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WSTĘP 
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego skupiająca społeczność lokalną, za 

podstawę swojego funkcjonowania przyjmuje działania zabezpieczające jej zbiorowe 

potrzeby. 

Dotyczą one zapewnienia mieszkańcom możliwości egzystencjalnych, stworzenia dla 

nich odpowiednich warunków bytowych godnych XXI wieku i umożliwienia im stałej 

poprawy warunków życia w środowisku wiejskim, czemu służyć winny stale rozwijająca się 

infrastruktura i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Niniejszy dokument przedstawia Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka na 

lata 2007 - 2015. Podstawowym celem sporządzania Strategii Rozwoju Lokalnego jest 

stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w  dłuższej perspektywie czasowej. 

Ma więc wymiar operacyjno – strategiczny (lata 2007-2013). Jednocześnie, w sposób 

oczywisty stanowi ona kontynuację działań i decyzji podjętych w latach wcześniejszych i jest 

w pewnej mierze ich konsekwencją. 

Rolą organów Gminy będzie prowadzenie polityki społeczno-gospodarczej, 

obiektywnie w stosunku do poszczególnych sołectw czy środowisk, gdyż każde z nich 

wymaga pomocy w rozwoju.  

Należy podkreślić także rolę organów Gminy w równoważeniu rozwoju poszczególnych 

jej części, jak również w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w poszczególnych 

sołectwach, wziąwszy pod uwagę ich odrębne cechy i specyfikę. 

Bieżące też musi być współdziałanie tych organów z samorządami wiejskimi, 

organizacjami społecznymi czy wręcz środowiskami i grupami mieszkańców, mające na celu 

dobre rozeznania potrzeb środowiskowych, a następnie ich realizacja w miarę posiadanych 

możliwości budżetowych Gminy i aktywności samych mieszkańców. 

Rada, w dążeniu do możliwie pełnego rozwoju Gminy, winna określić kierunki działań 

oraz wyznaczyć zadania priorytetowe ogólno-gminne i na tym tle formułować zadania 

przewidywane do realizacji w poszczególnych sołectwach. Muszą one wypływać z aspiracji 

społecznych, zabezpieczając potrzeby mieszkańców oraz z realiów życiowych, a nie 

oderwanych od rzeczywistości problemów. Podstawowym zadaniem będzie kontynuowanie 

przedsięwzięć rozpoczętych, niezbędnych dla funkcjonowania Gminy, mających związek z 

ochroną środowiska, oświatą i drogami. 

W podejmowanych i realizowanych zadaniach, Wójt i Rada Gminy muszą kierować się 

możliwościami finansowymi będącymi w dyspozycji Gminy jak również możliwościami w 
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zakresie pozyskania środków strukturalnych w ramach UE. Nie należy niedoceniać także 

możliwości pozyskania inwestorów do realizacji inwestycji publiczno – prywatnych, jak 

również wszelkich form zaangażowania i zainteresowania mieszkańców. 

Jednocześnie, należy mieć świadomość możliwości finansowych budżetu Gminy nie 

tylko na etapie finansowania poszczególnych inwestycji, ale także na etapie ich wdrażania i 

eksploatacji. Obowiązkiem organów Gminy winno być pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych, zwłaszcza na realizację zadań ogólno-gminnych. Środki takie, pochodzące 

głównie z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, 

Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i innych, 

winny być kierowane głównie na realizację zadań proekologicznych, oświatowych i 

drogowych. 

W podejmowaniu i realizacji zadań gospodarczych organa Gminy winny też kierować 

się aktywnością społeczną mieszkańców poszczególnych sołectw czy środowisk, przekazując 

środki pieniężne tam, gdzie mogą być one efektywnie wykorzystane. Należy również 

aktywizować poszczególne społeczności poprzez odpowiednią politykę inwestycyjną.  

Plany roczne Gminy, obejmujące sferę budżetową i zadania rzeczowe powinny wynikać 

przede wszystkim z planu operacyjnego rozwoju Gminy, nie zamykając jednak możliwości 

realizacyjnych w zadaniach wynikających z sytuacji nadzwyczajnych czy koniecznych, a 

wcześniej nie przewidywanych. 

Posiadanie aktualnej Strategii Rozwoju Gminy wynika z wyżej wymienionych 

powodów, a także z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o 

samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której 

strategie gmin zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz 

strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których 

powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju. Strategia rozwoju gminy jest warunkiem 

formalnym ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych 

(krajowych i zagranicznych) w tym o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

W zarządzaniu rozwojem lokalnym ważne jest, by proces ten miał oparcie i dał się 

weryfikować na podstawie rzetelnej analizy potencjału i oczekiwań społeczności lokalnej.  

W tym celu przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, w których brali udział 

reprezentanci środowisk społecznych, gospodarczych i samorządowych. Zainteresowanie 

i akceptacja społeczeństwa dla zamierzeń lokalnej władzy jest politycznym kapitałem 

niezbędnym do wsparcia jej wysiłków. Szczególna wartość niniejszego dokumentu polega na 
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tym, że nie jest on tylko propozycją skierowaną do społeczeństwa z kręgów lokalnej władzy, 

ale jest przede wszystkim efektem porozumienia i współpracy wielu osób, których życie i 

funkcjonowanie związane jest z gminą Sosnówka.  

Dokument ma charakter poznawczy oraz służy możliwie szerokiemu i kompleksowemu 

rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających 

rozwojowi. Jest zapisem priorytetów oraz planowanych działań gminy Sosnówka na lata 

2007-2015. 

Strategia dzieli się na trzy części. Dwie pierwsze części mają charakter merytoryczny i 

kreślą główną oś Strategii. Część trzecia obejmuje formalny opis procedur monitoringu i 

ewaluacji niniejszego dokumentu. 

Pierwsza część Strategii: Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju 

gminy zawiera opis czynników mających wpływ na obecną sytuację oraz na możliwości 

rozwoju tej wspólnoty samorządowej w najbliższych latach. Wykonana diagnoza przedstawia 

sytuację społeczno-gospodarczą wraz z identyfikacją problemów. To z kolei przekłada się na 

określenie silnych i słabych stron gminy Sosnówka oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju. W 

części drugiej dokumentu: Wizja rozwoju gminy Sosnówka. Cele i zadania Strategii, 

przedstawiona została wizja Sosnówki, do osiągnięcia której w najbliższym okresie dążyć 

będzie wspólnota samorządowa.  

Realizacja zadań zmierzających do realizacji tej wizji podzielona została na trzy cele 

strategiczne, te z kolei dzielą się na cele operacyjne i dalej na zadania strategiczne.  

Uproszczony schemat podziału działań służących realizacji wizji gminy zamieszczono 

poniżej. 
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Trzecia część strategii: monitoring oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Sosnówka 

na lata 2007-2015, opisuje zestaw procedur monitorowania realizacji zapisów Strategii oraz 

określania jej wpływu na sytuację gmin. 

 

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego będzie realizowana na obszarze Gminy Sosnówka  i 

obejmuje okres programowania na lata 2007-2015. 

Okres programowania niniejszej Strategii jest zgodny z programowaniem funduszy UE. 

Zakłada się że fundusze UE będą podstawowym źródłem wsparcia inwestycji na obszarze 

gminy Sosnówka. 

 

2.  DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA 
 

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność 
Gmina Sosnówka leży w południowo-wschodniej części powiatu bialskiego stanowiącej 

fragment Polesia Lubelskiego. Położona jest pod względem fizyczno-geograficznym w 

obrębie makroregionu Polesie Podlaskie i mezoregionu Równina Kodeńska. Gmina 

Sosnówka znajduje się w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na 

południowy - wschód od miasta powiatowego – Biała Podlaska. Graniczy z następującymi 

gminami: 

• Wisznice, Łomazy, Tuczna – leżącymi w powiecie bialskim, 

• Hanna, Wyryki  – leżącymi w powiecie włodawskim, 

• Podedwórze - leżącą w powiecie parczewskim. 

Znajduje się na zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych w bliskim sąsiedztwie 

przejścia granicznego z Białorusią.   

Miejscowość gminna oddalona jest od: 

• Białej Podlaskiej o 40 km, 

• Wisznic o 7 km, 

• Sławatycz o 23 km, 

• Lublina o 90 km. 
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GMINA SOSNÓWKA 

 
Województwo Lubelskie 
Powiat Bialski 
Powierzchnia 14843 ha 
Liczba mieszkańców 2872 
Gęstość zaludnienia ok.24 os/km² 
Liczba sołectw 13 
Liczba miejscowości 13 
 
 
Sołectwa w gminie 

Czeputka, Dębów, Lipinki, Motwica, 
Pogorzelec, Przechód, Romanów, 
RozwadówkaWieś, Rozwadówka 
Folwark Sapiehów, Sosnówka, 
Wygnanka, Żeszczynka 

Użytki rolne 9830 ha  
Lasy 4177 ha  

 
 

Sosnówka jest jedną z mniejszych gmin pod względem obszarowym. Jest to gmina 

wybitnie rolnicza, o dobrych możliwościach rozwoju rolnictwa. 

Sieć osadniczą gminy tworzą 13 miejscowości o liczbie mieszkańców w przedziale od 

110 do 479 osób.  

Największymi miejscowościami na terenie gminy są: Sosnówka, Motwica, 

Rozwadówka i Żeszczynka.   

 

2.2. Środowisko przyrodnicze 

Ukształtowanie terenu gminy jest mało zróżnicowane. Wysokości bezwzględne wahają 

się w granicach 153 — 165 m n.p.m. Najniżej położone tereny znajdują się w okolicach 

miejscowości Rozwadówka (153,0 m n.p.m.), zaś najwyżej położone w miejscowości 

Pogorzelec (165,0 m n.p.m.) oraz w okolicach Motwicy (161,0 m n.p.m.) i Wygnanki (159,0 

m n.p.m.). Przepływające przez teren gminy rzeki nie mają wykształconych dolin. 

W budowie geologicznej najważniejszą rolę odgrywają utwory plejstoceńskie, w postaci 

glin zwałowych reprezentowanych przeważnie przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. 

Obszar gminy leży w obrębie wzgórz czołowomorenowych z wychodniami osadów 

fluwiglacjalnych. Miejscami gliny zwałowe mają miąższość kilkunastu metrów. Wśród 

pozostałych utworów pochodzenia polodowcowego występują piaski, gliny, żwiry. Na 

terenach niżej położonych i podmokłych zalegają iły, muły i torfy, a wzdłuż cieków wodnych 

utwory holoceńskie reprezentowane przez namuły i piaski rzeczne. 
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2.3. Gleby 

Na terenie gminy wytworzyły się gleby głównie na podłożu polodowcowym. Są to 

gleby bielicowe i brunatne. 

 

Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych 

Klasa 
bonitacyjna 

Grunty orne  

% powierzchni 

Użytki zielone  

% powierzchni 

II 0,18 0,26 

III a 1,90 

III b 4,71 10,79 

IV a 23,62 

IV b 34,12 55,11 

V 27,96 28,50 

VI a 7,29 

VI 0,22 5,34 

 

Kompleksy gleb o wyższej wartości bonitacyjnej występują w południowo-zachodniej 

części gminy, w okolicach miejscowości: Rozwadówka, Motwica i Sosnówka. Tereny o 

najsłabszych glebach położone są w okolicach miejscowości:  Lipinki, Przechód i Sapiehów. 

Na trenie gminy brak znaczących złóż surowców mineralnych. W miejscowości 

Motwica znajdują się wyrobiska żwiru i piasku, które są eksploatowane na potrzeby lokalnej 

społeczności. Naturalne zasoby stanowią także złoża torfu występujące przy rzekach. 

 

2.4. Sieć wodna 

W gminie Sosnówka występuje dość uboga sieć wód powierzchniowych. Składają się 

na nią rzeki: Rozwadówka, Romanówka, Grabarka i system rowów melioracyjnych. 

Rozwadówka i Grabarka są dopływami Zielawy i są włączone do systemu Kanału Wieprz-

Krzna, zaś Romanówka wpada do Hanny, która jest dopływem Bugu. 

System melioracyjny obejmuje swoim zasięgiem łąki, pastwiska i grunty orne. 

Zmeliorowanych zostało 5515 ha gruntów. Sieć melioracyjna jest w dobrym stanie. 

Konserwacją urządzeń melioracyjnych zajmują się dwie spółki: Konserwacyjna Spółka 

Wodna w Motwicy i Sosnówce. 
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2.5. Lasy. Szata roślinna 

 

W szacie roślinnej gminy należy wyróżnić zbiorowiska leśne i łąkowe. Łąki i pastwiska 

stanowią ponad 20% powierzchni gminy. Lasy zaś zajmują około 30% powierzchni. Na 

terenie gminy rozmieszczone są dość równomiernie w postaci kilku kompleksów. Największy 

obszar leśny leży w sąsiedztwie miejscowości Romanów. Najczęściej występujące gatunki 

drzew to sosna zwyczajna, świerk, dąb, osika i brzoza. Najcenniejsze okazy drzew rosną w 

sąsiedztwie dworu w Romanowie i na starych cmentarzach. Wśród starych drzew występują 

pomniki przyrody. 

 

2.6. Fauna 

Wśród fauny występującej na terenie gminy dominują gatunki środkowoeuropejskie, 

pospolite w całej Polsce. Okoliczne lasy są bogate w wiele gatunków ptaków (jastrząb, 

myszołów) 

 

3. TURYSTYKA 
 

Posiadane walory krajobrazowe - lasy oraz wartości kulturowe związane z rodziną 

Kraszewskich, zabytkowy dwór w Romanowie, gdzie dzisiaj mieści się muzeum, 

predysponują gminę do rozwoju usług związanych z turystyką. Na terenie gminy znajdują się 

zabytki sakralne tj.: Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Motwicy 

(pierwotnie cerkiew unicka), Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Żeszczynce (pierwotnie 

cerkiew unicka), oraz Kościół Św. Michała w Rozwadówce (pierwotnie cerkiew 

prawosławna). W gminie Sosnówka znajdują się również ciekawe obiekty zabytkowe: 

wiatrak w Żeszczynce, zabytkowy dwór w Motwicy. Okoliczne gminy mają także ciekawe 

zabytki historyczne — klasztor w Jabłecznej i w Kodniu, co wzbogaca ofertę dla 

przyjeżdżających osób. 

W otoczeniu gminy Sosnówka jest wiele atrakcyjnych miejsc z turystycznego punktu 

widzenia, gdzie można połączyć wypoczynek w czystym, spokojnym i malowniczym 

krajobrazowo terenie ze zwiedzaniem zabytków architektury i poznawaniem historii. Teren 

Gminy nie posiada rozwiniętej bazy turystycznej. Brakuje wyznaczonych szlaków 

turystycznych, ścieżek rowerowych. Gmina Sosnówka i inne gminy tego regionu podejmują 

wspólne działania w celu promocji istniejących tu walorów kulturowych. Na rozwój turystyki 

i agroturystyki w gminie być może będzie miało wpływ rozdrobnienie gospodarstw rolnych i 
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szukanie przez ich właścicieli alternatywnych źródeł dochodów. Tak liczne wartości kutrowe 

i przyrodnicze gminy będą stanowiły bodziec do rozwoju działalności gospodarczej o 

charakterze turystycznym i agroturystycznym. 

Tradycje historyczne obszaru Gminy Sosnówka  związane są z miejscowością 

Romanów i rodem Kraszewskich. Romanów to stara wieś założona przez Romana Sanguszkę 

- wojewodę bracławskiego i hetmana polnego litewskiego. W 1540 roku książę Sanguszko 

wybudował tu swoją rezydencję — był to drewniany budynek. W XVII wieku przez pewien 

okres Romanów stanowił własność rodziny Leszczyńskich, następnie znalazł się w rękach 

innego wielkiego litewskiego rodu Sapiehów, dziedziców między innymi sąsiedniego Kodnia. 

Zamierzali oni w Romanowie wybudować rezydencję, o czym świadczy ogród ze starymi 

świerkami i grabami, a także zalążki budowy pałacu —fundamenty i piwnice. W 1801 roku 

księżna Teofila z Jabłońskich Sapieżyna sprzedała Romanów Błażejowi i Annie Malskim.  

W 1806 roku na fundamentach niedokończonej budowli wzniesiono murowany dwór. 

Folwark i wieś odziedziczyła w 1846 roku matka Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zofia  

z Malskich Kraszewska. Po rodzicach Romanów odziedziczył brat Józefa Kajetan 

Kraszewski. Majątek pozostawał w rękach Kraszewskich do roku 1938. W roku 1962, w 150 

rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego nastąpiło otwarcie jego muzeum w dworze 

w Romanowie. Józef Ignacy Kraszewski wychowywał się w Romanowie pod opieką swojej 

prababki Konstancji z Morochowskich Nowomiejskiej i babki Anny Malskiej. W Romanowie 

Kraszewski przebywał do roku 1822. 

Istniejące od 1962 roku biograficzne muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 

Romanowie zgromadziło bogate zbiory dotyczące życia i twórczości pisarza i jego rodziny. 

W muzeum znajduje się około 4000 utworów pisarza i opracowań dotyczących jego 

twórczości, pamiątki rodzinne oraz portrety, obrazy i rysunki wykonane przez pisarza. 

Dwór w Romanowie jest murowany z piętrową częścią środkową i mieszkalnym 

poddaszem. Obok dworu znajduje się kaplica pałacowa pod wezwaniem świętej Anny, 

wzniesiona w 1813 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Pałac Kraszewskich w Romanowie, obecnie Muzeum J.I. Kraszewskiego 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muzeum J.I. Kraszewskiego – wnętrze Pałacu Kraszewskich 

 

 

 

Spacery w pałacowym parku. 
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Na terenie gminy Sosnówka zachowało się wiele innych zabytków. Najcenniejsze z nich 

to: 

• dawny  zespół cerkwi unickiej w Motwicy (1796-98);  

• dawny zespół cerkwi unickiej w Żeszczynce (z I połowy XVII wieku); 

• dawny zespół cerkwi prawosławnej w Rozwadówce (1911). 

Do elementów kultury zalicza się również zespoły cmentarne z cennymi nagrobkami i 

wartościowymi zespołami starych drzew: 

• w Motwicy przy kościele, z XVII wieku; 

• w Pogorzelcu z roku 1915 — wojenny z czasów I wojny światowej, położony 

wśród pól. 

Wśród pomników znajdujących się na terenie gminy należy wymienić: 

• Pomnik J. Piłsudskiego w Sosnówce; 

• Pomnik „Ku czci Poległych” w Sosnówce; 

• Kapliczka pw. Św. Antoniego (drewniana, pocz. XX w.)  

• w Czeputce; 

• Kaplica cmentarna ( murowana, pocz. XX w. ) w Motwicy; 

• Kapliczka (murowana 1938 r.) w Motwicy; 

• Figura przydrożna Św. Jana Nepomucena ( kamienna, XVIII w.) w Motwicy; 

• Figura przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem ( kamienna, XVIII w) w 

Motwicy; 

• Dzwonnica drewniana ok. 1911 r. przy kościele par. rzym.-kat. pw. Św 

Michała w Rozwadówce; 

• Kapliczka murowana 1818r. w Rozwadówce. 

Elementami dziedzictwa kulturowego są również liczne  obiekty budownictwa 

ludowego z XVIII i XIX w. 
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W Sosnówce działa Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka, które wspomagają 

Muzeum J.I. Kraszewskiego przy rożnego rodzaju konkursach. Np. recytatorskich czy 

dotyczących życia i twórczości J.I. Kraszewskiego. 

Na krajobraz kulturowy, oprócz obiektów materialnych, składa się również aktywność 

mieszkańców gminy. Obok funkcjonującego Gminnego Ośrodka Kultury działają ludowe 

zespoły śpiewacze, koło gospodyń wiejskich.  

 

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ INFRASTRUKTURA 
 

4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 

 
Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi: 

• troskę o jakości wody pitnej, 

• gospodarkę odpadami, 

• dbałość o stan powietrza, 

• opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych i 

krajobrazowych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 19995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

ochroną prawną na terenie gminy objęte są: gleby od I do IV klasy bonitacyjnej, 

stanowiących część wszystkich gruntów ornych w gminie. 

 

4.2. Infrastruktura techniczna 

 
Stan systemu komunikacji 

Na terenie gminy znajdują się drogi gminne, powiatowe oraz droga krajowa. 

Podstawowy szkielet dróg w gminie Sosnówka stanowią drogi powiatowe. Miejscowość 

gminna jest węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się drogi Rozwadówka — Hanna i 

Przechód — Motwica. Przez północną część gminy przebiega droga krajowa nr 63 Radzyń 

Podlaski — Sławatycze, na której obserwuje się wzmożony ruch do przejścia granicznego w 

Sławatyczach. Droga ta na terenie gminy nie przebiega przez miejscowości o zwartej 

zabudowie, więc ruch kołowy nie jest uciążliwy dla lokalnej społeczności. Zaś na drodze 

Rozwadówka — Hanna leży miejscowość Romanów, w której zespół pałacowo — parkowy 

jest celem wielu wycieczek. 

Na terenie gminy Sosnówka znajdują się drogi w następujących kategoriach: 



 14 

• droga krajowa nr 63 Radzyń Podlaski — Sławatycze, o długości — 12,312 km 

i nawierzchni twardej, 

• drogi powiatowe o łącznej długości —61,14 km, 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy 

Długość w km na terenie gminy Numer 
drogi 

Nazwa drogi 
Ogółem Twarda Gruntowa 

1085 L Od drogi Przechód – Aleksandrów 2,56 2,56 - 

1086 L Od drogi Mazanówka – Romanów 7,09 7,09 - 

1091 L Od drogi 63 Sosnówka – Hanna 11,38 11,38 - 

1095 L Hanna – Mosty – Jabłoń – Rudno 0,93 0,93 - 

1085 L Aleksandrów – Sosnówka – Dębów 14,07 14,07 - 

1084 L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica 14,14 9,06 5,08 

1093 L Romanów  - Motwica 5,43 2,73 2,70 

1094 L Pogorzelec – Holeszów 2,71 1,43 1,28 

1092 L Wygnanka – Janówka 2,79 0,00 2,79 

 

• drogi gminne o łącznej długości — 81,0 km, w tym: 

− nawierzchni twardej ulepszonej — 14,8 km, 

− nawierzchni twardej nieulepszonej — 6,0 km, 

− nawierzchni żużlowej — 16,0 km, 

− pozostałe — 50,5 km, 

• wśród dróg gminnych największe znaczenie mają: 

− droga nr 101196 L Żeszczynka — Przechód, 

− droga nr 101197 L, od drogi krajowej 63 do wsi Żeszczynka, 

− droga nr 0229020, od drogi powiatowej 02562 do drogi powiatowej 02526. 
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Wykaz dróg gminnych na terenie gminy 

Długość w km na terenie gminy Numer 
drogi 

Miejscowość 
Ogółem Twarda Stabilizacja 

1 Czeputka 6,93 0,84 - 

2 Dębów 3,68 1,68 - 

3 Lipinki 7,25 - - 

4 Motwica 9,88 0,98 - 

5 Pogorzelec 7,42 - - 

6 Przechód 5,17 1,40 - 

7 Romanów 4,40 - - 

8 Rozwadówka Folwark 2,70 - - 

9 Rozwadówka 11,93 2,45 2,88 

10 Sosnówka 9,18 - 0,30 

11 Wygnanka 2,52 - - 

12 Sapiehów 1,65 - 1,65 

13 Żeszczynka 9,55 - - 

 RAZEM 81,3 10,0 4,83 

 
Sieć dróg na terenie gminy jest wystarczająca. Stan techniczny dróg jest zadawalający, 

ale istnieje potrzeba utwardzenia niektórych dróg gminnych. Modernizacji i budowy 

kolejnych odcinków wymagają także chodniki. Miejscowości o zwartej zabudowie posiadają 

oświetlenie uliczne. 

Na terenie gminy nie ma stacji paliw. Najbliższa stacja paliw płynnych znajduje się przy 

skrzyżowaniu drogi Biała Podlaska — Włodawa z drogą Radzyń Podlaski — Sławatycze. 

Gmina Sosnówka obsługiwana jest przez komunikację autobusową. Połączenie lokalne, 

realizowane są przez PKS Biała Podlaska i PKS Włodawa. Przez Sosnówkę przebiegają 

połączenia autobusowe ponadregionalne, np.: Biała Podlaska — Włodawa, Warszawa — 

Włodawa, Lublin — Włodawa. Przez Sosnówkę odbywa się także ruch do przejścia 

granicznego dla samochodów osobowych w Sławatyczach. 

 

Telekomunikacja 

Na terenie gminy jest jeden urząd pocztowy w Sosnówce. W Sosnówce jest także 

centrala telefoniczna Telekomunikacja Polska S.A. Gmina posiada pełną telefonizację. 

Ludność ma możliwość podłączenia się do sieci telefonicznej w każdej miejscowości gminy 

w zależności od indywidualnych potrzeb. Na terenie gminy funkcjonuje sieć połączeń 
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telefonicznych światłowodowych, sieć telefonów radiowych oraz sieci telefonii komórkowej i 

zakończyły się prace nad budową urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów 

telefonii komórkowej firm:  POLKOMTEL S.A i „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” 

Sp. Z.o.o.  

Należy zauważyć, że coraz lepiej rozwija się sieć internetowa, obecnie istnieje 

możliwość korzystania z Internetu zarówno drogą radiową jak i poprzez usługę Neostrada TP 

lub podobną. Około 35% gospodarstw w gminie wyposażonych jest w komputer wraz z 

dostępem do Internetu. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa na terenie gminy stanowi system z jedną stacją poboru wody, która 

znajduje się w miejscowości Sosnówka. Nie ma potrzeby budowy stacji przepompowania 

wody. Sieć ma długość 72,30 km i zaopatruje w wodę wszystkie miejscowości położone na 

terenie gminny. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 515, a ich długość 32,30 km. 

Stopień zwodociągowania gminy określa się na 100%. 

 

Oczyszczanie ścieków 

Na terenie gminy nie ma obecnie sieci kanalizacyjnej. Jedynie w roku 2000 

wybudowano oczyszczalnię ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Publicznego 

Gimnazjum w Sosnówce. W najbliższych latach planuje się budowę systemu kanalizacji w 

Sosnówce. W niektórych miejscowościach gminy, zwłaszcza o rozproszonej zabudowie 

planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy zostały 

wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w liczbie 45, o przepustowości do 7,5 m3 

dobę. 

 

Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy nie ma wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami zorganizowana jest 

w formie zbiórki śmieci do kontenerów, które rozlokowane są we wszystkich 

miejscowościach gminy. Odpady usuwane są przez firmę: Usługi Asenizacyjne Aleksander 

Murański Lack 46. Odpady segregowane zgodnie z zawartą umową odbierane są przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Nieczystości płynne 

wywożone są na  oczyszczalnię ścieków w Hannie lub Wisznicach. Dla zminimalizowanie 

ilości odpadów prowadzi się segregację szkła, plastiku i tektury. 
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Lokalizacja pojemników do zbiórki odpadów komunalnych: 

Lp. Miejscowość Typ pojemnika 
Ilość 

pojemnikó
w 

1 Żeszczynka KP – 7 
Pojemnik na surowce wtórne 

2 
3 

2 Sapiehów KP – 7 1 
3 Przechód KP – 7 1 
4 Lipinki KP – 7 1 
5 Wygnanka KP – 7 1 
6 Romanów KP – 7 1 
7 Czeputka KP – 7 1 
8 Sosnówka KP – 7 

Pojemnik na surowce wtórne 
2 
3 

9 Motwica KP – 7 
Pojemnik na surowce wtórne 

2 
3 

10 Pogorzelec KP – 7 1 
11 Dębów KP – 7 1 
12 Rozwadówka Wieś KP – 7 

Pojemnik na surowce wtórne 
2 
3 

13 Rozwadówka Folwark KP – 7 1 
 

 

Zapotrzebowanie w gaz 

Na terenie gminy brak sieci gazowej. Dla potrzeb gospodarstw domowych 

rozprowadzany jest gaz propan – butan w butlach. Gazyfikacja będzie możliwa po 

doprowadzeniu gazociągu wysokiego ciśnienia i budowie stacji redukcyjnej na terenie gminy. 

Najbliżej położona stacja redukcyjna znajduje się w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim. 

 

Elektroenergetyka 

Jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło, nie ma potrzeby centralizowania systemu 

gospodarki cieplnej. Ogrzewanie budynków jest realizowane indywidualnie, najczęściej 

poprzez kotłownie węglowe. Większość domów ogrzewanych jest węglem i drewnem. 

Powoduje to w okresie grzewczym duże stężenie gazów i pyłów niskiej emisji. Należy zatem 

zwrócić uwagę na doprowadzenie sieci gazowej. 

Kotłownie olejowe posiadają Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romanowie oraz 

Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Sosnówce. W przyszłości planowana jest 

wymiana kotłowni węglowej na olejową w Urzędzie Gminy w Sosnówce. 

Jeśli chodzi o zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się ono za 

pośrednictwem linii średniego napięcia, które stanowią systemy powiązań zewnętrznych. 
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Posterunek Energetyczny, którego pracownicy nadzorują sprawność działania systemu, 

zlokalizowany jest w miejscowości Wisznice. 

Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej w gminie Sosnówka jest średniej wielkości 

gospodarstwo rolne pobierające energię o mocy szczytowej 5-10 kW, do celów bytowych i 

zasilania urządzeń służących do produkcji rolnej. Tylko niewielki odsetek odbiorców 

wiejskich korzysta z energii o mocy szczytowej przekraczającej 10 kW. 

Większość domów ogrzewanych jest węglem, miałem węglowym i drewnem. Powoduje 

to w okresie grzewczym duże stężenie gazów i pyłów niskiej emisji. Należy zatem zwrócić 

uwagę na doprowadzenie sieci gazowej 

 

4.3. Własność nieruchomości 

 

Na ogólną powierzchnię gruntów 14843 ha własności oraz 12824 ha prawa wieczystego 

użytkowania wg stanu na dzień 30.09.2007 r. 

 

• grunty rolne  43,10 - ha 

• działki budowlane 0,60 - ha 

• tereny rekreacyjne ----- - ha 

• pozostałe grunty 12,60 - ha 

• parki 0,31 - ha 

• wieczyste użytkowanie ----- - ha 

• Wody 0,23 - ha 

 
 

Lp. Rodzaj gruntów 
Powierzchnia 

ewidencyjna na 
terenie gminy (ha) 

Powierzchnia 
obszarów 

stanowiących mienie 
komunalne (ha) 

1 Powierzchnia ogółem 14 843 43,10 

2 Obszary użytkowane rolniczo 9 830 20,17 

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 275 2,80 

5 Pozostałe działki  236 12,60 

6 Lasy 4 177 0,31 

7 Wody 266 0,23 

8 Inne tereny 59 6,99 
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 Gminna na własność posiada 1 budynek i 6 lokali mieszkalnych o powierzchni łącznej 

336 m².  

 

4.4. Identyfikacja problemów społecznych 

 
Bariery i problemy: 

- brak sieci kanalizacyjnej, 

- istnieje potrzeba utwardzenia niektórych dróg gminnych, brak infrastruktury 

towarzyszącej (utwardzonych poboczy, chodników, niewystarczające 

oświetlenie ulic), 

- niska świadomość ekologiczna, 

- problem dzikich wysypisk, 

- brak gazociągu na terenie gminy 

- zły stan techniczny niektórych obiektów dziedzictwa kulturowego, 

- słaba baza teleinformatyczna, szczególnie słabo rozwinięta sieć internetowa. 

 

5. GOSPODARKA GMINY 
 

Gospodarka Gminy oparta jest na produkcji rolnej. Działalność rolnicza jest 

podstawowym źródłem utrzymania dla przeważającej liczby ludności gminy. Gospodarka 

gminy oparta jest na produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują 9830 ha.  Główne kierunki 

produkcji rolnej na tych terenach to uprawa zbóż i rumianku. Jest to głównie wynikiem 

naturalnych warunków rozwoju rolnictwa. W niektórych miejscowościach rozwijają się 

uprawy plantacyjne, np. dyni. 

 
Użytkowanie ziemi w ha  

(wg Narodowego Spisu Powszechnego 2003)  
 

Wyszczególnienie Ogółem Gospodarstwa 
indywidualne 

Powierzchnia ogółem 14 843 12 824 
Użytki rolne, w tym: 9 830 8 223 

grunty orne 7 261 6 510 
sady 10 10 
łąki i pastwiska 2 559 1 703 

Lasy i grunty leśne 4 177 4 042 
Pozostałe grunty 836 559 
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Struktura zasiewów w gospodarstwach indywidualnych 

(wg Narodowego Spisu Powszechnego  2003)  
 

Rodzaj zasiewu Powierzchnia zasiewów (ha) 

Ogółem 6 483 

Zboża, w tym: 5 580 

pszenica:   ozima 

jara 

340 

195 

żyto 560 

mieszanki zbożowe 1 743 

jęczmień:   ozimy  

jary 

30 

380 

owies 680 

pszenżyto: ozime 

jare 

1 610 

80 

Inne przemysłowe 27 

Kukurydza 170 

Mieszanki strączkowe 12 

Ziemniaki 160 

Warzywa gruntowe 11 

Pozostałe 190 

Koniczyna 40 

Zioła lecznicze 210 

Ugory 45 

 

Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą w gminie dominują gospodarstwa wielokierunkowe 

nastawione na hodowlę bydła i trzody chlewnej. W miejscowościach: Czeputka, Wygnanka, 

Motwica, Lipinki i Sosnówka jest kilka nowoczesnych chlewni, nastawionych na tucz trzody 

chlewnej. Właściciele tych gospodarstw mają podpisane umowy z Zakładami Mięsnymi w 

Łukowie. W hodowli bydła dominuje kierunek mleczny. W kilku miejscowościach, np. 

Żeszczynka, Wygnanka, Rozwadówka, Motwica, Pogorzelec istnieją wyspecjalizowane 

gospodarstwa posiadające urządzenie do schładzania mleka. Odbiór mleka następuje 

bezpośrednio od gospodarza. Odbiorcą jest głównie „Spomlek” Radzyń Podlaski.  

Na terenie gminy funkcjonują głownie gospodarstwa indywidualne. Dominują tutaj w 

sposób bardzo zauważalny niewielkie gospodarstwa rolne. Najwięcej jest gospodarstw do 14 
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ha. Na terenie gminy jest kilka dużych gospodarstw rolnych. Część rolników utworzyła 

zrzeszenia i grupy producenckie, np. Zrzeszenie Hodowców Trzody Chlewnej w Sosnówce.  

Gospodarstwa wiejskie są więc rozdrobnione, a działki wchodzące w ich skład często 

oddalone od siebie. Fakt ten dodatkowo utrudnia prowadzenie działalności. Dla poprawy 

sytuacji w tym zakresie konieczne będą procesy scaleniowe. Niski stopień wydajności 

gospodarstw wynika z jednej strony z braków finansowych (wyposażenie w maszyny, brak 

możliwości powiększenia gospodarstwa), z drugiej z niskich kwalifikacji osób prowadzących 

gospodarstwa. Większość z nich posiada wykształcenie podstawowe nie posiadając 

wykształcenia rolniczego. 

Dobra jakość gleb występujących na obszarze gminy w połączeniu z dobrymi 

warunkami wodnymi i klimatycznymi stanowi podstawę do prowadzenia gospodarki rolnej na 

wysokim poziomie. Niska świadomość rolników, wynikająca z niskiego poziomu 

wykształcenia i braku dostępu do doradztwa i usług, nie sprzyja pozytywnym procesom 

powiększania i specjalizacji gospodarstw, przestawiania się na bardziej efektywne i 

dochodowe kierunki upraw. Niskie dochody rolników nie pozwalają na unowocześnianie 

gospodarstw i poprawę ich struktury wielkościowej. Utrwala to rozdrobnienie gospodarstw i 

niekonkurencyjne branże produkcji rolnej. Mało jest dobrze funkcjonujących gospodarstw, 

gdzie produkcja rolna stanowi podstawę efektywnej i wydajnej gospodarki, a zatem pewne 

źródło dochodów. Należy zatem skupić się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw i usług, 

które będą absorbowały osoby odchodzące z rolnictwa. 

Na terenie gminy Sosnówka nie ma zakładów przemysłowych. Pozarolnicza działalność 

nie jest rozwinięta. Istnieją jedynie jednostki zajmujące się przetwórstwem, rzemiosłem i 

drobną wytwórczością. Należy tu wymienić prywatną piekarnię w Sosnówce, która zaopatruje 

miejscowości położne także poza terenem gminy. Jest to największe przedsiębiorstwo w 

gminie, które zatrudnia 10 osób. 

Handel i usługi skoncentrowane są przede wszystkim w sektorze prywatnym. Na terenie 

gminy zarejestrowanych jest 63 podmiotów gospodarczych. 
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Siedzibą jednostek usługowych jest przede wszystkim miejscowość gmina Sosnówka 

gdzie mieszczą się 4 sklepy, 1 piekarnia, 1 bar gastronomiczny, punkt skupu żywca, usługi 

weterynaryjne, apteka, poczta oraz Bank Spółdzielczy. 

 

Identyfikacja problemów sfery gospodarczej: 

• małe, rozdrobnione słabo wyposażone gospodarstwa rolnicze, 

• słabo rozwinięty sektor pozarolniczy (brak alternatywnych źródeł zarobkowania 

poza rolnictwem), 

• brak gospodarstw agroturystycznych, 

• mało urozmaicona sieć usługowo-handlowa. 

 

6. SFERA SPOŁECZNA 

 

6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu 

 

Gminę zamieszkuje 2872 osób w tym 1443 kobiet oraz 1429 mężczyzn. Stan i struktura 

ludności wynika z realizacji zjawisk i procesów rozwoju demograficznego takiego jak: 

dzietność, umieralność, migracje wewnętrzne i zagraniczne. Rzeczywisty przebieg tych 

Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie
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zjawisk oraz procesów związany jest ze strukturą ludności oraz zmiennością wyżów i niżów 

demograficznych, jak również oddziaływaniem innych czynników społeczno- 

ekonomicznych, na które składają się następujące czynniki: stan zamożności, sytuacja na 

rynku pracy, stan zdrowia ludności i dostęp do opieki zdrowotnej, jak również zmian 

obyczajowych w obrębie rodziny mających wpływ na ilość urodzeń i wiek matek. 

 

Migracje na terenie gminy Sosnówka 

Lata Napływ Odpływ Saldo migracji 

2000 50 77 -27 

2001 40 77 -37 

2002 51 90 -39 

2003 46 99 -53 

 

Liczba mieszkańców zmniejsza się. Na ubytek liczby ludności, obok ujemnego 

przyrostu naturalnego, wpływ ma również ujemne saldo migracji szczególnie młodych ludzi. 

Niepokojący trwały trend spadku liczby ludzi młodych, co w połączeniu z przechodzeniem w 

wiek emerytalny osób będących obecnie w wieku produkcyjnym będzie pogarszało i tak 

niekorzystny wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Według danych ze Spisu Powszechnego struktura wiekowa ludności gminy w roku 2003 

charakteryzowała się wskaźnikiem 108 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Przyrost naturalny w roku 2003 był ujemny i kształtował się na poziomie — 

6,91 promila. Liczba ludności wykazuje trwałą tendencję spadkową. Utrzymanie się 

powyższych wskaźników na podobnym poziomie może doprowadzić do postępującej, 

niekorzystnej struktury wiekowej ludności w gminie. 

Gmina charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia 24 os/km². Cechą 

charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja we wsi Sosnówka. 

Do większych miejscowości gminy można zaliczyć: Motwicę, Sosnówkę i Rozwadówkę. 

Wsie najmniejsze to: Czeputka, Dębów i Romanów. Struktura wiekowa w gminie jest mało 

korzystna. W niektórych wsiach obserwuje się tzw. „proces starzenia się wsi”. 

Należy zauważyć, że najwięcej osób posiada wykształcenie podstawowe (310), 140 

średnie. W gminie jest około 119 osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje fakt, że 

wśród kobiet jest zdecydowanie więcej osób z wyższym wykształceniem niż mężczyzn. 

W ciągu ostatnich lata obserwuje się pozytywne zmiany w poziomie wykształcenia 

mieszkańców gminy. Jednak wśród mieszkańców jest rzesza ludzi z wykształceniem 

podstawowym lub zasadniczym, co wpływa na duże bezrobocie, brak przedsiębiorczości. 
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Ludność wg ekonomicznych grup wieku kształtowała się w 2003 roku na niżej 

wymienionym poziomie: 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Razem 3 047 1 545 1 502 
W wieku: 

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat) 

668 346 322 

produkcyjnym  
(18-59/64 lata) 

 
1 588 846 742 

poprodukcyjnym 
(60/65 lat i więcej) 

791 344 447 

 

6.2. Sytuacja mieszkaniowa 

 

Ze względu na rolniczy charakter gminy dominuje zabudowa zagrodowa stanowiąca 

92% zasobów zabudowy mieszkaniowej. Pozostałą część stanowi zabudowa jednorodzinna. 

Przeciętna powierzchnia zamieszkiwanego mieszkania to 79,2 m², a powierzchnia 

przypadająca na 1 osobę to 27,1 m². Jedno gospodarstwo domowe zamieszkuje przeciętnie 5 

osób. Poważnym problemem jest standard wyposażenia mieszkań w podstawową 

infrastrukturę.  

Tylko nieco ponad 40% wyposażona jest w łazienkę. Żadne mieszkanie nie ma dostępu 

do sieci kanalizacyjnej ani do gazu bezprzewodowego. Natomiast 75% mieszkań posiada 

łazienkę, a 95% korzysta z wodociągu. Należy zauważyć że występuje w gminie zjawisko 

zabudowy rozproszonej co powoduje trudności w doprowadzaniu do tych gospodarstw 

zbiorowej kanalizacji. Problemem w zakresie mieszkalnictwa jest pokrycie dużej ilości 

budynków mieszkalnych materiałami z azbestu co wpływa na zdrowie mieszkańców. 

 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Sosnówka kształtuje się w następujący sposób (2006): 

 
Przeciętna 

Liczba osób Powierzchnia 
użytkowa w m² 

 

Mieszkania 

 

Izby 

 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań w 
m² 

 

Ludność 
w 

mieszkani
ach w 1 

mieszkaniu 
na 1 
izbę

 

1 
mieszkania 

na 1 
osobę

 989 3 490 78 346 2 896 5 0,83 79,2 27,1 
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6.3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Ochrona zdrowia zapewniana jest przez jeden niepubliczny zakład opieki zdrowotnej  

w Sosnówce, gdzie w 2006 r. udzielono 8655 porad w zakresie praktyki lekarza rodzinnego.  

Poza tym funkcjonuje jedna apteka oraz prywatna praktyka dentystyczna. Najbliższy szpital 

znajdują się w Białej Podlaskiej. Dostępna w gminie opieka medyczna pokrywa w pełni 

zapotrzebowanie mieszkańców na podstawowe usługi zdrowotne. 

Bardzo duża skala jest osób niepełnosprawnych. Ogółem wynosi ona 119 osób. Na tak 

dużą liczbę osób niepełnosprawnych maja wpływ następujące czynniki: słaba baza sportowa i 

rekreacyjna, przeciążenie wynikające z pracy w gospodarstwach rolnych, starzejące się 

społeczeństwo gminy. Znaczna grupa niepełnosprawnych jest upośledzona ruchowo, ma 

trudności z wykonywaniem podstawowych czynności i wymaga wsparcia poprzez udzielenie 

pomocy w zwykłych codziennych czynnościach. 

Grupą wymagającą wsparcia jest populacja osób uzależnionych od alkoholu bądź 

zagrożonych alkoholizmem. Niepokojące jest zjawisko sięgania po alkohol przez coraz to 

młodsze osoby. 

Praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest często jedynym źródłem wsparcia i 

osłony społecznej dla wielu rodzin bezradnych wobec braku możliwości rozwiązania trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2003  
 

Realizowane świadczenia Ilość świadczeń 

Zasiłki stałe dla matek nie podejmujących 
pracy z powodu opieki nad nie 
pełnosprawnym dzieckiem 

2 

Zasiłki stałe wyrównawcze  5 

Zasiłki okresowe gwarantowane dla 
bezrobotnych samotnych matek 

1 

Zasiłki okresowe dla osób i rodzin których 
dochody nie zabezpieczają podstawowych 
potrzeb 

44 

Zasiłki okresowe macierzyńskie i 
jednorazowe macierzyńskie 

11 

Renty socjalne 24 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 25 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne 

21 

Dożywianie dzieci w szkołach 155 
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Oprócz pomocy finansowej czy też rzeczowej, zadaniem obowiązkowym gminy jest 

praca socjalna – przez którą należy rozumieć wszelkiego rodzaju interwencje, poradnictwo i 

pomoc w załatwianiu trudnych spraw życiowych mieszkańców gminy.  

W gminie funkcjonuje przedszkole w Sosnówce oraz oddziały przedszkolne przy 

szkołach. Liczba uczniów systematycznie spada i w 2006 r. wynosiła 332 uczniów w całej 

gminie. Edukacja społeczeństwa na terenie gminy odbywa się na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Sieć oświatową na terenie gminy tworzy Publiczne Gimnazjum w 

Sosnówce oraz Szkoły Podstawowe w Sosnówce, Motwicy, Żeszczynce i Rozwadówce. Stan 

techniczny budynków szkolnych generalnie jest dobry. Wszystkie szkoły wyposażone są w 

biblioteki oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.  

Jeśli chodzi o wyższe stopnie edukacji (ponadgimnazjalne) młodzież uczy się w Białej 

Podlaskiej, Włodawie, Chełmie i Lublinie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG 

 

Mając na uwadze przyszkolną infrastrukturę sportową to szkoły w Sosnówce, Motwicy i 

Rozwadówce posiadają  boiska szkolne, a szkoła podstawowa i gimnazjum w Sosnówce 

posiada nową salę gimnastyczną. Tabela poniżej przedstawia bazę sportowo-rekreacyjną w 

Gminie Sosnówka. 
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L.p. Wyszczególnienie Lokalizacja Rok 
powstania 

Charakterystyka obiektu 
np. wymiary , liczba miejsc  

1. stadiony --- --- --- 
2. boiska szkolne  

i osiedlowe 
Sosnówka, 
Motwica,  
 
Rozwadówka 

2000 
1995 
 
1992 

Pełno-wymiarowe boisko 
do piłki nożnej (siatkówka 
i koszykówka)  
Koszykówka 

3. pływalnie    
4. kąpieliska --- --- --- 
5. sale gimnastyczne Sosnówka 2007 24 x 25 M 

 

Ważnym elementem jakości życia społeczeństwa jest dostęp do kultury. Na terenie 

gminy działalność kulturotwórczą prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka w Sosnówce. W okresie letnim GOK jest organizatorem festynu „Niedziela z 

folklorem” oraz dożynek gminnych. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury wspiera Muzeum J.I. 

Kraszewskiego przy rożnego rodzaju konkursach. Np. recytatorskich czy dotyczących życia i 

twórczości J.I. Kraszewskiego. 

 

6.4. Rynek pracy 

 

Podstawowym źródłem zarobkowania dla mieszkańców gminy Sosnówka jest praca w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych. W sektorze usług przeważają usługi nierynkowe, co 

oznacza że pracodawcami są głównie instytucje publiczne (Urząd Gminy, podległe jednostki, 

szkoły, itp.). Ponadto miejsca pracy na terenie gminy zapewniają jednostki administracji i 

oświaty oraz jednostki handlowe i usługowe. Pewna część osób dojeżdża do pracy poza 

obszar gminy, najczęściej do Wisznic i Włodawy. 

Najwięcej miejsc pracy na terenie gminy zapewniają: 

• Urząd Gminy w Sosnówce, 

• Jednostki oświatowe, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sosnówce, 

• Poczta, 

• Bank Spółdzielczy, 

• Prywatna piekarnia w Sosnówce, 

• Bar gastronomiczny w Sosnówce. 

Aktywność zawodowa ludności Gminy Sosnówka (2004 rok): 

• pracujący w gospodarstwach rolnych indywidualnych — 1370 

• pracujący poza indywidualnym gospodarstwem rolnym, w tym: 
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− w rolnictwie i leśnictwie - 17 osób, 

− handel - 18, 

− transport i łączność - 5, 

− administracja publiczna - 23, 

− edukacja - 49, 

− inna działalność - 25. 

Wydłużenie się okresu pozostawania bez pracy powoduje nasilanie się zjawisk izolacji, 

napięć i konfliktów społecznych. Bezrobocie jest czynnikiem wpływającym na wzrost 

patologii społecznej oraz prowadzi do istotnego pogorszenia warunków życia  całych 

społeczności lokalnych. Społeczne koszty bezrobocia wynikają z niepełnego  wykorzystania 

zasobów pracy w gospodarce oraz konieczności wspierania osób pozostających bez pracy ze 

środków publicznych, zwłaszcza w sytuacji bezrobocia przymusowego, gdy gospodarka 

produkuje mniej dóbr niż wynoszą jej potencjalne zdolności. 

Rynek pracy w gminie Sosnówka nie pokrywa zapotrzebowania lokalnej społeczności. 

W ostatnich latach bezrobocie kształtuje się na poziomie około 10,5% ludności czynnej 

zawodowo. 

Niższa niż w powiecie stopa bezrobocia w gminie uwarunkowana jest ukrytym 

bezrobociem w rolnictwie i zatrudnieniem we własnych gospodarstwach rolnych 

 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Sosnówka 

dane z Powiatowego Urzędu Pracy  

Rok Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Ogółem Kobiety Razem Kobiety 2003 

153 63 4 - 

Ogółem Kobiety Razem Kobiety 2006 

139 63 4 - 

 

6.5. Identyfikacja problemów sfery społecznej: 

− rosnące bezrobocie, 

− postępujący spadek ogólnej liczby ludności, będący wynikiem ujemnego salda 

migracji oraz spadku ogólnej liczby ludności, 

− niski poziom wykształcenia mieszkańców, 
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− niekorzystna struktura zatrudnienia, zbyt duża ilość osób pracujących w 

rolnictwie, 

− duża liczba osób dotkniętych niepełnosprawnych, a także dotkniętych problemem 

alkoholizmu, 

− pogłębienie się sfery ubóstwa, patologie społeczne, 

− brak motywacji do działania, niechęć do zmian i innowacji,  

− niska aktywność społeczna mieszkańców (często apatia i bierność). 

Zadnia mające na celu poprawę sytuacji w gminie: 

− rozwój edukacji i dostosowanie profilu kształcenia do wymogów i potrzeb rynku 

pracy, 

− ograniczanie i stopniowa likwidacja bezrobocia, 

− podniesienie poziomu usług. 

 

6.6. Możliwości budżetowe i inwestycyjne gminy 

 

Dochody gminy systematycznie rosną. W roku 2007 planuje się osiągniecie dochodów 

Gminy na poziomie 5,355 mln zł – oznacza to wzrost o 57 % w stosunku do kwoty dochodów 

Gminy w roku 2000.  

Strukturę dochodów poszczególnych sołectw przedstawia diagram znajdujący się na 

następnej stronie. 
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Wzrost dochodów ogółem przy jednoczesnym spadku liczby ludności Gminy skutkuje 

wzrostem dochodów na jednego mieszkańca o 78 % w analizowanym okresie. 

 

Dochód na 1 mieszkańca Gminy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG 

 

Struktura dochodów różni się w każdym roku, jednakże można zauważyć tendencję 

wzrostu dochodów własnych w dochodach ogółem, których udział wzrósł z ok. 26 % w roku 

2000 do prawie 29 % w roku 2006. Udział subwencji również wzrastał do roku 2005, w 

którym ich udział wyniósł ponad 55 %, jednakże w roku 2006 spadł do ponad 46 %. 

Systematyczny spadek udziału dotyczy dotacji oraz dochodów wynikających z porozumień z 

jednostkami samorządu terytorialnego.  
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Procentowa struktura dochodów budżetu Gminy
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Wydatki Gminy również wzrastały w analizowanym okresie. W roku 2006 nastąpił 

wzrost wydatków na 1 mieszkańca o ponad 56 % w stosunku do roku 2000.  

W roku 2006 wydatki Gminy wyniosły 5.680.817,29 zł, z czego realizacja zadań 

bieżących pochłonęła 3.633.057,40 zł, co stanowi 64 % całości wydatków. Największe 

wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie (1.911.382,84 zł) oraz administrację publiczną 

(849.650,21 zł). Wydatki na inwestycje wyniosły 923.129,99 zł tj. 16 % wydatków ogółem. 

Tym samym łączny udział wydatków na realizację zadań własnych w roku 2006 wyniósł  

80 %. Pozostałe 20 % pochłonęła realizacja zadań zleconych. 
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7. ANALIZA SWOT 
 

Jedną z najczęściej i najchętniej stosowanych zarówno dziś, jak i w przeszłości, 

procedur analitycznych, jest SWOT. Polega ona na szczegółowej identyfikacji, a następnie 

klasyfikacji wszystkich zjawisk i stanów mających wpływ na rozwój wspólnoty 

samorządowej. W analizie bierze się pod uwagę cztery grupy czynników, których pierwsze 

litery angielskich nazw składają się na nazwę metody, tzn.: mocne (Strengths) i słabe strony 

gminy (Weaknesses) oraz szanse (Opportunities) i zagrożenia w jej otoczeniu (Threats). 

Wyniki systematyzacji dają możliwość spojrzenia na gminę z szerokiej perspektywy. 

Niejednokrotnie ujawniają szereg nieprawidłowości oraz kluczowe determinanty sukcesu. W 

efekcie pozwalają określić aktualną pozycję gminy i pożądane, najważniejsze kierunki 

działań.  

Poprzez powyższe pojęcia należy rozumieć: 

Atut – uwarunkowanie występujące w gminie oceniane pozytywnie ze względu na 

możliwość realizacji celów rozwojowych i strategicznych, wewnętrzny potencjał 

gminy, 

Słabość – uwarunkowanie wewnętrzne oceniane negatywnie, niewykorzystane z uwagi 

na realizacje celów, 

Szansa – korzystne zjawisko zewnętrzne (obecne) lub proces (prognozowany) 

sprzyjający realizacji celów rozwoju gminy, 

Zagrożenie – zjawisko lub proces (obecny lub prognozowany) stanowiący przeszkodę w 

realizacji konkretnych celów strategicznych. 

Natomiast mocne strony i słabości są to pozytywne i niekorzystne zjawiska wewnątrz 

gminy i w jej najbliższym otoczeniu, które mają charakter endogeniczny. Szanse i zagrożenia 

obejmują swoim zasięgiem wszelkie zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju 

gminy Sosnówka. 

Ważnym elementem, stanowiącym punkt wyjścia do opracowania i sformułowania 

Strategii Gminy jest diagnoza prospektywna, która pozwala ocenić stan obecny gminy oraz 

wskazać główne kierunki rozwoju i istotne problemy. W owej diagnozie bierze się pod uwagę 

przede wszystkim te czynniki, które determinują rozwój i podjęte działania. Najbardziej 

stabilne „podłoże”, które w głównej mierze decyduje o przyszłości gminy to środowisko 

przyrodnicze i zagospodarowanie materialne sieci osadniczej. 

Zauważa się w gminie zdecydowaną poprawę infrastruktury. Nastąpiło to w wyniku 

budowy systemów wodociągów oraz poprawy stanu dróg gminnych, poprawę jakości życia 

poprzez polepszenie stanu infrastruktury społecznej. 
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To, czy istniejący w niej potencjał będzie wykorzystany dla dalszego jej rozwoju, zależy 

od wielu różnych czynników, które będą stanowić szanse bądź zagrożenia dla rozwoju. Aby 

określić mocne i słabe strony gminy, zastosowano analizę SWOT, która jest metoda 

kompleksową służącą do badania otoczenia gminy oraz jej wnętrza. 

Mocne strony Słabe strony 

• Bardzo dobre warunki glebowe i 
klimatyczne dla prowadzenia 
działalności rolniczej 

• Wolne zasoby siły roboczej 
• Korzystne położenie geograficzne 

gminy(dostępność komunikacyjna 
gminy: przebiegającą przez gminę droga 
krajowa nr 63, prowadząca do przejścia 
granicznego z Białorusią 

• Specyficzne walory przyrodniczo –
krajobrazowe 

• Czyste środowisko 
• Posiadane zasoby turystyczne: Wysokie 

walory kulturowe: zabytki architektury 
(muzeum J.I. Kraszewskiego, zespół 
cerkwi unickiej i prawosławnej) 

• Dobra baza do rozwoju przetwórstwa 
żywności 

• Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg 
• Duża powierzchnia lasów 

 
 

• Niedostatecznie rozwinięta - w 
porównaniu do potencjału turystycznego 
gminy – funkcjonująca na jej terenie 
infrastruktura turystyczna, sportowa, 
kulturalna 

• Brak gospodarstw agroturystycznych 
mimo sprzyjających warunków 

• Niski stopień integracji społeczności 
(mała aktywność społeczna, niska 
świadomość ekologiczna mieszkańców) 

• Rozdrobnione, niskodochodowe 
gospodarstwa rolne 

• Słabo rozwinięta gospodarka odpadami: 
(dzikie wysypiska, niska świadomość 
ekologiczna mieszkańców, brak sieci 
kanalizacyjnej) 

• Niewystarczająca promocja gminy 
• Niski poziom wykształcenia 

mieszkańców, 
• Niekorzystne procesy ludnościowe 

(zmniejszająca się liczba mieszkańców) 
• Wysokie bezrobocie (w tym ukryte) 
• Brak przygotowanych terenów pod 

inwestycje 
• Niewielki stopień rozwoju 

przedsiębiorczości pozarolniczej 
• Brak sieci gazowej  
• Brak opracowania systemu dogodnych 

ulg podatkowych z tytułu podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Szanse Zagrożenia 

• Środki finansowe polityki regionalnej 
Unii Europejskiej 

• Wykorzystanie dogodnego położenia 
dla rozwoju gospodarczego gminy 
(Wymiana handlowa z sąsiadami ze 
Wschodu) 

• Wzrastająca popularność aktywnej 
turystyki oraz wyjazdów 
weekendowych na wieś. 

• Wykorzystanie krajobrazu gminy i 

• Spadek liczby mieszkańców oraz 
postępująca degradacja społeczna 

• Ucieczka najlepiej wykształconych i 
najbardziej dynamicznych grup 
społecznych do ośrodków miejskich 
oraz za granicę 

• Spadek cen produktów rolnych 
• Niekorzystna struktura agrarna 

rolnictwa i przestarzałe metody 
gospodarowania 
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walorów przyrodniczych 
• Wzrost zapotrzebowania na zdrową 

żywność 
• Modernizacja i postępująca 

specjalizacja rolnictwa ( rolnictwo 
ekologiczne, przetwórstwo rolno-
spożywcze) i agroturystyki 

• Wzrost zainteresowania ze strony 
inwestorów 

• Wspieranie działań lokalnych poprzez 
wyspecjalizowane instytucje działające 
na szczeblu ogólnokrajowym 

• Rozwój alternatywnych, pozarolniczych 
źródeł utrzymania mieszkańców wsi 

• Lepsze wykorzystanie bliskości i 
potencjału dużych aglomeracji 
miejskich 

• Możliwość skorzystania ze środków 
pomocowych UE na modernizację i 
rozbudowę infrastruktury technicznej i 
społecznej oraz wsparcie dla 
powstających firm 

• Rozwój technologii komunikacyjnych 
np. Internet 

• Przyjazna i ukierunkowana na rozwój 
polityka władz gminy 

• Rozwój gospodarczy województwa 
lubelskiego 

• Wzrost ilości miejsc pracy wynikający z 
ożywienia gospodarczego 

 

• Pogłębiająca się bieda i wzrost 
wydatków socjalnych gminy 

• Istnienie wielu gmin o zbliżonym 
profilu społeczno – gospodarczym 
konkurujących o fundusze i inwestorów 

• Skomplikowane procedury aplikacji o 
środki z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej 

• Trudności w planowaniu przestrzennym 
• Niedostateczny budżet gminy w 

stosunku do potrzeb 
• Niekontrolowany wzrost cen materiałów 

i usług w budownictwie, również w 
budownictwie drogowym 

 

8. WIZJA STRATEGICZNEGO ROZWOJU GMINY 
 

Poprzez wizję rozwoju Gminy rozumie się zwykle zakładany, pożądany stan docelowy, 

w którym ma zaistnieć gmina Sosnówka. Wizja jest pewnym wzorcem, do którego system ma 

się upodobnić, jest zadaniem, które należy zrealizować. Wizja to również określenie, na czym 

ma polegać sukces realizacji misji gminy. Deklaracja wizji rozwoju gminy to zwięzła formuła 

określająca wizję jego pożądanego stanu w perspektywie następnych kilkunastu lat. Wyniki 

analizy stanu gminy oraz jego uwarunkowań rozwojowych umożliwiają spojrzenie w 

przyszłość i sformułowanie prognoz, co do możliwych scenariuszy dalszego rozwoju. 

Pochodną deklaracji wizji rozwoju są główne strategiczne cele rozwoju będące z kolei 

podstawą do wyznaczania celów pośrednich oraz do sformułowania strategicznych 
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programów gospodarczych. Deklaracja jego wizji rozwoju powinna uwzględniać dominujący 

funkcjonalny charakter danej gminy, ukształtowany w toku historycznego rozwoju. 

Celem Strategii Rozwoju Lokalnego jest wskazanie najważniejszych obszarów, które 

przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Zaproponowane kierunki i cele 

działań wynikają z  problemów przedstawionych w analizie SWOT, a także szans gminy, 

czyli potencjału wewnętrznego którym dysponuje, a który nie jest w należyty sposób 

wykorzystywany. 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że gmina Sosnówka boryka się z licznymi 

problemami takimi jak nisko dochodowe rolnictwo, brak rozwiniętego sektora 

pozarolniczego. Niedostateczna infrastruktura umożliwiająca wykorzystanie walorów 

turystycznych i kulturowych gminy wraz z brakiem odpowiednich terenów inwestycyjnych i 

promocji gminy przekłada się na niskie dochody gospodarstw domowych, a co za tym idzie 

emigrację mieszkańców. 

Gmina posiada także mocne strony jakimi są dogodne położenie komunikacyjne, dobre 

warunki do prowadzenia gospodarki rolnej i rozwoju turystyki oraz znaczące zasoby ludzi 

gotowych do pracy. Wykorzystanie potencjału wewnętrznego gminy wraz z możliwościami 

jakie dają środki Unii Europejskiej pozwolą gminie na jej rozwój gospodarczy. 

W wyniku zdiagnozowania problemów i przyjętych działań na lata 2007-2015 zakłada 

się że gmina Sosnówka będzie: 

• gminą z  dobrą infrastrukturą techniczną i społeczną, 

• gminą gdzie rozwija się dochodowe rolnictwo, 

• gminą przyciągającą turystów, 

• gminą sprzyjającą lokalnemu rozwojowi gospodarczemu, 

• gminą maksymalne wykorzystującą położenia komunikacyjne, 

• gminą cieszącą się dobrze wykształconą, zdrową ludnością o wysokim poziomie 

świadomości i aktywności obywatelskiej. 

 

9. MISJA ORAZ CELE STRATEGII 
 

Działalność władz samorządu gminnego powinna być zdeterminowana zasadami 

celowości i gospodarności. Formułowanie celów jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, 

koniecznością zaspokojenia tych potrzeb oraz tworzenia optymalnych warunków dla 

harmonijnego rozwoju, z  uwzględnieniem hierarchii tych celów i pilności ich realizacji. 

Dlatego też formułuje się cele możliwe do zrealizowania, a na ich podstawie wyznacza 
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zadania. Zaniechanie realizacji poszczególnych zadań może w konsekwencji doprowadzić do 

osłabienia tempa rozwoju gminy. Głównym warunkiem urzeczywistnienia sformułowanych 

celów jest przygotowanie planu działania, czyli określenie konkretnych zadań, a także stałe 

zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz innych struktur organizacyjnych (organizacje 

non – profit, przedsiębiorcy i ich związki oraz instytucje otoczenia biznesu) w realizację 

zadań służących rozwojowi. Ponadto, należy określić ramy czasowe oraz osoby 

odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań. Problemem pozostaje nadal 

niewystarczająca ilość środków finansowych, co prowadzi jedynie do realizowania celów 

priorytetowych o znaczeniu strategicznym. Analiza celów polega zatem na opisaniu przyszłej 

sytuacji, która zaistnieje, gdy zostaną rozwiązane najważniejsze zidentyfikowane problemy w 

gminie, przy uwzględnieniu lokalnych zasobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza ta 

prowadzi do określenia stanu, jaki się chce osiągnąć. Cele strategiczne dla rozwoju gminy 

Sosnówka zostały wyznaczone z uwzględnieniem następujących dokumentów: 

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013”, przygotowane przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  

• „Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2020 r.”,   

•  Regionalny Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel gminy, jego „sens życia”. Jest 

wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do gminy, dla którego została sformułowana. 

Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy 

Sosnówka  w perspektywie 9 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby 

mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą 

wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. Misja dla gminy Sosnówka 

jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na 

istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni 

funkcje motywacyjne i promocyjne. 

Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio 

wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe gminy Sosnówka 

wzajemnie się uzupełniają. 
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Misja Gminy Sosnówka brzmi: 

Gmina Sosnówka to nowoczesna, rolniczo – turystyczna gmina 

wyróżniająca się 

wysokim standardem życia mieszkańców, 

opierająca swój rozwój na rolnictwie, dogodnym położeniu 

komunikacyjnym i atrakcyjności kulturalnej i przyrodniczej. 

 

Misja Gminy wyznacza kierunek dalszych zaplanowanych w niniejszej strategii działań. 

Punktem wyjścia dla szczegółowych rozwiązań przewidzianych w strategii jest 

określenie celów strategicznych, jakie powinna osiągnąć Gmina Sosnówka. 

Opierając się na wynikach badań diagnostycznych zidentyfikowano trzy cele 

strategiczne, za pomocą których realizowana będzie misja gminy. 

 

9.1. Cel strategiczny: Podniesienie jakości infrastruktury technicznej i społecznej do 

poziomu stwarzającego warunki dla zrównoważonego rozwoju gminy oraz zapewniającego 

podniesienie standardu usług dla mieszkańców i turystów. 

 
1. Cel operacyjny: Poprawa warunków technicznych systemów komunikacyjnych w 

celu zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów oraz polepszenia dostępności do 

usług mieszkańcom gminy . 

 

Kluczowym celem strategicznym Sosnówki jest uzyskanie poziomu infrastruktury 

technicznej zwiększającej atrakcyjność gminy i wspierającą jej rozwój gospodarczy. Przez 

północną cześć Gminy Sosnówka przebiega droga krajowa nr 63 Radzyń Podlaski- 

Sławatycze. Tak dogodne położenie komunikacyjne gminy jest szansą na jej rozwój 

gospodarczy, na współpracę i wymianę handlową pomiędzy Wschodnią a Zachodnią częścią 

Europy. Transeuropejskie położenie gminy będzie wykorzystane gdy gmina będzie miała 

odpowiednią jakość dróg lokalnych dla ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz 

zachęcania do przyjazdu turystów. Obecnie jedną z podstawowych barier w rozwoju gminy 

jest słaba infrastruktura drogowa, co wpływa na niską jakość życia mieszkańców, a także na 

małą ilość przedsiębiorstw. Zarówno system komunikacji drogowej w zakresie powiązań 

lokalnych, jak i regionalnych wymaga rozbudowy lub modernizacji. Głównie jakość 

nawierzchni dróg jest bardzo niska, przez co nie spełnia zakładanych potrzeb. Wymagań nie 

spełnia także istniejąca infrastruktura okołodrogowa. 
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Cześć ciągów komunikacyjnych nie posiada poboczy, chodników, oświetlenia. Sytuacja 

ta powoduje szereg zagrożeń zwłaszcza dla pieszych poruszających się po drodze po zmroku 

oraz dla dzieci. Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych są zbyt wysokie w stosunku do 

możliwości budżetu gminy, co powoduje co roczne pogarszanie się stanu technicznego dróg. 

Realizacja potrzeb modernizacyjnych ogranicza się do wybranych zadań, które w większości 

maja charakter jedynie remontowy. 

W ramach działania preferowana będzie realizacja przedsięwzięć obejmujących 

kompleksowe modernizacje ciągów dróg gminnych, połączone z robotami w pasie około-

drogowym. Zadania obejmujące drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe mające kluczowe 

znaczenie z punktu widzenia komunikacji zarówno wewnątrz gminy, jak również 

komunikacji pomiędzy gminą, a jej otoczeniem będą polegały na współpracy dotyczącej prac 

modernizacyjnych z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci drogowej o 

znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy. 

Wszystkie te działania przyczynia się do zapewnienia zadowalającej jakości systemu 

dróg na terenie gminy, poprawiając ich funkcjonalność jak i bezpieczeństwo. 

Brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej może mieć wpływ na podjęcie 

decyzji o emigracji. Za bardzo ważny czynnik rozwoju uznaje się inwestycje zewnętrzne 

które z upływem czasu powinny przyczynić się do istotnego wzrostu gospodarczego. 

Rozwój gospodarczy gminy w perspektywie wieloletniej, musi się opierać na 

poszukiwaniu możliwości zwiększania jego dochodów własnych. Stąd szerokie otwarcie na 

wspieranie rozwoju gospodarczego i rozbudowę infrastruktury wspierającej ten rozwój. 

Wyżej wymieniony cel zostanie osiągnięty poprzez  następujące cele operacyjne i kierunki 

działania: 

 

Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem dróg : 

− łączących się z drogą krajową czy drogami wojewódzkimi i powiatowymi; 

umożliwiających dojazd do terenów atrakcyjnych pod względem turystycznym 

czy gospodarczym; stanowiących uzupełnianie dróg gminnych; 

− budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego. 

2. Budowa dróg utwardzonych do miejscowości gminnych o utrudnionych 

warunkach dla usług komunikacji zbiorowej. 

3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych (uzupełnienie 

brakujących chodników, przebudowa skrzyżowań, nowe przejścia dla 
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pieszych, odwodnienie i oświetlenie dróg, uzupełnienie poboczy 

utwardzonych) 

4. Lobbowanie na rzecz przebudowy i modernizacji dróg powiatowych. 

 
2. Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska i 

kształtowanie i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

 
Nieodzownym warunkiem rozwoju gminy, jest  poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego. W obszarze ekologii priorytetem jest podjęcie działań w kierunku rozwoju 

infrastruktury komunalnej związanej bezpośrednio z ochroną środowiska niwelującej 

nieczystości płynne (sieć kanalizacyjna). 

Problematyczne pozostają braki w systemie kanalizacyjnym części mieszkańców gminy 

pozbawionych dostępu do kanalizacji, a znajdujących się na obszarach, gdzie budowa 

kanalizacji sieciowej jest przedsięwzięciem, na które nie pozwalają warunki techniczne. W 

takich przypadkach propagowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

W gminie funkcjonuje system zbiórki odpadów oparty na umowie z podmiotami 

zewnętrznymi, które odbierają odpady na składowisko zlokalizowane poza gminą. Zadanie 

przewiduje opracowanie kompleksowego systemu segregacji oraz gospodarowania odpadami, 

ponieważ istotnym problemem w gminie są trudności egzekucyjne związane z koordynacją 

systemu gospodarowania odpadami. Skutkuje to zaśmiecaniem obszaru gminy, 

powstawaniem dzikich wysypisk śmieci, które bardzo negatywnie wpływają na wizerunek 

gminy stanowiąc jednocześnie poważne zagrożenie dla środowiska. W ramach zadania 

podejmowane będą przedsięwzięcia mające na celu podniesienie odsetka odpadów 

segregowanych, poprzez edukacje proekologiczną. 

Występujące braki w kanalizacji sanitarnej przekładają się na cały szereg negatywnych 

zjawisk w sferze środowiskowej np.: zanieczyszczenie cieków wodnych i gleb. Realizacja 

inwestycji w zakresie budowy kanalizacji doprowadzi do rozwiązania powyższych 

problemów. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia obejmujące budowę sieci 

kanalizacyjnej na nieskanalizowanych obszarach gminy. 

Planowane działania musza pozostawać w zgodzie z zasada zrównoważonego rozwoju i 

jak w najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Postęp w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, uwarunkowany jest zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury 

technicznej. Jako działania komplementarne do budowy infrastruktury, która również 

przyczyni się do realizacji powyższego kierunku rozwoju, wskazano przedsięwzięcia 

edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Udoskonalenie systemu odbioru śmieci i wdrożenie systemu segregacji odpadów. 

3. Gazyfikacja wybranych obszarów gminy, w przypadku pojawienia się możliwości 

przesyłu gazu. 

4. Inwestycje z zakresu budowy kanalizacji (w przypadku opłacalności takiej 

inwestycji). 

5. Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami. 

6. Likwidacja nielegalnych wysypisk.  

7. Upowszechnianie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców. 

8. Ochrona jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów rozwoju 

społeczno gospodarczego oraz zabezpieczenia zasobów tych wód w niezmienionym 

stanie dla przyszłych pokoleń. 

 
3. Cel operacyjny: Zachowanie i wzmocnienie walorów kulturowych i 

turystycznych gminy  

 

Ważnym kierunkiem aktywności gminy i mieszkańców powinno być dbanie o jak 

najpełniejsze zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o historii i tradycji. Działania 

podejmowane w tym zakresie przyniosą niewątpliwą korzyść w dalekiej przyszłości, 

przyczynią się jednocześnie do podnoszenia aktualnej atrakcyjności gminy. Znaczące walory 

obiektów zabytkowych oraz bogata tradycja miejscowości mogą stanowić czynnik 

przyciągający do gminy turystów i pasjonatów historii. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie 

zespołu parkowo-krajobrazowego związanych z rodem Kraszewskich, za ważne zadanie dla 

rozwoju gminy należy uznać jego odrestaurowanie. W wyniku tego poprawi ład przestrzenny 

i wygląd estetyczny gminy co przyczyni się do wzrostu przyjazdu turystów. 

Gminę Sosnówka można uznać za obszar atrakcyjny turystycznie. Na terenie gminy 

występuje szereg zabytków zarówno o charakterze historycznym jak i pomników przyrody. 

Cel ten przewiduje podjecie prac o charakterze konserwatorskim oraz remontowym, 

ukierunkowanych na zachowanie obiektów w jak najlepszej kondycji oraz odpowiedniej 

ochrony pomników przyrody zlokalizowanych w gminie. 

Niezaprzeczalnymi walorami są lasy, czyste powietrze, przepływające przez gminę 

rzeki oraz wartości kulturowe związane z rodziną Kraszewskich, zabytkowy dwór w 

Romanowie i otaczający go park. Na terenie gminy usytuowanych jest szereg enklaw 

przyrodniczych. Wykorzystując te walory oraz podnosząc ich atrakcyjność, np. poprzez 
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tworzenie tras rowerowych, pieszych, małej infrastruktury turystycznej, gmina ma szanse 

większego rozwoju turystyki na swoim terenie. 

Rozwój turystyki uzależniony jest przede wszystkim od potrzebnej i oczekiwanej przez 

turystów infrastruktury, która umożliwi również sterowanie ruchem turystycznym. Niezbędna 

jest też kompleksowa promocja i informowanie potencjalnych turystów o atrakcjach i 

możliwościach spędzania wolnego czasu na terenie gminy. 

Zachodzące w krajobrazie przemiany o podłożu ekonomicznym i kulturowym powodują 

często utratę jego walorów. Zachodzi zatem potrzeba aktywnej ingerencji, dla zachowania 

najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Kwestie te 

połączone są również z kształtowaniem środowiska zwłaszcza w zakresie krajobrazu, ochrony 

zabytków oraz szeroko rozumianej estetyki otoczenia. 

Na terenie gminy rozbudowywane zaplecze sportowo rekreacyjne. Jednak baza ta 

wymaga ciągłej poprawy i uzupełniania, w celu skonstruowania kompleksowej oferty 

spędzania wolnego czasu. 

Niezwykle istotnym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultury 

i lokalnych tradycji. Pielęgnacja folkloru, dbałość o istniejące dziedzictwo pomaga budować 

wewnętrzna integracje społeczną, a także spełnia ważną  role wychowawczą. 

 

Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych oraz przystosowania ich do nowych 

potrzeb w celu wzbogacenia oferty turystycznej obszaru gminy (renowacja obiektów 

zabytkowych). 

2. Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami. 

3. Podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie walorów krajobrazu kulturowego i 

turystycznego, wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych (ścieżki 

dydaktyczne, szlaki turystyczne). 

4. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy. 

 

9.2. Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki 

 

Nowoczesne i efektywne rolnictwo będzie jednym z filarów rozwoju gminy. Tradycje 

rolnicze i dobre jakościowo gleby jednak nie wystarczą. Niezbędne będzie zwiększenie 

konkurencyjności istniejących gospodarstw rolnych. Będzie się to wiązało ze zwiększeniem 

powierzchni tych gospodarstw oraz tworzeniem grup producenckich, które z jednej strony 

zapewnią lepszą ofertę produktów rolnych, a z drugiej będą w stanie negocjować korzystne 
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warunki sprzedaży dla miejscowych rolników. Uruchomienie przetwórstwa rolno - 

spożywczego zapewni nowe miejsca pracy i przyniesie zwiększenie dochodów gminy. 

Gospodarka gminy opiera się w głównej mierze na rolnictwie, dlatego należy podjąć starania 

aby w wyniku przemian tradycyjna wieś monofunkcyjna przekształciła się w wieś 

wielofunkcyjną, opartą nie tylko na rolnictwie tradycyjnym, ale także na przetwórstwie, 

usługach na rzecz rolnictwa. Wiele gospodarstw to małe, słabo wyposażone niskodochodowe 

jednostki, które funkcjonują ze względu na brak alternatywnego źródła utrzymania. 

Niska efektywność rolnictwa oraz wysoki stopień bezrobocia ukrytego na wsi wywołuje 

potrzebę podejmowania działań wspierających procesy restrukturyzacji rolnictwa. 

Zwiększenie dochodowości gospodarstw wymaga poprawy stanu budynków, wyposażenia w 

maszyny rolnicze. Tego typu inwestycje wpłyną na zwiększenie produkcji, podniesie jej 

jakości. W celu sprostania wymaganiom rynku zbytu żywności, zarówno w kraju jak i za 

granicą, część gospodarstw będzie musiała poddać się procesowi powiększania oraz 

specjalizacji. Tego typu działania powinny prowadzić do tworzenia na wsiach kapitałów 

pozwalających na powiększanie gospodarstw oraz wyposażenie ich w środki produkcji i 

podejmowanie produkcji specjalistycznej. Organizacja skupu i przetwórstwo płodów rolnych 

jest warunkiem zwiększenia udziału sprzedaży wytwarzanych produktów w stosunku do 

konsumowanej w gospodarstwach, a tym samym źródłem tworzenia kapitałów na wsiach. 

Ze względu na olbrzymie bogactwo przyrodnicze i zabytkowe  gminy powinna być 

również rozpropagowana agroturystyka, która z każdym rokiem znajdzie coraz więcej 

amatorów i która stanowić będzie dla mieszkańców dodatkowe, sezonowe źródło dochodów. 

 

1. Cel operacyjny: Rozwój produkcji rolnej, przetwórstwa rolno –spożywczego i 

agroturystyki 

 

Główne kierunki działań /typy projektów 

1. Modernizacja i unowocześnienie lokalnych gospodarstw rolnych (poprawa 

efektywności rolnictwa w gminie i dostosowanie do standardów europejskich). 

2. Inicjowanie i wspieranie tworzenia grup producenckich. 

3. Wspieranie rozwoju przetwórstwa żywności ekologicznej, warzyw i owoców, miodu i 

runa leśnego. 

4. Wspieranie procesu różnicowania działalności gospodarstw rolnych (przetwórstwo 

produktów rolnych i leśnych, agroturystyka). 

5. Wdrożenie systemu preferencji dla inwestujących w pozarolniczą, w tym ulg 

podatkowych. 
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6. Rozwijanie agroturystyki i turystyki w oparciu o zabytki architektury jak i walory 

przyrodnicze. 

7. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji rolników w zakresie prowadzenia gospodarstwa i 

jego modernizacji. 

8. Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych ( scalanie 

gruntów). 

 

2. Cel operacyjny: Kreowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy 

 

Zauważalna między gminami walka o inwestorów przejawia się przede wszystkim w 

stwarzaniu dogodnych warunków dla lokowania i rozwijania działalności gospodarczej na 

danym terenie. Ograniczone możliwości inwestycyjne lokalnych przedsiębiorstw i 

mieszkańców gminy wymagają w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego pozyskiwania 

inwestorów zewnętrznych, którzy dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej stworzą 

dodatkowe miejsca pracy na terenie gminy. Działanie ukierunkowane jest na pozyskanie 

inwestorów zewnętrznych oraz promowanie gminy jako obszaru atrakcyjnego dla 

potencjalnych zainteresowanych przedsiębiorców. 

Z uwagi na korzystne położenie gminy na szlaku komunikacyjnym Wschód-Zachód, 

przy granicy państwa, łatwiejsze wydaje się pozyskanie inwestorów którym zależy na 

dogodnej lokalizacji dla inwestycji. 

Działania gminy przyjmują charakter swego rodzaju interwencji samorządu w lokalny 

rynek, której celem jest utrzymanie istniejących oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw. 

Od liczby i potencjału firm zależy liczba miejsc pracy, przekładającą się na lokalny popyt, a 

następnie na możliwości rozwojowe gminy. Dlatego też  podjęte będą działania w tym 

zakresie jako jedna z głównych ścieżek rozwoju gminy. 

Jedna z metod zachęcania potencjalnych inwestorów do lokalizowania swojej 

działalności na danym obszarze jest tworzenie terenów uzbrojonych w pełen zakres 

infrastruktury technicznej koniecznej do prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie 

wspartych systemem zachęt prawnych i finansowych dla inwestorów. 

Działania te warunkują rozwijanie promocji gminy ukierunkowanej na zewnętrznych 

inwestorów. 

W ramach działania przewiduje się również kroki polegające na zbieraniu informacji na 

temat warunków, jakie oferują inwestorom sąsiednie gminy. Pozwoli to na efektywne 

konkurowanie w pozyskiwaniu inwestorów. Odpowiednio przeprowadzona kampania 

promocyjna kreuje korzystny wizerunek gospodarczy, rozwija zainteresowanie gmina wśród 
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potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji przyczynia się do podjęcia decyzji o 

inwestowaniu. 

Konieczne będzie wykorzystanie kanałów i narzędzi promocji pozwalających dotrzeć do 

potencjalnych inwestorów i zainteresować ich ofertą gminy. Narzędzia wykorzystywane do 

promocji gminy dostosowane będą do odbiorców zainteresowanych oferta w zakresie 

warunków inwestycyjnych. Przewiduje się reklamę poprzez Internet, czasopisma branżowe. 

Zasadniczą role powinny odegrać także bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami, w 

trakcie których możliwe będzie nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi 

kontrahentami oraz prezentacja własnych usług, czy produktów. 

 

Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Opracowanie i wdrożenie systemu ulg dla przedsiębiorców. 

2. Organizowanie szkoleń dla zainteresowanych prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na cele przemysłowe, turystyczne, 

rekreacyjne. 

4. Aktywna promocja gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

z wykorzystaniem możliwości Internetu czy fachowych gazet. 

 

9.3. Cel strategiczny: Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz rozwój kapitału 

ludzkiego 

 

1. Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury społecznej i świadczenie wysokiej jakości 

usług edukacyjno-oświatowych 

 
Ludność gminy Sosnówka jest słabo wykształcona, dlatego należy podjąć wszelkie 

działania, aby zapobiec temu zjawisku. Poprawa bazy infrastrukturalnej, łatwiejszy dostęp do 

pomocy naukowych  wpływa na poziom wykształcenia mieszkańców. Od niego zależy 

aktywność gospodarcza i społeczna mieszkańców, ich przedsiębiorczość, a co za tym idzie 

poziom dochodów. 

Zmiany w strukturze demograficznej spowodowane znacznym spadkiem przyrostu 

naturalnego oznaczają konieczność podjęcia długofalowych działań na rzecz racjonalizacji 

sieci placówek oświatowych. Władze gminy podejmą czynności zmierzające do racjonalizacji 

kosztów funkcjonowania szkół podstawowych. 
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Gmina zrealizowała już szereg zadań z zakresu remontów, modernizacji obiektów 

szkolnych jednak wiele obiektów w gminie wymaga dalszej przebudowy. Oprócz 

odpowiedniej bazy lokalowej funkcjonujące na terenie gminy szkoły winny posiadać zaplecze 

zapewniające świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz młodzieży, w tym biblioteki oraz 

obiekty sportowe. Niezbędne jest również doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i 

oprogramowanie, które musi być wsparte szkoleniem nauczycieli. Kształcenie nauczycieli 

stanowi bowiem kluczowy element przekładający się na jakość dydaktyki. Stąd konieczność 

zapewnienia systemowych rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych 

nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych oraz wychowawczych.  

Kierunki działań/typy projektów: 

1. Modernizacja obiektów sportowych w Sosnówce. 

2. Remont i modernizacja świetlic wiejskich oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

3. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie do pracowni 

komputerowych 

4. Rozwój sieci i infrastruktury bibliotek szkolnych i gminnych. 

5. Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. 

6. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  (zajęcia wyrównawcze, 

zasiłki dla rodzin najuboższych, systemy stypendialne dla uzdolnionych uczniów) 

 
2. Cel operacyjny: Informatyzacja gminy i jej promocja 

 

Brak odpowiedniej infrastruktury informatycznej wpływa na zmniejszenie 

konkurencyjności gminy. Brak sieci internetowej jest barierą dla dzieci, młodzieży, osób 

poszukujących pracy czy rolników. W ramach działania realizowane będą projekty 

zmierzające do stworzenia sieci Internet na terenie całej gminy oraz utworzenia bezpłatnych 

punktów dostępu do Internetu w szkołach, bibliotekach czy w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Należy podjąć także działania umożliwiające dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych. 

W obecnej dobie Internet jest ważnym elementem aktywizacji społecznej, integracji i 

pozyskiwania informacji na temat możliwości tworzenia własnych warsztatów pracy i 

dostępnych źródeł finansowania rodzących się inicjatyw społecznych. Brak odpowiedniej 

infrastruktury informatycznej wpływa na zmniejszenie konkurencyjności  gminy. Dobrze 

rozwinięta sieć internetowa służy nie tylko mieszkańcom gminy, ale i sprzyja napływowi 

turystów. Ważnym czynnikiem oddziałującym na jakość życia w gminie jest sprawność 

funkcjonowania administracji publicznej, przejawiająca się głównie w prawidłowym 
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funkcjonowaniu Urzędu Gminy i jednostek mu podległych. Konieczne jest więc stałe 

podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawności struktur instytucjonalnych. 

Najskuteczniejszą drogą prowadzącą do realizacji tych zadań jest ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji kadry zarządzającej oraz kadry urzędniczej w gminie. W ramach działania 

przewiduje się udział w szkoleniach z zakresu tematyki związanej z działaniami urzędu 

gminy, szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania, działań promocyjnych, 

przygotowywania wniosków w ramach programów pomocowych itp. Dodatkowo, aby 

obsługa obywateli była sprawnie realizowana przez Urząd Gminy, konieczne jest 

wykorzystanie nowoczesnych metod w zakresie przekazywania informacji. W związku z tym 

przewiduje się podjęcie działań polegających na wsparciu rozwoju zaplecza informatycznego 

(komputery, akcesoria, oprogramowanie), jak również o charakterze szkoleniowym dla 

pracowników Urzędu. Informatyzacja obejmie w szczególności: stopniowe wprowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentów, tworzenie i upublicznianie przez sieć kompleksowych 

baz danych oraz opracowań dotyczących gminy. Jako jedno z głównych działań wyznacza się 

także stworzenie z gminnej strony internetowej - efektywnego narzędzia komunikacji i 

promocji gminy. 

 

Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Budowa społeczeństwa informacyjnego: – budowa infrastruktury Internetu 

szerokopasmowego,– uruchomienie publicznych punktów dostępu do Internetu. 

2. Informatyzacja Urzędu Gminy - e-urząd i wdrożenie usług on-line. 

3. Stworzenie z gminnej strony internetowej efektywnego narzędzia komunikacji z 

mieszkańcami oraz promocji gminy. 

4. Inicjowanie i promowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności do 

Internetu dla mieszkańców oraz wypromowanie gminy jako miejsca przyjaznego 

inwestorom oraz atrakcyjnego miejsca zamieszkania. 

5. Centrum kształcenia na odległość na wsi. 

 

3. Cel operacyjny: Wsparcie grup zagrożonym wykluczeniem społecznym 

 

W każdym społeczeństwie są osoby wymagające wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu 

trudnych problemów życia codziennego. Odpowiedzią na te potrzeby są między innymi 

działania prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne, takie jak: Gminny  Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Działalność tego ośrodka skierowana jest w szczególności do osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych. 
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Jak pokazują dane statystyczne na terenie gminy jest znaczna grupa osób wymagających 

wsparcia. 

Bardzo poważnym problemem występującym na terenie gminy jest duża liczba osób 

niepełnosprawnych. dlatego należy podjąć działania zarówno profilaktyczno -rehabilitacyjne 

jak i zapobiegawcze promujące zdrowy tryb życia. Ważnym zadaniem jest obniżenie ilości 

osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu (praktyki zawodowe, staże). Mówiąc o pomocy społecznej należy brać pod 

uwagę, że gmina to przede wszystkim mieszkańcy, wspólnota lokalna funkcjonująca w 

bliskim sobie otoczeniu i na określonych zasadach społecznych. Społeczeństwo lokalne jest 

zróżnicowane pod względem statusu społecznego i ekonomicznego, co jednak nie powinno 

wpływać na kształtowanie więzi pomiędzy różnymi grupami zamieszkującymi gminę, a na 

pewno nie może mięć wpływu na równy dostęp wszystkich mieszkańców do praw 

społecznych. 

Instytucje działające w sferze polityki społecznej w głównej mierze powinny opierać się 

na działaniach profilaktycznych, bowiem zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie na 

wczesnym etapie, pozwoli ograniczyć negatywne ich efekty (marginalizacja i wykluczenie 

społeczne). Obok profilaktyki ważne jest także rozwijanie takich instrumentów reagowania, 

które przynosić będą pożądane efekty w przypadku wystąpienia u rodzin i osób trudnych 

sytuacji, którym nie są oni w stanie samodzielnie przeciwdziałać  

 

Główne kierunki działań/typy projektów: 

1. Wsparcie dla rodzin i osób w trudnej sytuacji. 

2. Aktywizacja środowiska lokalnego – tworzenie grup samopomocy. 

3. Aktywne formy zapobiegania bezrobociu (staże, praktyki) 

4. Wsparcie i rehabilitacja niepełnosprawnych 

5. Wsparcie osób i rodzin ubogich oraz zagrożonych patologiami. 

 

10. ZGODNOŚĆ STRATEGII ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007-2015 jest dokumentem 

programowym polityki rozwoju Sosnówki, wyznacza cele dzięki którym możliwe będzie 

rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych oraz podniesienie gminy. Jest to 

wyzwanie, jakie przed nim stoi w dobie postępującego procesu globalizacji i rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy.  
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Zgodnie z zasadą programowania rozwoju i komplementarności polityk rozwoju 

regionalnego i lokalnego, Strategia jest dostosowana do priorytetów Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2020. Cele strategiczne i operacyjne gminy 

Sosnówka są spójne z celem nadrzędnym jak również z priorytetowymi kierunkami rozwoju 

województwa lubelskiego na lata 2006-2020.  

 

Zgodność wyznaczonych celów operacyjnych  Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Sosnówka z priorytetami (celami operacyjnymi) Strategii Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2020. 

1. Poprawa warunków technicznych systemów komunikacyjnych w celu zwiększenia 

atrakcyjności dla inwestorów oraz polepszenia dostępności do usług mieszkańcom 

gminy - odzwierciedlony jest w priorytecie 3 Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego „Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego” i 

celu operacyjnym 3.1 „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa”. 

2. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska i kształtowanie postaw 

ekologicznej mieszkańców gminy jest zgodny z priorytetem 3 Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego “Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej 

województwa lubelskiego” i celem operacyjnym 3.2 „Zachowanie i wzmocnienie 

różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej” 

3. Zachowanie i wzmocnienie walorów kulturowych i turystycznych gminy, powiązany 

jest z priorytetem 3 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego “Poprawa 

atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego” i celem operacyjnym 3.2 

“Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej”.  

4. Rozwój produkcji rolnej, przetwórstwa rolno – spożywczego i agroturystyki - 

znajduje swoje odzwierciedlenie w priorytecie 1 Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego “Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 

tworzenia miejsc pracy” i celu operacyjnym 1.2 „Rozwój i podnoszenie konkurencyjności 

regionalnego agrobiznesu” 

5. Kreowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy – jest zgodny z priorytetem 3 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego “Poprawa atrakcyjności i spójności 

terytorialnej województwa lubelskiego” i celem operacyjnym 3.4 „Poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” a także priorytetem 4 

„Rozwój współpracy między regionalnej województwa w układzie międzynarodowym, 

krajowym i transgranicznym”. 



 50 

6. Rozwój infrastruktury społecznej i świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjno-

oświatowych przyporządkowany jest do priorytetu 2 Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego “Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki opartej na wiedzy” i celu operacyjnego 2.2 “Podniesienie 

poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców regionu” 

7. Informatyzacja gminy i jej promocja - znajduje swoje odzwierciedlenie w priorytecie 1 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego “Wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy” i celu operacyjnym 1.6 „Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego”. 

8. Wsparcie grup zagrożonym wykluczeniem społecznym - przyporządkowany jest do 

priorytetu 2 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego “Rozwój nowoczesnego 

społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na 

wiedzy” i celu operacyjnego 2.4 „Wspieranie integracji społecznej i ograniczenie poziomu 

ubóstwia w regionie”. 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka na lata 2007-2015 jest zgodna ze 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2007-2020, dzięki czemu może 

posłużyć jako argument przy okazji aplikacji samorządu gminnego o środki budżetu państwa 

jak również funduszy unijnych na realizację planów strategicznych. Dokument Strategii 

powiązany jest również z innymi dokumentami (krajowymi i lokalnymi) o charakterze 

programowym: 

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnówka. 

 

11. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA 

 

Dla skutecznej implementacji Strategii Rozwoju Gminy Sosnówka konieczne jest 

określenie systemu jej wdrażania. Punktem wyjścia jest tu jasno określony zbiór działań i 

zadań, wynikających z potrzeb gminy. System wdrażania Strategii zostanie oparty na 

istniejącej strukturze instytucjonalnej gminy (Wójt, Zastępca Wójta, Rada Gminy). W proces 

będą zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy w Sosnówce, jednostki podległe gminie 
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(placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Kościół) oraz partnerzy społeczno-gospodarczy. 

Władze gminy ponoszą odpowiedzialność za wdrażanie przedsięwzięć wynikających ze 

Strategii. W przypadku realizacji poszczególnych zadań odpowiedzialność spoczywa na 

pracownikach Urzędu lub jednostkach podległych gminie. Oceniany będzie postęp prac nad 

realizacją Strategii Rozwoju Gminy, a następnie wskazane biedą kolejne priorytetowe zadania 

do realizacji w roku następnym. 

Przy wyborze zadań do realizacji będą brane pod uwagę zmieniające się czynniki 

środowiska zewnętrznego, (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych), jak i zasoby gminy. Wszelkie proponowane zmiany uchwalane będą 

przez Radę Gminy Sosnówka. Możliwość wprowadzania zmian w dokumencie strategii, jej 

aktualizacja ma zachować ciągłość jej realizacji, świadczyć o tym, iż strategia „żyje, dzięki 

czemu możliwe staje się osiągniecie celów przyjętych w trakcie jej tworzenia. Tylko w takiej 

sytuacji można mówić o sukcesie planowania strategicznego w gminie. 

Władze gminy powinny więc dokonywać okresowej oceny realizacji celów zawartych w 

Strategii i w przypadku potrzeby wprowadzanie korekt. Część działań związanych z 

wdrażaniem Strategii może być również zlecona zewnętrznym podmiotom lub specjalistom 

(ekspertom, projektantom, szkoleniowcom, konsultantom). 

Strategia Rozwoju Gminy dotyczy dziewięcioletniego okresu tj. lata 2007 - 2015. 

Realizacja Strategii wyzwoli inicjatywę, pobudzi aktywność społeczną, która pozwoli 

władzom lokalnym, liderom tej gminy oraz społeczeństwu na ścisłe skoncentrowanie działań 

zmierzających w określonym kierunku dla osiągnięcia zamierzonego celu głównego. 

Najtrudniejszym a zarazem najważniejszym zadaniem będzie poszukiwanie środków 

finansowych, umożliwiających zrealizowanie Strategii. Od nich zależeć bowiem będzie 

skuteczna jej realizacja. 

Osiągnięcie zakładanych celów możliwe jest jedynie poprzez wdrożenie i realizację 

konkretnych przedsięwzięć, przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym. Przy wielości 

potrzeb i związanych z nimi celów operacyjnych oraz kierunków niezbędnych działań, 

kluczowym zagadnieniem jest odpowiednia selekcja przedmiotowa przedsięwzięć oraz 

ustalenie sekwencji ich realizacji. W niniejszej strategii jako kryteria doboru przedmiotowego 

i chronologicznego poszczególnych przedsięwzięć przyjęto: 

− zgodność z ustawowymi uprawnieniami samorządu gminnego, 

− kosztochłonność realizacji, 

− możliwość uzyskania wsparcia ze środków rządowej lub wspólnotowej polityki 

regionalnej, 
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− możliwość osiągnięcia względnie szybkich zakładanych efektów. 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania 

Strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie 

wniosków z tego, co zostało lub nie zostało zrobione. Monitoring jest więc niezbędnym 

warunkiem świadomego i w pełni kontrolowanego („mierzalnego”) kreowania rozwoju 

gminy. 

Znajomość stanu realizacji poszczególnych zadań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy, pozwala na wprowadzanie zmian w hierarchii priorytetów rozwoju. Z kolei 

znajomość aktualnej pozycji (roli i rangi) gminy na tle obszarów sąsiednich, umożliwia 

podejmowanie optymalnych działań w zakresie promocji oraz stosowanie właściwych 

instrumentów dla pozyskiwania inwestorów. 

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede wszystkim przy 

udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz własnych zasobów 

finansowych przewidzianych w budżecie gminy. Niektóre przedsięwzięcia wymagały będą 

zaangażowania środków prywatnych społeczności i przedsiębiorców. Niezwykle ważnym 

składnikiem systemu wdrażania jest sprawny system kontroli i monitoringu wprowadzanych 

w życie celów strategicznych. Dzięki temu systemowi przeprowadzana jest bieżąca kontrola i 

ocena, która dostarcza niezbędnych informacji o aktualnej sytuacji i stopniu realizacji 

Strategii. 

Monitoring realizowany będzie w zakresie wszystkich obszarów, celów operacyjnych 

oraz działań. Monitoring obejmował będzie w szczególności: 

− analizę rzeczową zrealizowanych przedsięwzięć, 

− analizę finansową zrealizowanych przedsięwzięć, 

− przesłanki w zakresie aktualizacji zapisów Strategii, 

− główne problemy napotkane podczas wdrażania Strategii, 

− katalog przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku następnym. 

Jednym z narzędzi monitoringu będzie analiza wskaźnikowa. Jej podstawowym 

zadaniem jest wskazywanie na stopień realizacji określonych celów. Tak więc każdy 

wskaźnik powinien być obiektywnie sprawdzalny. 

Zadaniem monitoringu jest pomoc w określaniu stopnia realizacji poszczególnych celów 

operacyjnych oraz monitorowanie postępu procesu zrównoważonego rozwoju gminy. 

W tabeli poniżej w ramach obszarów każdemu celowi operacyjnemu przyporządkowano 

zestaw wskaźników. Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu 

stanowiąc podstawę monitoringu. Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu 
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spoczywać będzie na osobach realizujących poszczególne zadania, do których obowiązku 

będzie należało prowadzenie kart ocen realizacji projektu. 

 

 

Tabela przykładowych wskaźników 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

Cel główny: Podniesienie jakości infrastruktury technicznej i społecznej do poziomu 

stwarzającego warunki dla zrównoważonego rozwoju gminy oraz zapewniającego 

podniesienie standardu usług dla mieszkańców i turystów. 

1. Poprawa warunków technicznych 
systemów komunikacyjnych w celu 
zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów 
oraz polepszenia dostępności do usług 
mieszkańcom gminy. 
 

1. udział dróg o nawierzchni twardej 
(twardej ulepszonej) w długości dróg 
ogółem (km) 

2. powierzchnia zmodernizowanych dróg 
(km) 

3. długość wybudowanych chodników (km) 
4. długość oświetlonych ulic (km) 
5. nakłady gminy na infrastrukturę drogową 

2. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony 
środowiska i kształtowanie postaw 
ekologicznej mieszkańców gminy 

1. długość czynnej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej wraz z przyłączami 

2. liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk 
3. liczba gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
4. wybudowana oczyszczalnia ścieków 
5. ilość odprowadzonych ścieków 
6. liczba akcji promujących wśród 

mieszkańców ochronę przyrody, akcji 
porządkowych w lasach 

7. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 
ekologicznych 

3. Zachowanie i wzmocnienie walorów 
kulturowych i turystycznych gminy 

1. remonty przeprowadzone w obiektach 
2. historycznych, kulturalnych i sakralnych 
3. liczba tablic promujących miejsca 

historycznie i przyrodniczo interesujące 
4. długość tras i ścieżek rowerowych (km) 
5. liczba turystów wypoczywających na 

terenie gminy 
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki 

1. Rozwój produkcji rolnej, przetwórstwa 
rolno – spożywczego i agroturystyki 

 

1. wielkość areału gospodarstw rolnych (w 
ha) 

2. liczba wyspecjalizowanych gospodarstw 
rolnych 

3. liczba gospodarstw ekologicznych i 
agroturystycznych 

4. liczba przedsiębiorstw przetwórstwa 
płodów rolnych 

5. liczba turystów korzystających z usług 
agroturystycznych 
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6. nakłady gminy na wspieranie działań 
rolniczych, agroturystycznych 

7. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 
8. udział kierujących gospodarstwem z 

wykształceniem wyższym/po kursie 
rolniczym/ w ilości kierujących 
gospodarstwami ogółem 

2. Kreowanie konkurencyjności 
inwestycyjnej gminy 

 

1. Wyznaczone tereny pod inwestycje 

2. tereny przygotowane pod inwestycje  
3. liczba zarejestrowanych podmiotów 
4. gospodarczych 
5. wpływy do budżetu gminy z podatku PIT 

oraz CIT 
6. Liczba akcji promocyjnych gminy 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz rozwój kapitału ludzkiego 

1. Rozwój infrastruktury społecznej i 
świadczenie wysokiej jakości usług 
edukacyjno-oświatowych 

1. zakupione pomoce dydaktyczne i 
oprogramowanie  

2. zmodernizowane obiekty szkolne i 
sportowe 

3. powstałe boiska wiejskie i przyszkolne 
4.  liczba osób korzystających z bazy 

rekreacyjno - sportowej 
5. liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w 

zajęciach pozaszkolnych 
6. liczba dzieci otrzymujących stypendia 

socjalne i stypendia dla dzieci 
szczególnie uzdolnionych 

2. Informatyzacja gminy i jej promocja 
 

1. Udział gospodarstw domowych 
wyposażonych w komputery osobiste  
z dostępem do Internetu 

2. Liczba publicznych punktów dostępu do 
Internetu  

3. liczba przeprowadzonych szkoleń, w 
których uczestniczyli pracownicy urzędu 
z zakresu nowoczesnych metod 
pozyskiwania informacji 

4. liczba mieszkańców korzystająca z 
gminnych 

5. e- usług, w tym liczba odwiedzin na 
gminnej 

6. stronie internetowej (promującej gminę) 
3. Wsparcie grup zagrożonym 

wykluczeniem społecznym 
1. Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1 000 mieszkańców  
2. Średnia wysokość świadczenia pomocy 

społecznej w gminie 

 

Podsumowując monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności 

wdrażania pomocy. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. 
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Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we 

wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów 

ustalonych w Strategii Rozwoju Lokalnego i będzie prowadzony w dwóch kategoriach: 

- wskaźniki produktu, 

- wskaźniki rezultatu. 

Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów, będących 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o 

raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków 

publicznych. 

 

12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Finansowanie rozwoju gminy stanowi kluczową kwestię w zakresie wdrażania Strategii. 

Zakłada się, że oprócz środków własnych budżetu gminy, ciężar finansowania 

projektów rozwojowych zostanie przesunięty na rzecz programów pomocowych. Kluczową 

kwestią będą programy Unii Europejskiej dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego w 

okresie programowania, na lata 2007 - 2013. Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami 

Odniesienia obejmującego ten okres, przewidziano znacznie większe możliwości wsparcia 

gmin w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój lokalny i regionalny. 

Ze względu na perspektywę czasową wdrażania Strategii oraz różnorodna specyfikę 

obszarów strategicznych, niemożliwe jest oszacowanie procentowego udziału poszczególnych 

wydatków. W związku z powyższym założono, iż Strategia Rozwoju Gminy będzie miała 

charakter dokumentu nadrzędnego, natomiast działania będą podejmowane w ramach 

programów operacyjnych. Będą one prezentowane w odniesieniu do poszczególnych 

projektów w podziale na źródła finansowania oraz okresy wydatkowania. 

 

Głównymi źródłami finansowania Strategii będą: 

 budżet gminy, 

 zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów 

finansowanych z Unii Europejskiej), 

 środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-

prywatnego). 

Najważniejsze programy i mechanizmy finansowe. Które umożliwią aplikację o środki 

zewnętrzne to: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2103, 
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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013, 

 Program Partnerstwa i Sąsiedztwa ‘Polska-Białoruś- Ukraina, 

 Mechanizm Finansowy (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego), 

 Ekofundusz, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych). 

 

13. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STRATEGII I JEJ KONSULTACJE  
 

Realizacja programów strategicznych wymaga nawiązania harmonijnej współpracy 

pomiędzy Urzędem Gminy, instytucjami pozarządowymi, lokalnymi podmiotami 

gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy Sosnówka. W tym celu niezbędne jest 

informowanie o podejmowanych działaniach związanych z realizacją strategii. Władze gminy 

mogą wykorzystać różne formy przekazu informacji: 

• umieszczenie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Sosnówka oraz informacji o 

realizowanych zadaniach na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń w celu upowszechnienia treści realizowanych zadań, 

• powszechnego dostępu do informacji dotyczących uzyskania dofinansowania ze 

środków unijnych na realizację projektów, 

• bieżącego informowania społeczności lokalnej o realizowanych projektach w 

ramach działalności strategicznej, 

• ujawnienie instytucji, które zaangażowane są w realizację. 

Komunikacja społeczna (Public Relations) wymaga współpracy nie tylko władz gminy z 

innymi zaangażowanymi instytucjami, ale również z środkami masowego przekazu (media, 

lokalna prasa) i innymi grupami docelowymi. Taka działalność będzie miała przede 

wszystkim na celu szersze i bogatsze promowanie gminy w zakresie inwestycji, 

przedsiębiorczości i walorów przyrodniczo – kulturowych. 

Strategia była konsultowana z partnerami: z mieszkańcami (na Zebraniach Wiejskich), z 

przedsiębiorcami, samorządem gminy. Strategia powstała jako efekt dyskusji pomiędzy 

różnymi grupami społecznymi. 

Działania promocyjne z jednej strony skierowane będą do społeczności lokalnej, (której 

akceptacja jest konieczna), z drugiej natomiast strony prowadzone będą na zewnątrz gminy, 
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zwłaszcza w zakresie promocji gospodarczej (poszukiwanie inwestorów). Jednocześnie na 

rzecz rozwoju gminy, prowadzona będzie współpraca z rolnikami, podmiotami 

gospodarczymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami z terenu gminy. Bezpośrednio z 

zagadnieniem promocji wiąże się obowiązek informacji w ramach projektów 

współfinansowanych środkami europejskimi. Procesy te będą promowane zgodnie z 

wymaganiami funduszy strukturalnych w zakresie tablic informacyjnych, pamiątkowych, 

oznaczenia dokumentów, zamieszczania wymaganych logotypów, informacji itp.  

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie informacji o realizowanych projektach oraz 

rezultatach spoczywa na Zastępcy Wójta Gminy. Głównym jego zadaniem jest 

rozpowszechnienie informacji o Strategii Rozwoju Lokalnego na szczeblu gminnym oraz 

ponad gminnym. Osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów 

będą również zobowiązane za rozpowszechnianie informacji i promocję. 

Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Sosnówka jest dokumentem otwartym i może 

podlegać okresowej aktualizacji, podyktowanej wieloma obiektywnymi czynnikami, do 

których można zaliczyć: 

• sytuację ekonomiczną kraju, województwa, powiatu oraz Gminy Sosnówka, 

• zaangażowanie lokalnych instytucji we wdrażanie Strategii, 

• wielkość pozyskiwanych środków finansowych itp. 

Zapisane w strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – powinny 

być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających 

się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu strategii 

powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na 

przykład pozyskanie dodatkowych środków) bądź zgłaszanych potrzeb. 

Strategia Rozwoju Gminy Sosnówka powstała w wyniku zaangażowania władz 

samorządowych i społeczności lokalnej. Dzięki temu dokument ten jest wyrazem zarówno 

potrzeb, jak i dążeń oraz ambicji lokalnej społeczności. Strategia Rozwoju Gminy powinna 

być dokumentem „żywym” - powinna być po prostu podstawowym planem działania, 

wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazującym  

sposoby ich osiągania. 

W przygotowanej strategii sformułowana została misja gminy, wyznaczono cele i 

obszary strategiczne, jak również cele operacyjce i działania. Aby zrealizować ambitne cele 

wyznaczone w Strategii konieczne jest, więc podjęcie działań o charakterze partnerskim 

pomiędzy władzami gminy, urzędem i społecznością lokalną. Niezbędne jest ich rzetelna 

realizacja, monitoring i ocena. 
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Kluczowym znaczeniem w tym procesie będzie promowanie strategii oraz dystrybucja 

informacji na temat jej wdrażania - jako czynników, które zapewniają zainteresowanie i 

aktywny udział mieszkańców w kreowaniu polityki rozwojowej gminy. 

Podsumowując sukcesy w rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wiążą 

się dzisiaj ściśle ze sprawnością zarządzania rozumianego jako wiedza i umiejętności 

sterowania zasobami (ludzkimi, finansowymi, przestrzennymi, przyrodniczymi itp.), 

procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia 

zamierzonych rezultatów w istniejących warunkach działania samorządu terytorialnego. 

Temu celowi będzie służyć właśnie Strategia Rozwoju Gminy Sosnówka  na lata 2007–2015. 

 
 

14. Wieloletni Plan Inwestycyjny  Gminy  Sosnówka  na  lata  2007 – 2013 

 

      Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera zadania jakie będą realizowane w ramach strategii 

rozwoju gminy Sosnówka oraz staje się instrumentem wdrażania tejże strategii. 

Przedstawione poniżej projekty inwestycyjne planowane przez gminę Sosnówka będą 

realizowane w wyznaczonym przedziale czasowym przy założonych nakładach finansowych. 

Działania te wynikają ściśle z przyjętych celów strategicznych gminy. 

 

Planowana inwestycja Koszt inwestycji Okres realizacji 

Budowa drogi gminnej 

Nr. 101208 L 

Rozwadówka – Marylin 

(RPO) 

1 mln. zł 2009  

Budowa drogi gminnej 

Nr. 101202 L w 

miejscowości Sosnówka 

(RPO) 

1,3 mln. zł 2010 

Budowa Wiejskiego 

Domu Kultury w 

miejscowości Czeputka 

(PROW) 

750 tyś. zł 2008 – 2009 lub 2009 – 

2010 w zależności od 

terminu naboru do 

PROW i 

przeprowadzenia 

przetargu 

Modernizacja i 

wybudowa składowiska 

odpadów komunalnych 

we Włodawie 

11 mln zł 2008 – 2009 
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Informatyzacja Urzędu 

Gminy w Sosnówce 

160 tyś. zł 2008 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Sosnówka. 

1 mln zł 2010 – 2011 

Budowa drogi gminnej 

Nr. 101216 L Wygnanka 

– Dańce. 

1 mln zł 2012 – 2013 

Budowa drogi gminnej 

Nr. 101195 L Żeszczynka 

– Zady 

2 mln zł 2014 – 2015 

 

 
WPI dla gminy Sosnówka  

 
1) Budowa drogi powiatowej na terenie gminy / zadania realizowane przez Powiat 

Bialski przy udziale finansowym gminy Sosnówka: 
• Droga Nr. 1092 L Wygnanka – Janówka lata realizacji 2007 – 2010. Nakład 

gminy w poszczególnych latach: 
o 2007 – 30 tyś zł. 
o 2008 – 40 tyś zł. 
o 2009 – 40 tyś zł. 
o 2010 – 50 tyś zł. 

• Droga Nr. 1094 L Pogorzelec – Holeszów lata realizacji 2007 – 2013 r. Nakład w 
poszczególnych latach: 

o 2007 - 15 tyś zł. 
o 2008 - 40 tyś zł. 
o 2009 - 40 tyś zł. 
o 2010 - 50 tyś zł. 
o 2011 - 50 tyś zł. 
o 2012 - 50 tyś zł. 
o 2013 - 50 tyś zł. 

• Droga Nr. 1093 L Czeputka – Motwica. Lata realizacji 2009 – 2015 r. Nakład w 
poszczególnych latach: 

o 2009 - 50  tyś zł. 
o 2010 - 50 tyś zł. 
o 2011 - 50 tyś zł. 
o 2012 - 50 tyś zł. 
o 2013 - 50 tyś zł. 
o 2014 - 50 tyś zł. 
o 2015 - 50 tyś zł. 

2) Zagospodarowanie centrum miejscowości Sosnówka poprzez utworzenie Gminnego 
Ośrodka Promocji) Zadanie do PROW. 
Działa 3.4 Ochrona i rozwój wsi. Planowana realizacja 2010 rok. Nakład 500 tyś. zł. – 
wkład gminy 25 %. 

 

 


