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I.  WSTĘP

1. PRZEDMIOT, METODA I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie  Planu Rozwoju  Lokalnego  zostało  podjęte  w oparciu  o  Zintegrowany 

Program  Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2004-2006.  Wymóg  ten  dotyczy 

realizacji  zadań  w  ramach  działań  należących  do  priorytetu  rozwój  lokalny,  został  on 

określony  w  Uzupełnieniu  do  ZPORR.  Dokument  ten  szczegółowo  określa  procedury  i 

kryteria  oceny  zgłaszanych  projektów  przez  samorządy  lokalne  i  innych  beneficjentów, 

których  możliwość  wsparcia  ze  środków  funduszy  strukturalnych  zapewniają  działania 

zawarte w Wojewódzkim Programie Województwa Lubelskiego na lata 2004-2006.

Przedmiotem  opracowania jest  obszar  gminy,  ocena uwarunkowań i  wybór  sposobu 

rozwoju  gminy,  racjonalnie  wykorzystującego,  istniejące  do  dyspozycji  środki  dla 

rozwiązywania problemów i określonych potrzeb gminy.

Celem  opracowania  planu  rozwoju  lokalnego  jest  wskazanie  priorytetów  oraz 

skonkretyzowanie  strategicznych  celów,  odpowiadających  hierarchii  potrzeb  i  strategii 

rozwoju gminy, spójnych z polityką regionalną województwa, które będą wrażane poprzez 

realizację  przyjętego  wieloletniego  planu  inwestycyjnego.  Określony  w  planie  program 

działań,  lista  zadań  i  harmonogram,  są  uzasadnione  istniejącym  stanem  i  warunkami 

społeczno-gospodarczymi, a także potrzebą aktywizacji przedsiębiorczości i tworzenia miejsc 

pracy. Uporządkowane działanie sprzyjać będzie uzyskaniu założonych efektów.

W przyjętej metodzie opracowania dokonano:

•identyfikacji problemów i priorytetów, w oparciu o analizę uwarunkowań

rozwoju i ocenę słabych i silnych stron gminy, jej szans i ograniczeń,

•oceny możliwości promocji i wykorzystania potencjałów gminy,

•weryfikacji priorytetów i listy inwestycji w oparciu o opinię Zespołu 

zadaniowego d.s. Programu Lokalnego,

Uwzględniono  opinie  i  wnioski  określone  przez  powołaną  w  Gminie  Komisję  ds. 

Rozwoju  Lokalnego Gminy Gościeradów.  Założony plan  inwestycyjny  posiada  określone 

źródła finansowania, konieczne do przygotowania projektów i realizacji zadań.

Analizy  i  oceny  wykonywano,  z  wykorzystaniem  następujących  informacji  i 

dokumentów:

•Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
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Gościeradów,

•Strategia Rozwoju gminy Gościeradów,

•Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów

•Podstawowe Informacje ze spisów powszechnych dla Gminy Gościeradów, 

wydanych przez Urząd Statystyczny w Lublinie,

•Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego za 2003 r. (tom II).

•Zagadnienia Ochrony Środowiska w Gminie Gościeradów

•Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu 

Kraśnickiego

•Plan Gospodarki Odpadami

2.HORYZONT CZASOWY

Zgodnie  z  zaleceniami  „Zintegrowanego  Programu  operacyjnego  Rozwoju 

regionalnego.  Uzupełnienie  Programu”  (Warszawa  kwiecień  2004)  oraz  „Ogólnego 

podręcznika  wdrażania  ZPORR” (dokument  roboczy,  Warszawa,  styczeń  2004)  realizacja 

planu rozłożona jest na dwa etapy: 

•Etap I: lata 2004-2006

•Etap II: lata 2007-2013

Taki harmonogram działań wynika z okresów programowania w Unii Europejskiej. W 

roku 2006 kończy się bieżący okres programowania, a następny obejmował będzie lata 2007- 

2013.

Ze względu na to, iż nie jest znana alokacja środków strukturalnych w latach 2007-

2013,  wszelkie  plany  działań  na  ten  okres  oraz  kalkulacje  finansowe  podane  zostaną 

szacunkowo.

3.ZASIĘG TERYTORIALNY DOKUMENTU

Dokument  „Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Gościeradów”  realizowany  będzie  w 

granicach  administracyjnych  gminy  Gościeradów.  W  skład  gminy  wchodzą  następujące 

miejscowości: 

1. Aleksandrów 11. Szczecyn

2.Gościeradów Folwark 12. Suchodoły
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3. Gościeradów Plebański 13. Wólka Gościeradowska

4. Gościeradów Ukazowy 14. Mniszek

5. Księżomierz Dzierzkowska 15. Marynopole

6. Księżomierz Gościeradowska 16. Gościeradów Kolonia

7. Liśnik Duży 17. Księżomierz Kościelna

8. Liśnik Duży Kolonia 18. Księżomierz Kolonia

9. Łany 19. Wólka Szczecka

10. Salomin

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Gościeradów.

4.PARTNERSTWO,  KONSULTACJE  SPOŁECZNE  W 
PROCESIE  SPORZĄDZANIA  PLANU  ROZWOJU 
LOKALNEGO

Podstawą formalną opracowania planu rozwoju lokalnego jest Uchwała Nr XXII/153/04 

Rady  Gminy  Gościeradów  z  dnia  30  grudnia  2004  roku  w  sprawie  przystąpienia  do 

opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gościeradów na lata 2004 – 2013.

Wójt  Gminy  swoim  zarządzeniem  Nr  96/2004  z  dnia  14  października  2004  roku 

powołał  Zespół  zadaniowy  do  spraw  rozwoju  lokalnego  na  lata  2004  –  2013,  którego 

zadaniem  było  opracowanie  założeń  wstępnych,  określenie  preferencji  realizacyjnych  i 

propozycji  listy  przedsięwzięć  do  uwzględnienia  w  planie  rozwoju  lokalnego  oraz  ich 

konsultacja z przedstawicielami poszczególnych sołectw. W/w Zespół na posiedzeniu w dniu 

19  listopada  2004  roku  określił  obszar  realizacji  zadań  strategicznych  i  proponowane 

przedsięwzięcia  na  lata  2004  –  2013  kwalifikujące  się  do  wsparcia  w  ramach  funduszy 

strukturalnych.

Uchwałą  Nr  XXII/154/04  z  dnia  30  grudnia  2004  roku  Rada  Gminy  Gościeradów 

powołała doraźną Komisję ds. Rozwoju Lokalnego, której zadaniem jest w szczególności:

• Opiniowanie  Planu  Rozwoju  Lokalnego  przygotowanego  przez  Zespół 

Zadaniowy ds.  Rozwoju  Lokalnego  na  lata  2004  –  2013  i  rekomendowanie 

planu Radzie Gminy do uchwalenia,

• Prowadzenie monitoringu wdrażania planu oraz jego ocena.

6



II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - 
GOSPODARCZA GMINY GOŚCIERADÓW

Na  podstawie  dostępnych  materiałów  statystycznych,  przeprowadzonych  badań 

terenowych  i  dokumentacyjnych  oraz  dzięki  wykorzystaniu  literatury  przedmiotu 

sporządzono raport stanu społeczno-gospodarczego Gminy Gościeradów.

Przeprowadzona w nim diagnoza stanu gminy, zarówno w ujęciu problemowym, jak i 

przestrzennym, na tle jej otoczenia, umożliwia dokładne rozpoznanie potrzeb gminy.

1. POŁOŻENIE W REGIONIE

Gmina Gościeradów jest położona na pograniczu dwóch dużych regionów fizyczno-

geograficznych:  Wyżyny  Lubelskiej  i  Kotliny  Sandomierskiej.  Większą  część  gminy, 

północną  i  środkową  zajmuje  jeden  z  subregionów  Wyżyny  Lubelskiej  –  Wzniesienia 

Urzędowskie,  natomiast  część  południową  subregion  Kotliny  Sandomierskiej  –  Równina 

Biłgorajska. 

Gmina  znajduje  się  w  strefie  pośredniego  oddziaływania  ośrodków  regionalnych 

Stalowa  Wola  i  Sandomierz,  ukształtowanego  w  trakcie  przynależności  gminy  do  d. 

województwa tarnobrzeskiego - koncentrujących miejsca pracy w zakładach przemysłowych, 

a także instytucje i usługi, znaczące dla obszarów wiejskich w ich zasięgu funkcjonalnym.

Gmina Gościeradów położona jest w powiecie kraśnickim w południowo-zachodniej 

części  województwa  lubelskiego.  Miejscowość  oddalona  jest  od  Kraśnika,  miasta 

powiatowego, ośrodka administracyjno-usługowego i przemysłowego, w obszarze wpływów 

miasta, kształtującego główne powiązania społeczne, ekonomiczne i infrastrukturalne o ok. 

20km i o ok.75 km od Lublina. Gmina zajmuje 15,8 % powierzchni powiatu kraśnickiego 

oraz obejmuje ok. 7,5 % ludności. 

Teren gminy sąsiaduje: od zachodu graniczy z gminą Annopol, od północy z gminą 

Dzierzkowice,  od  wschodu  z  gminą  Trzydnik  Duży,  zaś  od  południa  z  należącymi  do 

województwa podkarpackiego gminami Zaklików i Radomyśl.

Jest jedną z 213 gmin województwa lubelskiego. Administracyjnie wchodzi w skład 

powiatu kraśnickiego, składającego się z 10 gmin.

Powierzchnia gminy wynosi 158,56 km2, a zamieszkuje ją 7,8 tys. osób. 
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Tabela1. Podstawowe dane o gminie Gościeradów na tle innych gmin powiatu kraśnickiego

Gmina
Ludność

ogółem w tym kobiety

Powierzchnia
[ha]

Liczba
sołectw

Annopol 9557 4838 151,1 26
Dzierzkowice 5390 2707 86,8 14
Gościeradów 7446 3769 158,6 19
Kraśnik
W tym miasto:

36463
6966

19054
3566

105,4
25,3

16

Szastarka 6318 3192 73,5 18
Trzydnik Duży 7118 3515 104,7 20
Urzędów 8848 4477 119,1 22
Wilkołaz 5600 2790 81,9 13
Zakrzówek 7168 3660 99,1 16

Rysunek 1 Gmina Gościeradów na tle Powiatu Kraśnickiego
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Rysunek 2 Mapa Gminy Gościeradów

Gmina Gościeradów obejmuje swym zasięgiem 19 sołectw,  które różnią  się między 

sobą  zarówno  pod  względem  zajmowanej  powierzchni,  jak  i  liczby  ludności  je 

zamieszkującej.

Tabela 2. Ludność w poszczególnych sołectwach gminy Gościeradów

Sołectwo Ludność Powierzchnia
[w ha]

Gęstość zaludnienia
[osoba/km2]

 Aleksandrów 281 219,64 128
 Gościeradów Folwark 786 1804,88 44
 Gościeradów Kolonia 126 144,86 88
 Gościeradów Plebański 401 503,44 80
 Gościeradów Ukazowy 915 833,31 110
 Księżomierz Dzierzkowska 425 1870,62 23
 Księżomierz Gościeradowska 375 1024,00 37
 Księżomierz Kolonia 174 197,74 88
 Księżomierz Kościelna 311 464,48 67
 Liśnik Duży 608 782,28 78
 Liśnik Duży Kolonia 291 371,45 78
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Sołectwo Ludność Powierzchnia
[w ha]

Gęstość zaludnienia
[osoba/km2]

 Łany 291 397,24 73
 Marynopole 168 1084,89 16
 Mniszek 391 1060,86 37
 Salomin 379 1283,09 30
 Suchodoły 416 374,38 111
 Szczecyn 559 1411,92 39
 Wólka Gościeradowska 530 538,05 99
 Wólka Szczecka 146 1595,49 9

 

2. ŚRODOWISKO  PRZYRODNICZE,  UWARUNKOWANIA 
OCHRONNE

2.1. Środowisko, podłoże geologiczne, rzeźba 
Obszar  gminy  Gościeradów  charakteryzuje  się  wysoką  atrakcyjnością  i  bogactwem 

zasobów przyrody o stosunkowo niewielkim stopniu przekształcenia szaty roślinnej. O randze 

(europejskiej, krajowej) walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy, świadczy położenie w 

Krajowej  Sieci  Ekologicznej,  stanowiącej  fragment  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej 

EECONET i sieci ekologicznej NATURA 2000, które obejmują główne europejskie ostoje 

przyrody, a także usytuowanie w regionalnym systemie obszarów chronionych. Zgodnie z 

przyjętymi  przez  kraje  Unii  Europejskiej  kryteriami  o  walorach  przyrody  ożywionej  i 

nieożywionej,  decydują:  liczba gatunków roślin i  zwierząt  o  podstawowym znaczeniu dla 

dziedzictwa  przyrodniczego  Europy  oraz  bogactwo  siedlisk.  Natomiast  o  charakterze 

walorów  świadczą  formy  ochrony,  ustanawiane  i  projektowane  ze  względu  na  wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Model  struktury  przyrodniczej  gminy  odzwierciedla  główne  cechy  południowo  - 

zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, a zwłaszcza zróżnicowanych fizjograficznie Wzniesień 

Urzędowskich  oraz  jednego  z  większych  subregionów  Kotliny  Sandomierskiej  –  tzw. 

Równiny  Biłgorajskiej.  Wyraźnie  jest  uwarunkowany  regionalnym  i  lokalnym  systemem 

ekologicznym. 

       Niewątpliwie  bogactwo  i  zróżnicowanie  biotyczne  gminy  tworzą  podstawę 

stabilności struktury przyrodniczej i krajobrazu w obszarze gminy.

2.2. Wody powierzchniowe, sieć wodna, zagrożenie 
powodziowe
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Wody podziemne

Wody podziemne  występują  w utworach  jurajskich,  kredowych,  trzeciorzędowych  i 

czwartorzędowych. Głębokości zwierciadła wody podziemnej wahają się od kilku metrów do 

60 m w partiach wierzchowin (Kamienna Góra). Średnie głębokości wynoszą 20 m.

Północna część gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 406 o nazwie Lubelski GZWP. 

Rzeki

  Gmina leży w dorzeczu Sanny i jej prawobrzeżnych dopływów Tuczyna i Karasiówki. 

Sieć rzeczna  tej części  Lubelszczyzny jest najrzadsza w regionie.   W systemie podziału 

hydrograficznego  za  główną  rzekę  należy  uznać   Sannę  (prawobrzeżny  dopływ  Wisły), 

przepływającą przez tereny leśne gminy na odcinku ok. 2 km. Na 8 km biegu rzeki (od ujścia) 

przyjmuje Karasiówkę, a na 6,8 km rzekę Tuczyn.  Najważniejszą rzeką gminy jest Tuczyn. 

W gminie brak jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych.

W gminie Gościeradów występują  źródła  podzboczowe i  dolinne,  koncentrujące  się 

głównie w dolinie Tuczyna. Największe źródło o wydajności 42,5 l/s występuje w Mniszku-

Łanach. 

Na terenie gminy znajdują się również: kompleksy stawów „Zawólcze” (o powierzchni 

ok.  150 ha),  na południe od wsi Szczecyn i  Wólki  Szczeckiej,  mniejsze stawy w dolinie 

Tuczyna - w  rejonie Liśnika Dużego (ok. 15,22 ha i 1, 50 ha), Wólki Gościeradowskiej (2,00 

ha),  Gościeradowa (2,67  ha  i  1,10  ha),  Łanów i  Mniszka  oraz  małe  zbiorniki  wodne na 

pozostałym  obszarze  gminy  (sadzawki,  oczka  wodne),  służące  celom  hodowlanym, 

rekreacyjnym  i  ekologicznym.  Łączna  powierzchnia  stawów  w  obszarze  gminy  wynosi 

143,12 ha.

2.3. Klimat
Typ klimatu określa się  jako umiarkowano-kontynentalny, kształtowany  przez masy 

powietrza polarno-morskiego.  Średnia temperatura roku wynosi  7,8 oC; dla najzimniejszego  

miesiąca  (stycznia)  -  2,8  oC,  a  dla  najcieplejszego  (lipca)  +18,8  oC.  

Długość  okresu  wegetacyjnego  wynosi  218  dni,  okres  bezprzymrozkowy  180  dni. 

Przeważają  wiatry  zachodnie  i  południowo-zachodnie.  W  gminie  zaznacza  się  ubóstwo 

opadów.  Średnia  roczna  opadów  wynosi  520  mm,  charakterystyczne  są  częste  opady 

gradowe.  Trwałość  okrywy  śniegowej  określana  jest  na  ok.  60  dni.  Gmina  jest 
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uprzywilejowana pod względem  klimatycznym. Wyróżnia się jedną z największych ilości dni 

z optymalną dla człowieka temperaturą powietrza (43 dni) i najdłuższym  na Lubelszczyźnie 

okresem  lata  (średnio  102  dni).  Łagodność  klimatu  sprzyja  intensywnym  uprawom 

sadowniczym i warzywniczym. Na podkreślenie zasługuje  również przewaga  typów  pogody 

wyżowej, bardzo korzystnej dla człowieka. 

2.4. Zanieczyszczenia środowiska
Środowisko przyrodnicze gminy odznacza się stosunkowo małym stopniem degradacji, 

wynika  to  głównie  z  braku  obiektów  przemysłowo-składowych.  Najbardziej  widoczne  w 

krajobrazie  są  przekształcenia  związane  z  eksploatacją  surowców  mineralnych.  Powstałe 

wyrobiska  są  miejscem  nielegalnych  wysypisk  śmieci,  w  których  znajdują  się  także 

opakowania  po  środkach  chemicznych.  Zachodzące  procesy  gnilne  mogą  spowodować 

skażenie gleby i wód podziemnych. Miejscem składowania opadów są także obrzeża lasów. 

Zanieczyszczenia i ścieki z terenu gminy wpływają bezpośrednio do wód płynących lub do 

gruntu.  Wody  otwarte  na  terenie  gminy  posiadają  stopień  zanieczyszczeń  obniżający  ich 

przydatność dla celów rekreacyjnych.

2.5. Fauna i flora
Na terenie gminy występuje duże bogactwo flory i fauny. Jest on szczególnie bogaty w 

gatunki roślin naczyniowych, stwierdzono występowanie tu aż 773 gatunków, 70 z nich są to 

tzw. gatunki „specjalnej troski”, z której to liczby 27 to gatunki zagrożone na Lubelszczyźnie. 

Różnorodności  gatunkowej  dorównuje  różnorodność  zbiorowisk  roślinnych.  W  gminie 

występuje 80 zespołów i zbiorowisk roślinnych. Aż 28 gatunków flory jest objętych ścisłą 

ochroną  prawną,  11  gatunków  ochroną  częściową,  a  10  gatunków  należy  do  lokalnie 

rzadkich. Rzadkie i chronione gatunki roślin niemal wyłącznie występują w lasach na terenie 

całej gminy.

        Dla fauny, największe znaczenie ze względu na dużą powierzchnię mają lasy. W 

części północnej dominują ptaki typowe dla grądów, natomiast w części południowej, gdzie 

przeważają bory, bogactwo gatunkowe jest mniejsze. Do najciekawszych gatunków leśnych 

należą  ptaki  z  grupy  drapieżnych.  W  granicach  dwóch  obwodów  łowieckich 

zinwentaryzowano:  43  jelenie,  230  saren,  22  dziki,  80  lisów,  25  borsuków,  40  kun,  35 

jenotów, 170 zajęcy, 120 bażantów, 350 kaczek (informacje z Nadleśnictwa Gościeradów). 

Na uwagę zasługuje liczne występowanie borsuka na terenie leśnictwa Salomin.

      Z  terenów  polnych  najcenniejszy  pod  względem  ornitologicznym  jest  rejon 

Kamiennej  Góry,  gdzie  występują:  białobrzydka,  srokosz,  kląsawka  i  gąsiorek.  Z  kolei 
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biotopy  dolinne:  łąkowe  i  zaroślowe  sprzyjają  wielu  drobnym  gatunkom  śpiewającym. 

Natomiast największą różnorodnością gatunkową odznacza się awifauna związana z łąkami i 

stawami położonymi na południe od Wólki Szczeckiej. Na stawach „Zawólcze” utrzymuje się 

wiele gatunków lęgowych m.in. perkozek, perkoz dwuczuby, bąk, łabędź niemy, krzyżówka i 

inne.  Stawy  stanowią  również  żerowisko  dla  bociana  czarnego,  czapli  siwej,  śmieszki, 

kobuza,  kilku  gatunków  rybitwy.  Bliskie  Wiśle  położenie  stawów  (7  km)  sprawia,  że 

stanowią one również miejsce odpoczynku dla będących na przelotach gatunków ptaków. 

Najcenniejsze  pod  względem  ornitologicznym  są  łąki  rozciągające  się  na  południe  od 

Szczecyna w kierunku lasów. Obfitują w kilka rzadkich gatunków łąkowych m.in. derkacza, 

błotniaka stawowego, przepiórkę, wronę siwą, bociana białego. Z pozostałych grup zwierząt 

na uwagę zasługują ssaki m.in. notowane są tu gatunki chronione: wilk, wydra i bóbr (na 

Sannie i Karasiówce). 

       Wśród zwierząt na szczególną uwagę zasługują ptaki:  6 gatunków należy do 

rzadkich o ograniczonym zasięgu występowania, 17 gatunków do gatunków nielicznych, 1 

gatunek (derkacz) zagrożony jest w skali globalnej, 3 gatunki (bocian biały, ortolan,  lerka) są 

zagrożone w skali europejskiej, 2 gatunki (bocian czarny i bielik) są traktowane jako rzadkie 

w Europie  i  również  2  (bąk  i  bielik)  są  umieszczone  w Polskiej  Czerwonej  Księdze.  W 

przeciwieństwie do roślin rzadkie i chronione gatunki zwierząt (ptaków, ssaków, płazów i 

gadów) występują równomiernie na terenie gminy. W odniesieniu do ptaków na wyróżnienie 

zasługują dwa obszary:

• rejon  Kamiennej  Góry,  gdzie  unikatowość  siedlisk  sprawia,  że  kilka  gatunków 

występuje  tu na jedynych stanowiskach w gminie,

• stawy Zawólcze, stanowiący największy w gminie biotop ptaków wodno-błotnych.

Ponadto zwraca uwagę miejsce gniazdowania czapli siwej w rejonie Wólki Szczeckiej.

      

2.6. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 
 Na  walory  krajobrazowe  gminy  składają  się:  zróżnicowanie  przestrzenne  układów 

krajobrazowych,  liczne  osobliwości  przyrody  nieożywionej,  a  także  duża  atrakcyjność 

wizualna  elementów  krajobrazowych.  Najefektowniejsza  krajobrazowo  jest  strefa 

krawędziowa Wyżyny Lubelskiej, rozciągająca się od wsi Mniszek po Szczeckie Doły. W 

obrębie  tej  strefy  atrakcyjność  krajobrazowi  przydaje  bardzo  bogata  gatunkowo  i 

zróżnicowana  przestrzennie  szata  roślinna.  W  obszarze  tym  koncentrują  się  istniejące  i 

projektowane obszary  chronione  z  leśno-krajobrazowym rezerwatem przyrody  „Szczeckie 
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Doły”.  Dla  krajobrazów  wierzchowinowych,  które  zajmują  największą  powierzchnię  w 

gminie,  charakterystyczne  są  kompleksy  leśne  o bardzo urozmaiconej  linii  brzegowej  i  z 

wieloma śródleśnymi polanami, a także głęboko wcinające się w poziom wierzchowinowy 

doliny  rzeczne.  Lesisty  krajobraz  Równiny  Biłgorajskiej  urozmaicają  wydmy  i  wały 

wydmowe.  Znaczącym  elementem  krajobrazu  są  również  stawy  na  południe  od  Wólki 

Szczeckiej. Skupiskami osobliwości świata roślinnego i zwierzęcego są liczne tu mokradła.

          Pod  względem wizualnym szczególną  uwagę  zwraca  Kamienna  Góra  – 

najwyższy w gminie punkt widokowy. Najwięcej punktów widokowych związanych ze strefą 

krawędziową Wyżyny Lubelskiej  występuje wzdłuż doliny Tuczyna.  Za strefę  ekspozycji 

krajobrazowej można uznać drogę krajową nr 74 na niemal całej długości w granicach gminy. 

           

2.7. Tereny  leśne 
 Lasy i grunty leśne obejmują 42,8 % powierzchni gminy. Lasy państwowe stanowią 

95% ogólnej wielkości zasobów leśnych wynoszących 6 790 ha. Lasy prywatne zajmują ok. 

500  ha.  Zdecydowanie  największą  powierzchnię  zajmuje  grąd  w  serii  żyznej  odmiany 

małopolskiej z udziałem buka i jodły, grąd w serii ubogiej i zdegradowane formy dąbrowy 

świetlistej. Lasy mieszane znajdują się na większej części obszaru gminy. Na południe od 

Mniszka i Szczecyna występują zróżnicowane wilgotnościowo fitocenozy borowe rozwijające 

się na siedliskach borowych. Najmniejsze powierzchnie zajmuje łęg olchowy odpowiadający 

pod względem przyrodniczo-leśnym olsom i lasom łęgowym, występujący w dolinach rzek. 

Do  największych  kompleksów  leśnych  należą  lasy:  Gościeradowski,  Dąbrowa,  Zaborze, 

Marynopolski i Salomiński. Kompleksy leśne charakteryzują się urozmaiconą linią brzegową 

ich stan zdrowotny i sanitarny jest na ogół dobry.

2.8. Gleby

Na terenie  gminy występuje  duże  zróżnicowanie  pokrywy glebowej.  Wynika  ono z 

różnorodności przypowierzchniowych utworów geologicznych tworzących skałę macierzystą 

gleb.  W północno-zachodniej  części  gminy dominują  gleby brunatne,  w centralnej  części 

wśród typów gleb przeważają rędziny. W południowej, nizinnej części gminy panują gleby 

rdzawe.  Najbardziej  korzystne  właściwości  fizyczne  i  wodne  posiadają  gleby  płowe  w 

kompleksie  z  glebami  brunatnymi  wyługowanymi,  wytworzone  z  lessów  i  utworów 

lessopodobnych.  Dominują  one  na  wschód  od  doliny  rzeki  Tuczyn  i  odznaczają  się 

największą produktywnością, ale są podatne na erozję wodną. Na zachód od doliny Tuczyna 
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dominują  bielice  wykształcone  z  piasków  słabogliniastych  i  gliniastych.  Na  rozległych 

poziomach wierzchowinowych i ich zboczach przeważają rędziny, najczęściej wytworzone z 

wapieni i margli kredowych, rzadziej (Kamienna Góra) z wapieni mioceńskich. Na Równinie 

Biłgorajskiej  panują  gleby  bielicowe  wytworzone  z  piasków  luźnych,  zaś  w  dolinach 

rzecznych  występują  mady,  które  ze  względu  na  silne  spiaszczenie  odznaczają  się  niską 

przydatnością rolniczą. Pod względem bonitacyjnym, największą powierzchnię zajmują gleby 

w klasie trzeciej i czwartej. Gleby na terenie gminy są w większości korzystne dla produkcji 

rolnej. Wartość najlepszych z nich, gleb lessowych obniża duża podatność na erozję.

2.9. Surowce  mineralne
 Na terenie  gminy występują następujące kopaliny:  wapienie  rafowe,  opoki,  margle 

kredowe, piaski budowlane, iły. Najważniejszym surowcem mineralnym gminy są fosforyty. 

Ich  złoże  o  nazwie  „Gościeradów”  jest  udokumentowane  pomiędzy  Annopolem  a 

Gościeradowem.  Zainteresowanie  przemysłu  mogą  wzbudzić  opoki,  margle  i  wapienie 

kredowe w złożu Księżomierz – Mniszek, Gościeradów. Liczne są ślady ich eksploatacji w 

rejonie Kamiennej Góry. 

3. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

3.1. Walory turystyczne gminy 
Gmina  Gościeradów położona  jest  na  pograniczu  dwóch  dużych  rejonów fizyczno-

geograficznych Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Jest gminą typowo rolniczą, 

gdzie lasy stanowią 43% powierzchni,  bogatą w zabytki i  miejsca historyczne, rezerwaty, 

pomniki i przyrody.

Ze  względu  na  wybitne  walory  i  zasoby  przyrodniczo-krajobrazowe  planuje  się 

turystyczne wykorzystanie gminy Gościeradów.

Obecnie dostępne są następujące bazy noclegowe:

• W Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie – 10 miejsc

• W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. ST. Reymonta w 

Wólce  Gościeradowskiej  (były  internat)  –  100  miejsc  z  możliwością 

zamówienia posiłków.

Istnieje również na terenie Leśnictwa Marynopole ścieżka edukacyjna piesza „Rezerwat 
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Marynopole” o długości 4 km, przez rezerwat buka „Szczeckie Doły” przebiega część ścieżki 

rowerowej (6 km) Zdziechowice – Chwałowice.

Planuje się utworzenie baz noclegowych w byłej Szkole Podstawowej w Marynopolu 

(około  30  miejsc  z  możliwością  zamówienia  posiłków)  oraz  w  nowo oddanym budynku 

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Szczecynie  (około  20  miejsc),  jak  również  pól 

namiotowych w miejscowościach Marynopole, Wólka Gościeradowska, Łany, Księżomierz. 

Z uwagi na powyższe proponuje się utworzenie tras rowerowych obejmujących praktycznie 

teren całej gminy:

• Trasa przebiegająca na południe od drogi krajowej nr 74 (teren projektowanego 

Gościeradowskiego  Parku  Krajobrazowego),  obejmująca  miejscowości 

Marynopole,  Wólka  Gościeradowska,  Gościeradów  Ukazowy  -  Zastawie, 

Gościeradów Plebański, Łany, Mniszek, Szczecyn, Salomin o długości około 25 

km,  oraz  obejmująca  dodatkowo  miejscowości  Liśnik  Duży,  Liśnik  Duży 

Kolonia, Kolonia Gościeradów, Wólka Szczecka,

• Trasa przebiegająca na północ od drogi krajowej nr 74, obejmująca Księżomierz 

Gościeradowską,  Księżomierz  Kościelną,  Aleksandrów,  Aleksandrów  Osady, 

Księżomierz Dzierzkowską, Liśnik Duży, Zimnowody o długości około 22 km 

oraz obejmująca dodatkowo Gościeradów Ukazowy.

Planuje  się  również  utworzenie  szlaków  pieszych  ukazujących  ciekawe  miejsca 

historyczne, przyrodnicze oraz piękno krajobrazu. Biorąc pod uwagę powyższe, planuje się 

utworzenie punktów widokowych w miejscowości Suchodoły, Szczecyn – Kamienna Góra, 

Gościeradów Ukazowy – miejsce niedoszłej  budowy w czasie II wojny światowej bunkra 

obronnego. Planuje się również utworzenie centrum edukacji regionalnej połączonego z izbą 

pamięci.

Niebawem dostępne będą gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Łany.

Do głównych walorów turystycznych gminy należy jej  położenie w projektowanym 

Gościeradowskim Parku Krajobrazowym, w sąsiedztwie Kraśnickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu a także w sąsiedztwie planowanego Parku Krajobrazowego „Małopolski Przełom 

Wisły”. Obszar ten tworzy szerokie możliwości stworzenia atrakcyjnego i zróżnicowanego 

programu turystycznego.

Atrakcją  turystyczną  gminy  są  występujące  na  jej  terenie  zabytki.  Należą  do  nich: 
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pozostałości zespołu dworskiego z pocz. XX w (Wólka Gościeradowska – zachowane dawna 

obora,  stajnia  i  czworak  dworski  oraz  tzw.  dwór  z  pozostałością  założeń  parkowych), 

neogotycki  kościół  parafialny  z  pocz  XX.w  –  Gościeradów  Plebański,  dzwonnica  w 

Księżomierzy z XIX w. oraz licznie zachowane obiekty użyteczności publicznej, obejmujące: 

budynek sądu gminnego, budynek plebani, budynek wikarówki itp. dawne szkoły – Liśnik 

Duży, Księżomierz, Szczecyn.

       Najlepiej zachowanym zabytkiem jest zespół pałacowo-parkowy w Gościeradowie 

Folwarku.  Dwukondygnacyjny  pałac  wzniesiony  pod  koniec  XVIII  w.  przez  starostę 

mszczonowskiego  Eligiusza  Prażmowskiego,  reprezentuje  typ  założenia  barokowego. 

Przypuszcza się, że założenia parkowe powstało równolegle z budową pałacu. Pałac wraz z 

całym  majątkiem  na  mocy  testamentu  zmarłego  bezpotomnie  w  1894  r.  Eligiusza 

Suchodolskiego  (wnuka  Prażmowskiego)  przeszedł  w  roku  1904  r,  w  posiadanie 

Warszawskiego  Towarzystwa Dobroczynności.  W roku  1949  pałac  został  adaptowany  na 

Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze. Obecnie pałac jest własnością Skarbu Państwa, 

w zarządzie Starostwa Powiatowego w Kraśniku i mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej 

im. E. Suchodolskiego.

        Licznie reprezentowane są dobra kultury architektury ludowej. Na terenie gminy 

znajduje się kilkadziesiąt kapliczek przydrożnych i krzyży, nie tylko wiekowych, ale również 

współczesnych zasługujących na uwagę. Najliczniej występują kapliczki z figurkami Matki 

Boskiej i krzyże. Ponadto warto wymienić kuźnię w Wólce Gościeradowskiej i Księżomierzy.

  W  gminie  znajdują  się  3  czynne  cmentarze  parafialne  rzymsko-katolickie  –  w 

Gościeradowie, Ksieżomierzy (objęte pośrednią ochroną konserwatorską) i nowozałożony w 

Liśniku  Dużym.  Pozostałe  to  cmentarze  zamknięte  (2  cmentarze  wojenne  z  I  wojny 

światowej), miejsca pamięci – zbiorowe mogiły z II wojny światowej (Szczecyn, Salomin, 

Liśnik Duży) oraz pomniki.

4. ZASOBY KULTUROWE 

4.1. Biblioteki
Sieć bibliotek publicznych Gminy Gościeradów tworzą Gminna Biblioteka Publiczna 

usytuowana w Gościeradowie Folwarku oraz biblioteki szkolne, które w miejscowościach: 

Księżomierz,  Liśnik  Duży  działalność  Szczecin  udostępniają  zbiory  również  dorosłym 

mieszkańcom wsi.
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Skuteczna  działalność  biblioteki  jako  placówki  organizującej  i  upowszechniającej 

czytelnictwo, w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu wystarczająco liczbowo i dobrze 

skompletowanego  księgozbioru.  Księgozbiór  biblioteki  liczy  12  590  woluminów.  W 

strukturze  zbiorów  biblioteki  znajduje  się  literatura  dla  wszystkich  grup  czytelniczych. 

Bardzo  ważnym  działaniem  biblioteki  jest  prowadzenie  działalności  informacyjnej.  Do 

podstawowych  elementów  warsztatu  informacyjnego  należy  księgozbiór  podręczny,  który 

składa się z encyklopedii, słowników, atlasów, albumów, książek z poszczególnych dziedzin 

wiedzy.

Podstawowym miernikiem  efektywności  oddziaływania  biblioteki  jest  jej  społeczny 

zasięg. W 2003 r. biblioteka zarejestrowała 534 czytelników, ilość wypożyczeń w ciągu roku 

wyniosła 12 618.

Ważnym zadaniem biblioteki jest także popularyzowanie zbiorów oraz rozbudzanie i 

kształtowanie  nawyków  czytelniczych,  czemu  służy  działalność  kulturalno  –  oświatowa 

(organizowanie wystaw, lekcji bibliotecznych).

Z  obserwacji  wynika,  że  najliczniejszą  grupą  uczestników  różnych  form  edukacji 

czytelniczej  i  kulturalno  -  oświatowej  stanowią  dzieci  i  młodzież.  Biblioteka  posiada 

wyposażenie komputerowe, 3 stanowiska z dostępem do Internetu. Dzięki temu jest placówką 

jeszcze bardziej atrakcyjną, w której można uzyskać aktualne informacje z każdej dziedziny. 

4.2. Świetlice
Na terenie gminy działa świetlica środowiskowa obejmująca swoim oddziaływaniem 

dzieci  i  młodzież  potrzebującą  opieki.  Pomieszczenie  świetlicy  służy  także  jako  miejsce 

spotkań osób starszych zrzeszonych w Klubie Seniora.

4.3. Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP z tego:

§OSP Gościeradów będącą w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

39
30

2 Samochody 
pożarnicze

Star 244, Lublin III, Żuk-A156

3 Sprzęt ratowniczy Pompa szlamowa 35-S, motopompa PO-5 1szt. i PO-3 
1szt., pompa pływająca MEDIUM 4,5 HP, aparaty 
ciśnieniowe tlenowe kpl-4, alarmowanie selektywne, piła 
spalinowa do betonu i stali oraz drewna STIHL, agregat 
prądotwórczy wraz z oświetleniem
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§OSP Liśnik Duży
Lp

1  Liczba członków
 w tym czynnych

36
24

2 Samochody 
pożarnicze

Star 244, Lublin II

3 Sprzęt ratowniczy Motopompa PO-5 1szt. i PO-3 1szt., pompa pływająca 
NIAGARA M-4/2 

§OSP Księżomierz

1  Liczba członków
W tym czynnych

41
29

2 Samochody 
pożarnicze

Star A-29

3 Sprzęt ratowniczy Motopompa PO-3  2szt., pompa pływająca „Żabka”, 
alarmowanie selektywne

§OSP Wólka Gościeradowska
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

33
15

2 Samochody 
pożarnicze

Star 660

3 Sprzęt ratowniczy Motopompa PO-5 1szt. oraz PO-3 1szt.

§OSP Szczecyn
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

34
29

2 Samochody 
pożarnicze

Star 26

3 Sprzęt ratowniczy motopompa PO-3 2szt

§OSP Suchodoły
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

33
20

2 Samochody 
pożarnicze

Żuk A-13

3 Sprzęt ratowniczy motopompa PO-5 1szt PO-3 1 szt.

§OSP Aleksandrów
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

34
24
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2 Samochody 
pożarnicze

Żuk A-156

3 Sprzęt ratowniczy motopompa PO-3 1szt.

§OSP Salomin
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

17
15

2 Samochody 
pożarnicze

Żuk A-15

3 Sprzęt ratowniczy motopompa PO-5 1szt.

§OSP Marynopole
Lp

1  Liczba członków
W tym czynnych

18
16

2 Samochody 
pożarnicze

Star 660

3 Sprzęt ratowniczy motopompa PO-5 1szt.

 

4.4. Kultura fizyczna
Na  terenie  Gminy  Gościeradów  działa  Ludowy  Klub  Sportowy  w  Gościeradowie 

posiadający sekcje piłki nożnej.

Stadion sportowy z budynkiem szatni znajduje się w Gościeradowie. Ponadto na terenie 

gminy istnieją boiska sportowe, trawiaste przy Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w 

Gościeradowie, Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, Zespole Szkół im. Janiny 

Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku, Publicznej 

Szkole Podstawowej w Szczecynie.

Do gminnych obiektów sportowych należą również sale gimnastyczne w:

•Publicznym Zespole Szkół i Przedszkola w Gościeradowie – sala gimnastyczna 
o wymiarach 18 m x 10 m 
• Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu – sala gimnastyczna o 
wymiarach 21,32 m x 10,95 m
• Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej  w Liśniku Dużym – zastępcza sala 
gimnastyczna o wymiarach 5,8 m x 11,5m, 
• Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku – sala pingpongowa o wymiarach 
8 m x  22m
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III. LUDNOŚĆ I ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Głównym  czynnikiem  kształtujących  się  procesów  rozwojowych  w  gminie  są  jej 

mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy Gmina Gościeradów liczy 7585 mieszkańców, w tym 3747 

kobiet i 3848 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 48,6 osób/km2.

Analizując  strukturę  ludności  Gminy  Gościeradów według  kryterium  płci,  można 

zauważyć wśród mieszkańców niewielką przewagę mężczyzn. W 2002 roku w gminie było 

3747 kobiet, co stanowi 49,4 % wszystkich mieszkańców. 

Tabela 3. Podstawowe dane o Gminie Gościeradów na tle powiatu Kraśnickiego

Gmina
Powierzchnia 

ogółem 
w km2

Ludność

ogółem Saldo 
migracji

Przyrost 
naturalny na 1 km2

Annopol 151,1 9557 -28 -25 63
Dzierzkowice 86,8 5390 -9 -26 62
Gościeradów 158,6 7446 19 0 47
Gmina Kraśnik
Miasto Kraśnik

105,4
25,3

43429
36463

-15
-179

-19
47

1442
66

Szastarka 73,5 6318 -16 -17 86
Trzydnik Duży 104,7 7118 -3 -21 68
Urzędów 119,1 8848 34 -34 74
Wilkołaz 81,9 5600 21 -15 68
Zakrzówek 99,1 7168 -35 -17 72
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Wykres 1 Powierzchnia Gminy Gościeradów na tle innych gmin powiatu Kraśnickiego

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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liczba ludności [tys]

Wykres 2 Ludność Gminy Gościeradów na tle innych gmin powiatu Kraśnickiego
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Wykres 3 Gęstość zaludnienia Gminy Gościeradów na tle innych gmin powiatu Kraśnickiego

Pod względem ludności gmina zajmuje 4 miejsce w powiecie. W powiecie największą 

gęstość zaludnienia mają gminy Szastarka, Urzędów i Zakrzówek.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem demograficznym, które występuje w powiecie, jest 

ujemny  przyrost  naturalny.  Gmina  Gościeradów  znajduje  się  na  1  miejscu  w  powiecie 

kraśnickim pod względem przyrostu naturalnego ze wskaźnikiem 0 (dane z 2003 roku).

Strukturę  wiekową  mieszkańców  Gminy  Gościeradów  na  tle  innych  gmin  powiatu 

przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności gminy wg wieku na tle innych gmin powiatu

Gmina wiek 
przedprodukcyjny

wiek 
produkcyjny

wiek 
poprodukcyjny Razem

Annopol 2397 5265 1895 9557
Dzierzkowice 1312 3075 1003 5390
Gościeradów 1880 4179 1387 7446
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Gmina Kraśnik
Miasto Kraśnik

9693
7918

27070
23012

6666
5533

43429
36463

Szastarka 1525 3499 1294 6318
Trzydnik Duży 1685 4045 1388 7118
Urzędów 2134 5008 1706 8848
Wilkołaz 1331 3237 1032 5600
Zakrzówek 1664 3930 1574 7168

Źródło: GUS 2003

Struktura  wiekowa  mieszkańców  gminy  jest  jednym  z  najważniejszych  czynników 

rozwojowych tego terenu. W gminie Gościeradów struktura wiekowa ludności jest korzystna. 

W roku 2002 w gminie tej było 4179 osób w wieku produkcyjnym (tj. 56 %), 1880 w wieku 

przedprodukcyjnym (tj.25,2%) oraz 1387 osób w wieku poprodukcyjnym (tj. 18,6 %).

2397

1312

1880

1775

1525

1685

2134

1331

1664

5265

3075

4179

4058

3499

4045

5008

3237

3930

1895

1003

1387

1133

1294

1388

1706

1032

1574

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Annopol

Gościeradów

Szastarka

Urzędów

Zakrzówek

liczba ludności

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

Wykres 4 Struktura ludności wg wieku w Gminie Gościeradów

2. MIGRACJE

Tabela 5. Migracje ludności Gminy Gościeradów na tle innych gmin powiatu.
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Gmina/miasto Przyrost naturalny Saldo migracji

na 1000 mieszkańców
Annopol -2,59 -2,92
Dzierzkowice -4,76 -1,66
Gościeradów 0 2,55
Gmina Kraśnik
 Miasto Kraśnik

-2,71
1,27

-2,15
-4,9

Szastarka -2,64 -2,53
Trzydnik Duży -2,96 -0,42
Urzędów -3,8 3,84
Wilkołaz -2,68 3,75
Zakrzówek -2,34 -4,88

Źródło: GUS Lublin 2003

3. RYNEK PRACY – BEZROBOCIE

3.1.  Pracujący i bezrobotni
W ostatnich latach w Gminie Gościeradów przy wzrastającej liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym i braku odpowiedniej dynamiki zatrudnienia istniejące zasoby siły roboczej są 

wykorzystywane w małym stopniu, a liczba osób pozostających bez pracy systematycznie 

wzrasta. Gmina Gościeradów jest gminą rolniczą, dlatego też zdecydowana część ludności 

czynnej zawodowo z jej terenu związana jest z rolnictwem.

Tabela 6. Pracujący w gospodarce narodowej

Gmina/miasto

Pracujący

ogółem
w tym

przemysł i 
budownictwo usługi rynkowe usługi 

nierynkowe
Annopol 724 247 201 264
Dzierzkowice 192 4 54 125
Gościeradów 433 38 68 267
Gmina Kraśnik
Miasto Kraśnik

471
10077

343
5749

28
1819

85
2467

Szastarka 250 45 27 176
Trzydnik Duży 303 3 74 220
Urzędów 510 29 130 328
Wilkołaz 219 3 68 139
Zakrzówek 338 9 94 235

Źródło: GUS Lublin 2003

W  Gminie  Gościeradów spośród  grupy  osób  czynnych  zawodowo  przeważająca  część 

ludności  pracującej  poza  rolnictwem  indywidualnym  znalazła  zatrudnienie  m.in.  w 
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przemyśle, instytucjach związanych z edukacją, ochroną zdrowia, a także w handlu, usługach 

i administracji. 

Znaczna część mieszkańców gminy pracuje poza nią, głównie w Kraśniku. 

Gościeradów jest  gminą  rolniczą,  dlatego  też  podstawą  utrzymania  większości  jej 

mieszkańców jest praca w gospodarstwach rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw, kłopoty 

ze zbytem płodów rolnych oraz spadek opłacalności gospodarstw rolnych zmuszają rolników 

do  szukania  innych  źródeł  dochodu.  Stąd  też  znaczna  część  mieszkańców  gminy 

posiadających gospodarstwa rolne pracuje zawodowo.

W gospodarstwach rolnych na terenie gminy pracuje łącznie ok. 1739 osoby. Większość 

z nich pracuje w gospodarstwach rolnych o powierzchni 1 – 5 ha.

•3.2.  Bezrobocie
Bezrobotnych z Gminy Gościeradów obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku. W 

rejonie jego działania utrzymuje się trudna sytuacja na rynku pracy. Rejon charakteryzuje się 

słabo rozwiniętym przemysłem, średnio rozwiniętym sektorem usług i dobrze rozwiniętym 

handlem. Istniejące duże i średnie zakłady pracy nie mogą stanowić źródła pracy dla większej 

liczby  bezrobotnych.  Niektóre  przedsiębiorstwa  w  ostatnim  czasie  generują  bezrobocie, 

zwalniając pracowników w ramach zwolnień grupowych. Bezrobocie jest najpoważniejszym 

problemem społecznym i gospodarczym w gminie.

Tabela 7. Bezrobotni w gminie Gościeradów na tle innych gmin powiatu (stan z 2003 r.)

Gmina/miasto Bezrobotni Bezrobotni
z prawem do zasiłku

ogółem w tym kobiety Ogółem
Annopol 904 415 77
Dzierzkowice 366 153 27
Gościeradów 572 235 21
Gmina Kraśnik
Miasto Kraśnik

428
2806

187
1363

43
277

Szastarka 398 179 27
Trzydnik Duży 420 204 30
Urzędów 500 203 36
Wilkołaz 318 139 22
Zakrzówek 383 177 23

Źródło: GUS Lublin 2003

W 2003 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku było zarejestrowanych 572 

bezrobotnych z terenu Gminy Gościeradów (w tym 235 kobiety) – stanowi to około 13,7% 

wszystkich mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym.
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Wśród bezrobotnych około 41% stanowią kobiety. Prawo do zasiłku posiadało w tym 

czasie  tylko  21  osób.  Bez  prawa  do  zasiłku  pozostawało  551,  czyli  około  96,3  % 

bezrobotnych.  Osoby  te  pozostają  na  utrzymaniu  współmałżonka,  rodziców,  ewentualnie 

dzieci, na które zostały przepisane gospodarstwa rolne.

O sytuacji bezrobotnych na rynku pracy decyduje przede wszystkim posiadane przez 

nich wykształcenie oraz wiek. Nie ulega wątpliwości, że im wyższy poziom wykształcenia 

posiadają  bezrobotni,  tym  lepsza  jest  ich  sytuacja  na  rynku  pracy  (i  odwrotnie).  Osoby 

najsłabiej edukacyjnie przygotowane do konkurowania o istniejące miejsca pracy mają coraz 

większe problemy z jej znalezieniem.

Bezrobocie w gminie ma charakter strukturalny, a sytuację pogarsza dodatkowo brak 

ofert pracy nie tylko w gminie, ale również w całym powiecie i regionie.

Głównymi  przyczynami  bezrobocia  w  Gminie  Gościeradów  są:  brak  miejsc  pracy, 

niskie  wykształcenie,  likwidacja  stanowisk  pracy,  zakończenie  prac  sezonowych, 

zniechęcenie  do  dalszego  poszukiwania  pracy  w  przekonaniu,  że  nie  ma  szans  na  jej 

znalezienie.

•3.3.  Źródła dochodów ludności
O  poziomie  życia  ludności  gminy  decyduje  w  dużej  mierze  poziom dochodów  jej 

mieszkańców, który uzależniony jest od aktywności gospodarczej gminy. Duży wpływ mają 

uzyskiwane dochody, zarówno z pracy najemnej, świadczeń emerytalnych i rentowych, jak 

również ze sprzedaży produktów rolnych i otrzymywanych zasiłków dla bezrobotnych. 

Grupy emerytów i rencistów posiadają własne źródła dochodu, ale często utrzymują się 

one na poziomie minimum socjalnego. 

Sytuacja osób w wieku produkcyjnym zatrudnionych w zakładach uspołecznionych lub 

prowadzących własną działalność gospodarczą określana jest jako średnia lub dobra.

Wśród osób w wieku produkcyjnym znajduje się grupa osób o statusie bezrobotnego z 

prawem do zasiłku lub bez tego prawa.

Ostatnia grupa ludzi o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej różnymi 

dysfunkcjami społecznymi, otrzymuje wsparcie z pomocy społecznej.

•3.4. Strefa gospodarcza
•3.4.1. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Gmina  Gościeradów jest  gminą  rolniczą.  W  gminie  nie  ma  większych  zakładów 

26



przemysłowych.

W Gminie Gościeradów funkcjonuje ogółem 275 podmiotów gospodarczych, z czego 

wszystkie w sektorze prywatnym:

•spółki prawa handlowego- 1
•spółki cywilne- 1
•osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- 272
•spółdzielnie- 1

Większe podmioty gospodarcze działające na terenie gminy:

1. Janusz i Jadwiga Kępińscy – Piekarnia –Cukiernia „Kępiński” 

– Gościeradów Ukazowy 21 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe In-Agra Sp z o.o. Gościeradów Ukazowy 

3. Zakład Usług Leśnych „Globus” – Jacek Malinowski –Gościeradów Folwark 78

4. Firma Usługowo Handlowa – Alicja Marzec – Księżomierz Kolonia 10 

5. Janusz Wójcik „GRANTPOL” – Gościeradów Ukazowy 120

6. Tomasz Pietrzyk, Piotr Pietrzyk „GRANIMEX” – Gościeradów Kolonia 16

Tabela 8. Podmioty zarejestrowane w systemie REGON w Gminie Gościeradów (Sekcje 
Europejskiej Klasyfikacji Działalności)

Sekcje Europejskiej Klasyfikacji Działalności  Gmina Gościeradów
Rolnictwo 11
Działalność produkcyjna 7
Budownictwo 43
Handel i naprawy 99
Hotele -
Transport i łączność 8
Obsługa nieruchomości i firm -
Ochrona zdrowia 1
Pozostałe 106
Ogółem 275
Źródło:GUS 2003

Tabela 9. Stopień zaspokojenia potrzeb na instytucje, zakłady i punkty usługowe, z których 
korzystają mieszkańcy Gminy Gościeradów. 

Lp. Wyszczególnienie Wystarczający Niewystarczający Brak w 
gminie

1. Poczty *
2. Banki *
3. Szkoły *
4. Ośrodki zdrowia *
5. Apteki *
6. Biblioteki *
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Lp. Wyszczególnienie Wystarczający Niewystarczający Brak w 
gminie

7. Domy Kultury *
8. Kościoły *
9. Telefony *

PUNKTY NAPRAWY
10. Sprzętu RTV *
11. Instalacji elektrycznej *
12. Gospodarstwa domowego *

PUNKTY USŁUGOWE
13. Budowlano-remontowe. *
14. Kowalskie, ślusarskie *
15. Mechaniki pojazdowej *
16. Tartaczne *
17. Szewskie *
18. Krawieckie *
19. Fryzjerskie *
20. Weterynaryjne *
21. Materiałów budowlanych *
22. Masarnie *
23. Piekarnie *
24. Przetwórstwo owoc-warz *
25. Przetwórstwo mleka *
26. Inne przetwórstwa *
27. Sklepy spożywcze *
28. Kioski z prasą *
29. Restauracje, bary *
30. Targowiska *
31. Stacje benzynowe *
32. Punkty sprzedaży obwoźnej *

PUNKTY SKUPU
33. Mleka *
34. Żywca *
35. Zbóż *
36. Ziemniaków *

Źródło: UG Gościeradów

 Wyposażenie Gminy  Gościeradów w usługi dla mieszkańców jest zróżnicowane, co 

obrazuje powyższa tabela. W większości miejscowości występują usługi elementarne takie 

jak:  sklepy,  punkty  sprzedaży  drobno  detalicznej,  zlewnie  mleka.  Posiadają  one  formy 

rozproszone,  a  swoim  usytuowaniem  nawiązują  do  osadnictwa  i  odbiorcy.  Natomiast 

placówki  usługowe,  takie  jak  apteka,  ośrodek  zdrowia,  szkoły,  sklepy  wielobranżowe 

zlokalizowane  są  głównie  w  Gościeradowie.  Tam  też  są  zlokalizowane  również  usługi 

administracji  publicznej  /Urząd  Gminy,  Policja,  Poczta/  oraz  administracji  gospodarczej 

(Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „SCh”). 

•3.4.2. Rolnictwo
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•
Gościeradów jest gminą o typowo rolniczym charakterze. Blisko 28,2% mieszkańców gminy 

utrzymuje się głównie z rolnictwa. Dominującymi gałęziami produkcji rolnej są produkcja 

roślinna i produkcja zwierzęca (hodowla bydła i trzody chlewnej).

Na terenie gminy we własnych gospodarstwach rolnych pracuje 1739 osoby, z czego 

55,8 % to mężczyźni i 44,2 % kobiety.

Głównymi  elementami  środowiska  przyrodniczego,  które  decydują  o  możliwościach 

rozwoju rolnictwa gminy są: gleby, klimat, warunki wodne i rzeźba terenu. 

Warunki klimatyczne sprzyjają gospodarce rolnej, czego przykładem jest długość 

okresu wegetacji roślin (210- 220 dni). Czynnikiem determinującym produkcję rolną są w 

ostatnich latach długotrwałe susze.
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Tabela 10. Powierzchnia i użytkowanie gruntów w gminie Gościeradów na tle innych gmin 
powiatu

Wyszczególnienie Powierzchnia

Użytki rolne

razem grunty 
orne sady

łąki i 
pastwisk

a
Lasy

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki

w ha
Annopol 15107 8492 6656 828 1007 3138 3477
Dzierzkowice 8681 5188 3999 762 427 1944 1549
Gościeradów 15856 7834 6844 310 680 6779 1243
Kraśnik 10536 4903 4177 529 197 3260 2373
Szastarka 7353 5615 4976 459 181 713 1025
Trzydnik Duży 10473 8329 7451 408 470 760 1384
Urzędów 11906 9209 6458 2288 464 1981 716
Wilkołaz 8186 6463 5856 346 261 899 824
Zakrzówek 9908 7857 7244 227 386 501 1550

grunty orne

sady

łąki i pastwiska

Lasy

Pozostałe grunty i
nieużytki

Wykres 5 Struktura użytkowania gruntów w gminie Gościeradów

W strukturze użytkowania ziemi największą powierzchnię zajmują użytki rolne, które w 

ogólnej powierzchni gminy stanowią 49,4 %, w województwie 62,8%, w kraju 59 %.

Lasy i grunty leśne zajmują 42,8% ogółu powierzchni gminy, województwo 22,5%, w 

kraju 28,5%. Pozostałe grunty i nieużytki 7,9%, w województwie 14,7 %, w kraju 12,5 %.

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 43,1% powierzchni, w 

województwie  49,8  %,  w  kraju  76,5%.  Trwałe  użytki  zielone  stanowią  4,2  %,w 

województwie 11% a w kraju 22,1 %%, oraz sady, które zajmują ok.3,9% użytków rolnych.



a.Użytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych

Tabela 11. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych w gminie 

Województwo lubelskie Gmina Gościeradów

ha % ha %
Powierzchnia ogółem 2511448 100 8360 100
Użytki rolne ogółem
w tym
grunty orne,
sady,
łąki,
 pastwiska.

1576416 62,8 7506

6548
310
446
202
401

89,8

78,3
3,7
5,3
2,4
4,8

Lasy i grunty leśne 565481 22,5 453 5,4

Źródło: GUS 2003

b.Struktura obszarowa gospodarstw rolnych
Struktura  obszarowa  indywidualnych  gospodarstw  rolnych  w  gminie  Gościeradów 

przedstawia się następująco:

Tabela 12. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie Gościeradów 

Indywidualne gospod. rolne o 
pow. użytków rolnych w ha

Województwo lubelskie Gmina Gościeradów

liczba gosp. % liczba gosp. %
Ogółem 329108 100 1651 100
do 1,0 82549 25,13 269 16,3

1.01 - 4,99 128132 38,93 807 48,9
5,00 - 9,99 82722 25,1 454 27,5

10,00 - 14,99 24775 7,52 85 5,1
15,00 i więcej 10930 3,32 36 2,2

Źródło: GUS 2002
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Wykres 6 Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie Gościeradów na tle województwa 
lubelskiego

Średnia powierzchnia  indywidualnego gospodarstwa rolnego w gminie  Gościeradów 

wynosi 5,1 ha, w województwie 6,1 ha, w Polsce 7,0 ha.

 Ze  struktury  obszarowej  indywidualnych  gospodarstw  rolnych  wynika,  że  udział 

gospodarstw małych, do 5 ha, wynosi w gminie 65 % ogółu gospodarstw, w województwie 

lubelskim 52 %. Natomiast udział gospodarstw średnich od 5 do 10 ha wynosi w gminie 27 

%. Łącznie w gminie Gościeradów ponad 92 % indywidualnych gospodarstw rolnych,  to 

gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych do 10 ha.

c.Struktura jakościowa gruntów
Gmina  Gościeradów  zaliczana  jest  do  obszarów  średnich  dla  produkcji  rolnej  w 

województwie  lubelskim.  Na  terenie  gminy  występuje  znaczne  zróżnicowanie  gleb  pod 

względem jakościowym.

Jakość gleb w indywidualnych gospodarstwach w gminie Gościeradów na tle jakości 

gleb w województwie lubelskim przedstawia się następująco:

Tabela 13. Struktura gleb pod względem jakościowym w gminie Gościeradów w zestawieniu z 
danymi z województwa  

Jakość gleb w gospodarstwach indywidualnych

Klasa gruntów Województwo lubelskie
w %

Gmina Gościeradów
w %
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Od I do III b 39,6 31,08
Od IV do IV b 36,0 31,57
Od V do VI z 24,4 37,35

Źródło: WBGiTR Lublin

W gminie Gościeradów sektor rolny i działalność gospodarcza okołorolnicza ma bardzo 

duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki, która ma 

znaczący wpływ na poziom rozwoju gminy i standard życia mieszkańców. Rolnictwo Gminy 

Gościeradów  charakteryzuje  się  stosunkowo  dużym  stopniem  towarowości  produkcji 

rolniczej.

Znaczna część indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzi działalność wyłącznie 

bądź  głównie  dla  zaspokojenia  potrzeb  konsumpcyjnych  rodzin  związanych  z  tymi 

gospodarstwami. Z ogólnej liczby 1382 gospodarstw rolnych /pow. 1 ha/ w gminie, wiele jest 

takich, które produkują wyłącznie na własne potrzeby, bądź głównie na własne potrzeby.

d.Struktura własności gruntów
W przedstawionej strukturze użytkowania gruntów 100% udziału we władaniu mają 

gospodarstwa indywidualne.

e.Struktura produkcji rolniczej w gminie
Produkcja roślinna

Główny kierunek produkcji  roślinnej  to  uprawa zbóż.  W zależności  od  klasy gleby 

uprawiane  są:  żyto,  mieszanki  zbożowe na glebach słabszych,  pszenica,  jęczmień,  buraki 

cukrowe na glebach żyznych. Szczególną rolę odgrywa w gminie uprawa tytoniu i gryki. Są 

miejscowości,  których  rolnicy  wyspecjalizowali  się  w  uprawie  tych  roślin.  Wynikło  to 

między  innymi  ze  szczególnego  mikroklimatu  sprzyjającego  ich  uprawie.  Ważne  są  też 

aspekty  ekonomiczne  –  uprawa  w/w  roślin  stanowi  główne  źródło  dochodów  wielu 

gospodarstw rolnych.     

Tabela 14. Szacunkowa powierzchnia zasiewów 

Rodzaj Powierzchnia w ha Udział %
zboża 4698 80,6
ziemniaki 310 5,3
buraki cukrowe 200 3,4
warzywa 60 1,1
pozostałe uprawy 561 9,6
RAZEM 5829 100

Źródło: UG
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zboża
ziemniaki
buraki cukrowe
warzywa
pozostałe uprawy

Wykres 7 Procentowy udział upraw w Gminie Gościeradów

Produkcja zwierzęca
Podstawowymi  gałęziami  produkcji  zwierzęcej  na  terenie  Gminy  Gościeradów  jest 

bydło i trzoda chlewna. Odgrywają one znaczącą rolę w produkcji rolniczej gminy.

Udział  produkcji  zwierzęcej  w  ciągu  ostatnich  10  lat  uległ  wielkim  przemianom 

zarówno pod względem wielkości jak i struktury hodowli. Prawie zupełnie zanikła hodowla 

owiec, znacznie obniżyło się pogłowie koni.

Hodowla zwierząt gospodarskich oraz ich struktura gatunkowa nie zawsze wykazuje 

związki z naturalnymi warunkami przyrodniczymi i strukturą zasiewów.

f.Organizacja obrotu towarami rolnymi
System dystrybucji płodów rolnych w Gminie Gościeradów jest rozwinięty w stopniu 

średnim. Informacja rynkowa jest niewystarczająca, z powodu rozproszonej i rozdrobnionej 

produkcji,  średnich kwalifikacji  zawodowych producentów rolnych, braku profesjonalnych 

umiejętności  marketingowych  oraz  braku  grup  producenckich,  rolnicy  nie  są  w  stanie 

zapewnić dostaw towaru na rynek w wystarczającej ilości, należytej jakości i jednorodności. 

Dlatego też rolnicy nie mogą sprostać konkurencji na rynku.

 W  Gminie  Gościeradów  nowoczesne  struktury  nie  wykształciły  się.  Dużą rolę 

odgrywają w tym względzie rynki hurtowe w Elizówce pod Lublinem i Sandomierzu, którego 
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konsekwencją  powinno  być  tworzenie  rynku  pierwotnego  w  gminie  w  postaci  grup 

producentów rolnych i ich związków.

g.Usługi na rzecz rolnictwa
Baza usługowa dla rolników z terenu Gminy Gościeradów jest niewielka. W gminie 

funkcjonują dwa młyny oraz dwie prywatne piekarnie.  W sumie w gminie znajdują się 2 

sklepy z  częściami  zamiennymi  do  maszyn rolniczych,  2  sklepy z  nasionami  i  środkami 

ochrony roślin oraz innymi potrzebnymi materiałami.

Doradztwo rolnicze na rzecz mieszkańców Gminy Gościeradów prowadzi Wojewódzki 

Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Lublinie  z  Placówką  Terenową  w  Kraśniku,  który 

oddelegował pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego specjalizujących się 

w ochronie roślin, ogrodnictwie i hodowli zwierząt. Udzielają oni porad lokalnym rolnikom. 

Pracownicy ci prowadzą m.in. doradztwo ekonomiczne, udzielają porad przy braniu kredytów 

oraz organizują szkolenia rolnicze w zakresie podnoszenia opłacalności działalności rolniczej 

(z  uwzględnieniem  zmian  kierunku  produkcji).  Pomagają  szukać  dodatkowych  źródeł 

dochodu dla gospodarstw rolnych, m.in. przez agroturystykę, przechowalnictwo, częściowe 

przetwarzanie  czy  konfekcjonowanie  produktów.  Dużo  uwagi  poświęcają  ochronie 

środowiska  przez  właściwe  stosowanie  środków ochrony  roślin,  przeglądy  opryskiwaczy, 

właściwe nawożenie i neutralizację ścieków komunalnych.

Jednym  ze  sposobów  tańszej  produkcji  i  tworzenia  większej  oferty  towarowej  jest 

organizacja  grup  producenckich.  Na  terenie  Gminy  nie  ma  zarejestrowanych  grup 

producenckich.

Instytucjami obsługującymi rolnictwo obok ODR są:

• Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Lublinie,  Oddział  w 

Kraśniku

• Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku

• Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – Grupa Terenowa 

w Kraśniku

• Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  Placówka  Terenowa  w  Janowie 

Lubelskim 
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4. EDUKACJA

4.1. Oświata
Na terenie Gminy Gościeradów funkcjonuje:

• 5 szkół podstawowych,

• 3 gimnazja,

• 2 przedszkola.

• 4 szkoły ponadgimnazjalne i 3 szkoły ponadpodstawowe

4.1.1. Szkoły Podstawowe
Sieć  placówek oświatowych dostosowana jest  do  sieci  osadniczej  gminy.  Publiczne 

Szkoły Podstawowe znajdują się w Gościeradowie, Księżomierzy, Liśniku Dużym, Mniszku, 

Szczecynie.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się. Powodem tego był wpływ 

niżu demograficznego.

Obecnie  szkoły  podstawowe  na  terenie  Gminy  Gościeradów  posiadają  45  sal 

dydaktycznych. Oznacza to, że na jedną salę dydaktyczną przypada ok. 16 uczniów. W roku 

szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych naukę pobiera 741 dzieci, a zatrudnionych 

jest 91 nauczycieli.

Szkoła
Liczba sal 

dydaktyczn
ych

Powierzchnia 
dydaktyczna

(m2)

Liczba 
uczniów

Liczba 
nauczycieli

Powierzchnia 
dydaktyczna 
przypadająca 
na 1 ucznia

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
Gościeradów 16 987 342 28 2,8
Księżomierz 8 383 131 15 2,92
Liśnik Duży 7 267 113 21 2,36
Mniszek 4 148,5 67 11 2,21
Szczecyn 8 272 60 11 4,6
Suchodoły 2 60 28 5 2,4
R A Z E M 45 2117,5 741 91 17,29

Istniejąca  sieć  szkół  zaspokaja  potrzeby  lokalowe.  Stan  techniczny  budynków  szkolnych 

utrzymuje się na średnim poziomie, natomiast poziom wyposażenia szkół jest zróżnicowany. 

Od 2 lat gmina prowadzi systematyczną modernizację i rozbudowę obiektów szkolnych oraz 
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urządzeń sportowych w miarę potrzeb technicznych i programowych.

W  ubiegłym  roku  oddany  został  do  użytku  budynek  szkoły  podstawowej  w 

miejscowości  Szczecyn,  który  zapewni  poprawę  warunków  nauczania  uczniów,  a  także 

stworzenie właściwego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. 

Zmniejszająca  się  liczba  uczniów  spowodowała  likwidację  Szkoły  Podstawowej  w 

Marynopolu.  Przewiduje  się  modernizację  budynku  szkoły  z  przeznaczeniem  na  usługi 

kulturalne oraz bazę turystyczną.

•4.1.2. Gimnazja

W wyniku reformy szkolnictwa przeprowadzonej w 1999 roku zostały powołane gimnazja. 
Na terenie Gminy Gościeradów działają 3 gimnazja:

•prowadzone przez Gminę Gościeradów:

•Publiczne Gimnazjum w Księżomierzy, do którego uczęszcza 54 uczniów uczących się w 3 
oddziałach

•Publiczne Gimnazjum w Liśniku Dużym, do którego uczęszcza 63 uczniów uczących się w 3 
oddziałach

•prowadzone przez Starostwo Powiatowe

•Publiczne Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej, do którego uczęszcza 229 uczniów 
uczących się w 9 oddziałach

 W roku szkolnym 2004/2005 naukę rozpoczęło w nich łącznie 346 uczniów.

•4.1.3 Szkoły ponadgimnazjalne
Absolwenci  szkół  podstawowych  mogą  podejmować  dalszą  naukę  w  szkołach 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie gminy Gościeradów.

Istotne  znaczenie  dla  pozycji  gminy  posiada  Zespół  Szkół  –  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego  w  Wólce  Gościeradowskiej,  który  poza  kształceniem  ogólnokształcącym, 

posiada szeroki profil kształcenia zawodowego. 

W skład Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:

Szkoły ponadgimnazjalne:

•Liceum Ogólnokształcące- 2 oddziały, 58 uczniów

•Liceum Profilowane Leśnictwa i Technologia Drewna- 2 oddziały, 53 uczniów
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•Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją- 2 oddziały, 65 uczniów

•Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego- 2 oddziały, 67 uczniów

Szkoły ponadpodstawowe:

•Liceum Agrobiznesu- 2 oddziały, 80 uczniów

•Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego- 2 oddziały, 88 uczniów

•Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 3 oddziały, 77 uczniów

Gimnazjum – 9 oddziałów, 229 uczniów

            W sumie w ośmiu szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół -CKU nauki pobiera 
746 uczniów w 18 oddziałach. Nauczycieli jest 54.

W gminie Gościeradów w ciągu ostatnich lat systematycznie rosła liczba absolwentów 

szkół  podstawowych,  którzy  podejmowali  dalszą  naukę  w  szkołach  średnich.  Potrzeby 

młodzieży w zakresie szkolnictwa średniego zaspokajane są głównie przez szkoły znajdujące 

się w Wólce Gościeradowskiej, Kraśniku, Janowie Lubelskim i Zaklikowie.

•4.1.4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Rangę ponadlokalną ma także Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, mieszczący się w 

zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Gościeradowie Folwarku.

Przebywa  w  nim  61  wychowanków  w  wieku  od  4  do  36  lat  z  upośledzeniem 

umysłowym.

•4.1.5. Przedszkola
•

W gminie funkcjonują 2 jednooddziałowe przedszkola w Gościeradowie i w Księżomierzy, 

do których uczęszcza łącznie 48 dzieci w wieku 3-6 lat. Ponadto, przy Szkołach 

Podstawowych istnieją oddziały przedszkolne.

Łącznie w 9 oddziałach opieką przedszkolną objętych jest 156 dzieci (40 % populacji w 

wieku 3-6 lat), z tego 108 dzieci to sześciolatki.

•4.2. Opieka społeczna
W ostatnich latach zmiany społeczo–gospodarcze, które zaszły w naszym kraju, niekorzystnie 

wpłynęły na poziom życia mieszkańców wsi.

Spowodowały  one  pogorszenie  sytuacji  materialnej  wielu  mieszkańców  Gminy 

Gościeradów. Obecnie pomoc społeczna zaczyna odgrywać coraz większą role w systemie 
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zabezpieczenia ludzi potrzebujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, bardzo 

często z powodu bezrobocia. 

W  gminie  Gościeradów  opiekę  społeczną  sprawuje  8  –  osobowy  zespół  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gościeradowie Realizuje on zadania własne i zlecone przez wojewodę, 

obejmujące świadczenia obligatoryjne i świadczenia fakultatywne. Pomoc udzielana jest ze 

względu na  długotrwałą  chorobę,  brak  możliwości  zatrudnienia,  brak uprawnień  do  renty 

rodzinnej.

Szczególną  opieką  objęte  są  rodziny  niepełne,  wielodzietne,  osoby  samotne  i 

bezrobotni. W 2003 roku udzielono pomocy 591 rodzinom z całej gminy. Na dożywianie w 

szkołach  w 2003 roku przeznaczono kwotę  52  200 zł.  świadcząc  pomoc dla  353 dzieci. 

Ośrodek udziela pomocy w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej i pracy socjalnej.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  otrzymuje  środki  od  wojewody  na  zadania  zlecone 

natomiast Rada Gminy przyznaje środki na zadania własne.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie na rok 2004 na zadania zlecone 

w zakresie  udzielania  świadczeń z  pomocy społecznej  wynosi  1.122.470 zł.  Rada Gminy 

przeznaczyła na realizację zadań własnych 247.745 zł.

•4.3. Służba zdrowia
O poziomie usług medycznych na terenie gminy decydują: liczba i wielkość placówek 

specjalistycznych, stan ich wyposażenia, zakres świadczonych przez nie usług medycznych 

oraz liczba personelu medycznego.

Na terenie Gminy Gościeradów znajdują się następujące placówki służby zdrowia:

1.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Refugium” w Gościeradowie Folwarku, 

Księżomierzy Gościeradowskiej i Liśniku Dużym

2.  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  –  „DEN-MED”  z  siedzibą  w  Kraśniku 

mający gabinety stomatologiczne w Liśniku Dużym, Księżomierzy Gościeradowskiej

3.  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Stomatologicznej  „STOM-ED”  w  Gościeradowie 

Folwarku

Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona mieszkańcom gminy w wystarczającym 

zakresie.  Porady  specjalistyczne  udzielane  są  na  podstawie  skierowań  do  poradni 

specjalistycznych w Kraśniku i Lublinie.

39



IV. STAN ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY

Infrastruktura techniczna  umożliwia  funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki 

gminnej.  Poziom infrastruktury technicznej mierzony różnymi wskaźnikami jest  jednym z 

ważniejszych wyznaczników poziomu rozwoju gminy.

1.  UKŁAD DROGOWO - KOMUNIKACYJNY

Na terenie Gminy Gościeradów istnieje 109 km dróg, w tym 49,5 km o nawierzchni 

utwardzonej, pozostałe są drogami gruntowymi. 

Do podstawowego układu dróg w gminie Gościeradów należą:

§ Drogi krajowe

Tabela 15 Wykaz dróg krajowych

Lp. Nr drogi Przebieg Długość 
odcinka(km)

Rodzaj 
nawierzchni

1. 74 GP Annopol - Kraśnik 17,5 Asfaltowa
Źródło: UG Gościeradów 2004

§ Drogi powiatowe o łącznej długości 57 km w tym 47,8 km o nawierzchni twardej.  ok. 
80% dróg powiatowych wymaga położenia nowej nawierzchni. 

Tabela 16. Wykaz dróg powiatowych

Lp. Nr drogi Przebieg
Długość 
odcinka 

[km]
Twarde Gruntowe

1. 2644 Bliskowice – Księżomierz 3,243 3,243 0,000

2. 2701 Wilkołaz-Urzędów-Ludmiłówka-
Annopol 6,710 6,710 0,000

3. 2706 Księżomierz – Gościeradów 5,020 5,020 0,000
4. 2705 Liśnik Duży – Księżomierz 5,100 5,100 0,000
5. 2711 Gościeradów – Kosin 6,370 6,370 0,000
6. 2712 Gościeradów – Wólka Szczecka 9,512 5,280 4,232
7. 2716 Wólka Gościeradowska – Trzydnik 5,337 5,337 0,000
8. 2714 Gościeradów – Zdziechowice 7,088 7,088 0,000
9. 2715 Budki Dolne – Zdziechowice 2,323 1,550 0,773
10. 2713 Zaklików – Borów 2,136 2,136 0,000
11. 2708 Huta – Księżomierz 3,895 0,000 3,895

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku  2004
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§Drogi gminne o łącznej długości 35 km, z czego odcinki o łącznej długości 21 km są 
drogami utwardzonymi. Pozostałe odcinki są drogami gruntowymi lub żużlowymi. 
Modernizacja tych dróg jest niezbędna w celu zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych 
kolonii i zagród. 

Tabela 17. Wykaz dróg gminnych 

Lp. Nr drogi Przebieg Długość 
odcinka [km]

Rodzaj 
nawierzchni

1. 108531 L Dzierzkowice Podwody- 
Suchodoły-Liśnik Duży

3,5 asfaltowa

2. 108567 L Suchodoły – Kolonia II 2,0 1km asfaltowa
1km żużlowa

3. 108568  L Suchodoły 0,7 asfaltowa
4. 108569 L Liśnik Duży - Zimnowody 1,5 asfaltowa
5. 108570 L Liśnik Duży - Marynopole 4,0 0,3 asfaltowa

3,7 gruntowa
6. 108571 L Liśnik Duży – Kolonia Liśnik 2,5 asfalt
7. 108572 L Aleksandrów Osady 2,0 1,1 asfaltowa

0,9 żużlowa
8. 108573 L Gościeradów Zastawie 1,5 asfaltowa
9. 108574 L Szczecyn - Mniszek 2,0 0,4 żużlowa

1,6 gruntowa
10. 108575 L Szczecyn – Baraki Stare 3,0 0,3 asfaltowa 

2,7 gruntowa
11. 108576 L Szczecyn – Wólka Szczecka 1,5 asfaltowa
12. 108577 L Gościeradów – Zaborze - Mniszek 5,5 2,5 asfaltowa

3,0 gruntowa
13. 108578 L Gościeradów Folwark 0,7 0,6 asfaltowa

0,1 gruntowa
14 108579 L Gościeradów Ukazowy 0,4 żużlowa

Ilość dróg w gminie jest wystarczająca, ale wiele z nich wymaga modernizacji, remontu 

i  utwardzenia  nawierzchni.  Wiele  odcinków dróg  wewnętrznych  należy  zaliczyć  do  dróg 

gminnych Mimo dużych nakładów finansowych przeznaczanych przez gminę na utrzymanie i 

poprawę nawierzchni  tych dróg  wzmożony ruch  kołowy powoduje  pogorszenie  ich stanu 

technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina ma dobre połączenie autobusowe z Lublinem, Kraśnikiem i Annopolem. Ruch 

pasażerski obsługują Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej oraz firmy 

transportowe prywatnej komunikacji. Siecią dróg publicznych na terenie gminy Gościeradów 

zarządzają:

§Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin
§Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku,
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§Urząd Gminy w Gościeradowie.

2. GAZYFIKACJA

Obecnie  tylko  część  gminy  jest  zgazyfikowana.  Na  19  miejscowości  gaz  jest 

doprowadzony do 12.

1.Aleksandrów
2.Gościeradów Folwark
3.Gościeradów Plebański
4.Gościeradów Ukazowy
5.Księżomierz Dzierzkowska
6.Księżomierz Gościeradowska
7.Księżomierz Kolonia
8.Księżomierz Kościelna
9.Salomin
10.Wólka Gościeradowska
11.Gościeradów Kolonia
12.Marynopole

Pozostali mieszkańcy korzystają z gazu technicznego propan – butan w butlach gazowych.

Potrzeba  gazyfikacji  gminy  wynika  z  dwu  przesłanek:  ekologicznych  i  gospodarczych. 

Wobec braku zakładów pracy,  środowisko nie  jest  zanieczyszczone.  Jedynie użytkownicy 

kotłowni  indywidualnych  i  pojazdów mechanicznych  oddziałują  negatywnie,  ale  tylko  w 

nieznacznym stopniu.

Znaczący  wpływ  na  tak  pozytywny  stan  środowiska  ma  zastosowanie  przez 

mieszkańców do celów bytowo - gospodarczych gazu propan butan.

Dla utrzymania, a w przyszłości poprawienia obecnego stanu czystości atmosfery na 

terenie  gminy  może  się  przyczynić  doprowadzenie  gazu  ziemnego  do  wszystkich 

miejscowości, który powinien w niedalekiej  przyszłości stać się powszechnie stosowanym 

źródłem energii zarówno dla gospodarstw domowych jak i innych użytkowników. 

Powszechne wykorzystanie  gazu ziemnego pozwoli  na  zmniejszenie  emisji  gazów i 

pyłów  szkodliwych  do  atmosfery.  Jest  to  szczególnie  ważne  przy  istnieniu  ośrodków  i 

gospodarstw świadczących swe usługi w zakresie agroturystyki.
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3. ENERGIA ELEKTRYCZNA

1/ Źródła zasilania

Gmina  nie  ma  stacji  transformatorowej  WN/SN  tzw.  Głównego  Punktu  Zasilania. 

Źródłem zasilania w energię elektryczną są główne punkty zasilania: GPZ 110/30/15 kV – 

Annopol,    GPZ  110/30/15  kV  –  Budzyń  (Kraśnik)  i  GPZ  110/15  Zaklików.  Energia 

przesyłana jest poprzez układ  sieci średniego napięcia SN –15 kV.  

2/ Sieć średniego napięcia stacje transformatorowe SN/nN

      W obszarze gminy  dość liczne są sieci elektroenergetyczne. Obejmują one linie 

następujących relacji:

• 15 kV  – Annopol – Dzierzkowice – Budzyń; wraz z odgałęzieniem Rachów 

-Popów, zasilające północną cześć gminy, w tym ośrodek Księżomierz,

• kV Annopol  – Liśnik - Budzyń, zasilająca środkową, północną i południowo- 

wschodnią część gminy, w tym Gościeradów

• 30 kV Annopol  - GPZ Budzyń, tworząca wraz z w/w linią 15 kV, pas 

techniczny, przebiegający przez środkową część gminy. Linia 30 kV ma 

charakter tranzytowy (nie bierze udziału  w zasilaniu gminy),

• 15 kV Zaklików  - Liśnik, zasilająca wschodnią  część gminy,

• 15  kV  Annopol–  Mniszek  –  Wólka  Szczecka  -  Zaklików,  zasilająca 

zachodnią i południową część gminy

      Linie  energetyczne  SN-15  kV  zrealizowane  są  głównie  w  wykonaniu 

napowietrznym. Kablowe  linie średniego napięcia istnieją w ośrodku  gminnym, są to krótkie 

odcinki linii stanowiące zasilanie wnętrzowych stacji transformatorowych. Na terenie  gminy 

istnieje  ok.  60  stacji  transformatorowych  15/04  kV.  Moc  jednostek   transformatorowych 

wynosi  30  kVA do  250  kVA,  w  ostatnich  10  lat  przybyło  8  stacji,  głownie  w  ośrodku 

gminnym. W gminie mogą występować jeszcze nienormatywne parametry liniowe, spadki 

napięcia,  szczególnie  w   rejonach  gdzie  nie  jest  dostosowana   wielkość   jednostki 

transformatorowej do obciążenia.
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         Generalnie  zużycie energii od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Nieznaczny  wzrost zapotrzebowania na energię zauważa się w związku z realizacją nowej 

zabudowy mieszkaniowej  oraz  modernizacją gospodarstw domowych, jednocześnie nastąpił 

spadek   zużycia  energii  w  przedsiębiorstwach  zakładach  i  usługach,  które  ograniczyły 

działalność  bądź zostały zlikwidowane.

         Obecnie  dysponent  sieci  nie  przewiduje  istotnych zmian  w układzie  sieci 

średniego napięcia. Pomimo  braku źródła zasilania na terenie gminy Gościeradów nie ma 

ograniczeń  technicznych  w  dostarczeniu   energii  elektrycznej  do  nowych  odbiorców  np. 

zakładu produkcyjnego średniej wielkości – naturalnie po wymianie lub instalacji nowej stacji 

transformatorowej 15/04 kV, zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta sieci.

  3/  Sieć niskiego napięcia

        Sieć energetyczna niskiego napięcia, zasilająca i oświetleniowa istnieje głównie w 

wykonaniu napowietrznym i w znacznym stopniu (w ośrodku gminnym)  -  w wykonaniu 

kablowym.  Oświetlenie  uliczne  zrealizowane  jest  w Gminie  Gościeradów we  wszystkich 

miejscowościach gminy.

Gmina Gościeradów zasilana jest w energie elektryczną poprzez układ sieci średniego 

napięcia SN- 15 kV z Głównych Punktów Zasilających (GPZ):

§GPZ 110/15 kV Annopol (Rachów)

Linie  energetyczne  SN  zrealizowane  są  głównie  w  wykonaniu  napowietrznym, 

podobnie jak sieć niskiego napięcia- zasilająca i oświetleniowa. 

Na  obszarze  gminy  nie  przewiduje  się  lokalizacji  źródła  zasilania.  W  okresie 

perspektywicznym system zaopatrzenia w energię elektryczną nie ulegnie zmianie.

Zakłady Energetyczne przewidują rozbudowę GPZ 110/15 kV Annopol (Rachów), ok. 

2015  r.  planowana  jest  także  budowa  jednotorowej  linii  elektroenergetycznej  110  kV 

relacji Annopol - Budzyń. Jej tranzytowy przebieg został wskazany w planie województwa 

wzdłuż pasa technicznego istniejących linii SN 15 i 30 kV. 

 W okresie perspektywicznym przewiduje się modernizację i rozbudowę istniejącego 

układu średniego napięcia poprzez:

• przeizolowanie lini 30 kV na napięcie 15 kV,
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• sukcesywną wymianę istniejącej sieci na większe przekroje,

• sukcesywną wymianę jednostek transformatorowych,

• lokalizację nowych stacji w zależności od lokalnych potrzeb w tym przede wszystkim 

dla nowo realizowanych zespołów budownictwa i obiektów publicznych.

Obecnie  ograniczenie  strat  i  poprawę  warunków  liniowych  można  uzyskać  także 

stosując specjalistyczny osprzęt linii energetycznych.

Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy utrzymuje się od lat na stałym poziomie. 

Istniejąca sieć energetyczna zapewnia dostarczanie energii dla nowych odbiorców, zarówno 

indywidualnych, jak i zakładów produkcyjnych.

Strefy ochronne wynikające z oddziaływania pola magnetycznego na ludzi i środowisko 

występują tylko przy liniach najwyższego napięcia /NN/, liniach wysokiego napięcia /WN/ i 

nie dotyczą linii średniego i niskiego napięcia, które występują na terenie gminy. Jednak ze 

względów  bezpieczeństwa  należy  zachować  wymagane  PN  –  75/E  –  05100  odległości 

zabudowy od skrajnego przewodu linii. Przytoczona wyżej norma dotyczy także gospodarki 

leśnej.

W gminie Gościeradów przeważa napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. 

Przeciętnym  odbiorcą  energii  elektrycznej  o  mocy  szczytowej  5-10  kV  są  gospodarstwa 

domowe, do celów bytowych i zasilania urządzeń produkcji rolnej. Przeprowadzona analiza 

zapotrzebowania na energię elektryczną przez odbiorców z terenu gminy wykazała, że nie 

przewiduje się obiektów energochłonnych (typu duże zakłady o mocy kilku MW).

Obecnie  gmina  odczuwa  problemy  w  zakresie  elektroenergetyki  związane  ze  złym 

stanem  istniejącej  sieci  energetycznej.  Modernizowana  sieć  energetyczna  i  nowe  odcinki 

powinny  być  realizowane  w  miarę  możliwości  w  wykonaniu  kablowym,  z  uwagi  na 

konieczność ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych gminy. W miejscu istniejących 

linii napowietrznych należy projektować stacje transformatorowe słupowe, natomiast stacje 

wnętrzowe w przypadku dużych mocy i braku napowietrznych linii SN, głownie w ośrodku 

gminnym. 

Adaptuje się istniejącą sieć energetyczna niskiego napięcia, która jest przede wszystkim 

w  wykonaniu  napowietrznym.  Taki  rodzaj  sieci  dopuszcza  się  do  realizacji  również  w 

przyszłości, ale podobnie jak to jest już w stanie istniejącym w ośrodku gminnym, zaleca się 

stosowanie głównie linii nN kablowych, zasilających jak i oświetleniowych 
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Gospodarka wodna 

Na terenie gminy 658 gospodarstw pobiera wodę z sieci wodociągowej. Zagrody, które 

nie  przyłączyły  się  do  sieci  wodociągowej  korzystają  z  własnych  studni  kopanych  oraz 

głębinowych  z  hydroforem  włączanym  automatycznie.  Stopień  zwodociągowania  gminy 

wynosi  ok.  40  %.  Eksploatowane  są  trzy  wodociągi  grupowe  :  Aleksandrów,  Kol. 

Gościeradów – Salomin, Suchodoły.

Sieć wodociągowa funkcjonująca w miejscowości Gościeradów Folwark zasilana jest w 

wodę z ujęcia zlokalizowanego na terenie sąsiedniej gminy Annopol. 

Na  19  sołectw  zwodociągowanych  jest  9.  Długość  głównej  sieci  wodociągowej 

rozdzielczej, wraz z przyłączami prowadzącymi do budynków i innych obiektów wynosi 56 

km.

Tabela 18. Budynki mieszkalne wyposażone w instalację wodociągową

ogółem Wodociąg z sieci Wodociąg lokalny
Budynki 628 628 -
mieszkania 658 658 -
razem - - -

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

W gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków:

• mechaniczno-biologiczna  w  Gościeradowie  Folwark,  przy  Domu  Pomocy 

Społecznej o przepustowości 110 m3/dobę.

• Mechaniczno-biologiczna  BIOCLER  B-180  przy  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Wólce Gościeradowskiej o przepustowości 38,4 m3/d.

5. GOSPODARKA ODPADAMI

Wysypisko śmieci, z którego korzysta Gmina Gościeradów znajduje się w miejscowości 

Księżomierz Gościeradowska.

Zbiórka i  wywóz odpadów komunalnych dokonywana jest  zgodnie z  ustawą Prawo 

zamówień publicznych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
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6. TELEKOMUNIKACJA

Na  terenie  gminy  jest  obecnie  ok.  1300  abonentów.  Ilość  dotychczas  dostępnych 

połączeń telefonicznych jest wystarczająca,  a wszyscy zainteresowani założeniem telefonu 

mogą  otrzymać  go  od  ręki.  Przemawia  za  tym  fakt,  iż  średnia  ilość  połączeń  na  100 

mieszkańców wynosi 50, przy czym za wystarczającą ilość połączeń na 100 mieszkańców w 

obszarach  wiejskich  uznaje  się  30.  Łączność  telefoniczna  jest  zautomatyzowana.  Sieć 

telefoniczna  istnieje  w  wykonaniu  napowietrznym  oraz  kablowym  doziemnym.  Gmina 

posiada  automatyczną  bezpośrednią  łączność  krajową  i  międzynarodową.  Adaptuje  się 

istniejące linie i urządzenia telefoniczne (w tym centralę telefoniczną, kabel światłowodowy, 

sieć abonencką). Nowe linie należy realizować w wykonaniu kablowym. Stopniowo należy 

także przebudować istniejące napowietrzne linie telefoniczne na doziemne, kablowe. Zakłada 

się rozwój pozwalający na upowszechnienie telefonów w gospodarstwach wiejskich, co wiąże 

się z rozbudową rozdzielczej sieci telefonicznej w poszczególnych sołectwach.

Gmina  znajduje  się  w  zasięgu  głównych  operatorów  telefonii  komórkowej  (Idea, 

Centertel i Era GSM), którzy posiadają tu swoje stacje bazowe.
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 Budżet gminy 

Działania rozwojowe oraz realizacja inwestycji jest uzależniona do możliwości budżetu 

gminy,  bowiem  uzyskanie  środków  finansowych  krajowych  i  zewnętrznych  na  wsparcie 

zaplanowanych zadań strategicznych wymaga zaangażowania 25 - 30 %, a niekiedy ok. 50% 

środków własnych gminy.  Wielkość  dochodów budżetu  gminy  Gościeradów a  zwłaszcza 

struktura  wydatków  wskazuje,  że  zakres  jej  działań  jest  ograniczony.  Istotna  część 

niedoinwestowania gminy w infrastrukturę jest  skutkiem wysokiego udziału w wydatkach 

gminy potrzeb bieżących.

Wg danych z roczników statystycznych, w 1998 r. dochody budżetu gminy na jednego 

mieszkańca wynosiły 868 zł, w tym dochody własne 133 zł, w 2002 r. wysokość dochodów 

kształtowała się na poziomie 1150 zł. i 216 zł a w roku 2003 odpowiednio 1150zł i 235 zł. W 

okresie  tym  dochody  budżetu  wzrosły  o  32  %,  dochody  własne  o  77  %.  Z  danych 

porównawczych  wynika,  że  nastąpił  znaczny  wzrost  dochodów  własnych  gminy  z 

poszczególnych źródeł.

Mimo dość  znacznego wzrostu  dochodów budżetu  w okresie  ok.  5  lat,  możliwości 

inwestycyjne gminy zmieniły się w znacznie mniejszym stopniu. W odniesieniu do wydatków 

budżetu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w roku 1998 – 88  zł, a 2003 r. - 

111 zł. W okresie tym wydatki budżetu wzrosły ogółem o ok. 26 %, a w przeliczeniu na 1 

mieszkańca - o 26 .%. Udział wydatków bieżących w wydatkach budżetu kształtował się na 

tym samym poziomie   w  roku 1998 i  roku 2003,  zaś  udział  wydatków inwestycyjnych 

ukształtował się również na tym samym poziomie. Wartość wydatków bieżących  w roku 

2003 kształtowała się na poziomie: 

§wydatki bieżące 7431 tys. zł, a wydatki inwestycyjne – 841 tys. zł.

W ujęciu działowym, w roku 2003 największy udział w wydatkach mają wydatki na 

oświatę i wychowanie – 47,00 % i na opiekę społeczną - ok. 14,2 %, wydatki na gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska stanowiły – 3,9 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa – 2,2 

%, a wydatki na kulturę fizyczną i sport niespełna 0,5 % wydatków budżetu. Ograniczone 

środki inwestycyjne w omawianym okresie  przeznaczone były głównie na modernizację  i 

odbudowę dróg lokalnych oraz modernizację bazy oświatowej. Wg danych rocznika w roku 

2002 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w gminie wynosiły 197 tys. zł.  Mimo 

wyraźnego  ukierunkowania  działań  inwestycyjnych  na  rozwój  infrastruktury,  zakres 

inwestycji był niewystarczający dla wyposażenia gminy w sieć i  urządzenia infrastruktury 
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komunalnej i drogowej.

Wg danych gminy, w budżecie gminy w roku 2004 

 plan przychodów środków specjalnych wynosi 25000 zł., . 

 plan  wydatków bieżących  założono  na  poziomie  8353  tys.  (udział   -  85  % 

dynamika wzrostu o 12 %).Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 1494 

tys. zł.  Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska planowane są 

w wysokości 524 tys. zł.

Ocenia się, że wrastają możliwości działań rozwojowych gminy, jednak ze względu na 

trwałe  i  wzrastające  potrzeby  wydatków  bieżących,  dynamika  wzrostu  wydatków 

inwestycyjnych nie  ulegnie  większym zmianom w porównaniu do tendencji  ostatnich lat. 

Przewiduje  się  realną  możliwość  wydatkowania  z  budżetu  gminy na  nowe inwestycje  w 

kolejnych latach do roku 2006 - na poziomie 1500 tys. zł. w skali roku , zaś w latach 2007-

2013 na poziomie 1750  zł w skali roku.
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V. GŁÓWNE PRZESŁANKI I CELE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO GMINY

1.ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ustala się następujące kryteria zagospodarowania gminy:

1.ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego,

2.harmonizowanie celów ochronnych, ekologicznych, społecznych i technicznych na zasadzie 

zrównoważonego rozwoju, wiążące się z:

• poprawą stanu i odporności środowiska przyrodniczego,

• poprawą estetyki i ładu przestrzennego,

• utrzymaniem zasobów kulturowych;

3.kompleksowe podejście do prawnych i programowych podstaw rozwoju, uwzględniające:

• uwarunkowania  zewnętrzne,  wynikające  z  regionalnych  i  lokalnych  powiązań 

ekologicznych, społecznych, gospodarczych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych,

• niezbędną modernizację zagospodarowania w dostosowaniu do standardów, będących 

wyzwaniem XXI wieku, m.in. związanych z integracją europejską,

• możliwość  realizacji  polityki  przestrzennej  opartej  na  spójności  planu  rozwoju 

lokalnego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

ze  strategią  rozwoju  gminy  tworzących  program  zadań  długookresowych  i 

operacyjnych rozwoju oraz zagospodarowania gminy.

2.CELE STRATEGICZNE

Wiodącym  celem  rozwoju  i  zagospodarowania  przestrzennego  jest  
osiągnięcie  wyższej  pozycji  ekonomicznej  gminy,  pozwalające  na  poprawę 
warunków życia oraz zamożności mieszkańców.

Generalnie  gmina  powinna  poprawić  swoją  pozycję  w  regionie  pod  względem 

gospodarczym,  kulturalnym  i  rekreacyjnym.  Podstawą  ugruntowania  pozycji  jest 

wykorzystanie  naturalnych  zasobów  i  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  gminy  oraz 
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wzbogacenie  i  zróżnicowanie  jej  funkcji  gospodarczych.  Założeniem  jest  rozwój  osady 

gminnej jako lokalnego ośrodka usług i przedsiębiorczości, urozmaicenie bazy ekonomicznej 

i usługowej gminy.

Osiągnięcie celu określa się przez:

• Bardziej efektywne wykorzystanie położenia przy głównej i międzynarodowej 

trasie  tranzytowej  w  rozwoju  obsługi  komunikacji,  turystyki  i  funkcji 

produkcyjno-usługowych;

• Rozwój  drobnej  przedsiębiorczości,  usług  i  rzemiosła,  zwłaszcza  w  ośrodku 

gminnym,

• Rozwój  rekreacji,  ekoturystyki  i  agroturystyki  jako  ważnej  funkcji 

ekonomicznej,  w  powiązaniu  z  modernizacją  niskotowarowych  gospodarstw 

wiejskich,

• Intensyfikację  rolnictwa  w  sposób  wykorzystujący  predyspozycje  glebowe  i 

agroklimatyczne,  szczególnie  takich  działów  specjalnych  jak  uprawy  roślin 

przemysłowych,  sektorów  hodowlanych,  stanowiących  zaplecze  surowcowe 

rozwoju biopaliw i przetwórstwa rolno-spożywczego,

• Podniesienie standardu obsługi ludności,

• Lepsze wykorzystanie do aktywizacji gospodarczej gminy naturalnych zasobów 

gminy – surowców mineralnych oraz bogatych zasobów leśnych

3.CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Głównymi determinantami kształtowania struktury przestrzennej gminy, określającymi 

zakres i kierunki zagospodarowania są:

• Kształtowanie ładu przestrzennego przez ochronę terenów otwartych i struktury 

terenów zabudowanych – zachowanie  zwartego układu osadniczego terenów 

wiejskich,  dążenie  do  intensyfikacji  zabudowy,  krystalizowanie  i  integracja 

funkcjonalno-przestrzenna jednostek osadniczych;

• Planowany  wzrost  ośrodka  gminnego,  poprawa  struktury  urbanistycznej 

miejscowości,  kształtowanie  atrakcyjnego  centrum  administracyjno-

usługowego,
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• Dostosowanie  drogi  nr  74  do  parametrów  drogi  klasy  głównej  ruchu 

przyśpieszonego  –  uwzględnienie  wymogów  technicznych,  poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu komunikacyjnego pojazdów,

• Poprawa i usprawnienie wewnętrznych powiązań oraz obsługi komunikacyjnej 

obszaru  gminy,  przez  korektę  układu  drogowego  i  rozbudowę  sieci  dróg 

lokalnych,

• Rozwój  infrastruktury  turystycznej,  umożliwiającej  ekspozycję  walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych gminy i rozwój rekreacji,

• Kształtowanie  lokalnego  systemu  ekologicznego  w  powiązaniu  z  systemem 

krajowym i  regionalnym,  opartego  szczególnie  na  ochronie  dolin  rzek  oraz 

obszarów  leśnych  jako  podstawy  struktury  przestrzennej,  warunkującego 

harmonizację  procesów  urbanizacyjnych  i  inwestycyjnych  z  ochroną 

środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

•Objęcie ochroną prawną i planistyczną wszystkich obiektów i obszarów cennych 

przyrodniczo  i  kulturowo,  a  przede  wszystkim  dowartościowanie  dziedzictwa 

kulturowego gminy;

•Rewaloryzacja  i  rehabilitacja  zdegradowanych  zasobów  środowiska 

przyrodniczego  i  krajobrazu  kulturowego,  warunkujące  zachowanie  tożsamości 

kulturowej gminy oraz rozwój turystyki i rekreacji;

•Wzbogacenie oferty funkcji usługowo – produkcyjnych w gminie, rozwój usług 

publicznych  i  komercyjnych,  szczególnie  w  zakresie  kultury,  oświaty,  ochrony 

zdrowia, rehabilitacji i profilaktyki, sportu, zieleni i rekreacji, gastronomii;

•Zwiększenie  wyposażenia  miejscowości  wiejskich  w  placówki  i  urządzenia 

usługowe, ukształtowanie lokalnych ośrodków obsługi, atrakcyjnych programowo 

dla mieszkańców oraz rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej usług;

•Przeznaczenie  nowych  terenów  na  rozwój  przedsiębiorczości,  stymulowanie 

lokalizacji funkcji komercyjnych-usługowych i produkcyjnych;

•Adaptacja zaplecza technicznego rolnictwa, przekształcenie zdegradowanej bazy 

obsługi rolnictwa ( w szczególności adaptacja kompleksu usługowo-produkcyjnego 

po byłym POM-ie, spółdzielni kółek rolniczych rozlokowanych na terenie gminy, 

spółdzielni  produkcyjnych,  państwowych  gospodarstw  rolnych  oraz  innych 

terenów, umożliwiająca tworzenie nowych podmiotów gospodarczych), przez jej 
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modernizację, rozwój różnych form działalności zaopatrzenia, zbytu, produkcyjno-

usługowych, oraz adaptację zaplecza technicznego rolnictwa a także przez rozwój 

usług  rzemiosła  i  innych  form  przedsiębiorczości  w  sferze  gospodarki 

żywnościowej;

VI. GŁÓWNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
1. Dostosowanie  i  kształtowanie  układu  osadniczego,  umożliwiające  poprawę  warunków 

zamieszkania i realizację potrzeb mieszkaniowych ludności, w oparciu o uwarunkowania 

przyrodnicze i kulturowe, przez:

a. modernizację i rozwój terenów do zabudowy, w nawiązaniu do tradycyjnych układów 

przestrzennych wsi,

b.  koncentrację  zabudowy  ośrodka  gminnego,  stworzenie  rezerwy  perspektywicznego 

rozwoju miejscowości, krystalizacja układu urbanistycznego miejscowości,

c. skupianie rozproszonej urbanizacji w ciągi i zespoły osadnicze,

d. ochronę istniejących zasobów przestrzeni rolniczej

2. Aktywizacja  gospodarcza gminy,  zapewniająca  trwałe  podstawy stabilizacji  dochodów 

ludności oraz rozwój bazy ekonomicznej, przez wykorzystanie walorów położenia gminy 

i naturalnych predyspozycji, obejmująca:

a. modernizację i rozwój gospodarki rolnej, zwłaszcza specjalistycznych form produkcji 

rolnej – tzw. Działów specjalnych,

b.  rozwój  turystyki  i  rekreacji  przez  rozbudowę  bazy  noclegowej  i  usługowej, 

kształtowanie ośrodków rekreacyjnych,

c. restrukturyzację bazy i rozwój ośrodków przedsiębiorczości,

3. Modernizacja  i  przekształcenie  bazy  infrastruktury  społecznej  oraz  rozbudowa 

infrastruktury  komunalnej,  z  uwzględnieniem  ilościowego  wzrostu  ludności  w 

Gościeradowie i ośrodkach lokalnych oraz jakościowego rozwoju gminy, szczególnie w 

zakresie:

a. usług publicznych

b. wyposażenia w sieć i urządzenia komunalne,

c. mieszkalnictwa,
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4. Budowa systemów infrastruktury technicznej w zakresie:

a. komunikacji,

b. gospodarki wodno-ściekowej,

c. gospodarki odpadami,

d. elektroenergetyki,

5. Ochrona środowiska, tworzenie systemu ekologicznego i poprawa struktury przyrodniczo-

przestrzennej gminy m.in. przez:

a. poprawę stanu środowiska, zwłaszcza warunków hydrosanitarnych gminy,

b.  podniesienie  odporności  środowiska,  w  szczególności  poprzez  zachowanie 

różnorodności  biologicznej  gminy,  rewaloryzację  biologiczną  zdegradowanych 

fragmentów krajobrazu, w szczególności dolin rzecznych,

c.  ukształtowanie  systemu  zasilania  ekologicznego  oraz  powiązań  ekologiczno-

funkcjonalnych m. in. poprzez takie ogniwa jak:

- węzły ekologiczne

- korytarze ekologiczne 

- ciągi ekologiczne utożsamiane ze strefami korytowymi rzek i cieków.
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VII. OCENA POTRZEB ROZWOJOWYCH GMINY

1. ANALIZA SWOT

Raport o stanie gminy jest podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT – mocnych i 

słabych  stron,  szans  i  zagrożeń  Gminy  Gościeradów.  Analiza  dotyczy  sytuacji,  w  jakiej 

obecnie  znajduje  się  gmina,  pozwala  zrozumieć  koncepcje  rozwoju  ekonomicznego,  daje 

również możliwość określenia wzrostu gospodarczego przez zinwentaryzowanie istniejących 

zasobów.

 Gmina  Gościeradów  dysponuje  wewnętrznym  potencjałem  umożliwiającym 

pobudzanie nowych impulsów rozwojowych. Analiza diagnozy prospektywnej wykazała, że 

do najważniejszych z nich należą:

§zasoby i walory przyrodnicze oraz dobry stan środowiska naturalnego wpływający na 
jakość życia mieszkańców
§określony profil upraw
§potencjał demograficzny, w tym dobrze rozwinięte szkolnictwo jako podstawa 
budowania konkurencyjności gminy i rozwoju przedsiębiorczości

  Obecna sytuacja gminy jest również źródłem wielu strukturalnych barier rozwojowych 

Istotną  barierą  jest  niski  poziom  wykształcenia  ludności,  oraz  luki  w  infrastrukturze 

komunikacyjnej,  brak  sieci  gazowej  i  ochronie  środowiska.  Trudności  na  rynku  pracy 

wynikają z ukrytego bezrobocia na wsi i rozdrobnienia indywidualnych gospodarstw rolnych.

Tabela 19. Silne i słabe strony gminy Gościeradów

Silne strony Słabe strony
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•Korzystne naturalne warunki dla gospodarki 

rolnej, wysoka bonitacja gleb, znaczny udział 

użytków zielonych

•Wysoka kultura rolna, wysoka 

towarowość rolnictwa

•Częściowe uzbrojenie terenu
•Brak uciążliwego przemysłu

•Nieskażone środowisko

•Rozpoczęcie segregacji odpadów

•Rozszerzanie się zasięgu biotopu. W 

społeczności gminnej istnieje coraz 

większa świadomość ochrony środowiska

•Właściwie rozbudowana sieć dróg

•Wzrastający poziom środków 

finansowych na inwestycje

•Wysoki stopień telefonizacji 

•Zabezpieczenie potrzeb ludności w 

zakresie bazy lokalowej i medycznej 

•Dobry dostęp do placówek 

specjalistycznych

•Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi 

jest mniejsze niż w dużych miastach

•Zabezpieczenie potrzeb w zakresie 

medycyny szkolnej

•Istnieje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej

•Racjonalnie zorganizowana sieć szkół i 

dowóz dzieci do szkół

•Wykształcona kadra

•Zabezpieczenie potrzeb wychowania

przedszkolnego na terenie gminy

•Brak uprzemysłowienia wsi

•Bezrobocie - duża grupa bezrobotnych 

w wieku produkcyjnym

•Brak kanalizacji, nieobudowane szamba

•Źle zorganizowana utylizacja odpadów 
komunalnych
•Przestarzała sieć elektryczna
•Brak sieci gazociągowej w całej gminie

•Duże rozdrobnienie gospodarstw 

•Brak dobrze rozwiniętego rynku 

hurtowego owoców i warzyw na terenie 

gminy oraz w niedalekim jej sąsiedztwie 

•Niski poziom finansowania służby 

zdrowia, oraz brak właściwego zaplecza

•Zły system finansowania oświaty 

-niedoinwestowanie

•Wyeksploatowany tabor samochodowy 

dowożący dzieci do szkoły 

•Duże odległości dowozu dzieci do szkół

•Zbyt mała promocja gminy w zakresie 

pozyskiwania inwestorów z zewnątrz 

•Mała liczba zabytków i pamiątek 

wpływa na mniejszą atrakcyjność 

turystyczną gminy

•Brak szerokiej reprezentacji

organizacji młodzieżowych

Brak stowarzyszeń i instytucji 

wspierających przedsiębiorczość

•Brak konkretnych działań

promocyjnych mających na celu

pozyskiwanie inwestorów

•Niski poziom wykształcenia
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1.2. Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Gościeradów

W otoczeniu gminy występują  korzystne  czynniki  zewnętrzne,  których odpowiednie 

wykorzystanie będzie sprzyjać przyspieszeniu rozwoju gminy.

Szansą  gminy  jest  poprawa  infrastruktury  technicznej.  Przełamie  to  jedną  z 

podstawowych barier rozwoju, zwiększając atrakcyjność inwestycyjną gminy.

 Inną szansą  szczególnie  wobec ograniczonych krajowych i  wojewódzkich środków 

budżetowych,  jest  zwiększona  dostępność  gminy  do  funduszy  zagranicznych  W  analizie 

sytuacji zewnętrznej należy uwzględnić czynniki ograniczające i hamujące rozwój gminy.

Zagrożeniem zewnętrznym rozwoju gminy jest słabe zainteresowanie inwestorów tak 

lokalnych jak i ogólnokrajowych.

Innym zagrożeniem jest  dalsza  polaryzacja  rozwoju  państwa,  jak  i  brak  polityki  w 

dziedzinie  równoważenia  rozwoju  kraju,  w  tym  brak  rządowego  programu  polityki 

regionalnej dla wschodnich województw, w których dystans pod względem rozwoju, poziomu 

i  warunków  życia  może  w  dalszym  ciągu  powiększać  się  w  stosunku  do  pozostałych 

regionów kraju. Brakuje również wyraźnej polityki sektorowej o implikacjach regionalnych, 

szczególnie wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

Tabela 20. Szanse i zagrożenia rozwoju Gminy Gościeradów

Szanse Zagrożenia
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•Tworzenie programu przedsiębiorczości w 
gminie, rozwój usług
•Powstawanie specjalistycznych 
gospodarstw rolnych 
•Rozwój terenów rekreacyjnych na bazie 
terenów leśnych, parków i rezerwatów 
przyrody
•Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego
•Budowa gimnazjum z odpowiednim 
zapleczem
•Stworzenie programu agroturystycznego 
•Budowa szlaków, ścieżek rowerowych i 
pieszych
•Możliwość wykorzystania lasów w 
agroturystyce
•Poprawa zdrowotności lasów
•Rozwój rolnictwa ekologicznego
•Rozwój grup producenckich
•Możliwość udostępnienia gruntów pod 
nowe inwestycje
•Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju 
Lokalnego - programu wielofunkcyjnego 
rozwoju gminy 
•Istniejąca infrastruktura techniczna 
umożliwia rozwój drobnego przemysłu
•Budowa hali sportowej - promocja kultury 
fizycznej jako najtańszej formy profilaktyki, 
rozwój bazy sportowej
•Możliwość utworzenia silnego, 
wielofunkcyjnego centrum edukacyjnego na 
bazie istniejących szkół
•Możliwość współpracy z sąsiednimi 
gminami w celu podejmowania wspólnych 
inicjatyw
•Promocja gminy poprzez uczestnictwo w 
różnych imprezach kulturalnych, 
sportowych itp.
•Istnienie strony internetowej oraz promocja 
gminy w telewizji 
•Możliwość stworzenia kompleksowej 
spójnej i nowoczesnej polityki 
informacyjnej władz gminy 
•Opracowanie programu wdrożenia 
mechanizmów wspierających powstawanie 
organizacji pozarządowych
•Stworzenie programu promocji gminy 
szansą na pozyskanie inwestorów 
•Istnienie terenów, które mogą być 
przeznaczone pod przyszłe inwestycje 
•Opracowanie gminnego programu 

•Stopniowa degradacja środowiska 
naturalnego
•Rozwój patologii społecznych
•Bezrobocie, duży udział bezrobocia 
długotrwałego
•Pogarszanie się stanu zdrowia 
mieszkańców gminy
•Wzrost bezrobocia
•Brak środków finansowych na rozwój 
gminy
•Niedostatecznie rozwinięta sieć gazowa
•Niedorozwój usług i infrastruktury dla 
rozwoju turystyki
•Zmniejszenie się dynamiki powstawania 
nowych podmiotów gospodarczych 
•Brak instrumentów zwiększających 
dochodowość rolników
•Niedostateczne wsparcie finansowe na 
rozwój rolnictwa i poza rolniczych gałęzi 
produkcji
•Brak konkretnego zintegrowanego 
programu dla rolnictwa
•Spadek dochodów mieszkańców nie 
stwarza warunków do inwestowania
•Zwiększający się odsetek mieszkańców 
korzystających z pomocy społecznej
•Dekapitalizacja majątku trwałego
•Spadek liczby uczniów – niż 
demograficzny
•Brak wśród lokalnej społeczności 
świadomości potrzeby funkcjonowania 
organizacji pozarządowych
•Brak programu rozwoju przedsiębiorczości 
i promocji w gminie
•Brak zachęt systemowych dla inwestorów 
wewnętrznych i zewnętrznych
•Zmniejszające się środki finansowe z 
budżetu państwa na pomoc społeczną
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VIII.DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ 
SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY

1.  ZAŁOŻENIA  STRATEGICZNE  GMINY  -  DŁUGO  I 
KRÓTKOOKRESOWE

1.1. Misja lokalnego planu rozwoju

Wiodącym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gminy 
Gościeradów, umożliwiający poprawę warunków życia mieszkańców i  

podniesienie pozycji gminy w regionie.

Generalnie powinno nastąpić wzmocnienie funkcji gospodarczych gminy i ich większe 

zróżnicowanie, wzrost zatrudnienia w działalności pozarolniczej, poprawa dostępności usług 

dla ludności, a także podniesienie pozycji kulturalnej i turystycznej gminy.

Podstawową zasadą jest zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający uwarunkowania 

przyrodnicze i  walory krajobrazu kulturowego, stanowiące jej  najważniejszy potencjał  dla 

rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza gospodarki rolnej i turystyki.

1.2. Cele długookresowe
I.  Rozwój  gospodarki  rolnej,  poprawa  efektywności  produkcji  rolniczej  i  przetwórstwa 

surowców  poprzez  wykorzystanie  bardzo  dobrych  warunków  naturalnych  - 

agroklimatycznych  i  glebowych,  wspieranie  umiejętności  i  tradycji  specjalizacji 

sadowniczych.

II. Rozwój i kreowanie funkcji turystyki i wypoczynku, w oparciu o walory przyrodnicze i 

krajobrazu kulturowego, umożliwiające stworzenie bogatej oferty, wykorzystującej 

atrakcyjność florystycznych Rezerwatów Przyrody „Szczeckie Doły” i „Marynopole” oraz 

predyspozycje parków krajobrazowych i obszaru chronionego krajobrazu.

III. Rozwój przedsiębiorczości usługowo-produkcyjnej, oraz obsługi ruchu turystycznego i 
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komunikacyjnego poprzez efektywne wykorzystanie istniejących zasobów i położenia przy 

trasie Lublin - Kielce.

IV. Wielostronny rozwój usług nieuciążliwych w miejscowościach położonych w obszarze 

gminy, wykreowanie Gościeradowa jako ośrodka turystycznego i administracyjno-

usługowego gminy, koniecznych dla poprawy atrakcyjności gminy, oraz warunków życia 

ludności i rozwoju ekonomicznego gminy.

V. Ochrona i zachowanie wybitnych walorów przyrodniczych gminy oraz wartości 

krajobrazu kulturowego, jako najcenniejszych własnych zasobów, dziedzictwo i wartość 

integrującą tożsamość gminy.

VI. Wykorzystanie silnych stron i szans gminy, m.in. tradycji sadowniczych, tradycji 

regionalnych, stref ekspozycji krajobrazu i tras turystycznych oraz innych atutów gminy do 

promocji rozwoju różnych form turystyki i nieuciążliwych usług.

1.3. Cele krótkookresowe
1) Poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa organizacji obsługi gminy przez budowę i 

rozbudowę dróg, oraz infrastruktury drogowej,

2) Poprawa poziomu bezpieczeństwa życia ludności i warunków rozwoju gospodarczego 

przez ochronę czystości wód i zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę oraz budowę i rozbudowę 

sieci i urządzeń komunalnych, służących ochronie czystości środowiska,

3) Poprawa standardu obsługi ludności i dostępu do usług publicznych, przez modernizację i 

rozbudowę placówek i bazy infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, ochrony 

zdrowia i profilaktyki, sportu i rekreacji, 

4) Rozbudowa infrastruktury, obiektów i urządzeń małej architektury dla rozwoju różnych 

form turystyki i wypoczynku, poprawa estetyki terenów zabudowy, ośrodków turystycznych, 

miejscowości wiejskich i stanu zabytków,

5) Wzbogacenie wyposażenia, modernizacja bazy usług i placówek użyteczności publicznej, 

stanowiących ofertę dla ludności, a zwłaszcza młodzieży, w celu ograniczenia zjawisk 

patologicznych i marginalizacji grup społecznych,
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6) Poprawa efektywności eksploatacji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej m.in. 

przez działania energooszczędne i służące poprawie stanu sanitarnego, klimatu akustycznego, 

itp.

2. OBSZARY  WSPARCIA  I  DZIAŁANIA  WYNIKAJĄCE  ZE 
STRATEGII  ROZWOJU  WOJEWÓDZTWA  I  PROGRAMU 
WOJEWÓDZKIEGO NA LATA 2004-2006

 Województwo Lubelskie, podobnie jak inne regiony uzyskało możliwość wspierania 

rozwoju  regionalnego  instrumentami  finansowymi  Unii  Europejskiej.  Obszary  wsparcia 

określone  w  Zintegrowanym  Programie  Operacyjnym  Rozwoju  Regionalnego,  Programie 

Restrukturyzacji,  Modernizacji  Sektora  Żywnościowego  i  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 

(wynikające  z  Narodowego  Planu  Rozwoju)  są  skierowane  głównie  na  realizację  zadań 

inwestycyjnych w sferze publicznej, służących wzrostowi gospodarczemu i poprawie jakości 

życia ludności.

 W  programie  wojewódzkim,  jako  cel  nadrzędny  działań  rozwojowych  przyjęto: 

podniesienie konkurencyjności regionu i  wzrost poziomu życia mieszkańców w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest zgodny z założeniami polityki regionalnej kraju oraz z 

obszarami wsparcia realizowanymi przez fundusze strukturalne.

 W aspekcie potrzeb i strategii rozwoju Gminy Gościeradów, istotne znaczenie mają 

następujące cele szczegółowe:

§rozwój obszarów wiejskich powiązany z rewaloryzacją zasobów kulturowych oraz 
wzrostem aktywności społeczności lokalnej,
§likwidowanie barier rozwojowych wynikających z braku infrastruktury ochrony 
środowiska, 
§rozwój zasobów ludzkich i tworzenie miejsc pracy dla ludności wiejskiej, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu,

 W  Programie  Wojewódzkim  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2004-2006, 

uchwalonym  przez  sejmik  Województwa  Uchwałą  Nr  XVHI/278/04  stanowiącym 

podstawowy dokument dla źródeł finansowania i dystrybucji środków na działania i projekty 

rozwojowe,  jeden  spośród  trzech  -  priorytet  rozwój  lokalny  —jest  ukierunkowany  na 

wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych i aktywizację obszarach wiejskich. Obejmuje 

on  działania,  w  ramach  których  na  zadania  zawarte  w  lokalnych  planach  rozwoju  jest 

możliwe  ubieganie  się  o  finansowanie  zadań  inwestycyjnych  i  projektów  rozwojowych 

gminy. Są to:
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 działanie 3.1 

Obszary  wiejskie;  obejmuje  następujące  główne  obszary  wsparcia:  zaopatrzenie  w  wodę, 

systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, lokalną infrastrukturę drogową, gospodarkę 

odpadami,  kompleksowe zagospodarowanie terenu dla celów inwestycyjnych, zwiększenie 

efektywności  zużycia  energii  w  budynkach  publicznych,  tworzenie  lokalnych  systemów 

odnawialnych  źródeł  energii,  lokalną  infrastrukturę  przeciwpowodziową,  lokalną 

infrastrukturę turystyczną i kulturalną, systemy informacji kulturalnej i turystycznej;

działanie 3.2 
Obszary podlegające restrukturyzacji - dotyczący obszarów spełniających kryteria wysokiego 

bezrobocia i dużego spadku zatrudnionych w przemyśle, obszary gdzie pracodawcą był jeden 

duży zakład pracy, który uległ likwidacji w wyniku zmian gospodarczych,

działanie 3,5  
Lokalna infrastruktura społeczna;  obejmuje następujące obszary wsparcia:  modernizacje  i 

termomodernizację  budowę  budynków  szkół,  rozbudowę  infrastruktury  innych  placówek 

edukacyjnych, poprawę wyposażenia edukacyjnego, powiększenie zbioru bibliotek, budowę i 

modernizację  obiektów  sportowych,  modernizację  obiektów  ochrony  zdrowia,  zakup  i 

instalacja  sprzętu  medycznego  w  celu  rozszerzenia  usług  medycznych,  informatyzację, 

wyposażenie  i  unowocześnienie  bazy  sprzętowej  jednostek  ratownictwa  medycznego, 

wyposażenie naukowe szkół i ich laboratoriów.

3. INWESTYCJE  MOGĄCE  WPŁYNĄĆ  NA  POPRAWĘ  SYTUACJI 
GMINY

Tabela 21. Wykaz zadań, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej 
gminy Gościeradów

Lp. Nazwa Lokalizacja
(miejscowość, ulica, wieś)

I.Inwestycje o charakterze sieciowym – wodociągi

1 Rozbudowa sieci wodociągowej Gościeradów Folwark
2 Budowa sieci wodociągowej Liśnik Duży
3 Budowa sieci wodociągowej Marynopole
4 Budowa sieci wodociągowej Gościeradów 
5 Budowa sieci wodociągowej Liśnik Duży Kol. 
6 Modernizacja sieci wodociągowej Suchodoły 
7 Modernizacja sieci wodociągowej Salomin 
8 Budowa sieci wodociągowej Szczecyn
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9 Modernizacja sieci wodociągowej Aleksandrów, Księżomierz 
Dzierzkowska, Księżomierz 
Gościeradowska, Księżomierz Kolonia, 
Księżomierz Kościelna, Księżomierz 
Osada

II. Inwestycje o charakterze sieciowym – kanalizacja sanitarna

10 Rozbudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z 
przepompownią

Gościeradów Folwark

11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Teren gminy
12 Budowa  oczyszczalni  ścieków  oraz  systemu 

kanalizacji  w  m.  Wólka  Gościeradowska, 
Gościeradów

Wólka Gościeradowska, Gościeradów 

13 Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  m. 
Aleksandrów,  Księżomierz  Dzierzkowska, 
Księżomierz  Gościeradowska,  Księżomierz 
Kolonia,  Księżomierz Kościelna, Księżomierz 
Osada

Aleksandrów,  Księżomierz  Dzierzkowska, 
Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz 
Kolonia,  Księżomierz  Kościelna, 
Księżomierz Osada

III. Inwestycje o charakterze sieciowym- sieć gazowa
14 Budowa sieci gazowej Liśnik Duży 
15 Budowa sieci gazowej Liśnik Duży Kolonia
16 Budowa sieci gazowej Suchodoły 
17 Budowa sieci gazowej Mniszek 
18 Budowa sieci gazowej Szczecyn

IV. Inwestycje drogowe
19 Modernizacja drogi gminnej Nr 108567 Suchodoły-Kolonia II
20 Odbudowa dróg osiedlowych Osiedle „Zachód”
21 Odbudowa drogi dojazdowej Liśnik Duży 
22 Remont drogi gminnej Nr 108575 Szczecyn-Baraki
23 Remont drogi gminnej Nr 108531 Suchodoły-Liśnik Duży
24 Odbudowa drogi gminnej Nr 108570 Liśnik Duży-Marynopole
25 Remont drogi dojazdowej Liśnik Duży 
26 Odbudowa drogi dojazdowej Wólka Gościeradowska
27 Odbudowa drogi gminnej Nr 108572 Aleksandrów Osady
28 Modernizacja  drogi  dojazdowej  /do 

zabudowań/
Księżomierz Osada

29 Odbudowa  drogi  gminnej  Nr  108572  –  od 
zabudowań m. Księżomierz Osada do granicy 
gminy w kierunku na Ludmiłówkę

od  zabudowań  m.  Księżomierz  Osada  do 
granicy gminy w kierunku na Ludmiłówkę 
gm. Dzierzkowice

V. Inwestycje w placówkach oświatowych

30 Remont  dachu  Szkoły  Podstawowej  w 
Salominie

Salomin 

31 Remont budynku ZS w Gościeradowie Gościeradów
32 Remont  placu,  chodników,  budowa  parkingu 

przy ZS w Gościeradowie
Gościeradów

33 Adaptacja  poddasza  w  budynku  SP  w 
Szczecynie

Szczecyn 

34 Modernizacja budynku ZS w Liśniku Dużym Liśnik Duży 
35 Remont budynku ZS w Księżomierzy Księżomierz
36 Budowa sali gimnastycznej przy ZS Liśnik Duży 
37 Remont budynku SP Mniszek

VI. Pozostałe zadania

38 Budowa  chodników  w  ciągu  dróg  i  ulic 
powiatowych i wojewódzkich

Księżomierz  Dzierzkowska,  Liśnik  Duży, 
Gościeradów Folwark, Wólka Gościeradowska, 
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39 Budowa  parkingu,  chodników  przy  budynku 
Urzędu Gminy w Gościeradowie

Gościeradów

40 Budowa oświetlenia drogowego Wólka Gościeradowska, Gościeradów Folwark, 
Liśnik Duży, Salomin, Księżomierz

41 Rozbudowa remizy OSP Księżomierz
42 Informatyzacja budynku Urzędu Gminy Gościeradów
43 Remont budynku Urzędu Gminy Gościeradów
44 Zakup wiat przystankowych
45 Stworzenie  gminnej  bazy  integracyjno-

dydaktycznej oraz izby tradycji w Marynopolu
Marynopole

46 Budowa  Gminnego  Centrum  Kultury  oraz 
amfiteatru

Gościeradów

47 Modernizacja  stadionu  w  Gościeradowie  – 
miejsca  głównych  wydarzeń  sportowych  i 
kulturalnych

Gościeradów

48 Remont  budynku  bazy  magazynowo-
transportowej UG

Gościeradów

49 Remont  budynków  zakładów  opieki 
zdrowotnej /Ośrodki zdrowia/

Gościeradów,  Liśnik  Duży,  Księżomierz 
Gościeradowska

50 Zaprojektowanie i wykonanie tras rowerowych Teren gminy
51 Budowa  5  domków  jednorodzinnych  dla 

potrzeb  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  E. 
Suchodolskiego dla wychowanków w ilości 60 
osób

Gościeradów Folwark

52 Przygotowanie  dokumentacji  oraz  budowa 
chodników w ciągu dróg i ulic

Aleksandrów,  Księżomierz 
Gościeradowska,  Księżomierz  Kolonia, 
Księżomierz  Kościelna,  Salomin, 
Gościeradów Plebański

53 Budowa remizy OSP w Salominie – wykonanie 
prac wykończeniowych 

Salomin 

4. PROJEKTY I ZADANIA FAKULTATYWNE WSKAZANE 
DO REALIZACJI W KOLEJNYCH ETAPACH

Wymienione w pkt 3. inwestycje są wykazem zadań wskazanych przez gminę, są w 

nim ujęte wnioski, które stanowią przedmiot projektów składanych w kolejnych terminach, 

ustalanych  w  harmonogramach  instytucji  wdrażających.  W  planie  inwestycyjnym 

umieszczono  zadania,  które  posiadają  zaawansowane  przygotowawcze  prace  formalno-

prawne:  opracowaną  dokumentację  techniczną,  ew.  są  w  trakcie  jej  sporządzania,  w 

postępowaniu  administracyjnym  są  pozwolenia  na  budowę,  mają  uregulowany  status 

własności  terenu.  Z  uwagi  na  rozpatrywanie  wniosków  sposobem  konkursowym,  należy 

liczyć  się  z  sytuacją  nie  uzyskania  pozytywnych  rozstrzygnięć  dla  wszystkich 

zaproponowanych  zadań.  W  uzgodnieniu  z  Zespołem  ds.  programu  wskazuje  się 

uzupełniającą  listę  przedsięwzięć,  które  będą  w  pierwszej  kolejności  przedmiotem 

opracowania projektów, w przypadku wygospodarowania przez gminę dodatkowych środków 

finansowych  na  ich  współfinasowanie  lub  jako  zadania  fakultatywne,  w  przypadku 
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opóźnienia w terminach przygotowania inwestycji do realizacji. Zadania te będą wdrażane w 

kolejnym etapie realizacji planu lokalnego. 

4.1 Ustala się następujący wykaz zadań do realizacji w latach późniejszych:
1.  Rozbudowa bazy sportowej:
•Remont trybun i zadaszenia stadionu w Gościeradowie, remont ogrodzenia
•Budowa budynków socjalnych, 
4.Rozbudowa bazy służącej kulturze
•Budowa Gminnego Centrum Kultury w Gościeradowie
•Budowa amfiteatru w Gościeradowie
•Modernizacja i rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej
5.Budowa i rozbudowa elementów infrastruktury technicznej
•Ulepszenie i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie 
gminy
•Budowa zatok przystankowych, zadaszeń we wszystkich miejscowościach gminy
•Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy
•Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościeradów
•Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gościeradów

4.2.Wykaz inwestycji pożądanych w gminie
1.Stworzenie gminnej bazy integracyjno-dydaktycznej oraz izby tradycji w Marynopolu
2. Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych.
3. Wspieranie zrzeszeń i organizacji rolniczych.
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IX. REALIZACJA PROJEKTÓW

1.PLANOWANE PROJEKTY INWESTYCYJNE W LATACH 2004-
2006

Na  podstawie  zadań  z  tabeli  nr  21  dokonano  podziału  inwestycji  pod  względem 

harmonogramu  ich  realizacji.  Poniżej  przedstawione  są  inwestycje,  które  planuje  się 

zrealizować w okresie 2004-2006.

W związku z tym, iż Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000r. w 

sprawie szczegółowych zasad wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie 

uznawania wydatków na działania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych, określa, iż 

koszty na realizację poszczególnych zadań mogą być ponoszone do 31 grudnia 2008 roku, 

okres realizacji części z nich został rozpisany do roku 2008.

Wykaz inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia tabela nr 22, natomiast 

inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej przedstawione są w tabeli nr 23

Tabela 22. Projekty inwestycji w latach 2004-2006 w zakresie infrastruktury technicznej

Nazwa zadania

Okres 
realizacji

Koszt 
zadania Źródła finansowania (%)

rok PLN Budżet 
gminy UE Inne

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z 
przepompownią w m. 
Gościeradów Folwark

2005 200.000 25 75

Rozbudowa sieci 
wodociągowej w m. 
Gościeradów Folwark

2005 15.000 25 75

Modernizacja drogi 
gminnej Nr 108567 
Suchodoły – Kolonia II

2005 250.000 25 75

Odbudowa dróg 
osiedlowych na osiedlu 
„Zachód”

2005 220.000 25 75

Odbudowa drogi 
dojazdowej w m. Liśnik 
Duży

2005 80.000 25 75

Budowa oświetlenia 
drogowego w 
miejscowościach: Wólka 
Gościeradowska, 
Gościeradów Folwark, 
Liśnik Duży, Salomin, 
Księżomierz

2005 60.000 25 75

Informatyzacja budynku 
Urzędu Gminy w 
Gościeradowie

2005 120.000 25 75
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Remont drogi gminnej Nr 
108575 Szczecyn-Baraki 2005 35.000 25 75
Remont drogi gminnej Nr 
108531 Suchodoły-Liśnik 
Duży 

2006 250.000 25 75

Odbudowa drogi gminnej 
Nr 108570 Liśnik Duży - 
Marynopole

2006 210.000 25 75

Remont drogi dojazdowej 
w m. Liśnik Duży 2006 100.000 25 75
Odbudowa drogi 
dojazdowej w m. Wólka 
Gościeradowska

2006 200.000 25 75

Budowa sieci 
wodociągowej w m. 
Liśnik Duży 

2006 200.000 25 75

Budowa sieci gazowej w 
m. Liśnik Duży 2006 100.000 25 75
Budowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowości Marynopole

2006 115.000 25 75

Odbudowa drogi gminnej 
Nr 108572 Aleksandrów 
Osady

2006 100.000 25 75

Remont placu, chodników, 
budowa parkingu przy 
ZSiP w Gościeradowie

2006 75.000 25 75

Remont budynku ZS w 
Księżomierzy 2005-2006 200.000 25 75
Budowa Gminnego 
Centrum Kultury oraz 
amfiteatru w 
Gościeradowie

2005-2006 200.000 25 75

Modernizacja stadionu w 
Gościeradowie – miejsca 
głównych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych

2005 500.000 25 75

Remont budynku bazy 
magazynowo-sprzętowej 
UG

2006 70.000 25 75

Remont budynków 
zakładów opieki 
zdrowotnej – 
Gościeradów, Liśnik 
Duży, Księżomierz 
Gościeradowska

2005-2006 40.000 25 75

Budowa 3 domków 
jednorodzinnych dla 
potrzeb Domu Pomocy 
Społecznej im. E. 
Suchodolskiego w m. 
Gościeradów Folwark dla 
potrzeb wychowanków

2005-2006 6.000.000 25 75

Razem 9340000

Inwestycje  z zakresu infrastruktury społecznej wspierane są  w ramach działania  3.5 

ZPORR  i  nie  podlegają  obligatoryjnemu  wpisowi  do  Planu  Rozwoju  Lokalnego.  Dla 

zachowania spójności tego dokumentu umieszczono je w tabeli nr 23.
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Tabela 23. Projekty inwestycji w latach 2004-2006 w zakresie infrastruktury społecznej

Nazwa zadania
Okres 

realizacji
Koszt 

zadania
Źródła finansowania (%)

Budżet 
gminy UE Inne

Budowa chodnika 
przy drodze 
powiatowej w m. 
Księżomierz 
Dzierzkowska

2005 170.000 25 75

Budowa chodników w 
m. Liśnik Duży 2005 130.000 25 75

Budowa parkingu, 
chodników przy 
budynku UG w 
Gościeradowie

2005 50.000 25 75

Rozbudowa remizy 
OSP w Księżomierzy 2005 15.000 25 75

Modernizacja 
budynku ZS w 
Liśniku Dużym

2005 30.000 25 75

Zakup wiat 
przystankowych 2005 12.000 25 75

Remont budynku UG 
w Gościeradowie 2005 150.000 25 75

Remont dachu SP w 
Salominie 2005 40.000 25 75

Budowa chodnika w 
m. Gościeradów 
Folwark

2006 100.000 25 75

Budowa chodników w 
m. Liśnik Duży 2006 70.000 25 75

Remont budynku ZS 
w Gościeradowie 2006 130.000 25 75

Stworzenie gminnej 
bazy integracyjno-
dydaktycznej oraz 
izby tradycji w 
Marynopolu

2005-2006 50.000 25 75

Budowa chodnika w 
m. Wólka 
Gościeradowska

2006 15.000 25 75

Budowa sali 
gimnastycznej przy 
ZS w Liśniku Dużym

2005-2006 300.000 25 75

Razem 1262000
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2.INWESTYCJE PLANOWANE W LATACH 2007-2013

W tabeli 24 zestawione są inwestycje planowane do zrealizowania w latach 2007-2013. 

Ze względu na to, iż nie jest znana alokacja środków finansowych funduszy strukturalnych w 

okresie programowania na lata 2007-2013, przedstawione tam propozycje działań, terminy 

realizacji i wartość poszczególnych inwestycji mają charakter szacunkowy.

Tabela 24. Planowane inwestycje w latach 2007-2013

Nazwa zadania Źródła finansowania (%) Wartość 
zadania w tys. 

zł
Budżet 
gminy

UE

Budowa oczyszczalni 
ścieków oraz systemu 
kanalizacji w m. 
Gościeradów, Wólka 
Gościeradowska

30 70 7000

Ulepszenie/utwardzenie 
dróg gminnych i 
wewnętrznych na terenie 
gminy

30 70 6500

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenach wiejskich

30 70 1800

Remont budynku Szkoły 
podstawowej w Mniszku

30 70 200

Budowa Gminnego Centrum 
Kultury oraz amfiteatru w 
Gościeradowie

30 70 400

Stworzenie gminnej bazy 
integracyjno-dydaktycznej 
oraz izby tradycji w 
Marynopolu

30 70 700

Remont trybun i zadaszenia 
stadionu w Gościeradowie, 
budowa budynków 
socjalnych, remont 
ogrodzenia

30 70 200

Remont budynku bazy 
magazynowo-sprzętowej 
UG

30 70 100

Remont budynków 
zakładów opieki zdrowotnej 
– Gościeradów, Liśnik 
Duży, Księżomierz 
Gościeradowska

30 70 300

Budowa sieci wodociągowej 
w m. Gościeradów

30 70 1800

Budowa sieci wodociągowej 
w m. Szczecyn

30 70 1200

Budowa sieci wodociągowej 
w m. Liśnik Duży Kolonia

30 70 400

Modernizacja sieci 
wodociągowej w m. 
Suchodoły

30 70 800
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Modernizacja sieci 
wodociągowej w m. 
Salomin

30 70 1700

Budowa sieci gazowej w m. 
Liśnik Duży Kolonia

30 70 250

Budowa sieci gazowej w m. 
Suchodoły

30 70 500

Budowa sieci gazowej w m. 
Mniszek

30 70 500

Budowa sieci gazowej w m. 
Szczecyn

30 70 500

Adaptacja poddasza w 
budynku SP w m. Szczecyn

30 70 200

Modernizacja drogi 
dojazdowej /do zabudowań/ 
w m. Księżomierz Osada

30 70 250

Budowa sali gimnastycznej 
przy ZS w Liśniku Dużym

30 70 200

Zaprojektowanie i 
wykonanie tras rowerowych 
na terenie gminy

30 70 60

Budowa 2 domków 
jednorodzinnych dla potrzeb 
Domu Pomocy Społecznej 
im. E. Suchodolskiego w m. 
Gościeradów Folwark dla 
potrzeb wychowanków

30 70 5000

Wykonanie dokumentacji 
oraz budowa chodnika w m. 
Księżomierz 
Gościeradowska

30 70 250

Wykonanie dokumentacji 
oraz budowa chodnika w m. 
Księżomierz Kościelna

30 70 370

Wykonanie dokumentacji 
oraz budowa chodnika w m. 
Aleksandrów, Księżomierz 
Kolonia

30 70 400

Wykonanie dokumentacji 
oraz budowa chodnika w m. 
Salomin

30 70 200

Wykonanie dokumentacji 
oraz budowa chodnika w m. 
Gościeradów Plebański

30 70 200

Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej w m. 
Księżomierz Dzierzkowska

30 70 200

Modernizacja sieci 
wodociągowej w m. 
Aleksandrów, Księżomierz 
Dzierzkowska, Księżomierz 
Gościeradowska, 
Księżomierz Kolonia, 
Księżomierz Kościelna, 
Księżomierz Osada

30 70 3000
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Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. 
Aleksandrów, Księżomierz 
Dzierzkowska, Księżomierz 
Gościeradowska, 
Księżomierz Kolonia, 
Księżomierz Kościelna, 
Księżomierz Osada

30 70 5500

Odbudowa drogi gminnej Nr 
108572 – od zabudowań m. 
Księżomierz Osada do 
granicy gminy w kierunku 
na Ludmiłówkę

30 70 700

Budowa remizy OSP w 
Salominie – wykonanie prac 
wykończeniowych 

30 0 70

Razem 41450
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X.   PRIORYTETY DZIAŁANIA SPÓJNE ZE STRATEGIĄ 
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Rozwój gminy jest istotnie zdeterminowany jej położeniem w regionie nadwiślańskim 

oraz  charakterystycznymi  warunkami  przyrodniczymi  i  agroklimatycznymi.  Gmina,  a 

zwłaszcza Gościeradów jest znany z tradycji handlowych, rzemiosła i produkcji. 

Funkcja rolnicza należy do wyróżniającej  się  w regionie  z  uwagi na jej  długoletnią 

specjalizację  w uprawach owoców miękkich.  W obszarze  gminy występuje szeroka  skala 

możliwości  rozwoju funkcjonalnego,  co z  jednej  strony jest  podstawą stabilnego rozwoju 

lokalnego gminy,  lecz  z  drugiej  strony  rodzi  szereg  kolizji  interesów w przestrzeni  oraz 

zagrożeń dla  środowiska przyrodniczego,  m. in.  z  wymogami ochronnymi ze względu na 

uwarunkowania  przyrodnicze  i  ekologiczne.  Poza  ograniczeniami  dla  rozwoju  terenów 

gminy,  które  wynikają  ze  statusu  przyrodniczo-krajobrazowego  gminy,  należy  podkreślić 

pozytywne zasilanie rozwoju ekonomicznego gminy, wynikające z samoistnej promocji  w 

skali  kraju  atrakcyjności  czystych  ekologicznie  terenów  Lubelszczyzny,  regionu  o 

wyróżniających  się  uwarunkowaniach  przyrodniczych,  wyrażające  się  m.in.  w 

zainteresowaniu inwestorów oraz w rozwoju przedsiębiorczości.

Z  uwagi  na  powyższe,  w  działaniach  gminy  konieczna  jest  harmonizacja 

zagospodarowania terenów i rozwoju gminy z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych 

oraz ważnych zadań służących rozwojowi regionu.

Stosownie  do  celów  strategicznych  i  zadań  określonych  w  strategii  rozwoju 

województwa, wskazuje się następujące priorytety rozwoju gminy:

1.Ograniczenie i likwidacja zagrożeń dla czystości wód podziemnych, służących 
zaopatrzeniu ludności gminy, celom produkcyjnym, oraz perspektywicznemu 
zaopatrzeniu gminy, przez rozwój infrastruktury sanitarnej, zwłaszcza systemów 
kanalizacji i oczyszczania ścieków.
2.Poprawa sprawności ruchu komunikacyjnego i powiązań transportowych przez 
budowę i rozbudowę dróg publicznych, infrastruktury drogowej, oraz urządzeń i 
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zabezpieczeń technicznych służących ochronie bezpieczeństwa.
3.Modernizacja i rozwój sektora gospodarki żywnościowej oraz wielofunkcyjny rozwój 
miejscowości wiejskich.
4.Ochrona środowiska przyrodniczego przez realizację systemów infrastruktury 
sanitarnej oraz udostępnienie walorów krajobrazowych dla rozwoju rekreacji przez 
lokalizację i budowę obiektów i urządzeń obsługi turystyki.
5.Poprawa stanu wykształcenia ludności, przygotowania kadr i poziomu edukacji, przez 
poprawę bazy materialnej i wyposażenia placówek oświatowych oraz rozszerzenie 
dostępu do podnoszenia kwalifikacji i dokształcania.

   Wskazane  priorytety,  pozytywnie  umacniają  szanse  rozwojowe gminy.  Mając na 

uwadze  słabe  i  mocne strony uwarunkowań rozwojowych,  a  także  dążąc  do  rozwiązania 

głównych problemów gminy, zakłada się następujące zadania strategiczne lokalnego planu 

rozwoju:

§Inwestycje drogowe,  
obejmujące budowę i utwardzenie dróg gminnych, oraz utwardzenie dróg 
dojazdowych do pól, budowa chodników w ciągach zabudowy przy drogach 
gminnych i powiatowych, modernizacja i rozbudowa oświetlenia, modernizacja 
i budowa mostów, przepustów, przebudowa niebezpiecznych łuków i 
skrzyżowań, realizacja obiektów służących bezpieczeństwu i ograniczeniu 
uciążliwości komunikacyjnych,
§Inwestycje infrastruktury
zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi; ujęcia wody, wodociągi wiejskie, systemy 
kanalizacji i utylizacji ścieków, doposażenie w sprzęt i urządzenia służące 
gospodarce odpadami, wykorzystanie źródeł odnawialnej energii
§Inwestycje służące rozbudowie bazy dydaktycznej, sportowej, krzewienia 
kultury, socjalnej, dla niepełnosprawnych,
§Inwestycje adaptacyjne i modernizacyjne w obiektach ochotniczej straży 
pożarnej, oraz w innych obiektach usługowych, 
§Inwestycje związane z rozwojem turystyki obejmujące min. rozwój małej 
retencji, tras turystycznych, ścieżek rowerowych, punktów i miejsc ekspozycji 
krajobrazu, różnych form usług i zaplecza, adaptacja i rewaloryzacja obiektów 
zabytkowych,
§Inwestycje związane z modernizacją obiektów usług zdrowia, rehabilitacji, w 
tym doposażenie w sprzęt medyczny i infrastrukturę ochrony zdrowia, 
rozbudowa bazy pomocy społecznej
§Inwestycje służące urządzeniu przestrzeni publicznej, promocji i ekspozycji 
zasobów kulturowych: urządzanie placów, zieleni i parków, parkingów, 
zadaszenia turystyczne, porządkowanie miejsc pamięci, ekspozycja obiektów 
zabytkowych, 
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§Upowszechnianie Internetu i komputeryzacja administracji publicznej, 
edukacji, usług kultury, 
§Inwestycje adaptacyjne na cele socjalne, kluby młodzieżowe itp.
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XI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU 
ROZWOJU LOKALNEGO

A. MONITORING

I.1. Założenia ogólne
W celu racjonalnego, sprawnego i efektywnego wykorzystania środków strukturalnych, 

Unia  Europejska  nakłada  na  państwa  członkowskie  -  beneficjentów,  obowiązek 

monitorowania  wydatków  i  efektów  rzeczowych  wdrażania  programów  (Rozporządzenie 
ramowe nr 1260/1999/WE).

 Zgodnie  z  obowiązującą  definicją  monitorowanie  jest  to  proces  systematycznego 

zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu, planu 

lub projektu.

Spełnia  on  m.in.  rolę  systemu  wczesnego  ostrzegania  o  ewentualnych 

nieprawidłowościach  i  odchyleniach  do  przyjętych  założeń,  co  stwarza  możliwość 

przeprowadzenia niezbędnych korekt niemalże w momencie stwierdzenia nieprawidłowości 

bądź niepożądanych zmian.

B. RODZAJE MONITOROWANIA I WSKAŹNIKI

W zależności od charakteru badanych danych, monitoring podzielony został na dwie 

kategorie:

§monitoring rzeczowy,
§monitoring finansowy.

Monitoring rzeczowy
 Monitoring  rzeczowy  z  założenia  ma  dostarczyć  danych  obrazujących  postęp  we 

wdrażaniu Planu Rozwoju Lokalnego i poszczególnych projektów oraz umożliwić ocenę jego 
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wykonania  w  odniesieniu  do  wskaźników  określonych  w  rozdziale  VIII  niniejszego 

opracowania.

 Dane kwantyfikowane (mierzalne  liczbowo),  obrazujące  postęp we wdrażaniu oraz 

rezultaty tych działań zostały, zgodnie z wytycznymi KE, opisanymi w Uzupełnieniu ZPORR, 
podzielone na trzy kategorie:

 WSKAŹNIKI  PRODUKTU -  odnoszą  się  one  do  rzeczowych  efektów 

działalności.  Liczone  są  w  jednostkach  materialnych,  np.  długość  nowo 

budowanych  dróg,  liczba  budynków  poddanych  renowacji,  długość 

wybudowanej  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej,  pojemność  wysypiska 

śmieci, wydajność nowej oczyszczalni ścieków itp.

 WSKAŹNIKI  REZULTATU -  odpowiadają  one  bezpośrednim  i 

natychmiastowym efektom wynikającym z realizacji  projektu.  Takie mierniki 

mogą  przybierać  formę  wskaźników  materialnych  (skrócenie  czasu  podróży, 

liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków 

drogowych, liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do drogi z 

utwardzaną  nawierzchnią  itp.)  lub  finansowych  (zwiększenie  sprzedaży 

eksportowej  firm  objętych  danym  działaniem,  zmniejszenie  nakładów  na 

bieżące remonty nawierzchni, itp.).

 WSKAŹNIKI  ODDZIAŁYWANIA -  obrazują  one  konsekwencje  danego 

programu  wykraczające  poza  natychmiastowe  efekty  dla  bezpośrednich 

beneficjentów.  Oddziaływanie  może  odnosić  się  do  efektów  związanych 

bezpośrednio  z  podjętym działaniem,  chociaż  pojawiających się  po  pewnym 

czasie  (oddziaływanie  bezpośrednie),  jak  i  do  efektów  długookresowych, 

oddziałujących  na  szerszą  populację  i  pośrednio  tylko  wynikających  ze 

zrealizowanego  działania  (oddziaływanie  pośrednie).  Przykładowe  wskaźniki 

oddziaływania  to  liczba  nowych  podmiotów  powstałych  w  czasie  np.  18 

miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik 
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wzrostu  zatrudnienia  24  miesiące  od  zakończenia  realizacji  projektu 

(oddziaływanie pośrednie).

Wskaźniki mierzące postęp w realizacji planu i poszczególnych projektów są zawarte w 

listach wskaźników przedstawionych w tabelach: tabela 25. - wskaźniki produktu, tabela 26. - 

wskaźniki rezultatu, tabela 27. - wskaźniki oddziaływania. 

Tabela 25. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika kod j.miary
Długość nowo budowanych dróg powiatowych 3.1.1. km
Długość nowobudowanych dróg powiatowych z towarzyszącą infrastrukturą 
teletechniczną

3.1.2 km

Długość nowobudowanych dróg gminnych 3.1.3 km
Długość nowobudowanych dróg gminnych z towarzyszącą infrastrukturą teletechniczną 3.1.4 km
Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej 3.1.5 szt.
Długość zmodernizowanych dróg powiatowych 3.1.6 km
Długość zmodernizowanych dróg gminnych 3.1.7 km
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych 3.1.8 szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przejazdów kolejowych 3.1.9 szt.
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy 3.1.10 km
Liczba wybudowanych miejsc postojowych 3.1.11 szt.
Liczba wybudowanych zatok autobusowych 3.1.12 szt.
Długość wybudowanych chodników 3.1.13 km
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych 3.1.14 km
Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych 3.1.15 km
Długość wybudowanych ekranów akustycznych 3.1.16 km
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych 3.1.17 szt.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych 3.1.18 szt.
Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych 3.1.19 szt.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej 3.1.20 szt.
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów 3.1.21 km
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 3.1.22 km
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej 3.1.23 km
Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) 3.1.24 km
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) 3.1.25 szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody 3.1.26 szt
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 3.1.27 szt.
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Nazwa wskaźnika kod j.miary
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych spalarni odpadów (w tym niebezpiecznych) 3.1.28 szt.
Liczba projektów organizacji i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i 
recyklingu

3.1.29 szt.

Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi 3.1.30 szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wysypisk śmieci 3.1.31 szt.
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych wysypisk śmieci 3.1.32
Objętość wybudowanych/zmodernizowanych wysypisk śmieci 3.1.33
Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3.1.34 szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii 

3.1.35 szt.

Całkowita moc elektrowni wykorzystujących odnawianie źródła energii 3.1.36
Liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych 3.1.37 szt.
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 3.1.38 km
Długość wybudowanych/zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom 3.1.39 km
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom 3.1.40 szt.
Długość wybrzeża morskiego objęta zasilaniem 3.1.41 km
Długość wybrzeża plażowego objęta zasilaniem 3.1.42 km
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 3.1.43
Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej 3.1.44 szt.
Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego 3.1.45 szt.
Nowe miejsca noclegowe 3.1.46 szt.
Powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego 3.1.47
Liczba projektów „małej retencji" 3.1.48 szt.
Pojemność zbiorników małej retencji 3.1.49 szt.

Tabela 26. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika kod j.miary
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji 
projektów 3.1.50

Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci 3.1.51
Nośność zmodernizowanych dróg 3.1.52 kN/oś
Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta 3.1.53 %
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej 3.1.54 szt.
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy 3.1.55 km
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej 3.1.56
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Nazwa wskaźnika kod j.miary
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 3.1.57 szt.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 3.1.58 km
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej 3.1.59
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody 3.1.60 szt.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody 3.1.61
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków 3.1.62 szt.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków 3.1.63
Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 3.1.64 %
Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 3.1.65
Ilość nieoczyszczonych ścieków 3.1.66 %
Wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu 3.1.67
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez wysypisko śmieci 3.1.68 szt.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem wysypiska śmieci 3.1.69
Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów 3.1.70 szt.
Ilość odpadów poddawanych segregacji 3.1.71
 Ilość odpadów poddawanych recyklingowi 3.1.72
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez zakład utylizacji/spalarnię odpadów 3.1.73
Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 3.1.74
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki 3.1.75 szt.
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami 3.1.76 szt.
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów tury stycznych i 
kulturalnych

3.1.77 szt.

Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 3.1.78 szt.
Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów 3.1.79 szt.

Tabela 27. Wskaźniki oddziaływania

Nazwa wskaźnika kod j.miary
Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) 3.1.80 szt.
Liczba wypadków (w okresie 1 roku) 3.1.81 szt.
Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) 3.1.82
Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) 3.1.83
Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat) 3.1.84
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat) 3.1.85 szt.
Liczba utworzonych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) 3.1.86 szt.
Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) 3.1.87 szt.
Liczba wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 3.1.88
Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku) 3.1.89
Ilość odpadów poddawanych segregacji (w okresie 1 roku) 3.1.90
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Nazwa wskaźnika kod j.miary
Ilość odpadów poddawanych recyklingowi (w okresie 1 roku) 3.1.91
Liczba nielegalnych wysypisk śmieci zlikwidowanych (w okresie 2 lat) 3.1.92 szt.
Klasa czystości wód rzek leżących wskazanych przez beneficjenta (po roku) 3.1.93 klasa
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania 3.1.94 szt.
Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 3.1.95 szt.
Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 3.1.96 szt.
Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów 3.1.97 szt.
Liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych 3.1.98 szt.
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki 3.1.99 szt.
Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki 3.1.100 szt.
Wielkość migracji w gminie 3.1.101 saldo

Przedstawione  powyżej  wskaźniki  mierzone będą cyklicznie.  Częstotliwość  pomiaru 

wskaźników będzie różna w zależności od kategorii wskaźnika i od poziomu w strukturze 

wdrażania.  Bazą,  wobec  której  porównywane  będą  zmiany  wskaźników  są  informacje 

zamieszczone w poprzednich rozdziałach niniejszego dokumentu.

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarczy danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 

Planu Rozwoju Lokalnego. Zgromadzone informacje będą podstawą do oceny efektywności 

wydatkowania środków.

Wskaźniki monitoringu finansowego:

 Zgodność  zaangażowania  środków  finansowych  gminy  w  realizację  Planu  z 

przyjętymi założeniami (w zł i %).

 Zgodność dofinansowania UE i innych źródeł na zadania realizowane w ramach 

Planu z przyjętymi założeniami (w zł i %).

 Zgodność  zaangażowania  innych  środków  krajowych  (np.  Kontrakt 

Wojewódzki, PFRON, PFOŚ i inne) i międzynarodowych (np. inne fundusze 

strukturalne, Inicjatywy Wspólnotowe i inne) z przyjętymi założeniami.
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Dane  bazowe  do  monitoringu  finansowego  opisane  są  w  rozdziale  IX  niniejszego 

dokumentu.

2.1. Zasady prowadzenia monitoringu i sposoby oceny
Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego prowadzony będzie na dwóch poziomach:

§Poziomie szczegółowym
§Poziomie ogólnym

Monitoring na poziomie szczegółowym

Prowadzony  będzie  w  ramach  każdego  pojedynczego  projektu  dla  trzech  typów 

wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania). Pod koniec każdego roku wdrażania Planu 

Zespół  Zarządzający  przygotuje  raport  zbiorczy  dla  wszystkich  projektów  realizowanych 

bądź zrealizowanych w tym okresie,  który zostanie  przedstawiony Radzie  Gminy.  Raport 

będzie  zawierał,  poza  sprawozdaniem  merytorycznym,  ewentualne  korekty  i  propozycje 

zmian, które mogą być wprowadzone do Planu stosowną uchwała Rady.

Monitoring na poziomie ogólnym

Dotyczy badania wskaźników osiągnięć i  założeń całego Planu Rozwoju Lokalnego 

przede wszystkim w I fazie jego realizacji w latach 2004 - 2006. Składał się on będzie z 

trzech  etapów  rocznych  poddanych  ocenie  Rady  Gminy.  Pod  koniec  roku  2006  Zespół 

Zarządzający przygotuje raport końcowy z realizacji Planu.

Wnioski i doświadczenia wynikające z wdrażania tego etapu zostaną wykorzystane przy 

opracowaniu szczegółowych działań w kolejnym okresie programowanie 2007 - 2013.

C. PROMOCJA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

3.1. Założenia ogólne
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 Zgodnie z wymogami Artykułu 46 Rozporządzenia Rady 1260/1999 stworzony został 

Plan  Promocji  ZPORR  Wsparcie  Rozwoju  Regionalnego  w  Polsce  ze  Środków Funduszy 
Strukturalnych zawierający szczegółowe określenie:

§celów działań informacyjnych i promocyjnych;
§potencjalnych grup docelowych działań informacyjnych i promocyjnych;
§strategii informowania i promocji ZPORR.

Dokument ten został przygotowany zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 

1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa 

Członkowskie  odnośnie  pomocy  z  funduszy  strukturalnych  i  obowiązuje  na  wszystkich 

poziomach pomocy Unii Europejskiej.

Promocja Planu Rozwoju Lokalnego opierała będzie się na przedstawionych powyżej 

aktach prawnych i dotyczyła będzie przede wszystkim promocji poszczególnych projektów 

realizowanych w jego ramach.

3.2. Główne instrumenty działań informacyjnych i 
promocyjnych

Informacje  związane  z  realizacja  Planu  Rozwoju  Lokalnego  przekazywane  będą  na 

bieżąco  mieszkańcom  gminy.  Czynione  to  będzie  podczas  spotkań  z  mieszkańcami  w 

Urzędzie  Gminy,  w  trakcie  posiedzeń  Rad  Sołeckich  oraz  podczas  zebrań  wiejskich. 

Wykorzystane  zostaną  również  tablice  ogłoszeń  znajdujące  się  w  obiektach  użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie gminy.

Ponadto  utrzymywany  będzie  stały  kontakt  z  mediami  lokalnymi  i  regionalnymi, 

którym na  bieżąco  przekazywane  będą  stosowne  informacje.  Do  najważniejszych  z  nich 

należą:

§gazety lokalne:
§strona internetowa gminy oraz powiatu: www.goscieradow.lubelskie.pl,
§prasa regionalna: „Dziennik Wschodni", „Kurier Lubelski" i „Gazeta" w 
Lublinie,
§telewizja regionalna,
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§regionalne stacje radiowe.
 Ponadto  wszystkie  materiały  związane  z  wdrażaniem  Planu  oraz  realizacją 

poszczególnych projektów będą wizualizowane zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. 

Poniżej przedstawione są zasady.
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Rysunek 3 Strona internetowa Gminy Gościeradów www.goscieradow.lubelskie.pl oraz
strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gościeradów: www.bip.lublin.pl/ goscieradow.
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Logo UE
 Na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z 

funduszy  strukturalnych  umieszczone  będzie  logo  Unii  Europejskiej  oraz  informacja  o 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Będzie ono używane w szczególności na:

§billboardach,
§tablicach pamiątkowych,
§rocznych raportach z realizacji projektów i raporcie podsumowującym,
§filmach video,
§ogłoszeniach,
§korespondencji związanej z realizacja projektów,
§materiałach prasowych (prasa lokalna i regionalna),
§publikacjach własnych gminy,
§stronie internetowej gminy.

Logo  będzie  umieszczane  wraz  z  tekstem:  Projekt  współfinansowany  przez  Unię 
Europejską.

Billboardy (tablice reklamowe)
Informować będą o zakresie  realizowanego projektu i  wsparciu ze strony Funduszy 

Strukturalnych.  Billboardy  umieszczane  będą  w  miejscach  inwestycji  infrastrukturalnych, 

których całkowity  koszt  wynosi  ponad 3 mln euro.  Wielkość stosowanej  tablicy powinna 

zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje. 

Tablica reklamowa / billboard powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową, w ciągu 6 

miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych

Stałe tablice pamiątkowe
Ich  celem  jest  pozostawienie  trwałej  informacji  o  wsparciu  inwestycji  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  Stałe  tablice  pamiątkowe  należy 

umieszczać  w  miejscach  po  zakończeniu  realizacji  projektu.  Tablice  pamiątkowe  muszą 

zawierać 3 elementy:

1. logo UE oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

2. informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską,
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3. nazwę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako funduszu zaangażowanego w 

realizację projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie promocji i jej realizację będzie Zespół 

Zarządzający Planem Rozwoju

3.3. Grupy docelowe promocji
Promocja  Planu  Rozwoju  Lokalnego  skierowana  będzie  do  następujących  grup 

docelowych:

§Mieszkańców gminy i powiatu kraśnickiego,
§Jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek 
organizacyjnych,
§Regionalnych i innych właściwych władz publicznych,
§Podmiotów gospodarczych,
§Organizacji pozarządowych,
§Organizacji zawodowych,
§Mediów,
§Innych partnerów społeczno – gospodarczych.
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XII.  PLAN FINANSOWY

1. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006

Łączny  koszt  projektów  planowanych  do  realizacji  w  latach  2004-2006  (z  ewentualnym 

przedłużeniem do roku 2008) wynosi 10602000 zł. w tym:

•na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej: 9340000 zł
•na inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej: 1262000 zł

W budżecie gminy na zrealizowanie tych zadań zaplanowana zostanie kwota: 2650000 zł

Pozostałe środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: 

•Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: 7421400 zł
•Budżet państwa: 530100 zł

Tabela 28. Rozkład procentowy źródeł finansowania

Budżet gminy
(%)

Budżet państwa
(%)

Budżet UE
(%)

25 5 70
 

2. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

Wartość zaplanowanych na kolejny okres programowania w latach 2007-2013 wynosi 

łącznie 41 450 000  zł.

Ze względu na to, iż nie jest jeszcze znana alokacja środków finansowych funduszy 

strukturalnych  na  ten  okres,  dokładne  planowanie  wkładu  finansowego  w  ramach 

poszczególnych źródeł jest niemożliwe.

W  związku  z  tym  nie  określa  się  szczegółowo  udziału  poszczególnych  źródeł  w 

finansowaniu poszczególnych zadań. Zakłada się tylko, że będą one miały proporcje zbliżone 

do tych, przedstawionych w tabeli
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XIII.  SYSTEM WDRAŻANIA

1. SYSTEM  MONITOROWANIA  PROGRAMU  ROZWOJU 
LOKALNEGO GMINY GOŚCIERADÓW

Istotnym elementem wdrażania  Planu Rozwoju  Lokalnego Gminy Gościeradów jest 

stworzenie  efektywnego  sposobu  kontroli  i  monitorowania  poszczególnych  elementów 

programu.  W  tym  celu  podjęto  decyzję  o  przyjęciu  Planu  Uchwałą  Rady  Gminy  oraz 

realizacji przyjętych zadań zgodnie z zatwierdzonym dokumentem.

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego będzie odnosił się do:

• Bieżącej aktualizacji części diagnostycznej zgodnie z trendami rynku lokalnego,

• Dostarczania  informacji  o  stopniu  realizacji  poszczególnych  zadań/projektów 

programu

• Okresowej  weryfikacji  programu  przy  współudziale  różnych  partnerów 

społecznych.

Plan Rozwoju Gminy Gościeradów został opracowany w taki sposób, aby monitoring 

poszczególnych  faz  jego  realizacji  był  stosunkowo  prosty.  Harmonogram  Planu 

uwzględniający etapy poszczególnych zadań oraz szacunkowe nakłady inwestycyjne pozwala 

na  weryfikowanie,  w  jakim  zakresie  program  jest  realizowany  oraz  jakie  są  ewentualne 

odstępstwa w fazie realizacji. Osobami odpowiedzialnymi za weryfikację i monitoring Planu 

będą:

• Wójt Gminy Gościeradów

• Skarbnik Gminy Gościeradów

• Kierownik Referatu Rozwoju i Zasobów Naturalnych

• Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich

• Inspektor ds. strategii i planowania przestrzennego
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2. SPOSOBY  INICJOWANIA  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI GMINY GOŚCIERADÓW

Prezentowany  "Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Gościeradów"  oparty  jest  na 

przekonaniu, że komunikowanie społeczne jest skuteczne tylko pod warunkiem, ze ma ono 

charakter  procesu  dwustronnego.  Współpraca  i  komunikowanie  społeczne  może  stać  się 

skutecznym instrumentem pozwalającym na zyskanie większego zaangażowania obywateli w 

sprawy lokalne.

Realizowana na zasadach partnerstwa współpraca władz lokalnych, sektora prywatnego 

i organizacji pozarządowych jest efektywnym sposobem wdrażania inicjatyw wynikających 

ze społecznej aktywności mieszkańców. Dlatego tez założeniem "Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy  Gościeradów"  jest  uwzględnienie  potrzeb  poszczególnych  partnerów  społecznych 

Gminy oraz  realizacja  wspólnych przedsięwzięć  na  zasadzie  równoprawnego partnerstwa. 

Podstawowym  kryterium  decydującym  o  podjęciu  współpracy  z  parterami  sektora 

prywatnego i pozarządowego jest podejmowanie działań na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Współpraca ta ma charakter długofalowy oraz jest elementem "Planu Rozwoju Gminy

Gościeradów". Dążyć należy do objęcia współpracą możliwie najszerszych obszarów 

lokalnej aktywności społecznej. W szczególności współpraca ta dotyczy:

•pomocy społecznej

•ochrony zdrowia

•oświaty i edukacji

•kultury i sztuki

•ekologii i ochrony środowiska

•sportu i turystyki

•promocji i rozwoju gminy.

Intencją władz lokalnych Gminy Gościeradów jest inicjowanie współpracy pomiędzy 

sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym. Formy współdziałania obejmują 

działania związane m.in. z:

•Prowadzeniem działalności promocyjno-informacyjnej dotyczącej wspólnych 

przedsięwzięć na terenie Gminy;

•Tworzeniem wspólnych zespołów konsultacyjnych;
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•Pomocą w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

•Realizacją wspólnych projektów ze środków zewnętrznych.

Opracowanie i wdrażanie "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gościeradów" jest zasadniczym 

elementem współpracy wyżej wymienionych sektorów. Założeniem samorządu lokalnego 

Gminy Gościeradów jest rozwijanie tej współpracy w celu zaspakajania potrzeb społeczności 

lokalnej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/2004
Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w
z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego
na lata 2004 – 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z
koniecznością opracowania rozwoju lokalnego Gminy Gościeradów na lata 2004 – 2013.
Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w
z a r z ą d z a co następuje:

§ 1
1. Powołać zespół zadaniowy do spraw rozwoju lokalnego Gminy Gościeradów w składzie:

• Andrzej Zychowicz - Zastępca Wójta Gminy
• Tomasz Dyguś - Przewodniczący Rady Gminy
• Mariusz Iskra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Mariusz Szczepanik -Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw 

Socjalnych i Kultury Fizycznej
• Mirosław Kilian - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
• Mieczysław Wilczak - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, 

Promocji i Ochrony Środowiska
• Janina Chmura - Skarbnik Gminy
• Marian Chmura - Kierownik Referatu Administracyjnego Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich
• Janusz Wójcicki - Kierownik Referatu Rozwoju Obywatelskich i Zasobów 

Naturalnych
• Jerzy Ksiądz - Inspektor ds. strategii i planowania przestrzennego
• Janusz Kapica - Inspektor ds. drogownictwa, budownictwa i inwestycji gminnych

2. Powołać pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego pełniącego funkcję koordynatora
zespołu zadaniowego przygotowującego plan rozwoju lokalnego w osobie:
- Andrzeja Zychowicza – Zastępcy Wójta.

§ 2
Do zadań zespołu należy przygotowanie planu rozwoju lokalnego, a w szczególności 
zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru, na którym będą
realizowane projekty (obszar kwalifikujący się do wsparcia w ramach funduszy
strukturalnych).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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