naleŜących do 

dziedzictwa kulturowego Gminy Puchaczów; 

• liczba imprez dotyczących podwyŜszania poziomu wiedzy na temat 

kultury i spuścizny kulturowej Gminy Puchaczów;  

• liczba wydawnictw (np. foldery) / stron internetowych i innych form 

upowszechniania informacji o kulturze Gminy Puchaczów. 

 

 

Cel III - 1: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 

 Wskaźniki:  

• liczba projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 

• liczba projektów z zakresu upowszechniania polityki społeczeństwa 

informacyjnego;  

• liczba km sieci światłowodowej.  

 

 

Cel III - 2: Promocja inicjatyw lokalnych oraz promocja gminy  

 

 Wskaźniki:  

• liczba projektów z zakresu promocji; 

• liczba imprez / przedsięwzięć lokalnych; 

• liczba przedsięwzięć z zakresu promocji. 

 

 

Cel III - 3: Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej  

 

 Wskaźniki:  
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• liczba projektów z zakresu współpracy lokalnej, regionalnej i 

międzynarodowej;  

• liczba przedsięwzięć z zakresu współpracy lokalnej, regionalnej i 

międzynarodowej; 

• liczba zawiązanych partnerstw dla realizacji projektów.  

 

 

Cel IV - 1: Aktywizacja obszarów wiejskich 

 

 Wskaźniki:  

• wskaźniki dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej, 

społecznej i kulturowej; 

• liczba nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw; 

• liczba zatrudnionych bezpośrednio w rolnictwie; 

• wskaźnik bezrobocia; 

• wskaźnik ukrytego bezrobocia;  

• liczba turystów (korzystających z usług agroturystyki);  

• liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. 

 

 

Cel IV - 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie 

mobilności  

                   zawodowej mieszkańców gminy  

 

 Wskaźniki:  

• liczba podmiotów gospodarczych – w formie indywidualnej 

przedsiębiorczości;  

• liczba nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw; 

• liczba przedsiębiorstw powstałych poza sektorami tradycyjnymi; 

• liczba szkoleń / warsztatów / prelekcji dostosowujących zasoby wiedzy 

mieszkańców do wymogów rynku pracy; 
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• wskaźnik poziomu wykształcenia mieszkańców;  

• liczba przekwalifikowań zawodowych mieszkańców;  

• liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego;  

• liczba rolników podejmujących działalność gospodarczą. 

 

 

Cel IV - 3: Tworzenie terenów inwestycyjnych  

 

 Wskaźniki:  

• liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów;  

• powierzchnia i wskaźniki uzbrojenia terenów inwestycyjnych;  

• liczba katalogów / folderów (innych form) informacji gospodarczej i 

gminie.  

 

 

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów uzaleŜniona 

jest od moŜliwości finansowych gminy oraz od wysokości uzyskanych środków, 

zarówno krajowych jak i strukturalnych.  

 

W celu efektywnego wdraŜania Strategii konieczna będzie 

koordynacja działań na poziomie gminy. Rolę koordynatora pełnił będzie 

powołany komitet sterujący – zespół zadaniowy – do zadań którego naleŜało 

będzie:  

• opiniowanie zmian i uzupełnień Strategii; 

• zapewnienie zgodności realizacji Strategii z obowiązującymi przepisami 

(w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony dóbr 

dziedzictwa kulturowego); 

• promocja Strategii; 

• sporządzanie materiałów informacyjnych na temat wdraŜania Strategii; 

• sporządzanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji Strategii; 

• monitorowanie działań związanych z realizacją Strategii.  
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Instytucją wdraŜającą Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów 

jest Urząd Gminy, na którym spoczywa obowiązek:  

• opracowania i składania wniosków o dotacje; 

• kontroli formalnej składanych wniosków i ich zgodności z 

obowiązującymi procedurami; 

• zapewnienie informacji o finansowaniu projektów. 

 

Ocena Strategii  

Monitoring Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów polegał 

będzie na kontroli przebiegu realizacji projektów i zadań, prowadzących do 

osiągnięcia celów operacyjnych oraz celów strategicznych. Ocena stopnia 

realizacji Strategii słuŜyła będzie przede wszystkim do oszacowania 

uzyskanych efektów z realizacji poszczególnych projektów. Oceniając 

projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przyjmuje się 

następujące typy ocen: 

• ex – ante – przed realizacją projektu; 

• mid – term – w połowie realizacji projektu; 

• ex – post – na zakończenie projektu; 

• on – going – na bieŜąco.  

 

Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 

oraz organizacjami pozarządowymi 

Czynnikiem decydującym o realizacji Strategii jest współpraca 

pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 

Drugim istotnym czynnikiem w rozwoju gminy jest komunikacja władz 

samorządowych z mieszkańcami gminy. Współpraca międzysektorowa miała 

miejsce na etapie opracowania strategii i będzie dalej prowadzona w 

odniesieniu do podejmowanych zadań inwestycyjnych i o charakterze 

nieinwestycyjnym. 

 

Aktualizacja Strategii  
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Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów jest dokumentem 

otwartym i podlegała będzie aktualizacji w miarę potrzeb lokalnych. 

Podstawą do aktualizacji strategii będzie: 

• analiza postępu w realizacji zadań podjętych w strategii; 

• zmiany w lokalnej sytuacji społeczno – gospodarczej, np. nowe, 

pojawiające się problemy i uwarunkowania; 

• zmiany w otoczeniu zewnętrznym, będące np. źródeł szans 

rozwojowych.  

 

Promocja Strategii  

Instytucją odpowiedzialną za promocję Strategii Rozwoju Lokalnego 

Gminy Puchaczów jest Urząd Gminy w Puchaczowie. Celem działań 

związanych z promocją Strategii jest dotarcie do największej liczby 

beneficjentów działań objętych Strategią. W ramach promocji Strategii 

podejmowane zostaną m.in. działania:  

• Ogłoszenie Strategii na stronie internetowej gminy; 

• Materiały informacyjne dla beneficjentów zainteresowanych 

wybranym projektem; 

• Spotkania z potencjalnymi partnerami w realizacji projektów; 

• Publikacja w prasie lokalnej. 

 

WdraŜanie strategii na poziomie operacyjnym  

 Za wdraŜanie strategii na poziomie operacyjnym odpowiedzialny 

będzie Urząd Gminy w Puchaczowie, którego zadaniem będzie 

organizowanie i przeprowadzanie odpowiednich działań. Wśród działań 

najściślej związanych z realizacją projektów wynikających ze Strategii Rozwoju 

Lokalnego wskazać naleŜy:  

 Sprawy techniczno – inwestycyjne, w tym między innymi: 

• prowadzenie procedur przetargowych dotyczących zamówień 

publicznych; 

• obsługa procesów inwestycyjnych gminy; 
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• utrzymywanie bądź nadzór technicznych nad obiektami uŜyteczności 

publicznej, terenami zieleni, drogami publicznymi, itp.; 

• zarządzanie mieniem komunalnym oraz racjonalne gospodarowanie 

zasobem nieruchomości gminnych, w tym pozyskiwanie gruntów pod 

inwestycje; 

• zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym; 

• zarządzanie ochroną środowiska.  

 

 Sprawy finansowo – księgowe, w tym między innymi: 

• obsługa finansowa budŜetu, w tym prowadzeniem rozliczeń inwestycji 

gminnych; 

• podejmowanie działań w celu pozyskania środków spoza budŜetu 

gminy na realizację zadań własnych; 

• współdziałanie w pracach komisji przetargowej. 

 

 Sprawy związane z promocją gminy, kontaktami z mediami, turystyką, 

itd., w tym między innymi: 

• promocja gminy; 

• współpraca zagraniczna; 

• nadzorowanie i współuczestniczenie w działaniach z zakresu turystyki, 

kultury, rekreacji i kultury. 

 

System wdraŜania na poziomie Urzędu Gminy obejmować będzie 

następujące działania: 

• przygotowanie dokumentacji zadań objętych Planem, występowanie z 

wnioskami o dofinansowanie; 

• przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań, 

kontraktowanie; 

• monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów; 

• raportowanie kwartalne i roczne; 

• przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie 

poszczególnych zadań; 
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• prowadzenie rozliczeń finansowych; 

• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.  

 

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają osoby – pracownicy Urzędu 

Gminy, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności. Oprócz 

pracowników Urzędu Gminy we wdraŜaniu Strategii uczestniczyć będą 

jednostki organizacyjne gminy oraz inne instytucje, w szczególności: 

• Gminny Ośrodek Kultury; 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie; 

• Zespół Szkół w Puchaczowie; 

• Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• Zakład Gospodarki Komunalnej.  

 

Wymienione jednostki, zgodnie ze swą właściwością współdziałać będą z 

pracownikami Urzędu Gminy na etapie realizacji projektów inwestycyjnych, a 

następnie odpowiedzialne będą za ich późniejsze funkcjonowanie. 

Uczestnictwo tych jednostek we wdraŜaniu dotyczy takich dziedzin jak: 

• gospodarka wodno – ściekowa; 

• ochrona środowiska; 

• turystyka i rekreacja; 

• oświata i kultura; 

• opieka społeczna.  

 

Warunkiem niezbędnym dla wdroŜenia strategii jest równieŜ uwzględnianie 

wydatków z nią związanych w kolejnych budŜetach na lata 2008 – 2013. Za 

ten element odpowiada Rada Gminy. Dlatego teŜ Wójt Gminy przedkładając 

Radzie projekty budŜetów winien przetransponować do nich załoŜenia 

finansowe zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego przewidziane w nim na 

dany rok.  
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Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii 

Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Wójt Gminy Puchaczów. Zakres zadań 

Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów 

wdraŜania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Strategii; 

• zapewnienie zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi 

dokumentami programowymi wyŜszego rzędu; 

• zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu działań w zakresie 

informacji i promocji Strategii; 

• przygotowanie rocznych raportów nt. wdraŜania Strategii, zbieranie 

informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach; 

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Strategii.  

 

W celu sprawnego i efektywnego działania Strategii Rozwoju Lokalnego 

istnieje potrzeba ciągłego monitorowania rzeczowych projektów 

wchodzących w zakres Strategii oraz wydatków na ich realizację. Wójt Gminy 

odpowiada za proces monitorowania i raportowania wraz z podlegającym 

mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy.  

Raport monitoringowy przedstawiony winien być Radzie Gminy i 

powinien zawierać: 

• przebieg procesu wdraŜania poszczególnych projektów; 

• realizację planu finansowego; 

• sposoby promocji projektów; 

• zidentyfikowane przewidywane zagroŜenia realizacji planu.  

Strategia Rozwoju Lokalnego zostanie poddana ocenie po zakończeniu 

okresu objętego procesem planowania. Oceny dokonają pracownicy Urzędu 

gminy i jednostki organizacyjne gminy. Raport z tej oceny zostaje 

przedstawiony Wójtowi Gminy, który następnie przedłoŜy ją 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Ocena ta powinna zawierać: 

• daty rozpoczęcia i zakończenia projektów; 
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• sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu; 

• potwierdzenie kosztów projektów; 

• potwierdzenie realizacji załoŜeń społeczno – ekonomicznych.   

 

XI.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA   
 

 

 Realizacja przewidzianych w Strategii Rozwoju Lokalnego projektów 

inwestycyjnych oraz zadań o charakterze nieinwestycyjnym wymaga 

zazwyczaj wydatkowania znacznych środków finansowych. W obecnej 

sytuacji ekonomiczno – prawnej główne źródła finansowania rozwoju 

lokalnego stanowią: 

• BudŜet jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, 

województw; 

• BudŜet państwa: dotacje celowe, środki z rezerw celowych 

poszczególnych ministerstw; 

• Środki funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej; 

• Środki z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Inicjatyw 

Wspólnotowych Unii Europejskiej; 

• Środki w budŜetu państwa, w tym w ramach kontraktów wojewódzkich; 

• Fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarządowych. 

 

Działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce uzyskują 

juŜ od kilku lat wsparcie – początkowo z funduszy przedakcesyjnych: ISPA, 

PHARE, SAPARD, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej z Funduszy 

Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W skład Funduszy Strukturalnych 

wchodzą:  

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional 

Development Fund – ERDF), którego działania przyczyniają się do 

zmniejszania róŜnic poziomu rozwoju regionów państw Unii Europejskiej; 
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• Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund) koncentrujący 

się na zapobieganiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwijaniu 

potencjału kadrowego i integracji społecznej rynku pracy; 

• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (European Agriculture 

Guidance and Guarantee Fund) zajmujący się transformacją struktury 

rolnictwa oraz rozwojem obszarów wiejskich; 

• Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument 

for Fisheries Guidance) wspomagający zmiany strukturalne w tym 

sektorze gospodarki. 

 

Część środków z funduszy strukturalnych przeznaczona jest na 

finansowanie tzw. Inicjatyw Wspólnoty. Są to: 

• INTERREG – promujący nadgraniczną, międzynarodową  

i międzyregionalną współpracę, mającą na celu zrównowaŜony  

i harmonijny rozwój obszarów połoŜonych przy granicach państw lub 

regionów; 

• EQUAL – mający na celu zwalczanie wszelkiej dyskryminacji  

i nierówności w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie integracji 

społecznej i zawodowej;  

• URBAN – wspierający nowe strategie na rzecz ekonomicznej  

i społecznej regeneracji miast i terenów do nich przyległych, które są 

dotknięte lub zagroŜone zjawiskami bezrobocia strukturalnego  

i przejawami patologii społecznej; 

• LEADER – wspomagający nowoczesne strategie rozwoju terenów 

wiejskich.  

 

Środki z Funduszy Strukturalnych dystrybuowane są w Polsce poprzez 

Programy Operacyjne. W okresie programowania 2007 – 2013 funkcjonują 

następujące programy operacyjne: 

• Innowacyjna Gospodarka;  

• Kapitał Ludzki; 

• Infrastruktura i Środowisko; 
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• Rozwój Polski Wschodniej; 

• Europejska Współpraca Terytorialna;  

• Regionalne Programy Operacyjne; 

• Pomoc Techniczna; 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

 Podstawowym źródłem środków z formie dotacji dla Gminy Puchaczów 

będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.  

 

 Projekty o charakterze inwestycyjnym wymagają zazwyczaj 

współfinansowania z budŜetu samorządu terytorialnego, ubiegającego się o 

dotacje. Analiza budŜetu Gminy Puchaczów, z której wynikają moŜliwości 

finansowe gminy zawarta jest z rozdziale XIII – Wieloletni Plan Inwestycyjny.  

 

XII.  KONSULTACJE  SPOŁECZNE   

 

 

 Planowanie strategiczne rozwoju Gminy Puchaczów prowadzone jest 

systematycznie od kilku lat. Wyrazem tego rodzaju polityki podjętej przez 

gminę są wypracowane i wdraŜane dokumenty strategiczne, jak:  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puchaczów, 

1999; 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, 2007; 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Puchaczów, Biuro Projektowo – 

Doradcze „EKOPROFIL”, 2006; 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puchaczów, Biuro Projektowo 

– Doradcze „EKOPROFIL”, 2006.  

 

Zatem niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007 

– 2015 jest kontynuacją wcześniej podjętych działań planistycznych.  
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 Nieodłącznym elementem zastosowanej metodologii przy 

opracowania obecnej Strategii Rozwoju Lokalnego jest partycypacja 

społeczna na etapie budowania strategii, a następnie na etapie jej 

wdraŜania. Proces uspołecznienia prac nad strategią miał formę konsultacji 

społecznych, polegających na przeprowadzeniu warsztatów problemowych, 

w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz 

róŜnych grup społecznych, zawodowych oraz przedstawiciele 

poszczególnych miejscowości gminy (sołtysi). Załącznik 2 zawiera listę 

uczestników warsztatów nad Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów, które odbyły się w Puchaczowie w dniu 28.11.2007 roku.  

 W trakcie warsztatów sporządzono analizę SWOT, wynikającą  

z obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej gminy, analizę problemów oraz 

weryfikację misji i celów strategicznych, określonych we wcześniejszych 

dokumentach planistycznych gminy (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów). Przedyskutowano i uaktualniono takŜe cele operacyjne oraz 

priorytetowe zadania inwestycyjne, będące podstawą skonstruowania 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.  

 Zatem obecne warsztaty nad Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów są kolejnym etapem we wcześniej zainicjowanym procesie 

konsultacji społecznych – podjętym i realizowanym przy opracowywaniu  

i wdraŜaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów z roku 2007 (wersja 

przed aktualizacją z roku 2004).  

 Wersja robocza niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów na lata 2007 – 2015 została w grudniu 2007 poddana 

konsultacjom w formie dyskusji panelowych, prowadzonych przez 

poszczególne komisje Rady Gminy. Uczestnikami paneli były władze 

samorządowe gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele 

poszczególnych miejscowości oraz przedstawiciele róŜnych grup społecznych 

i zawodowych z terenu gminy.  

 

 Proces partycypacji społecznej w odniesieniu do Strategii Rozwoju 

Lokalnego Gminy Puchaczów  na lata 2007 – 2015 dotyczy dwóch etapów: 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007-2015  

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 111 

 

• opracowania strategii; 

• wdraŜania strategii.  

 

Skuteczne wdraŜanie strategii zaleŜy nie tylko od aktywnej pracy Urzędu 

Gminy – i przeprowadzania projektów infrastrukturalnych, ale wymaga 

włączenia się szerokich kręgów społecznych do tego procesu.  

W szczególności ma to odniesienie do osiągnięcia celów „miękkich” strategii, 

dotyczących np. rozwoju kultury, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki. 

Modelowym rozwiązaniem w tym zakresie jest podjęcie współpracy „Trzech 

Sektorów”, to jest samorządu, organizacji społecznych  

i pozarządowych oraz sektora prywatnego (przedsiębiorcy, rolnicy).  

 

 

XIII.  WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY   
 

 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi instrument wdraŜania strategii 

rozwoju. Wskazuje konkretne zadania – projekty, które będą realizowane w 

załoŜonym horyzoncie czasowym wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji. 

Zadania te wynikają z przyjętych w strategii celów i kierunków działań, a ich 

realizacja przyczynia się do osiągnięcia załoŜonych wskaźników.  

 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Puchaczów na latach 2008 – 2010 

sporządzony został z zachowaniem zasad wskazanych w art. 166 ustawy o 

finansach publicznych i zawarty jest w Załączniku 6.  

 Zadania zostały zestawione w kontekście celów strategicznych, do 

których osiągnięcia dane zadanie się przyczynia.  

 

Obrane kryteria wyboru zadań: 

1. Istotność zadania dla osiągnięcia celów strategii; 

2. Pilność zadania z uwagi na potrzeby społeczne i gospodarcze;  
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3. Stopień przygotowania zadania do wdroŜenia, w tym: 

• ujęcie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Puchaczów, 1999; 

• uregulowana własność nieruchomości,  

• projekt techniczny,  

• moŜliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji. 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny musi być sporządzonym w powiązaniu  

z Wieloletnim Planem Finansowym, który określa moŜliwości finansowe 

budŜetu gminy w zakresie zapewnienia współfinansowania zaplanowanych 

zadań inwestycyjnych oraz ich utrzymania w okresie eksploatacji.  

 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy to narzędzie 

skutecznego zarządzania finansami gminy, umoŜliwiające zaplanowanie 

zadań inwestycyjnych w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym 

przekonaniem, co do ich faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na 

realistyczną ocenę moŜliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze 

priorytetowych inwestycji. Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji 

konkretnego pakietu inwestycji.  

 Podjęcie działań planistycznych umoŜliwia terminową realizację 

procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie często długotrwałych działań 

związanych z uregulowaniem kwestii terenowo – prawnych, uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, a w kolejnym etapie wybór wykonawcy danego 

zadania inwestycyjnego. Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na 

zaplanowanie scenariusza struktury finansowania inwestycji  

i podjęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w tym takŜe 

działań polegających na pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudŜetowych, 

na przykład dotacji z Funduszy Strukturalnych.  
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BudŜet Gminy Puchaczów w latach 2004 – 2007 w zł  
 

 Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 

I. DOCHODY  OGÓŁEM 14 028 415,0 13 604 449,0 18 500 283,48 19 706 090,0 

1. Podatki i opłaty pobierane 

przez gminę 

5 700 397,00 5 087 351,00 9 281 007,31 9 239 750,00 

 • podatek rolny 223 599,00 197 707,00 169 348,77 190 500,00 

 • podatek od 

nieruchomości 

3 272 824,00 3 978 082,00 5 848 018,70 5 840 000,00 

 • podatek leśny 17 609,00 18 710,00 19 054,69 18 000,00 

 • podatek dochodowy od 

osób fizycznych 

prowadzących 

działalność gospodarczą 

2 101,00 2 778,00 9 233,40 7 000,00 

 • podatek od środków 

transportowych 

98 912,00 78 668,00 70 042,00 49 500,00 

 • podatek od spadków i 

darowizn 

1 011,00 3 568,00 492,80 200,00 

 • opłata skarbowa 20 735,00 19 851,00 14 264,40 11 000,00 

 • opłata targowa 337,00 297,00 208,00 100,00 

 • pozostałe dochody 5 238 797,00 3 536 188,00 6 200 517,46 5 821 313,00 

2. Udziały w podatkach 

stanowiących dochód 

budŜetu państwa 

3 175 528,00 2 748 498,00 3 050 173,11 2 697 863,00 

3. Dotacje celowe z budŜetu 

państwa 

584 415,00 878 139,00 1 410 877,97 1 394 248,00 

4. Środki na dofinansowanie 

zadań gminy ze źródeł 

pozabudŜetowych 

- - - - 

5. Subwencja ogólna 4 058 762,00 4 089 009,00 4 141 904,00 4 236 074,00 

 • subwencja podstawowa - - - - 

 • subwencja oświatowa 4 058 762,00 4 089 009,00 4 141 904,00 4 236 074,00 

 • subwencja drogowa - - - - 

II. WYDATKI  OGÓŁEM 16 073 174,0

0 

13 070 698,0

0 

16 224 640,90 25 128 482,0

0 

1. Wydatki inwestycyjne 3 774 854,00 281 042,00 1 443 473,75 8 246 205,00 

2. Wydatki bieŜące 12 298 320,0 12 789 656,0 14 781 167,15 16 882 277,0
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0 0 0 

 • wynagrodzenia 4 889 701,00 5 217 218,00 5 754 036,96 6 375 137,00 

 • pochodne od 

wynagrodzeń 

1 023 918,00 1 074 327,00 1 170 682,27 1 276 735,00 

 • dotacje 684 000,00 1 791 400,00 1 272 600,00 1 496 545,00 

III. WYNIK  FINANSOWY - 

2 044 759,00 

533 751,00 2 275 642,58 - 

5 422 392,00 

 
IV. 

 
ŹRÓDŁO  POKRYCIA  DEFICYTU 

Kredyt nadwyŜka nadwyŜka kredyt, 
wolne środki  

 

 

 W załączniku 6 zaprezentowano Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy 

Puchaczów na lata 2008 – 2010, zawierający zadania inwestycyjne 

planowane do realizacji w ramach poszczególnych celów strategii oraz 

zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych. Poza ogólną wartością 

wydatków przypadających na poszczególne lata moŜna porównać 

wysokość zaplanowanych na kaŜdy rok środków własnych z moŜliwościami 

budŜetu Gminy Puchaczów pokrycia wkładu własnego przy 

współfinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 NaleŜy podkreślić, Ŝe Gmina Puchaczów posiada duŜe doświadczenie 

w realizacji projektów współfinansowanych z róŜnych funduszy wsparcia. 

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie projektów zrealizowanych przez gminę z 

dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich oraz z innych 

źródeł.  
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XIV.  ZAŁĄCZNIKI  
 

 

Załącznik 1 – Zestawienie dokumentów i opracowań, wykorzystanych przy 

opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów  

 

Załącznik 2 – Lista uczestników warsztatów nad Strategią Rozwoju Lokalnego 

Gminy Puchaczów  

 

Załącznik 3 – Mapa sytuacyjna  

 

Załącznik 4 – Zestaw tabel z danymi statystycznymi – Gmina Puchaczów na tle 

Powiatu Łęczyńskiego – tabele nr 1–19 opracowano na 

podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Lubelskiego 

za rok 2006, Urząd Statystyczny w Lublinie  

 

Załącznik 5 – Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gminę Puchaczów 

z dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich 

oraz z innych źródeł  

 

Załącznik 6 – Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Puchaczów na lata 2008 – 

2010  
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ZAŁĄCZNIK 1 
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Zestawienie dokumentów i opracowań, wykorzystanych 

przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Puchaczów 

 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Puchaczów, 2002; 

 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, 2007; 

 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Puchaczów, Biuro 

Projektowo – Doradcze „EKOPROFIL”, 2006; 

 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puchaczów, Biuro 

Projektowo – Doradcze „EKOPROFIL”, 2006; 

 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów, Aktualizacja, 

Puchaczów 2007;  

 

• Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego za rok 2006, 

Urząd Statystyczny w Lublinie;  

 

• Dane statystyczne Urzędu Gminy w Puchaczowie;  
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ZAŁĄCZNIK 2 
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ZAŁĄCZNIK 3 
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Zestaw tabel z danymi statystycznymi –  
Gmina Puchaczów na tle Powiatu Łęczyńskiego 

 
 
 
 
Tab. 1. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i na gospodarkę wodną w 2006 

r. 
 

Wydatki na ochronę środowiska Wydatki na gospodarkę 
wodną 

 w tym na   

ogółem 

gospodarkę 
ściekową 
i ochronę 

wód 

ochronę 
powietrza 

atmosferycznego 
i klimatu 

gospodarkę 
odpadami, 

ochronę 
i przywrócenie 

wartości 
uŜytkowej gleb 

oraz wód 
podziemnych i 

powierzchniowych 

ogółem 

w tym ujęcia 
i 

doprowadzenia 
wody 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI 3947,6 1747,6 1985,0 215,0 2868,2 2637,3 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
w tym miasto 

947,0 
947,0 

947,0 
947,0 

- - - - 

Gminy wiejskie  

Cyców 120,5 12,5 - 108,0 1416,0 1416,0 

Ludwin 502,8 502,8 - - 443,8 252,9 

Milejów 95,0 95,0 - - 947,7 949,7 

Puchaczów 2264,0 172,0 1985,0 107,0 40,0 - 

Spiczyn 18,3 18,3 - - 18,7 18,7 
 
 
 
 

Tab. 2. Powierzchnia i ludność w 2006 r. 
 

Ludność 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Powierzchnia 
w km2 ogółem męŜczyźni kobiety na 1 km2 

Kobiety na 100 
męŜczyzn 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 633,8 57371 28233 29148 91 103 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
W tym miasto 

74,9 
19,0 

25253 
21767 

12372 
10678 

12881 
11089 

337 
1147 

104 
104 

Gminy wiejskie  

Cyców 147,9 7506 3659 3847 51 105 

Ludwin 120,5 4980 2547 2433 41 96 

Milejów 115,7 9264 4555 4709 80 103 

Puchaczów 91,7 4884 2383 2501 53 105 

Spiczyn 83,1 5494 2717 2777 66 102 
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Tab. 3. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2006 r. 
 

W wieku 
przedprodukcyjnym produkcyjnym Poprodukcyjnym 

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

Ludność 
w wieku 

nieprodukcyjnym 
na 

100 osób 
w wieku 

produkcyjnym 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI 57381 13712 6714 36927 17829 6742 4605 55 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
W tym miasto 

25253 
21767 

6086 
5296 

3029 
2636 

17655 
15498 

8784 
7763 

1512 
973 

1068 
690 

43 
40 

Gminy wiejskie  

Cyców 7506 1948 990 4435 2119 1123 738 69 

Ludwin 4960 1238 574 2973 1356 769 503 68 

Milejów 9264 1975 939 5656 2648 1633 1122 64 

Puchaczów 4884 1139 558 2913 1371 832 572 68 

Spiczyn 5494 1326 624 3295 1551 873 602 67 

 
Tab. 4. Przyrost naturalny w roku 2006 w promilach 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE Przyrost naturalny       

w promilach 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI 1,06 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

3,65 
5,28 

Gminy wiejskie  

Cyców 0,13 

Ludwin -0,80 

Milejów -1,07 

Puchaczów -2,04 

Spiczyn -1,69 
 

Tab. 5. Pracujący w 2006 r. 
 

Ogółem Usługi 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem w tym 

kobiety 

Rolnictwo, 
łowiectwo  
i leśnictwo, 
rybactwo 

Przemysł  
i 

budownictwo rynkowe nierynkowe 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 9260 3473 71 5143 1604 2442 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

2774 
2661 

1602 
1561 

14 
8 

712 
691 

933 
876 

1115 
1086 

Gminy wiejskie  

Cyców 481 270 16 99 97 269 

Ludwin 393 260 - 108 75 208 

Milejów 876 543 17 348 161 350 

Puchaczów 4422 594 13 3844 302 263 

Spiczyn 314 204 9 32 36 237 
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Tab. 6. Wodociągi i kanalizacja w 2006 r. 
 

Sieć w km 
Połączenia prowadzące  

do budynków mieszkalnych 
wodociągowa 

rozdzielcza 
kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan w dniu 31.XII 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI 697,2 110,8 8571 1527 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

122,1 
38,3 

43,0 
42,3 

1629 
684 

561 
547 

Gminy wiejskie  

Cyców 168,5 3,9 1289 274 

Ludwin 136,0 19,8 1389 166 

Milejów 84,1 3,3 1429 87 

Puchaczów 88,9 38,8 1367 428 

Spiczyn 97,6 2,0 1468 11 

  
 

Tab. 7. Zasoby mieszkaniowe w 2006 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania Izby 

Powierzchnia 
uŜytkowa 

mieszkań w tys. 
m2 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 16979 63059 1265,2 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

7427 
6366 

27536 
32448 

491,5 
398,7 

Gminy wiejskie  

Cyców 2147 8342 176,1 

Ludwin 1320 5062 114,3 

Milejów 3039 10368 219,2 

Puchaczów 1463 5684 127,5 

Spiczyn 1583 6067 136,6 
 
 
 

Tab. 8. Mieszkania oddane do uŜytku w 2006 r. 
 

Ogółem 
powierzchnia uŜytkowa w m2 WYSZCZEGÓLNIENIE 

Mieszkania izby 
mieszkań 

przeciętna 
1 mieszkania 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 109 622 14954 137,2 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

56 
42 

325 
234 

8573 
6409 

153,1 
152,6 

Gminy wiejskie  

Cyców 11 60 1263 114,8 

Ludwin 9 52 1158 128,7 

Milejów 6 34 721 120,3 

Puchaczów 20 108 2292 114,6 

Spiczyn 7 43 947 135,3 
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Tab. 9. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2006/07 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie Absolwenci 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 33 322 235 4355 921 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

4 
2 

81 
67 

75 
66 

1817 
1730 

436 
411 

Gminy wiejskie  

Cyców 8 63 36 583 123 

Ludwin 4 33 25 374 84 

Milejów 6 49 42 648 119 

Puchaczów 6 54 30 534 81 

Spiczyn 5 42 27 399 78 
 
 
 

Tab. 10. Gimnazja dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2006/07 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały Uczniowie Absolwenci 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 9 118 123 3021 1121 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
w tym miasto 

2 
2 

52 
52 

52 
52 

1397 
1397 

594 
594 

Gminy wiejskie  

Cyców 2 17 20 453 161 

Ludwin 1 11 12 241 71 

Milejów 2 17 16 390 124 

Puchaczów 1 12 14 297 93 

Spiczyn 1 9 9 243 78 
 
 
 

Tab. 11. Wychowanie przedszkolne w 2006 r. 
 

Placówki Oddziały Dzieci 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

w tym 
przedszkola 

Miejsca  
w 

przedszkolach ogółem 
w tym  

w 
przedszkolach 

ogółem 
w tym  

w 
przedszkolach 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 39 9 887 57 35 1188 825 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
w tym miasto 

6 
4 

4 
4 

620 
620 

25 
24 

24 
24 

589 
573 

573 
573 

Gminy wiejskie  

Cyców 9 1 29 4 1 126 31 

Ludwin 5 1 23 5 1 87 24 

Milejów 6 1 90 10 5 154 107 

Puchaczów 7 1 100 8 3 154 65 

Spiczyn 6 1 25 5 1 78 25 
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Tab. 12. Dochody budŜetów gmin według rodzajów 2006 r. 
 

Ogółem 
Dochody 
własne 

Dotacje 
celowe  

z 
budŜetu 
państwa 

Dotacje 
otrzymane  

z 
funduszów 
celowych 

Dotacje 
celowe 

otrzymane  
na zadania 
realizowane 

na podstawie 
porozumień 

między 
jednostkami 
samorządu 

terytorialnego 

Subwencje 
ogólne 

Środki na 
dofinansowanie 

własnych 
zadań 

pozyskane  
z innych źródeł 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI        

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 43209,1 17683,0 5286,9 29,8 71,0 17987,6 2150,8 

Gminy wiejskie  

Cyców 14256,9 4162,7 2112,1 184,9 - 6401,3 1395,9 

Ludwin 11098,2 6603,3 1475,6 27,0 - 2950,2 42,2 

Milejów 13793,1 4161,6 2930,3 45,3 - 6212,9 442,9 

Puchaczów 13604,4 8116,3 1005,2 136,1 9,2 4319,8 17,8 

Spiczyn 7764,9 1954,8 1346,3 - - 4367,2 96,5 

 
 
 

Tab. 13. Dochody budŜetów gmin według działów w 2006 r. 
 

W tym 

Ogółem gospodarka 
mieszkaniowa 

administracja 
publiczna 

oświata  
i 

wychowanie 

ochrona 
zdrowia 

pomoc 
społeczna 

gospodarka 
komunalna  
i ochrona  

środowiska 

kultura  
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

kultura 
fizyczna  
i sport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI          

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 43209,1 781,5 191,8 288,0 880,8 4764,0 112,6 38,0 2,8 

Gminy wiejskie  

Cyców 14256,9 62,7 83,9 143,1 - 1829,8 647,2 5,1 - 

Ludwin 11098,2 103,6 66,0 7,0 9,9 1347,9 134,5 4,3 45,3 

Milejów 13793,1 68,2 153,2 110,6 - 2522,8 150,3 7,0 - 

Puchaczów 13604,4 242,8 58,7 31,8 - 890,3 37,1 3,9 - 

Spiczyn 7764,9 34,1 61,7 8,7 0,1 1189,2 7,1 3,7 - 
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Tab. 14 Wydatki budŜetów gmin według rodzajów w 2006 r. 
 

W tym 
wydatki bieŜące jednostek budŜetowych wydatki majątkowe 

w tym 

Ogółem 
dotacje 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

razem 
wynagrodzenia 

składki na 
obowiązkowe 
ubezpieczenia 

społeczne  
i Fundusz 

Pracy 

zakup 
materiałów 

i usług 

razem 
w tym 

inwestycyjne 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI          

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 42338,4 3752,6 5840,2 25896,3 16118,9 3178,1 5210,9 6676,1 6676,1 

Gminy wiejskie  

Cyców 13467,5 131,6 2273,7 9150,4 5349,7 1159,5 2188,6 1799,5 1799,5 

Ludwin 11349,5 202,4 1665,4 7592,3 4099,3 847,6 2222,0 1772,9 1772,9 

Milejów 14136,5 733,4 3032,2 8860,0 5305,6 1101,7 1897,6 1482,5 1482,5 

Puchaczów 13070,7 1791,4 1291,4 9350,0 5196,8 1074,3 1869,8 281,0 281,0 

Spiczyn 7775,8 214,6 1468,1 5673,5 3009,9 629,2 1766,2 401,7 401,7 

 
Tab. 15. Wydatki budŜetów gmin według działów w 2006 r. 

 
W tym 

Ogółem gospodarka 
mieszka-

niowa 

admini-
stracja 

publiczna 

oświata 
i wycho-

wanie 

ochrona 
zdrowia 

pomoc 
społeczna 

gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska  

kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

kultura 
fizyczna   
i sport 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI          

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 42338,4 496,0 3465,9 20141,4 1121,4 6828,9 1476,7 1117,9 160,7 

Gminy wiejskie  

Cyców 13467,5 56,1 1508,8 6922,4 93,3 2047,1 441,0 168,3 4,2 

Ludwin 11349,5 47,7 1513,0 4462,3 88,1 1628,0 712,1 255,4 179,6 

Milejów 14136,5 73,3 1399,6 6191,0 74,2 2954,1 750,7 463,3 66,1 

Puchaczów 13070,7 221,5 1662,2 6656,7 56,3 968,1 1377,3 293,9 9,9 

Spiczyn 7775,8 11,4 894,3 3675,1 45,3 1469,4 215,0 103,7 10,8 

 
Tab. 16. Dochody i wydatki budŜetów gmin na 1 mieszkańca w 2006 r. 

 
Dochody Wydatki 

ogółem w tym własne ogółem 
w tym 

inwestycyjne WYSZCZEGÓLNIENIE 

w zł 
POWIAT ŁĘCZYŃSKI     

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 1706,79 698,49 1672,40 263,71 

Gminy wiejskie  

Cyców 1903,71 555,84 1798,30 240,28 

Ludwin 2224,98 1323,84 2275,36 355,44 

Milejów 1487,61 448,84 1524,65 159,89 

Puchaczów 2812,00 1677,62 2701,67 58,09 

Spiczyn 1429,47 359,88 1431,48 73,95 
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Tab. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2006 r. 
Sektor Z ogółem 

spółki handlowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 
publiczny prywatny 

razem 

w tym  
z 

udziałem 
kapitału 
zagrani-
cznego 

spółki 
cywilne 

spół-
dzielcze 

fundacje, 
stolarzy-
szenia  

i 
organizacje 
społeczne 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 2709 161 2548 101 5 162 25 112 2075 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
W tym miasto 

1422 
1305 

50 
48 

1372 
1257 

59 
52 

3 
3 

99 
92 

10 
8 

34 
26 

1153 
1065 

Gminy wiejskie  

Cyców 282 17 265 6 - 12 5 17 219 

Ludwin 157 21 136 5 - 10 1 16 98 

Milejów 333 29 304 6 - 16 4 14 244 

Puchaczów 270 18 252 20 1 15 2 17 185 

Spiczyn 245 26 219 5 1 10 3 14 175 
 
 

Tab. 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze  
REGON według wybranych sekcji PKD w 2006 r. 

 
W tym 

Przemysł 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
rolnictwo, 
łowiectwo 

i 
leśnictwo 

razem 

w tym 
przetwór-

stwo 
przemy-

słowe 

budownictwo 
handel  

i 
naprawy 

hotele  
i 

restauracje 

transport, 
gospodar- 
ka maga- 
zynowa i 
łączność 

Pośród-
nictwo 

finansowe 

Obsługa 
nierucho-

mości  
i firm 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 2709 95 236 221 254 941 64 192 106 310 

Gminy miejsko-
wiejskie 

 

Łęczna 
W tym miasto 

1422 
1305 

13 
9 

112 
96 

109 
94 

127 
114 

552 
514 

38 
36 

101 
91 

82 
77 

169 
159 

Gminy wiejskie  

Cyców 282 18 27 25 40 96 2 14 8 26 

Ludwin 157 2 17 16 18 41 3 12 1 11 

Milejów 333 21 20 20 26 102 8 29 9 47 

Puchaczów 270 17 32 27 29 79 5 27 3 27 

Spiczyn 245 24 28 24 14 71 8 9 3 30 

 
Tab. 19. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

według wybranych sekcji PKD w 2006 r. 
 

W tym 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
przetwórstw

o 
przemysłow

e 

budownict
wo 

handel  
i naprawy 

hotele  
i 

restauracje 

transport, 
gospodark

a 
magazyno

wa i 
łączność 

pośrednict
wo 

finansowe 

Obsługa 
nieruchom
ości i firm 

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 2075 172 235 828 53 176 100 251 

Gminy miejsko-wiejskie  

Łęczna 
w tym miasto 

1153 
1065 

88 
79 

115 
102 

476 
444 

35 
33 

95 
85 

78 
73 

143 
135 

Gminy wiejskie  

Cyców 219 20 39 89 2 12 7 21 

Ludwin 98 11 15 36 1 11 1 11 

Milejów 244 18 24 90 6 26 9 31 

Puchaczów 186 16 28 71 3 24 2 23 

Spiczyn 175 19 14 66 6 8 3 22 
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Zestawienie projektów realizowanych przez Gminę Puchaczów 
z dofinansowaniem uzyskanym w ramach funduszy europejskich 

oraz z innych źródeł 
 
  

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Źródło 

dofinansowania 

Koszt 
zadania 
w zł 

1.  
Kanalizacja sanitarna Brzeziny i 

Kolonia Brzeziny 
2002 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

 

 
632 649, 

00 
 

2.  

Przyłącze kanalizacyjne w 
miejscowości Brzeziny oraz 
przyłącze wodociągowe w 

miejscowości Bogdanka 

2002 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

24 078 00 

3.  
Kanalizacja sanitarna 

Bogdanka 
2002 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

 
1 492 199, 

00 

4.  Zbiornik retencyjno-rekreacyjny 2002 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

1 130, 00 

5.  

Budowa chodnika w 
miejscowości Albertów, 
Nadrybie ,modernizacja drogi 
Nr 22718 i chodników na 
odcinku Stara Wieś- 
Puchaczów/niezrealizowane/ 
oraz zjazd  z ulicy 
Bogdanowicza. 

2002 

BudŜet Gminy 
Puchaczów i 
dotacja  ze 
Starostwa 

powiatowego 
(porozumienie 

zawarte między 
Gminą a 

Starostwem 
Powiatowym w 

Łecznej) 

268 976,  
00 

 

6.  

Budowa gimnazjum z salą 
gimnastyczną pełno 

wymiarową 
w Puchaczowie 

2002 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

3 243 143, 
00 

7.  

Oświetlenie Ciechanki, 
oświetlenie do Ośrodka 

Zdrowia, dokumentacja na 
oświetlenie w m. Bogdanka 

2002 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

24 138, 00 
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8.  Boisko sportowe Puchaczów 2002 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

106 907,00 

9.  
Kanalizacja sanitarna  Nadrybie 

Ukazowe- dokumentacja 
2003 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

582 209, 
00 

10.  Budynek OSP Puchaczów 
2003 

 
 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

 
393 799, 

00 

11.  

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku ( 

budowa łącznika i sali 
gimnastycznej) 

2003 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

444 815, 
00 

12.  
Budowa gimnazjum z salą 

gimnastyczną pełno 
wymiarową w Puchaczowie 

2003 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

537 277, 
00 

13.  
Kanalizacja sanitarna Nadrybie 

Ukazowe 
2004 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 
Inwestycja 

sfinansowana z 
poŜyczki z 

Narodowego 
Funduszu 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej 

2 591 763, 
00 

14.  
WyposaŜenie zaplecza 
kuchennego w Szkole 

Podstawowej w Ostrówku 
2004 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

107 992, 
00 

15.  

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku ( 

budowa łącznika i sali 
gimnastycznej) 

2004 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

248 076, 
00 

16.  

Zorganizowany system 
selektywnej zbiórki i 

zagospodarowania odpadami 
na terenie Gminy oraz zakup 

przyczepy  ciągnikowej  z 
hydraulicznym załadunkiem. 

2004 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

343 357, 
00 
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17.  
Przebudowa sieci gazowej ul: 

Cicha 
2004 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

1 130, 00 

18.  

Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej boiska sportowego 

przy Zespole Szkół w 
Puchaczowie 

2004 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

89 272, 00 

19.  
Budowa kanalizacji Nadrybie 

Dwór Nadrybie Wieś 
2005 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

37 303, 00 

20.  Kanalizacja Nadrybie Ukazowe 2005 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

36 711, 00 

21.  
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny 
w Wesołówce- dokumentacja 

2005 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

32 355, 00 

22.  
Gospodarka Odpadami 
Rozszerzenie programu 

śmieciowego 
2005 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

107 00, 00 

23.  
Budowa  kanalizacji ścieków 

komunalnych dla wsi Nadrybie 
Dwór, Nadrybie Wieś 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

90 516, 04 

24.  
Modernizacja ujęcia wody i 

stacji wodociągowej w 
miejscowości Wesołówka 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

27 450, 00 

25.  
Kanalizacja sanitarna PGR 

Puchaczów 
2006 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

24 564, 40 

26.  
Zbiornik retencyjno- rekreacyjny 

w Wesołówce 
2006 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

23 790, 00 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007-2015  

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 135 

 

27.  

Pomoc finansowa z 
przeznaczeniem  dla Zarządu 
Dróg Powiatowych na remont 

wiat przystankowych 
odtworzenie rowu 

przydroŜnego, budowa 
parkingu przy cmentarzu, 

opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy dróg 

powiatowych. 
 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

264 689, 
78 

28.  

Drogi publiczne opracowanie 
dokumentacji technicznej na 

ul. Rynek 
na drogę Kol.Brzeziny, Drogę 

Bogdanka, i Ciechanki. 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

67 040, 00 

29.  
Realizacja projektu „Wirtualny 

Powiat” 
2006 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

ZPORR , 
Priorytet 1, 

działanie 1.5. 
infrastruktura 

społeczeństwa 
informacyjnego 

48 308, 19 

30.  
Termomodernizacja budynku 

USC 
2006 

BudŜet Gminy 
Puchaczów 

228 093, 
87 

31.  Oświetlenie placów ulic i dróg 2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

36 687, 68 

32.  

Dotacja na zakup zestawu 
hydroforowego, pompy 

głębinowej i przebudowa 
rurociągu tłoczonego w 

Jasieńcu. 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

38 557, 97 

33.  

WyposaŜenie budynku GOK, 
zagospodarowanie parku, 

budowa placu 
zabaw(dokumentacja). 

2006 
BudŜet Gminy 
Puchaczów 

22 035, 60 

34.  
Modernizacja ujęcia wody i 
stacji wodociągowej w m. 

Wesołówka  
2007 

BudŜet Gminy 
Puchaczów/ 

ZPORR 

1 658 
032,50 

653 209,12 
ZPORR 
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Nakłady całkowite w zł       

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lp. Nazwa programu/ zadania 
Cel programu/ 

zadania 

Instytucja 
odpowiedzialna 
za wdraŜanie 

Okres 
realizacji OGÓŁEM środki 

własne 
źródła 

zewnętrzne 
środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

środki 
własne 

źródła 
zewnętrzne 

Cel I - 1. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury społecznej 
 

1. 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w 

miejscowości Turowola i Ciechanki 

plac zabaw dla 

dzieci, ławeczki 

Urząd Gminy 

Puchaczów 
2008/2009 70 000 0 0 50 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Powstanie oddziału przedszkola oraz 

świetlicy środowiskowej w miejscowości 
Ciechanki 

powstanie oddziału 

przedszkolnego oraz 

świetlicy dla 

mieszkańców 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2010 
200 000 0 0 0 0 2 000 98 000 2 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole 

Szkół w Puchaczowie 

Boisko sportowe do 

piłki noŜnej, do piłki 

siatkowej, bieŜnia 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2009 
250 000 0 0 50 000 0 30 000 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Remont Szkoły Podstawowej w Ostrówku 

wymiana dachu nad 

częścią tzw. starej 

szkoły oraz remont 
pomieszczeń 

mieszkalnych 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2009 
250 000 0 0 50 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Uzbrojenie  terenu za Osrodkiem zdrowia w 

Puchaczowie przeznaczonego  w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod 

budownictwo 

wyposaŜenie działek 

w podstawowe 

media 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2010 
600 000 0 0 0 0 60 000 240 000 60 000 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Remonty i modernizacje remiz straŜackich 

roboty budowlane 

wewnątrz i na 

zewnątrz 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2009 
300 000 0 0 50000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Odnowa miejsc pamięci narodowej- 

uzgodnienia 

renowacja 

pomników 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2010 
100 000 0 0 0 0 50 000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Remont lokali komunalnych gminy 
kompleksowe 

remonty 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2012 
480 000 0 0 180 000 0 100 000 0 100000 0 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 

9. 
Budowa budynku administracyjnego Urzędu 

Gminy 

powstanie nowego 

budynku 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2012 
1 000 000 0 0 0 0 250000 0 500000 0 200000 0 50 000 0 0 0 0 0 

10. 
Sieć gazowa w miejscowosciach: 

albertów,Bogdanka,Brzeziny,Jasieniec,Nadrybie 

Dwór,wieś i Ukazowe,Turowola,Wesołówka 

powstanie ....km 

sieci gazowej wraz z 

przyłączami do 

budynków 

indywidualnych 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2014 
4 000 000 0 0 0 0 160000 640000 160 000 640000 

160 

000 
640 000 

160 

000 
640 000 

160 

000 
640000 0 0 

11. Remont Szkoły Podstawowej w Puchaczowie 

wy miana stolarki 

okiennej, roboty 

malarskie, 

wykonanie 
ogrodzenia wokół 

Zespołu Szkół w 

Puchaczowie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
260 862 

60 

861,88 
0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Remont Przedszkola w Puchaczowie 

wymiana stolarki 

okiennej i 

drzwiowej, 

wymiana podłoŜy, 

roboty malarskie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2009 
160 000 

120 

000,00 
0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 
Zagospodarowanie parku w Puchaczowie, 

budowa ogólnie dostępnego placu zabaw dla 

dzieci 

wykonanie 

ogrodzenia parku, 

utwardzenie 

nawierzchni alejek, 

budowa skweru 

kamiennego, 

oświetlenie - 

zainstalowanie lamp 
parkowych, 

nasadzenie ozdobnej 

roślinności, 

uzupełnienie 

nawierzchni 

trawiastej, budowa 

fontanny, plac 

zabaw dla dzieci 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007 - 

2008 
540 000 30 000 0 81 000 459 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cel I - 2. Modernizacja i rozbudowa układu transportowego 
 

13. 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie 

gminy Puchaczów nr 17116 L, 1625 L, 2007L, 

2013L, 2011L, 2012L w miejscowści 

Bogdanka, Nadrybie, Kaniwola, Uciekajka, 

Dąbrowa, Dratów, Stefanów i Albertów 

roboty drogowe w 

postaci 

oczyszczania 

istniejącej 

nawierzchni, 
wykonanie 

wyrówniania 

istniejacej 

nawierzchni 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2010 
4 653 000 0 0 300 000 1 185 750 279 450 1 583 550 210 000 1 185 750 0 0 0 0 0 0 0 0 
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bitumicznej 

betonem 

asfaltowym, 

wykonanie progów 
zwalniających, 

oznakowanie 

14. 
Odbudowa drogi gminnej o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Kolonia Brzeziny 

roboty drogowe w 

postaci 

oczyszczania 

istniejącej 

nawierzchni, 

wykonanie 

wyrówniania 

istniejacej 

nawierzchni 

bitumicznej 

betonem 

asfaltowym, 
wykonanie progów 

zwalniających, 

oznakowanie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
543 180 23 180 0 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości 

Nadrybie Wieś 

roboty drogowe w 

postaci 

oczyszczania 

istniejącej 

nawierzchni, 

wykonanie 

wyrówniania 

istniejacej 

nawierzchni 

bitumicznej 
betonem 

asfaltowym, 

wykonanie progów 

zwalniających, 

oznakowanie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 
2008 420 000 0 0 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Budowa oświetlenia ulicznego 

budowa nowych 

lamp 

oświetleniowych, 

uzupełnienie 

oświetlenia 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
592 500 172 500 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0       

17. 
Budowa chodników na terenie gminy- 

dokumentacja i wykonawstwo 

powstanie .......km 

chodnika 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2009 
300 000 0 0 60 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 
Budowa drogi serwisowej w miejscowości 

Kolonia Turowola- Stara Wieś, Turowola - 

Stara Wieś 

roboty drogowe w 

postaci 

oczyszczania 

istniejącej 

nawierzchni, 
wykonanie 

wyrówniania 

istniejacej 

nawierzchni 

bitumicznej 

betonem 

asfaltowym, 

wykonanie progów 

zwalniających, 

oznakowanie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2008-

2010 
1 140 000 0 0 40 000 0 82 500 467 500 82 500 467 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Budowa chodnika w miejscowości Stara Wieś 
powstanie .......km 

chodnika 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2010 
250 000 0 0 0 0 18 750 106 250 18 750 106 250 0 0       

20. 
Remonty nawierzchni dróg gminnych oraz 

chodników na terenie gminy 

powstanie…….km 

chodnika i drogi 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2014 
1 300 000 0 0 0 0 32 500 184 167 32 500 184 167 32 500 184 167 32 500 184 167 32 500 184 167 32 500 184 167 

21. 
Remonty nawierzchni i modernizacja dróg 

gminnych 

powstanie…km 

zmodernizowanej 

drogi 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2014 
15 000 000 0 0 0 0 375 000 2 125 000 375 000 2 125 000 

375 

000 
2 125 000 

375 

000 
2 125 000 

375 

000 
2 125 000 

375 

000 
2 125 000 

22. 
Budowa parkingów w centrach miejscowości na 

terenie gminy 

powstanie .......km 2 

parkingu 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2009-

2014 
500 000 0 0 0 0 12 500 70 834 12 500 70 834 12 500 70 834 12 500 70 834 12 500 70834 12 500 70 834 

Cel II - 1. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 
 

23. 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Puchaczowie 

zwiększenie średniej 

dobowej ilości 
ścieków z 220 na 

550 m3 /d poprzez 

rozbudowę i 

instalację 

elementów 

składowych , jak 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
4 310 005 49 555 0 646 501 3 310 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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m.in.. Reaktora 

biologicznego 

systemu 

"BIOGEST".Nastapi 
adaptacja nowych 

obiektów 

oczyszczalni po 

zaadaptowaniu do 

nowych funkcji 

istniejącego reaktora 

BIOBLOK PS 200. 

24. Budowa kanalizacji w miejscowości Ciechanki 

Sieć kanalizacyjna 

grawitacyja o 

długości 12, 6 km i 

sieć ciśnieniowa o 

długości 11, 4 km z 

6 pompowniami 

sieciowymi 
głównymi, 14 

pompowniami 

przydomowymi, z 

186 podłączeniami 

do indywidualnych 

gospodarstw 

Urząd Gminy 
Puchaczów 

2007-

2009 
10 422 448 120 904 0 384 150 2 176 850 

1 188 

367 
6 734 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Budowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek 

sieć kanalizacyjna 

grawitacyjna o 

długości 7,33 km i 

sieć ciśnieniowa o 

długości 2,99 km z 

4 pompowniami 

sieciowymi 
głównymi, 5 

pompowniami 

przydomowymi z 

116 podłączeniami 

do indywidualnych 

gospodarstw 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2009 
6 237 409 169 241 0 0 0 935 611 5 301 798 0 0 0 0 0 0 

6 406 

650 
0 0 0 

26. Budowa kanalizacji w miejscowości Szpica 

sieć kanalizacyjna 

grawitacyjna o 

długości 5,94 km i 

sieć ciśnieniowa o 

długości 2, 2 km z 4 

pompowniami 

sieciowymi 
głównymi, 2 

pompowniami 

przydomowymi z 

102 podłączeniami 

do indywidualnych 

gospodarstw 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2010 
5 006 328 90 465 0 0 0 750 949 4 255 379 0 0 0 0 0 0 

5 096 

792 
0 0 0 

27. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Zawadów 

sieć kanalizacyjna 

grawitacyjna o 

długości 1,3 km i 

sieć ciśnieniowa o 

długości 11,9 km z 

2 pompowniami 

sieciowymi 

głównymi, 98 
pompowniami 

przydomowymi ze 

109 podłaczeniami 

do indywidualnych 

gospodarstw 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2010 
4 442 104 102 640 0 0 0 666 316 3 775 788 0 0 0 0 0 0 

4 544 

744 
0 0 0 

28. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jasieniec 

sieś kanalizacyjna 

grawitacyjna o 

długości 9,0 km i 

ciśnieniowa o 

długości 7,9 km z 3 

pompowniami 

sieciowymi 

głównymi, 32 
pompowniami 

przydomowymi i 32 

podłaczeniami do 

indywidualnych 

gospodarstw 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2010 
2 389 522 65 505 0 0 0 0 0 358 428 2 031 094 0 0 0 0 0 0 0 0 

29. 
Modernizacja ujęcia wody i stacji 

wodociągowej w Wesołówce 

modernizacja  

urządzeń 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
1 658 033 917 728 740 304 

1 500 

000 
740 304 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 898 

336 
0 0 0 
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technologicznych i 

rurociągów w stacji 

wodociągowej, 

rurociągów 
tłocznych i pomp 

zanurzonych w 

studniach S1 i S2 

ujęć wody 

podziemnej, 

rurociągów 

wodociągowych 

znajdujących się na 

terenie ujęcia wody, 

modernizacja studni 

podstawowej S2 i 

studni awaryjnej S1, 
instalacji 

elektrycznych w 

stacji wodociagowej 

30. 

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Nadrybie Ukaz, Nadrybie Wieś, 

Nadrybie Dwór, Bogdanka, Puchaczów - 

dokumentacja i wykonawstwo 

długość 

uzupełnionej sieci w 

miejscowościach, 

ilość pompowni 

przydomowych, 

ilość podłaczeń 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
800 000 50 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800 

000 
0 0 0 

31. 
Zbiornik przeciwpowodziowy z funkcją 

retencyjno-rekreacyjną 

powierzchnia 

zbiornika ogółem- 

23 ha, powierzchnia 

zlewni cieku 

głównego- 185 

km2,powierzchnia 
zalewu - 20 ha, 

poziom piętrzenia 

165 m.npm., 

kubatura 

magazynowanej 

wody 273,8 tys. m3, 

średnia głębokość 

1,37 m, grobla 

czołowa - 130 m, 

szerokość korony 

4,0 m , budowle : 
wieŜa przelewowa, 

mnich spustowy i 

przewał 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2000-

2012 
5 000 000 30 000 0 30 000 0 

1 200 

000 
3 769 970 

1 500 

000 
2 269 970 0 0 0 0 

8 799 

940 
0 0 0 

32. 
Likwidacja "dzikich wysypisk" w miejscowości 

Turowola 

segregacja 

odpadów, wywóz 

dpdaów do 

utylizacji, prace 

zniemne, 

nawiezienie 

warstwy 

humusowej, 

zadrzewienie 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

2007-

2008 
545 388 105 175 0 200 000 240 213 0 0 0 0 0 0 0 0 

545 

388 
0 0 0 

33. 
Przyczepa ciągnikowa z hydraulicznym 

załadunkiem- rozładunkiem do transportu 

odpadów stałych 

zakup przyczepy 
Urząd Gminy 

Puchaczów 
2008 130 000 0 0 26 000 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

130 

000 
0 0 0 

Cel III - 1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
 

34. 
 

„Wirtualny Powiat”- budowa społeczeństwa 

informacyjnego w Powiecie Łeczyńskim 

 

zapewnienie 

mieszkańcom 

szerokopasmowego 
dostępu do 

internetu, zakup 

sprzetu, który 

umozliwi wszystkim 

urzędom obsługę 

interesantów na 

odpowiednim 

poziomie; projekt 

etapowy; projekt 

partnerski ze 

Starostwem 
Powiatowym w 

Łecznej 

 

Urząd Gminy 

Puchaczów 

 

2007-

2008 

 

210 000 

 

30 000 

 
0 

180 000 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cel III – 3 
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