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1. WSTĘP
Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest podstawowym
i najważniejszym dokumentem przedmiotowego Obszaru Funkcjonalnego opracowanym
przy współpracy władz gmin, mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych.
Zintegrowana Strategia stanowi koncepcję świadomego i systemowego sterowania
długookresowym rozwojem Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” w oparciu
o cele i kierunki działań w perspektywie 2014 – 2020. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego
jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie strategii do
wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” został utworzony w oparciu o partnerstwo
5 gmin wiejskich: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Trawniki.
Obszar partnerstwa pokrywa się z obszarem bezpośredniego oddziaływania planowanego do
utworzenia zbiornika wodnego Oleśniki.
Za potrzebą opracowania Zintegrowanej Strategii przemawiają przede wszystkim rosnąca
presja globalna na większą koncentrację i specjalizację, zarówno w wymiarze tematycznym,
jak i terytorialnym przy wykorzystaniu potencjałów decydujących o przewadze
konkurencyjnej obszaru. Ponadto ważne jest zapewnienie spójności strategicznych
dokumentów lokalnych z celami dokumentów strategicznych na poziomie wspólnotowym,
krajowym i regionalnym. W myśl regulacji prawnych Ustawy o samorządzie gminnym oraz
Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju niezbędne jest również wdrożenie
koncepcji spójności terytorialnej.
Przy opracowaniu Strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na
szeroki udział władz i społeczności lokalnej w pracach nad dokumentem przy jednoczesnym
zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. W ramach przyjętej metodologii prac
w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wyznaczono osobę odpowiedzialną
za nadzór i monitorowanie prac nad Strategią.
W trakcie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” zorganizowano 8 spotkań konsultacyjnych z udziałem społeczności
lokalnej. Pierwsze spotkanie zorganizowano w oparciu o wstępny projekt diagnozy obszaru
funkcjonalnego przy udziale społeczności z terenu 5 gmin. Kolejne 5 spotkań przeprowadzono
na terenie poszczególnych gmin Obszaru Funkcjonalnego, na których przedstawiono główne
kierunki rozwoju oraz wizję i misję obszaru. Ostatnie spotkanie stanowiło element
podsumowujący prace nad Strategią, zaprezentowano na nim ostateczną wersję dokumentu
i wskazano główne źródła finansowania zdefiniowanych projektów.
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„ZBIORNIK

W ostatnim czasie zmienia się podejście do zarządzania oraz planowania rozwoju i przestrzeni
obszarów. Coraz silniej zarysowuje się potrzeba podejmowania skoordynowanych
i kompleksowych działań, które uwzględniają wiele czynników, wpływających na
funkcjonowanie danego obszaru oraz włączają w procesy decyzyjne różne podmioty obecne
w przestrzeni.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 postuluje zerwanie z dychotomią
planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego, i wprowadza kategorię planowania
funkcjonalnego, dzięki której zapewnione będzie planowanie na obszarach o specyficznych
cechach, wykraczających poza granice administracyjne. Planowanie funkcjonalne ma
przebiegać równolegle z dotychczasowymi poziomami planowania.
Obszary
funkcjonalne
są
wyróżniane
na
podstawie
specyficznych
cech
fizycznogeograficznych lub charakterystycznych zjawisk społeczno-gospodarczych, które na
nim występują. KPZK proponuje specjalizację terytorialną obszaru (w zakresie turystyki,
środowiska, przemysłu, rolnictwa itp.), dzięki której zwiększy się baza dochodowa
mieszkańców. Wprowadzenie kategorii obszarów funkcjonalnych, przekraczających granice
administracyjne ma również na celu przeciwdziałanie nierównościom na poziomie
zagospodarowania, które tworzą się na obszarach przygranicznych jednostek terytorialnych1.
Głównym kryterium delimitacji Obszaru funkcjonalnego, będącego przedmiotem niniejszej
strategii, było przewidywane oddziaływanie planowanego zbiornika wodnego Oleśniki na
sąsiadujące z nim obszary. Planowany zbiornik zostanie wybudowany na bazie rzeki Wieprz
i będzie zlokalizowany na obszarze 5 gmin województwa lubelskiego. Zbiornik ma spełniać
wiele funkcji: retencjonowanie wody, ochrona przeciwpowodziowa doliny Wieprza,
ustabilizowanie stosunków wodnych na obszarach chronionych, uprawianie sportów
wodnych i rekreacja. Oddziaływanie zbiornika będzie się rozciągać na wiele gmin,
położonych wokół niego. Inwestycja ma przyczynić się do wzrostu znaczenia turystyki na
obszarze oddziaływania zbiornika Oleśniki.

Rosenkiewicz K., UAM w Poznaniu, Obszary funkcjonalne jako nowa kategoria polityki regionalnej i polityki
przestrzennej w Polsce,
https://www.academia.edu/2906388/Obszary_funkcjonalne_jako_nowa_kategoria_polityki_regionalnej_i_polit
yki_przestrzennej_w_Polsce, listopad 2014
1
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Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” zdelimitowany na podstawie powyższego
kryterium, jest położony w centralnej części województwa lubelskiego. W jego skład wchodzi
pięć gmin wiejskich, należących do następujących powiatów:
o
o
o

świdnicki – gmina Trawniki,
krasnostawski – gmina Łopiennik Górny i Krasnystaw,
chełmski – gmina Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny (ryc. 1).

Ryc. 1 Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle podziału administracyjnego

Źródło: opracowanie własne

Za spójnością nowo powstałego obszaru funkcjonalnego przemawia również fakt położenia
w obrębie Obszaru Strategicznej Interwencji „Obszary ochrony i kształtowania zasobów
wodnych”, wyznaczonego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(ryc. 2). OSI obejmuje doliny rzek, m.in. Wieprza, zagrożone podtopieniami i powodzią oraz
obszar oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna wraz z planowanym zbiornikiem Oleśniki.
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Na omawianym Obszarze Strategicznej Interwencji występują następujące zjawiska
problemowe:
o
o

obszar wymaga modernizacji systemów melioracyjnych i budowy zbiorników
retencyjnych i wielofunkcyjnych,
występują tu problemy z gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz zagrożenia dla
rozwoju funkcji gospodarczych i osadnictwa.

Ryc. 2 Położenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle Obszarów
Strategicznej Interwencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020

Interwencja na tym obszarze powinna objąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
poprzez eliminowanie zagrożeń powodziowych oraz służenie zrównoważonemu rozwojowi
funkcji ochronnych i gospodarczych, w tym np. turystycznych. Niezbędne jest również
rozwiązanie problemów konfliktowych, narosłych w wyniku degradacji technicznej urządzeń
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melioracyjnych i przeciwpowodziowych, niedoboru zbiorników do przetrzymywania wody,
jak też niedoinwestowania gospodarki komunalnej.
Budowa zbiornika wodnego Oleśniki będzie odpowiedzią na problemy OSI „Obszary
ochrony i kształtowania zasobów wodnych” oraz położonego w jego zasięgu Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu
widzenia gospodarki wodnej, ochrony naturalnego środowiska oraz warunków
gospodarczych Obszaru Funkcjonalnego. W zakresie gospodarki wodnej budowa zbiornika
przyczyni się do redukcji fali powodziowej w okresie wiosennych roztopów, gwałtownych
opadów deszczu oraz umożliwi zasilenie w wodę koryta rzeki w okresie suchym. W zakresie
poprawy warunków gospodarczych zbiornik uatrakcyjni obszar, stworzy naturalne warunki
do wypoczynku, rekreacji, turystyki i świadczenia usług w tym zakresie.
Dzięki planowanej inwestycji pięć gmin Obszaru Funkcjonalnego stanowi spójny teren pod
względem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. W związku z tym gminy zawarły
porozumienie w celu opracowania dokumentu, w którym zostanie zaplanowany rozwój
obszaru. Dokumentem tym jest niniejsza Zintegrowana Strategia, która stanowi narzędzie
planowania rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego. Strategia obejmuje swoim
zasięgiem teren całego Obszaru Funkcjonalnego, pomijając granice administracyjne.
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3. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
W celu zdiagnozowania wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” przeprowadzono jego wnikliwą analizę, która
została zamieszczona w Załączniku nr 1. Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Analiza zawiera
cechy wyróżniające obszar na tle pozostałych jednostek województwa lubelskiego i została
opracowana w pięciu obszarach rozwojowych: środowisko przyrodnicze i kulturowe,
społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura i jakość rządzenia. Poniżej przedstawiono syntezę
diagnozy Obszaru Funkcjonalnego w wymienionych obszarach rozwojowych.

ŚRODOWISKO
o
o

o
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

Obszar Funkcjonalny zajmuje powierzchnię 58 305 ha,
na obszarze występują karbońskie pokłady węgla kamiennego oraz skał
górnokredowych – opok, margli, wapieni, kredy piszącej, a także zasoby gazu
ziemnego z łupków,
teren charakteryzuje się nizinną rzeźbą terenu na północy (Polesie Wołyńskie)
i pagórkowatą na południu (Wyżyna Lubelska),
sieć hydrograficzna obszaru składa się z licznych rzek: Wieprz jako oś hydrograficzna
obszaru i jego dopływy (Wojsławka, Żółkiewka, Siennica, Bzdurka, Rejka, Łopa,
Marianka, Giełczew, Mogilnica),
przez Obszar Funkcjonalny przepływa Kanał Wieprz-Krzna, który rozpoczyna swój
bieg w gminie Łopiennik Górny,
licznie występują zbiorniki wodne – Majdan Zahorodyński, Tuligłowy, Wincentów,
Stawy Kańskie,
wysokie wartości nasłonecznienia obszaru i wysokie prędkości wiatru występujące
lokalnie,
dobre jakościowo gleby brunatne i płowe wytworzone z lessów i utworów lessowatych
na lewym brzegu Wieprza i słabe gleby wytworzone z piasków i pyłów oraz rędziny
na prawym brzegu,
27% powierzchni Obszaru Funkcjonalnego zajmują obszary chronione:
Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, Pawłowski
OCK, Grabowiecko-Strzelecki OCK, Chełmski OCK, rezerwat przyrody „Wodny Dół,
na terenie obszaru wyznaczono 5 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk NATURA
2000,
lesistość Obszaru Funkcjonalnego wynosi 15,2%,
liczne zabytki sakralne i świeckie w tym bogactwo obiektów dworsko-pałacowych
oraz 6 zabytków archeologicznych,
w strukturze użytkowania gruntów przeważają grunty orne (70%), łąki zajmują 12%,
a lasy 15%.
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SPOŁECZEŃSTWO
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego wynosi 33,4 tys.,
gęstość zaludnienia w Obszarze Funkcjonalnym wynosi 60,4 os./km²,
obszar charakteryzuje ujemny przyrost naturalny wynoszący -132 osoby oraz ujemne
saldo migracji o wartości -88 osób,
w ostatnich latach uwidacznia się starzenie społeczeństwa Obszaru Funkcjonalnego
poprzez spadający udział osób w wieku przedprodukcyjnym i rosnącą liczbę osób
w wieku poprodukcyjnym,
wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 61,4 osoby w wieku produkcyjnym na
100 osób w wieku nieprodukcyjnym,
wskaźnik zatrudnienia na Obszarze Funkcjonalnym wynosi 66,8 osób na 1000
mieszkańców,
wskaźnik bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do osób w wieku
produkcyjnym) wynosi 13,08%,
na infrastrukturę edukacyjną obszaru składa się: 6 przedszkoli, 17 oddziałów
przedszkolnych, 21 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, Zespół Szkół w Siedliszczu
(liceum ogólnokształcące oraz szkoła policealna), Zespół Szkół w Trawnikach
(technikum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna
dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego),
na Obszarze Funkcjonalnym działa 11 ośrodków zdrowia i 6 aptek ogólnodostępnych,
na badanym obszarze funkcjonuje 5 ośrodków kultury i 11 bibliotek,
organizowane są liczne imprezy kulturalne i działa wiele twórców ludowych,
na terenie Obszaru Funkcjonalnego znajduje się 12 jednostek realizujących zadania
z zakresu pomocy społecznej.

GOSPODARKA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

powierzchnia gruntów rolnych wynosi ok. 35 tys. ha,
na obszarze funkcjonuje 17 gospodarstw powyżej 50 ha i 31 gospodarstw hodowlanych
prowadzących hodowlę lub chów zwierząt powyżej 10 DJP,
średnia wielkość gospodarstw rolnych wynosi 5,12 ha,
56% gospodarstw zajmuje się uprawą zbóż, 29% - ziemniaków i 7% - roślin
przemysłowych, 8% - inne uprawy,
gmina Łopiennik Górny wyróżnia się uprawą i przetwórstwem ziół,
48% gospodarstw hoduje drób, 24% - trzodę chlewną, 20% - bydło i 8% - konie,
w Białce (gmina Krasnystaw) funkcjonuje znana w regionie hodowla koni
małopolskich i koni czystej krwi arabskiej,
w gminie Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny występują stawy rybne,
na obszarze funkcjonują 1 373 podmioty gospodarcze, ich liczba wzrosła od 2008 roku,
przeważają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa średnie funkcjonują w gminie
Krasnystaw i Siedliszcze, w gminie Trawniki działa jedyne na obszarze duże
przedsiębiorstwo – firma chemiczna Nicols,
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wskaźnik przedsiębiorczości dla Obszaru Funkcjonalnego wynosi 41 podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców,
na terenie gminy Rejowiec Fabryczny znajduje się część kopalni margla,
Obszar Funkcjonalny posiada bogatą sieć szlaków turystycznych,
na Obszarze Funkcjonalnym działalność prowadzą 4 obiekty noclegowe,
obszar posiada niezwykle bogatą ofertę terenów inwestycyjnych – ok. 200 ha,
w Pawłowie (gmina Rejowiec Fabryczny) znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna
Euro-Park Mielec – Podstrefa Rejowiec Fabryczny.

INFRASTRUKTURA
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

o

łączna długość infrastruktury drogowej na Obszarze Funkcjonalnym wynosi ok.
460 km,
przez obszar przebiegają drogi krajowe nr 12 i 17, które są włączone do
międzynarodowej europejskiej sieci transportowej TEN-T jako drogowe uzupełniające
korytarze transportowe,
przez teren badanego obszaru przebiega 6 dróg wojewódzkich,
występują tu 2 linie kolejowe: nr 7 i 69, na których są zlokalizowane dwie stacje
kolejowe,
długość sieci wodociągowej na obszarze wynosi 609,9 km, korzysta z niej 79,8%
ludności obszaru,
długość sieci kanalizacyjnej wynosi 51,8 km, korzysta z niej 17,8% ludności,
na terenie Obszaru Funkcjonalnego występuje 9 oczyszczalni ścieków komunalnych,
8 z nich to oczyszczalnie biologiczne,
funkcjonują 2 wysypiska odpadów – w Dorohuczy (gmina Trawniki) i składowisko
Wincentów w Siennicy Nadolnej (gmina Krasnystaw) – jedyna instalacja RIPOK na
badanym obszarze, w Wincentowie funkcjonuje instalacja przetwarzania odpadów
komunalnych,
dostęp do sieci gazowej posiadają jedynie gminy Rejowiec Fabryczny i Krasnystaw,
długość sieci gazowej to 148 km, korzysta z niej 9,6% ludności,
na terenie OF znajduje się jeden Główny Punkt Zasilający w Biskupicach (gmina
Trawniki), doprowadzana jest do niego energia elektryczna napowietrzna o napięciu
110 kV,
obszar posiada wysoki potencjał do rozwoju energetyki słonecznej, wodnej i lokalnie
energetyki wiatrowej, a także energetyki na bazie biomasy.

JAKOŚĆ RZĄDZENIA
o
o
o

na obszarze funkcjonuje 38 ochotniczych straży pożarnych, w tym 7 należy do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
jednostki samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego pozyskały
w perspektywie UE 2007-2013 37,3 mln zł,
przedsiębiorcy z obszaru pozyskali 31,3 mln zł,
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udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków z budżetu JST na Obszarze
Funkcjonalnym wyniósł 16%,
udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem z budżetu JST wyniósł na
Obszarze Funkcjonalnym 9,5%,
gminy Obszaru Funkcjonalnego były laureatami licznych konkursów i zdobyły wiele
wyróżnień w wielu obszarach swojej działalności,
wszystkie gminy posiadają strony internetowe i prowadzą działalność promocyjną.
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4. ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY
o Złoża margli i wapieni oraz węgla
kamiennego,
o Urozmaicona rzeźba terenu oraz
rozbudowana sieć rzeczna z rzeką Wieprz –
potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji,
o Duży potencjał rozwoju energetyki
alternatywnej (hydroenergetyka, biomasa,
energia wiatrowa i słoneczna),
o Dobra jakość gleb na zachodnim brzegu
Wieprza – potencjał do rozwoju rolnictwa,
w tym specjalizacja w kierunku uprawy ziół
(Łopiennik Górny),
o Bogactwo przyrodniczych obszarów
chronionych – potencjał do rozwoju
turystyki,
o Atrakcyjne dziedzictwo kulturowe – pałace
i dwory oraz zabytki archeologiczne,
o Duży potencjał do rozwoju gospodarki
pozarolniczej – zasoby ludzkie, tereny
inwestycyjne (w tym SSE Europark Mielec –
Podstrefa Rejowiec Fabryczny),
o Stosunkowo dobrze rozwinięta wewnętrzna
sieć drogowa obszaru (drogi krajowe
i wojewódzkie),
o Dostosowana i w większości
zmodernizowana infrastruktura szkół
i placówek oświatowych,
o Dobrze rozbudowana infrastruktura kultury
(domy kultury, świetlice),
o Zadawalający stan istniejącej infrastruktury
sportu i rekreacji,
o Wzrost zasobów mieszkaniowych obszaru
funkcjonalnego,
o Dobrze rozwinięta infrastruktura zdrowia
i społeczna,
o Duża skuteczność gmin w pozyskiwaniu
funduszy unijnych.

SŁABE STRONY
o Znaczna liczba obszarów
podmokłych,
o Słabe gleby na wschód od
Wieprza,
o Słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna,
o Brak stabilizacji
demograficznej - zmniejszająca
się liczba mieszkańców,
ujemne saldo migracji i ujemny
przyrost naturalny,
o Stosunkowo wysoki wskaźnik
obciążenia demograficznego,
o Stosunkowo niski wskaźnik
zatrudnienia (liczba osób
pracujących na 1000
mieszkańców),
o Mała liczba przedsiębiorstw
dużych i średnich,
o Wysoki poziom bezrobocia,
o Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura wodnokanalizacyjna i gazowa,
o Duże potrzeby inwestycyjne
z zakresu efektywności
energetycznej: wymiana
oświetlenia ulicznego,
termomodernizacje
budynków, itp.
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SZANSE
o Wykorzystanie środków finansowych UE
w nowej perspektywie 2014-2020 na
realizację potrzeb OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki”,
o Budowa zbiornika wodnego Oleśniki na
rzece Wieprz, jako szansa na rozwój
turystyki i hydroenergetyki oraz energetyki
konwencjonalnej,
o Tworzenie zintegrowanych produktów
turystycznych,
o Rosnąca świadomość ekologiczna
społeczeństwa i wzrost zapotrzebowania na
zdrową żywność,
o Rozwój biogospodarki w oparciu o lokalne
zasoby,
o Rozwój odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej na obszarze
OF,
o Rozwój sektora usług realizujących potrzeby
osób starszych (domy pomocy społecznej,
zakłady opiekuńcze, usługi uzdrowiskowe,
rehabilitacyjne, rekreacyjne),
o Zagospodarowanie złóż węgla kamiennego,
margli i wapieni na potrzeby przemysłu
i energetyki.

ZAGROŻENIA
o Degradacja środowiska
przyrodniczego w związku
z rozwojem infrastruktury
i przedsiębiorczości,
o Występowanie powodzi
i podtopień w dolinie
Wieprza,
o Ograniczona współpraca
lokalnych samorządów
w zakresie wspólnej promocji
gospodarczej,
o Bliskość dużych ośrodków
absorbujących kapitał
inwestycyjny i ludzki
(Lublin, Świdnik, Chełm),
o Brak regulacji prawnych
gwarantujących współpracę
gmin w obszarach
funkcjonalnych.
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5. WIZJA I MISJA OF „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
Wizja rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” stanowi projekcję stanu,
który powinien być osiągnięty do 2020 roku. Przy wyznaczeniu wizji wzięto pod uwagę
bieżące i przyszłe potrzeby oraz panujące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
Wizja jest odpowiedzią na pytanie: co chcemy osiągnąć i w jakiej sytuacji. Wizja ponadto
wskazuje zasadnicze kierunki działań i pozwala wyznaczyć cele.
Wizja Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”:
OBSZAR DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ GOSPODARCZO W MYŚL ZASADY
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW
I ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE
Oczekujemy, że w 2020 r. Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” będzie
gwarantował swoim mieszkańcom relatywnie wysoką jakość życia, we wszystkich istotnych
dla nich obszarach. W 2020 r. mieszkańcy obszaru funkcjonalnego będą posiadali lepszy
dostęp do podstawowej infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej
i telekomunikacyjnej oraz wysokiej jakości usług społecznych (edukacyjnych, kulturalnych,
zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych). Efektem dostępnych i wysokiej jakości usług oraz
szerokiej oferty turystycznej na tym obszarze będzie przyciągnięcie turystów, inwestorów
i mieszkańców ceniących sobie komfort i wygodę życia.
Obszar funkcjonalny stanie się silnym ośrodkiem gospodarczym z lepszą dostępnością
komunikacyjną oraz atrakcyjnością inwestycyjną i turystyczną. Rolnictwo oraz gospodarka
pozarolnicza rozwijać się będzie w oparciu o lokalne zasoby oferując więcej miejsc pracy
i wzrost dochodów gmin na jednego mieszkańca. Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane
założeniem własnej działalności będą miały lepszy dostęp do usług i doradztwa instytucji
otoczenia biznesu oraz systemu poręczeń i pożyczek.
Sprawna i otwarta na nowe wezwania administracja jednostek samorządowych wpłynie na
aktywizację społeczności lokalnej, podkreśli tożsamość i unikalność obszaru oraz ułatwi
nawiązanie współpracy i partnerstwa skutkujące projektami i przedsięwzięciami oraz
możliwościami dalszego rozwoju.
Racjonalne i efektywne wykorzystanie szansy rozwoju, którą jest inwestycja budowy
zbiornika wodnego Oleśniki, wpłynie na wzrost dyspozycyjnych zasobów wód, rozwój
rolnictwa oraz pozwoli na turystyczne wykorzystanie tego terenu. Mając na uwadze
planowaną inwestycję gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” powinny ukierunkować
modernizację przestrzeni publicznej, określić kierunki kształcenia młodzieży oraz rozwijać
strefę usług turystycznych, itp.
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Realizacja wizji rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest
wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców i dla każdej z działających na obszarze organizacji
i instytucji. Sprawna koordynacja tego procesu i utrzymywanie jego ciągłości jest głównym
zadaniem władz samorządów lokalnych. Misja Obszaru Funkcjonalnego współgra z jej wizją
i określa metody, które powinny być stosowane, aby skutecznie realizować założenia
wskazane w wizji rozwoju.
Misją władz samorządowych jednostek terytorialnych (tj. gminy Krasnystaw, Łopiennik
Górny, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Trawniki) budujących Obszar Funkcjonalny
„Zbiornik Wodny Oleśniki” jest:
„JAK NAJLEPSZE ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA, POPRZEZ
ŚWIADCZENIE NOWOCZESNYCH USŁUG I WSPIERANIE ROZWOJU”
Szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” wymaga sprostania takim wyzwaniom jak: ochrona środowiska
naturalnego, postępujące zmiany demograficzne, pobudzenie aktywności gospodarczej
poprzez efektywne wykorzystanie naturalnych zasobów oraz źródeł odnawialnych, rozwój
przetwórstwa rolno-spożywczego, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, lepsze wykorzystanie
potencjału turystycznego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Nie są to problemy,
które poszczególne samorządy są w stanie rozwiązywać w pojedynkę. Kluczem do sukcesu
jest wspólna współpraca na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, która powinna
obejmować zarówno jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, jak
i organizacje pozarządowe. Współpraca powinna być uporządkowana i wpływać na realizację
wyznaczonych celi.
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6. STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU OF „ZBIORNIK WODNY
OLEŚNIKI”
Działania rozwojowe Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” ukierunkowane
na osiągnięcie sformułowanej wizji i misji koncentrują się w następujących dwóch
strategicznych obszarach rozwoju:
o
o

Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” – atrakcyjny inwestycyjnie
i turystycznie,
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” – przyjazny mieszkańcom.

Do każdego strategicznego obszaru rozwoju sformułowane zostały cele operacyjne,
stanowiące opis pożądanego kierunku zmian lub stanu docelowego i pozycji obszaru
funkcjonalnego w perspektywie do 2020 roku. Miarą sukcesu poszczególnych celów
operacyjnych są mierzalne wskaźniki, zadaniem których jest wychwycenie zmiany wywołanej
realizacją strategii. W konsekwencji każdy z celów operacyjnych opisany został wskaźnikami
osiągnięć, dla których określone zostały wartości bazowe i docelowe.
Powyższe strategiczne obszary rozwoju dotyczą obszarów życia społeczno-gospodarczego
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”, w których świadoma interwencja może zapewnić bieżącą
poprawę sytuacji mieszkańców i strefy gospodarczej jak również poprawić, jakość rządzenia
samorządów lokalnych. Układ przyjętych celów i obszarów strategicznych stanowi system
elementów wzajemnie powiązanych i wzmacniających swoje oddziaływanie. Oznacza to, że
działania w ramach jednego strategicznego obszaru rozwoju będą wzmacniały możliwością
osiągnięcia wskaźników w ramach drugiego strategicznego obszaru.
Poniżej przedstawiono zestawienie strategicznych obszarów rozwoju i celów operacyjnych.
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STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU
OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE

OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
– PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

CELE OPERACYJNE
1.1.ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ
INWESTYCYJNĄ I TURYSTYCZNĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO

2.1.ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I POPRAWA JAKOŚCI
ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.2. SKUTECZNE KAMPANIE PROMOCYJNE SKIEROWANE DO
TURYSTÓW I INWESTORÓW

2.2. POPRAWA SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA ORAZ ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1.3. WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE INNOWACJI ORAZ ROZWÓJ
INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

2.3. CYFRYZACJA ADMINISTRACJI I ROZWÓJ E-USŁUG DLA
SPOŁECZEŃSTWA

1.4. ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2.4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1.5. ROZWÓJ WYBRANYCH SEKTORÓW BIOGOSPODARKI POPRZEZ
LEPSZE WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW I KOOPERACJĘ
W ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI DODANEJ

2.5. RACJONALNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
PRZYRODY
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE
CEL 1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ I TURYSTYCZNĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Cel obejmuje działania związane z infrastrukturą techniczną i kształtowaniem przestrzeni publicznej, w tym rewitalizację obszarów zdegradowanych. Na przestrzeni
ostatnich 6 lat jednostki samorządu terytorialnego tworzące Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” dokonały dużych postępów w zakresie poprawy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej. Pomimo pozyskanych funduszy zewnętrznych potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są nadal bardzo duże.
Na atrakcyjność inwestycyjną obszaru poszczególnych gmin ma wpływ jakość i dostępność terenów inwestycyjnych. Aktualnie na tym obszarze wyznaczonych
i częściowo zagospodarowanych oraz uzbrojonych jest ponad 200 ha terenów inwestycyjnych, a w planach wyznaczone zostały kolejne 540 ha. Dużą szansą na rozwój
gospodarczy jest utworzona w 2014 roku Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na terenie gminy Rejowiec Fabryczny, która pozwoli na
utworzenie ok 1400 miejsc pracy.
Innymi czynnikami wpływającymi na jakość życia mieszkańców jest dostępność i jakość infrastruktury dziedzictwa kulturowego (tj. zabytków i muzeów, izb
regionalnych). Właściwe wykorzystanie zasobów dziedzictwa, zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego, jest warunkiem wzmocnienia zewnętrznej konkurencyjności
obszaru oraz poprawy jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i spędzania czasu wolnego. Dużą szansą dla Obszaru Funkcjonalnego w zakresie rozwoju
gospodarczego i turystycznego jest planowany do budowy zbiornik wodny Oleśniki, którego rolą jest m. in.: przeciwdziałanie deficytom wody, stworzenie warunków
dla rekreacji i wypoczynku, stymulującego rozwój gospodarczy gmin oraz budowa elektrowni konwencjonalnej.
o Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gmin na potrzeby lokalizacji działalności usługowej i produkcyjnej,
o Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych poprawiających dostępność komunikacyjną i mobilność mieszkańców,
o Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenach wiejskich,
o Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrach miejscowości gminnych i miejscach atrakcyjnych turystycznie,
o Utworzenie targowisk przeznaczonych do sprzedaży produktów lokalnych,
o Prowadzenie prac rewitalizacyjnych zgodnych z prowadzoną polityką przestrzenną,
o Renowacja, restauracja i rewitalizacja zabytków oraz zwiększenie ich dostępności,
o Konserwacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytków ruchomych,
o Budowa i rozbudowa sieci dostępowej do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej,
o Odnowienie lub poprawa stanu obiektów budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki,
o Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej oraz budowanie nowej w oparciu o potencjał turystyczny zbiornika wodnego,
o Budowa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
o Rekultywacja gminnego składowiska odpadów,
o Tworzenie ścieżek i szlaków turystycznych, w tym rowerowych oraz ich zagospodarowanie,
o Budowa zbiorników retencyjnych.

Wartość bazowa Wartość docelowa
Źródło weryfikacji
(rok 2013)
(rok 2020)
Odsetek ludności korzystającej z infrastruktury kanalizacyjnej
17,8%
19,0%
GUS BDL
Liczba odnowionych obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków w latach 2014-2020
0
5
Dane z JST
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 2.5. Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, energetyczną
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Cel operacyjny 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy wewnątrzregionalnej
Wskaźnik

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

20

OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE
CEL 1.2. SKUTECZNE KAMPANIE PROMOCYJNE SKIEROWANE DO TURYSTÓW I INWESTORÓW
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Wskaźnik

Promocja zasobów Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest niezbędnym elementem rozwoju sfery gospodarczej i społecznej. Działania powinny być
ukierunkowane na budowanie spójnego systemu informacji gospodarczej i promocji jak również na kreowanie dobrego wizerunku gmin wchodzących w skład OF pod
kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. Na obszarach wiejskich istotne jest również zwiększenie popytu na produkty rolne i leśne oraz produkty
lokalne. Ważne jest również promowanie OF „Zbiornik wodny Oleśniki” jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.
o Opracowanie strategii działań marketingowych i konsekwentne wdrażanie jej założeń,
o Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych i ich aktywna promocja pozwalająca przyciągnąć inwestorów zewnętrznych, w tym prowadzenie działań
marketingowych związanych z kreowaniem dobrego wizerunku gmin i OF pod kątem pozyskania inwestorów (np. prasa lokalna i regionalna, spoty reklamowe),
o Promocja lokalnych produktów tradycyjnych oraz produktów rolnych i leśnych,
o Udział gmin w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych oraz organizowanie imprez kulturowych, promujących lokalne tradycje, rzemiosło i
twórczość ludową,
o Nawiązanie współpracy OF, z powiatami oraz województwem lubelskim w zakresie wspólnej promocji gospodarczej w kraju i zagranicą,
o Zainicjowanie i wspieranie współpracy sieciowej przedsiębiorców i instytucji z branży turystycznej,
o Wykreowanie i budowa produktu turystycznego tworzonego w oparciu o atrakcje Obszaru Funkcjonalnego, w tym opracowanie koncepcji rozwoju produktu
turystycznego,
o Zbudowanie w OF „Zbiornik Wodny Oleśniki ”wspólnej struktury instytucjonalnej do świadczenia określonych usług w ramach rozwijanego produktu
turystycznego,
o Prowadzenie skutecznych działań promocyjnych zachęcających turystów do korzystania z pakietu usług oferowanych w ramach rozwijanego produktu
turystycznego,
o Współpraca gminy z instytucjami z branży turystycznej w celu stworzenia kompleksowego programu szkolenia kadr i monitorowania standardów jakości
świadczonych usług,
o Stworzenie jednostek odpowiedzialnych za poprawę dostępności do rynków zagranicznych poprzez zakres informacji i pomoc w nawiązaniu kontaktów.

Wartość bazowa Wartość docelowa
Źródło weryfikacji
(rok 2013)
(rok 2020)
Liczba imprez zorganizowanych przez instytucje kultury
236
261
BDL GUS
Liczba wykreowanych produktów turystycznych w oparciu o potencjał Obszaru Funkcjonalnego
0
1
Dane JST
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Cel operacyjny 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy wewnątrzregionalnej
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE
CEL 1.3. WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE INNOWACJI ORAZ ROZWÓJ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Słabość lokalnej gospodarki Obszaru Funkcjonalnego wynika z niekorzystnej struktury przedsiębiorczości zdominowanej w dużym stopniu przez
mikroprzedsiębiorstwa (w większości są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) działające w mało innowacyjnych sektorach. Kluczem do poprawy
sytuacji na lokalnym rynku pracy jest wielokierunkowe wspieranie przedsiębiorczości szczególnie w obszarach uznanych za perspektywiczne dla gmin OF „Zbiornik
Wodny Oleśniki”. Ważnym elementem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości będzie zbudowanie odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego umożliwiającego
przedsiębiorcom dostęp do kapitału oraz specjalistycznej wiedzy i usług w zakresie nowych technologii, zarzadzania, marketingu.
o Realizacja projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa we współpracy ze środowiskiem naukowym,
o Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania tworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym udzielanie kredytów o korzystnych warunkach,
prowadzenie doradztwa, itp.),
o Profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu w celu lepszego dostosowania ich usług do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców,
o Rozwój bazy produkcyjnej i usługowej przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępu do kapitału inwestycyjnego w postaci instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych,
o Wspieranie zaangażowania przedsiębiorstw w innowacje oraz tworzenie klastrów regionalnych w celu rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
o Rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu wskazanych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Lubelskiego,
o Poprawa dostępu przedsiębiorstw do usług informacyjnych i doradczo-szkoleniowych pozwalających podnieść kompetencje i kwalifikacje pracowników
przedsiębiorstw oraz kadr zarządzających,
o Wzmocnienie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy, oraz rozwój sprzedaży internetowej,
o Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury związanej z ogrzewaniem, oświetleniem oraz wykorzystaniem energii
z odnawialnych źródeł,
o Rozszerzenie działalności przedsiębiorstw Obszaru Funkcjonalnego na rynkach zewnętrznych,
o Promocja gospodarcza przedsiębiorstw, udział przedsiębiorców w misjach zagranicznych, targach, konferencjach i spotkaniach motywacyjnych,
o Prowadzenie działań marketingowych związanych z promocją usług i produktów – reklama w prasie i mediach, czytelna i kompleksowa strona internetowa.

Wskaźnik
Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków unijnych w latach 2014-2020
Pracujący na 1000 mieszkańców
Wskaźnik przedsiębiorczości
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość bazowa
(rok 2013)

Wartość docelowa
(rok 2020)

0

5

Źródło weryfikacji
System informatyczny monitoringu
i kontroli finansowej funduszy
strukturalnych i funduszu spójności.

66
68,8
BDL GUS
41 podmiotów/
44,8 podmiotów
BDL GUS
1000 osób
/1000 osób
Cel operacyjny 2.4 Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich
Cel operacyjny 3.3 Stworzenie systemu naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego wsparcia na rzecz rozwoju wybranych sektorów
gospodarki
Cel operacyjny 3.5 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE
CEL 1.4. ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Rozwój energetyki odnawialnej oraz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej ma istotne znaczenie dla rozwoju Obszaru Funkcjonalnego. Odnawialne źródła
energii pozwalają na dywersyfikację źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.
Energetyka ta oparta jest na niewielkich jednostkach wytwarzania energii zlokalizowanych blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Zmniejszenie zanieczyszczeń oraz ograniczenie strat energii możliwe jest również dzięki działaniom o charakterze
termomodernizacji obiektów, wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, itp. Podsumowując jednym z głównych
kierunków działań gmin Obszaru Funkcjonalnego powinno być ograniczenie emisji CO2 i realizacja inwestycji wpływających na poprawę jakości powietrza.
o Poprawa jakości powietrza poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii – hydroenergetykę, energetykę solarną, wiatrową i geotermalną, pompy ciepła,
o Wspieranie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
o Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury związanej z ogrzewaniem/chłodzeniem budynków, oświetleniem,
o Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez JST poprzez wymianę oświetlenia ulicznego,
o Budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiającej przyłączenie nowych sieci wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych,
o Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych poprzez działania termomodernizacyjne, wymiany źródła ciepła i oświetlenia, opracowanie
systemów monitorowania zużycia energii oraz szerokie wykorzystanie energii odnawialnych zarówno do celów grzewczych jak i produkcji energii elektrycznej,
o Opracowanie i wdrożenie planu ograniczenia emisji, CO2 na terenie gmin Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”.

Wskaźnik
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych pracom termomodernizacyjnym
Liczba przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu efektywności energetycznej i instalacji OZE
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość bazowa
(rok 2013)
0
0

Wartość docelowa
(rok 2020)
5
5

Źródło weryfikacji
Dane JST
System informatyczny
monitoringu i kontroli
finansowej funduszy
strukturalnych i funduszu
spójności.

Cel operacyjny 2.5 Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, energetyczną
Cel operacyjny 4.5 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu
i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE
CEL 1.5. ROZWÓJ WYBRANYCH SEKTORÓW BIOGOSPODARKI POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW I KOOPERACJĘ W ŁAŃCUCHACH
WARTOŚCI DODANEJ
Opis celu

Proponowane
kierunki
działań

Wskaźnik

Kluczem do poprawy sytuacji gospodarczej na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” będzie zwiększenie zdolności lokalnej gospodarki rolnej, leśnej
i rybackiej do wytwarzania większej ilości produktów na cele przetwórstwa przemysłowego (w tym branży spożywczej) w ramach rozwiniętych lokalnych łańcuchów
rozwoju biogospodarki. Będzie to związane z lepszym wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących instrumentów wsparcia produkcji pierwotnej w rolnictwie,
leśnictwie i rybactwie, w tym związanych z powiększeniem areału i modernizacja gospodarstw rolnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych producentów rolnych
i rybackich. Ponadto niezbędne jest wypracowanie stałych mechanizmów współpracy pionowej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłu rolno-spożywczego
i gospodarstwami rolnymi, a także wzorowanie się na dobrych praktykach w zakresie wdrożenia przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia wartości dodanej
w obrębie lokalnych łańcuchów wytworzenia i sprzedaży produktów i usług.
o Stymulowanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez poprawę efektywności funkcjonowania sektora rolnego na terenie obszaru, wykorzystującego
lokalne zasoby produkcji rolnej, leśnej i rybackiej,
o Rozwój firm usługowych działających w otoczeniu rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
o Wspieranie sieci powiązań producentów rolnych i sektora przetwórstwa rolno-spożywczego,
o Inicjowanie powstawania grup producenckich działających we wszystkich sektorach produkcji rolnej,
o Wspieranie rozwoju systemu odbioru i dystrybucji produktów rolnych, mającego na celu skrócenie łańcucha dostaw,
o Rozwój dobrych praktyk rolniczych w tym rolnictwa ekologicznego,
o Scalanie gruntów i modernizacja gospodarstw rolnych,
o Działania związane z wykorzystaniem biomasy do produkcji energii elektrycznej i biopaliw.
o Ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zrównoważone użytkowanie,

Wartość
Wartość
Źródło weryfikacji
bazowa (rok docelowa (rok
2013)
2020)
Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych
5,12 ha
5,42 ha
BDL GUS
Liczba grup producentów rolnych działających na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
0
5
Dane JST
Liczba gospodarstw ekologicznych
2
7
http://www.eko.lodr.konskowola.pl/ekologia.php
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 2.1 Poprawa warunków dla wzrostu towarowości i konkurencyjności gospodarstw
Województwa Lubelskiego na lata
Cel operacyjny 2.2 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
2014-2020
Cel operacyjny 2.3 Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy rolników
Cel operacyjny 2.4 Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Wskaźnik

Pomimo, że jakość i dostępność do usług społecznych na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” ulega systematycznej poprawie dzięki realizacji
licznych projektów z zakresu infrastruktury społecznej, należy nadal dążyć do podniesienia jakości i dostępności usług z zakresu zdrowia, kultury, edukacji i sportu.
W zakresie usług edukacyjnych należy podjąć działania z zakresu jakości kształcenia i kreowanie wśród młodzieży postaw kreatywności i współpracy z innymi.
Niezbędny jest również rozwój różnych form pomocy i integracji społecznej szczególnie w odniesieniu do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
W zakresie poprawy systemu ochrony zdrowia ważne jest podniesienie dostępności do opieki specjalistycznej dzięki nawiązaniu współpracy ze szpitalami. Ponadto
podniesienie jakości życia mieszkańców możliwe będzie dzięki zwiększeniu dostępności do imprez i obiektów kulturowych i sportowych.
o Poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia, w tym zapewnienie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej,
o Działania ukierunkowane na zdrowe starzenie się dotyczące promowania aktywności fizycznej, odpowiedniej diety oraz regularnych badań,
o Aktywne uczestnictwo gmin w tworzeniu zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjnych przeznaczonych dla osób starszych, niesamodzielnych oraz
niepełnosprawnych,
o Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki, kluby malucha, opiekunowie) oraz adaptacja, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury
przedszkolnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
o Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej o zajęcia wyrównujące deficyty oraz realizacja dodatkowych zajęć,
o Modernizacja obiektów dydaktycznych szkół i placówek oświatowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia,
o Rozwój średniego kształcenia młodzieży w kluczowych kierunkach na rynku pracy (ICT, kierunki matematyczno-przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem
rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
o Polepszanie jakości edukacji poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
o Wspieranie uczniów w kształceniu ogólnym poprzez organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o Wspieranie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami (korekty do programu nauczania, organizacja staży i praktyk zawodowych),
o Modernizacja i doposażenie placówek kulturalnych (biblioteki, domy kultury, muzea),
o Budowa i modernizacja obiektów sportowych (m.in. boiska typu „Orlik”, sale gimnastyczne, siłownie na świeżym powietrzu),
o Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o kulturze oraz dostępie do jej dóbr i usług,
o Organizacja imprez i wydarzeń kulturowych w pełni wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycję i infrastrukturę kultury.

Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło weryfikacji
(rok 2013)
(rok 2020)
Liczba placówek zdrowotnych na 1000 mieszkańców
3
4
BDL GUS
Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną
3444,2
3012,4
BDL GUS
Liczba ludności na 1 placówkę zdrowotną
3251,2
3201,2
BDL GUS
Cel operacyjny 4.3 Wzmocnienie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy wewnątrzregionalnej
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 3.4 Rozwijanie sytemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Cel operacyjny 4.2 Wspieranie włączenia społecznego
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.2. POPRAWA SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA ORAZ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Aktywność społeczna mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego połączona z ich rzeczywistym zaangażowaniem w proces współdecydowania o losach gmin stanowi
podstawę do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest to ważny czynnik integrujący społeczność lokalną, przyczyniający się jednocześnie do rozwoju kapitału
społecznego – jednego z głównych elementów składowych dobrego rządzenia. Niezbędne jest również prowadzenie stałego dialogu społecznego z mieszkańcami przy
okazji konsultacji społecznych różnego rodzaju dokumentów strategicznych i planistycznych lub realizacji istotnych projektów inwestycyjnych.
Istotnym wskaźnikiem dobrego rządzenia jest jakość stanowionego prawa oraz sprawność administracyjna mierzona liczbą zaskarżonych lub uchylonych aktów prawa
miejscowego. Analiza obszaru wskazała, że gminy charakteryzują się niską wartością aktów zaskarżonych oraz aktów uchylonych oraz dość wysokim stopniem
wykorzystania funduszy unijnych.
o Wypracowanie i wdrażanie modelu strategicznego zarządzania rozwojem obszaru w oparciu o monitoring i ewaluację wdrażanych dokumentów strategicznych,
o Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej mieszkańców,
o Rozwój praktyki wieloletniego planowania finansowego oraz planowania w układzie zadaniowym, pozwalającym na ocenę ponoszonych wydatków,
o Partnerskie działania gmin obszaru funkcjonalnego w zakresie planowania przestrzennego,
o Upowszechnianie mechanizmów zwiększających udział obywateli w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego, np. dzięki utworzeniu budżetów obywatelskich,
o Uruchomienie systemu monitorowania dostępności i efektywności usług publicznych w gminach Obszaru Funkcjonalnego.

Wskaźnik

Wielkość środków unijnych pozyskanych przez gminy na własne projekty rozwojowe z na 1 mieszkańca
w perspektywie finansowej 2014-2020
Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków z budżetu JST
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 4.2 Wspieranie włączenia społecznego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość bazowa
(rok 2013)

Wartość docelowa
(rok 2020)

Źródło weryfikacji

0

1,5 tys. zł/
mieszkańca

System informatyczny
monitoringu i kontroli
finansowej funduszy
strukturalnych i funduszu
spójności.

16%

17,46%

BDL GUS
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.3. CYFRYZACJA ADMINISTRACJI I ROZWÓJ E-USŁUG DLA SPOŁECZEŃSTWA
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Ważnym narzędziem w budowaniu sprawnej administracji i społeczeństwa obywatelskiego są technologie informacyjno-komunikacyjne rozwijane na bazie e-usług oraz
aplikacji społecznych. Wykorzystanie tych technologii jest istotne z punktu widzenia dostępności do usług społecznych szczególnie w dziedzinach takich jak: ochrona
zdrowia, kultura, edukacja, turystyka, transport oraz informacja przestrzenna. Należy wprowadzić szereg działań przyczyniających się do zniesienia barier rozwoju
administracji cyfrowej, do których należą: brak odpowiedniego sprzętu i usług teleinformatycznych oraz brak przeszkolonego personelu.
o Tworzenie infrastruktury Sieci Szerokopasmowego Internetu – rozwój infrastruktury „ostatniej mili”,
o Wspieranie rozwoju produktów i usług turystycznych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. utworzenie portali pakietów
turystycznych,
o Rozwój e-administracji poprzez stworzenie infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów baz danych, w tym tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów
gminy w zakresie np. mienia i nieruchomości, planowania przestrzennego,
o Rozwój e-usług w placówkach kulturalnych, związanych z turystyką m.in. poprzez digitalizację oraz integrację i rozbudowę informacji turystycznej i kulturalnej,
o Wykorzystanie technologii informacyjnych w udostępnianiu zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych,
o Wspieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
o E-zdrowie – tworzenie cyfrowych zasobów gminy w zakresie infrastruktury zdrowotnej,
o Działania ukierunkowane na rozwój elektronicznej administracji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (składanie wniosków drogą elektroniczną,
elektroniczny punkt informacji).

Wskaźnik
Odsetek osób korzystających regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetu - wartość oszacowana na poziomie
krajowym
Liczba nowych e-usług udostępnionych dla mieszkańców gmin w ramach rozwoju administracji elektronicznej
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 3.6 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość bazowa
(rok 2013)

Wartość docelowa
(rok 2020)

Źródło weryfikacji

60%

65%

GUS: STRATEG.GOV.PL

0

5

Dane JST
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Z punktu widzenia dalszej poprawy komfortu życia mieszkańców kluczowym jest aby dotychczas podejmowane działania w zakresie ochrony środowiska i ochrony
przeciwpowodziowej oraz minimalizacji skutków klęsk żywiołowych były kontynuowane i rozwijane. Przy czym należy dążyć do uzupełnienia brakującej infrastruktury
i wyposażenia jednostek straży pożarnej. Jedną z niezbędnych inwestycji z zakresu retencji i ochrony przeciwpowodziowej jest budowa zbiornika Oleśniki oraz
odbudowa istniejącej infrastruktury Kanału Wieprz-Krzna. Oprócz czystego środowiska naturalnego niezbędne jest kreowanie polityki w zakresie ładu przestrzennego
i estetyki otoczenia - jest to możliwe dzięki właściwie prowadzonej polityce planowania przestrzennego gmin oraz planów odnowy miejscowości wiejskich. Dzięki
realizacji takich działań możliwa jest poprawa wizerunku miejscowości a tym samym poprawa warunków życia mieszkańców.
o Poprawa bezpieczeństwa przeciw zagrożeniom naturalnym poprzez rozwój systemów ochrony i zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi oraz systemów
zarządzania,
o Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie obszaru w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków
zagrożeń naturalnych i katastrof,
o Remont remiz strażackich będących często miejscem spotkań społeczności lokalnej oraz miejscem przetrzymywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
o Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz promocja dobrych praktyk w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsc publicznych,
o Działania z zakresu małej retencji oraz ochrony przeciwpowodziowej,
o Realizacja szeregu działań z zakresu minimalizowania skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
o Prowadzenie polityki przestrzennej i rewitalizacyjnej w gminie w oparciu o aktualne studia i plany (w tym lokalne plany rewitalizacji),
o Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ekologii, ładu przestrzennego i estetyki miejsca zamieszkania,
o Wyznaczenie i przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Wartość bazowa Wartość docelowa
Źródło weryfikacji
(rok 2013)
(rok 2020)
Liczba doposażonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w nowym okresie programowania 2014-2020
2
7
Dane JST
Liczba projektów z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej w nowym okresie programowania 2014-2020
0
5
Dane JST
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 4.5 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel operacyjny 2.5 Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, energetyczną
Wskaźnik
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OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.5. RACJONALNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODY
Opis celu

Proponowane
kierunki działań

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i jego racjonalne wykorzystywanie jest niezbędne na obszarach przeznaczonych do produkcji rolnej oraz rozwoju turystyki.
W Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” szczególne znaczenie ma ochrona jakości wód realizowana poprzez racjonalne gospodarowanie nawozami i
środkami ochrony roślin oraz ochrona gleb przed erozją i zakwaszeniem. Zrównoważone użytkowanie oraz rozwój dobrych praktyk rolniczych oraz promowanie
rolnictwa ekologicznego przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych i unikalnych ekosystemów.
o Prowadzenie czynnych działań ochronnych na obszarach chronionych,
o Ochrona jakości wód w tym racjonalna gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin,
o Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych na Obszarze Funkcjonalnym,
o Kompleksowe działania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz z zakresu zachowania różnorodności biologicznej,
o Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody,
o Zwiększenie różnorodności i jakości oferty turystycznej dzięki ochronie i promocji dziedzictwa przyrodniczego,
o Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, służącej udostępnieniu na cele turystyczne obszarów cennych przyrodniczo, w tym szlaków przyrodniczych.

Wartość bazowa Wartość docelowa
Źródło weryfikacji
(rok 2013)
(rok 2020)
Realizacja inwestycji z zakresu małej infrastruktury turystycznej w latach 2014-2020
0
5
Dane JST
Wydanie folderu promującego dziedzictwo przyrodnicze
0
5
Dane JST
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Cel operacyjny 4.5 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Wskaźnik
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7. SYSTEM WDRAŻANIA I FINANSOWANIA STRATEGII
Cele i kierunki działań zaproponowane w Zintegrowanej Strategii uwzględniają szeroko
pojętą perspektywę rozwoju, która powinna być realizowana nie tylko przez jednostki
samorządowe, ale także przez inne instytucje i podmioty współtworzące sferę społecznogospodarczą Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”, tj. przedsiębiorcy,
mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne będące poza kompetencjami
władz gmin.
Skuteczna realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
wymaga dokładnego określenia jej ram finansowych. Proces wdrażania Strategii obejmuje lata
2015-2020, co jest zbieżne z nowym okresem programowania Unii Europejskiej. Pułap
środków finansowych przeznaczonych na zobowiązania w tym okresie czasu wynosi
ok. 200 mln zł.
Inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanej Strategii (w tym również
realizowane w ramach Programów Rozwoju poszczególnych gmin OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki”) pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników i realizację celów operacyjnych.
Ich realizacja w większości będzie możliwa wyłącznie przy wsparciu finansowym UE. Dlatego
też, głównym źródłem finansowania Strategii będą Programy Operacyjne realizowane w
latach 2014-2020 oraz inne środki zewnętrzne.
Do wdrażania Zintegrowanej Strategii i określonych w niej celów i kierunków działań
niewątpliwie niezbędne są również środki własne gmin wchodzących w skład Obszaru
Funkcjonalnego, które łącznie z krajowymi i regionalnym programami operacyjnymi,
kontraktami wojewódzkimi oraz innymi programami finansowymi pozwolą na realizację
zamierzonych inwestycji. Do najważniejszych krajowych programów operacyjnych możemy
zaliczyć między innymi: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, natomiast do regionalnych programów operacyjnych –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.
Poniższa tabela przedstawia szacunek i źródła finansowania grup działań wskazanych przez
gminy do realizacji w ramach Zintegrowanej Strategii w odniesieniu do nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Szczegółowe zadania inwestycyjne przedstawione
zostały w Programach Rozwoju Gmin stanowiących załączniki nr 2-6 do niniejszego
dokumentu.
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Tabela 1. Zakres i szacowany koszt planowanych do realizacji przez gminy OF projektów i źródła
ich finansowania
Zakres działań
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura kanalizacyjna
w tym przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Rozwój przedsiębiorczości
i instytucji otoczenia biznesu,
marketing gospodarczy

Obszar realizacji
Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze
Trawniki
Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze
Trawniki
Krasnystaw
Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze

Wartość (zł)

Źródła finansowania

6,1 mln

PROW 2014-2020
RPO WL 2014-2020

60,4 mln

PROW 2014-2020
RPO WL 2014-2020

2,1 mln

123 mln
(dodatkowo 5 mln zł w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)
21,1 mln
(dodatkowo 55 mln zł w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)

RPO WL 2014-2020
PO IR 2014-2020

Odnawialne źródła energii

OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki”

Efektywność energetyczna,
w tym stworzenie planu
gospodarki niskoemisyjnej

OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki”

Doposażenie OSP
w niezbędny sprzęt
ratowniczy, remont budynków
remiz

Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze

3,8 mln

RPO WL 2014-2020

Gospodarka odpadami

Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze

1,65 mln

RPO WL 2014-2020

Renowacja, restauracja,
rewaloryzacja i rewitalizacja
zabytków, konserwacja
zabytków ruchomych

Krasnystaw
Łopiennik Górny
Siedliszcze

0,56 mln
(dodatkowo 40 mln zł w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)

RPO WL 2014-2020
PO IŚ 2014-2020
PO PW 2014-2020

9,3 mln

RPO WL 2014-2020
PO IŚ 2014-2020

Zachowanie różnorodności
biologicznej i krajobrazowej
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej

Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Siedliszcze
Trawniki
Łopiennik Górny
Trawniki

1,78 mln

RPO WL 2014-2020
PO IŚ 2014-2020

PROW 2014-2020
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
RPO WL 2014-2020
PO PW 2014-2020
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
„BezpieczeństwoDostępność -Rozwój”

Inwestycje drogowe, chodniki,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze,
parkingi

Łopiennik Górny
Rejowiec Fabryczny
Trawniki
Krasnystaw

Projekty miękkie

Krasnystaw
Łopiennik Górny

0,3 mln
(dodatkowo 15 mln w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)

PO WER 2014-2020
RPO WL 2014-2020

Łopiennik Górny
Siedliszcze
Trawniki

1,3 mln

RPO WL 2014-2020

Rejowiec Fabryczny

4,63 mln

RPO WL 2014-2020
PO IŚ 2014-2020

Krasnystaw
Rejowiec Fabryczny

3,4 mln

RPO WL 2014-2020

Tworzenie i wyposażanie
żłobków, klubów dziecięcych,
przedszkoli
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, ochrona zdrowia
i aktywizacja społeczna
Budowa i wyposażenie
podmiotów świadczących

46 mln
(dodatkowo 35 mln zł w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)

RPO WL 2014-2020
PO IŚ 2014-2020
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usługi społeczne, szkolne
i sportowe

Łopiennik Górny

Tworzenie zintegrowanych
produktów turystycznych

Krasnystaw

E-administracja i e-usługi

Krasnystaw

Suma
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(dodatkowo 10 mln zł w ramach
projektów partnerskich gminy
Krasnystaw)
20 mln jedynie w ramach
projektów partnerskich gminy
PO PW 2014-2020
Krasnystaw
5 mln jedynie w ramach
projektów partnerskich gminy
RPO WL 2014-2020
Krasnystaw
285,3 mln
(wartość bez projektów realizowanych
w partnerstwie przez gminę Krasnystaw)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (marzec 2015)

Z wyliczeń szacunkowych wynika, że łącznie na planowane inwestycje gminy Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” przeznaczą środki w wysokości 285,3 mln zł.
Ponad połowę z nich stanowić będą środki unijne pochodzące przede wszystkim
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
W pierwszej kolejności finansowane będą inwestycje, które pozwolą na uzyskanie
długofalowej konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
i wpłyną na trwałe pozytywne przeobrażenie społeczno-gospodarcze tego obszaru.
Niewątpliwie należą do nich inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych
źródeł energii oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Poniżej zaprezentowano rycinę przedstawiającą udział finansowy poszczególnych gmin
w realizacji inwestycji najbardziej istotnych dla rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.
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Ryc. 3. Udział nakładów finansowych poszczególnych gmin Obszaru Funkcjonalnego na realizację
najważniejszych inwestycji rozwojowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

Z analizy planów inwestycyjnych samorządów lokalnych powiązanych funkcjonalnie
zidentyfikowano wspólne przedsięwzięcia, które maja szansę na wspófinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Formuła ta zapewnia większą elastyczność przedsięwzięć i partycypację samorządów
lokalnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej.
Inwestycje realizowane w partnerstwie w ramach rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
„Zbiornik Wodny Oleśniki” sprzyja:
o
o
o

rozwojowi współpracy i integracji jednostek samorządowych w obszarze
funkcjonalnym,
promocji partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych;
kompleksowej realizacji inwestycji a tym samym kompleksowej realizacji potrzeb
poszczególnych gmin.

Poniżej przedstawiono wspólne inwestycje, możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”:
1. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmujące budowę
lub modernizację sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę
lub modernizację oczyszczalni ścieków w tym również oczyszczalni
przydomowych. Inwestycje te wpisują się w realizację celu operacyjnego 1.1 Rozwój
infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Obszaru
Funkcjonalnego.
2. Inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej
w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne,
termomodernizację budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów
słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych,
itp. Projekty realizowane w tym zakresie pozwala na osiągnięcie celu 1.4 Rozwój
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
3. Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Projekt polegający na montażu mikroinstalacji
solarnych (ogniwa fotowoltaiczne) zarówno na budynkach indywidualnych
jak i na budynkach użyteczności publicznej. Inwestycje te wpisują się w cel
operacyjny 1.4 Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności
energetycznej.
4. Sieciowy projekt turystyczny tworzony w oparciu o projekt budowy zbiornika
wodnego Oleśniki. Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej,
noclegowo-gastronomicznej, inwestycje w zakresie kształtowania przestrzeni
publicznej oraz promocji lokalnych produktów i atrakcji. Projekt objęty tym
zakresem pozwoli na realizacje celów 1.1 Rozwój infrastruktury poprawiającej
atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Obszaru Funkcjonalnego oraz 1.2 Skuteczne
kampanie promocyjne skierowane do turystów i inwestorów.
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8. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii jako dokumentu realizującego idee zrównoważonego
rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” powoduje konieczność
przyjęcia procedury wewnętrznego monitorowania i ewaluacji. Konieczne jest zatem
stworzenie pełnego systemu obejmującego:
o
o
o
o

określenie podstawowych narzędzi i procedur wdrażania strategii,
monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji,
ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału,
procedurę wprowadzania niezbędnych korekt (aktualizacja) i uzupełnień do zadań
strategii rozwoju.

Monitoring polega na gromadzeniu, opracowywaniu i przekazywaniu informacji
przydatnych w zarządzaniu rozwojem Obszaru Funkcjonalnego. Monitoring strategiczny jest
źródłem informacji wykorzystywanych w procesie ewaluacji. Ewaluacja strategii obejmuje
ocenę długoterminowych działań realizowanych w ramach założonych celów oraz jest
narzędziem oceny decyzyjności władz przedmiotowego obszaru w zakresie zaspokojenia
potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej.
Procesy monitoringowo-ewaluacyjne obejmują działania zmierzające do poznania efektów
i uwarunkowań wdrażania strategii oraz korekt zarówno samej strategii, jak i metod jej
wdrażania. Są to procesy, które towarzyszą wdrażaniu strategii w całym okresie jej realizacji
i służą doskonaleniu jej treści oraz skuteczności i efektywności podejmowanych w jej ramach
działań.
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Ryc. 4. Schemat funkcjonowania systemu wdrażania Strategii

Proces wdrażania
ZINTEGROWANEJ STRATEGII
ROZWOJU
OF „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
informacje

informacje
o stopniu
realizacji
strategii

MONITORING
gromadzenie danych

propozycje
korekt
zapisów

strategii

dane
analityczne

EWALUACJA
ocena i interpretacja
Źródło: opracowanie własne

Przedmiotem monitoringu strategicznego jest zarówno Zintegrowany dokument strategiczny
Obszaru
Funkcjonalnego,
jak
i
poszczególne
Programy
Rozwoju
Gmin.
Do głównych obszarów objętych monitoringiem i ewaluacją należą:
o
o
o
o

analiza zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych zachodzących
w Obszarze Funkcjonalnym,
obserwacja zmian zachodzących w ramach poszczególnych strategicznych obszarów
rozwoju i przypisanych im celów, które zostały wytyczone w Strategii,
identyfikacja nowych uwarunkowań związanych z wyznaczonymi celami
i formułowanie rekomendacji dotyczących zamierzeń w nich określonych,
formułowanie nowych prognoz i scenariuszy rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”.

Uzyskanie mierzalnych wyników postępu osiągnięcia wyznaczonych w strategii celów jest
podstawowym zadaniem każdego monitoringu strategicznego. Dla prawidłowego
wykonania tego zadania koniecznym jest opracowanie szeregu wskaźników
monitoringowych stanowiących podstawę oceny stopnia realizacji strategii. W związku
z tym, że działania strategiczne niniejszej strategii koncentrują się w dwóch strategicznych
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obszarach rozwoju i dziesięciu celach operacyjnych wskaźniki, za pomocą których możliwe
będzie określenie rozwoju obszaru będącego efektem wdrażania strategii, zostały
dopasowane do struktury celów.
Wskaźniki weryfikowane będą głównie w oparciu o dane Banku Danych Lokalnych GUS,
dane z urzędów gmin oraz System informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy
strukturalnych i funduszu spójności. Wartość bazową wskaźników określono na rok 2013,
natomiast osiągnięcie wartości docelowych na rok 2020 (ze względu na fakt, że założenia
dokumentu obejmują lata 2015-2020, co jest zgodne z zaleceniami planistycznymi
i pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z obowiązującej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej).

Tabela 2. Wskaźniki monitorujące realizację celów operacyjnych Obszaru Funkcjonalnego
Wartość
Wartość
bazowa
docelowa
Wskaźnik
Jednostka
(rok
(rok
2013)
2020)
OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
- ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE I TURYSTYCZNIE

Źródło weryfikacji

CEL 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru funkcjonalnego
Odsetek ludności korzystającej z infrastruktury
kanalizacyjnej
Liczba odnowionych obiektów dziedzictwa
kulturowego wpisanego do rejestru zabytków
w latach 2014-2020

%

17,8

19,0

GUS BDL

szt.

0

5

Dane z JST

CEL 1.2. Skuteczne kampanie promocyjne skierowane do turystów i inwestorów
Liczba imprez zorganizowanych przez instytucje
szt.
236
261
BDL GUS
kultury
Liczba wykreowanych produktów turystycznych
szt.
0
1
Dane JST
w oparciu o potencjał Obszaru Funkcjonalnego
CEL 1.3. Wzmocnienie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz rozwój instytucji otoczenia
biznesu
System informatyczny
monitoringu i kontroli
Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków
szt.
0
5
finansowej funduszy
unijnych w latach 2014-2020
strukturalnych i funduszu
spójności
Pracujący na 1000 mieszkańców

os.

66

68,8

podmioty/
Wskaźnik przedsiębiorczości
41
44,8
1000 osób
CEL 1.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej
Liczba budynków użyteczności publicznej
poddanych pracom termomodernizacyjnym

szt.

0

5

BDL GUS
BDL GUS

Dane JST

System informatyczny
monitoringu i kontroli
Liczba przedsiębiorstw realizujących projekty
szt.
0
5
finansowej funduszy
z zakresu efektywności energetycznej i instalacji OZE
strukturalnych i funduszu
spójności
CEL 1.5. Rozwój wybranych sektorów biogospodarki poprzez lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i kooperację
w łańcuchach wartości dodanej
Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych

ha

5,12

5,42

BDL GUS
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Liczba grup producentów rolnych działających na OF
„Zbiornik Wodny Oleśniki”

szt.

0

1

Dane JST

Liczba gospodarstw ekologicznych

szt.

2

7

http://www.eko.lodr.
konskowola.pl/ekologia.php

OBSZAR FUNKCJONALNY „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”
- PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
CEL 2.1. Rozwój infrastruktury społecznej i poprawa jakości świadczonych usług
Liczba placówek zdrowotnych na 10000
mieszkańców

szt.

3

4

BDL GUS

os./1
3444,2
3200,0
BDL GUS
placówkę
os./1
Liczba ludności na placówkę zdrowotną
3251,2
3201,2
BDL GUS
placówkę
CEL 2.2. Poprawa skuteczności planowania oraz zarządzania strategicznego i finansowego obszaru funkcjonalnego
Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną

Wielkość środków unijnych pozyskanych przez
gminy na własne projekty rozwojowe na
1 mieszkańca w perspektywie finansowej 2014-2020

0

1,5

System informatyczny
monitoringu i kontroli
finansowej funduszy
strukturalnych i funduszu
spójności

16

17,46

BDL GUS

%

60

65

GUS: STRATEG.GOV.PL

szt.

0

5

Dane JST

tys. zł/
mieszkańca

Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle
%
wydatków z budżetu JST
CEL 2.3. Cyfryzacja administracji i rozwój e-usług dla społeczeństwa
Odsetek osób korzystających regularnie (co najmniej
raz w tygodniu) z Internetu - wartość oszacowana na
poziomie krajowym
Liczba nowych e-usług udostępnionych dla
mieszkańców gmin w ramach rozwoju administracji
elektronicznej w latach 2014-2020

CEL 2.4. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego
Liczba doposażonych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w nowym okresie programowania 20142020
Liczba projektów z zakresu kształtowania przestrzeni
publicznej w nowym okresie programowania 20142020

szt.

2

7

Dane JST

szt.

0

5

Dane JST

szt.

0

5

Dane JST

szt.

0

5

Dane JST

CEL 2.5. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody
Realizacja inwestycji z zakresu małej infrastruktury
turystycznej w latach 2014-2020
Wydanie folderu promującego dziedzictwo
przyrodnicze

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym krokiem w procesie wdrażania Strategii jest ewaluacja polegająca na ocenie
i interpretacji zgromadzonych danych we wcześniejszym procesie monitoringu. Ewaluacja
dotyczy realizacji strategii oraz określenia jej wpływu na aspekty społeczno-gospodarcze
obszaru.
Ewaluacja odwołuje się do wskaźników monitoringowych, prowadzona jest w konkretnych
momentach wdrażania Strategii, ma charakter całościowy i analityczny, pozwala oceniać
postępy we wdrażaniu Strategii oraz służy ulepszeniu wdrażania dokumentu, a także
dostarcza niezbędnych informacji na potrzeby osiągnięcia wizji.
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Podstawowym dokumentem powstającym w wyniku przeprowadzanego procesu
monitoringu i ewaluacji jest raport ewaluacyjny strategii, który wskazuje stan realizacji
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”,
i który stanowi podstawę (rekomendację) do podejmowania ewentualnych działań
korygujących. Ponadto, raport jest podstawą do wszelkich prac aktualizacyjnych
przedmiotowej strategii, dlatego też zalecane jest coroczne opracowywanie raportu z badania
ewaluacyjnego.
Ewaluacja działań wynikających ze Strategii będzie opierała się na dwóch rodzajach ocen:

o on-going (ocena w trakcie realizacji działań) – jest pomocna przy określaniu czy
przyjęte cele i podjęte w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku,
o ex-post (ocena po realizacji działań) – jest to ocena długoterminowego wpływu
strategii na grupy docelowe, jest pomocna przy określeniu czy efekty wynikłe
z zastosowania strategii są trwałe.
Bardzo ważną częścią raportu ewaluacyjnego są postawione w nim pytania badawcze
odpowiadające poszczególnym kryteriom ewaluacyjnym, które pozwalają na
ukierunkowanie badań na najistotniejsze kwestie.
W raporcie ze względu na 2 rodzaje działań ewaluacyjnych należy wziąć pod uwagę
następujące kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność, efektywność (przy ewaluacji ongoing) oraz skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość (przy ewaluacji ex-post).
Trafność – na podstawie tego kryterium ocenia się adekwatność celów w odniesieniu do
zmieniających się potrzeb (biorąc pod uwagę dynamiczność zmian, które mogą
spowodować konieczność modyfikacji celów strategii), pozwala ocenić w jakim stopniu cele
strategii odpowiadają potrzebom i priorytetom OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”.
Skuteczność – kryterium to odnosi się do wszystkich elementów Strategii, ocenia stopień
realizacji zakładanych celów oraz skuteczność użytych metod. Na jego podstawie ocenia się
np.: czy działania wpisane do Strategii prowadzą do osiągnięcia założonych celów.
Efektywność - kryterium to pozwala określić relacje pomiędzy poniesionymi nakładami
(zasoby finansowe, zasoby ludzkie, czas), a wynikami i rezultatami osiągniętymi z realizacji
celów strategicznych.
Użyteczność – kryterium to pozwala określić, do jakiego stopnia realizacja postawionych
w Strategii celów odpowiada potrzebom lub wyzwaniom grupy docelowej oraz czy
wywołuje ona korzystne zmiany społeczno-gospodarcze.
Trwałość - kryterium to pozwala określić czy zaplanowane pozytywne efekty realizacji
celów strategicznych będą widoczne po jej zakończeniu, jak długo będą się one utrzymywać
po zakończeniu realizacji oraz jak długo będą widoczne jej skutki i kogo będą dotyczyć
uzyskane efekty. Pozwala ocenić na ile zmiany wywołane realizacją strategii są faktycznie
trwałe i widoczne po jej zakończeniu.
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Do każdego z kryteriów ewaluacyjnych przewidzianych do zastosowania w raporcie powinny
zostać przyporządkowane odpowiednie pytania badawcze. Przykładowe pytania badawcze
zostały przedstawione poniżej:
Trafność:

1. Czy cele operacyjne zawarte w Zintegrowanej Strategii odpowiadają
zakładanym potrzebom społeczności lokalnej OF?
2. Czy realizacja postawionych w Strategii celów operacyjnych jest
najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów społecznogospodarczych z jakimi boryka się społeczność lokalna OF?

Skuteczność:

1. Czy zakładane w Zintegrowanej Strategii cele operacyjne zostały
osiągnięte?
2. Czy system zarządzania, wdrażania i realizacji celów operacyjnych
Zintegrowanej Strategii okazał się skuteczny?

Efektywność:

1. Czy zawarte w Zintegrowanej Strategii cele operacyjne zostały
osiągnięte przy wykorzystaniu najniższych możliwych nakładów
finansowych?
2. Czy można byłoby osiągnąć takie same lub lepsze efekty realizacji
celów operacyjnych przy użyciu innych metod/instrumentów?

Użyteczność:

1. Czy Zintegrowana Strategia i realizacja założonych w niej celów
operacyjnych spełniła oczekiwania społeczności lokalnej OF?
2. Czy realizacja założonych w Zintegrowanej Strategii celów
operacyjnych przyczyniła się do zminimalizowania lub całkowitego
rozwiązania zidentyfikowanych problemów społeczno-gospodarczych
OF?

Trwałość:

1. Czy efekty powstałe w wyniku realizacji celów Zintegrowanej Strategii
były odczuwalne po jej zakończeniu?
2. Czy efekty powstałe w wyniku realizacji celów Zintegrowanej Strategii
okazały się trwałe w długim okresie czasu?

Jednostką odpowiedzialną za proces monitoringu i ewaluacji Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” będzie Komisja monitoringu
i ewaluacji strategii. W skład Komisji wejdą przedstawiciele wszystkich gmin
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Będzie ona zobowiązana między innymi do: gromadzenia,
przetwarzania oraz analizy danych i informacji, ewidencji rzeczowej, finansowej
i przestrzennej związanej z realizacją Strategii, opracowywanie raportów, a także do
zapewnienia ogólnodostępnego charakteru informacji, danych, raportów i analiz.
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9. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Partycypacja społeczna daje możliwość udziału obywateli w zarządzaniu sprawami
społeczności. Szerokie i efektywne uczestnictwo obywateli w procesie planowania
strategicznego gmin i powiatów jest sprawą niezmiernie ważną. Zadaniem konsultacji
społecznych jest ułatwienie podejmowania trafnych decyzji oraz uniknięcie lokalnych
konfliktów czy protestów. W niniejszym rozdziale opisano formy organizacji konsultacji
społecznych oraz ich przebieg.
Konsultacje społeczne Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” rozpoczęło spotkanie 25 września 2014 roku w miejscowości Trawniki, na
którym władze poszczególnych gmin podpisały umowę nawiązania współpracy z firmą
EuroCompass Sp. z o.o. Umowa obejmowała opracowanie Strategii wraz
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
Kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców gmin: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Rejowiec
Fabryczny, Siedliszcze i Trawniki odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach 17
grudnia 2014 roku. Przedstawiono na nim kryteria delimitacyjne oraz diagnozę Obszaru
Funkcjonalnego.
Omówienie wizji, misji i celów oraz wynikających z nich kierunków działań Zintegrowanej
Strategii oraz poszczególnych Programów Rozwoju Gmin miało miejsce na spotkaniach:
o
o
o
o

09.03.2015 r. – gmina Trawniki,
10.03.2015 r. – gmina Rejowiec Fabryczny,
12.03.2015 r. – gmina Siedliszcze,
13.03.2015 r. – gminy Krasnystaw i Łopiennik Górny.

Prace nad Strategią podsumowało spotkanie konsultacyjne w Lublinie przeprowadzone
16 kwietnia 2015 roku. Na spotkaniu zaprezentowano ostateczny dokument Strategii oraz
przedstawiono możliwości realizowania przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Lubelskiego, którzy przedstawili
aktualne plany budowy Zbiornika Oleśniki. W spotkaniu uczestniczyli również wójtowie
gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawiciele firmy
EuroCompass Sp. z o.o.
Wszystkie powyższe spotkania skierowane były do mieszkańców, przedstawicieli
samorządów lokalnych, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych, itp. Ponadto,
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” wraz
z załącznikami zamieszczona została na stronach internetowych gmin wraz formularzem
zgłaszania uwag.
Na stronach internetowych gmin Obszaru Funkcjonalnego dostępna była również ankieta
identyfikująca główne bariery i szanse Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta pozwoliła określić
rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz ocenić Obszar Funkcjonalny
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z punktu widzenia mieszkańców, a także przyczyniła się do określenia wizji i celów
rozwojowych.
Ankietowani odpowiedzieli na 7 pytań, które zostały sformułowane jako pytania zamknięte.
Do ankiety przystąpiło w sumie 114 osób ze wszystkich gmin Obszaru Funkcjonalnego.
Poniższy wykres przedstawia liczbę wypełnionych ankiet w poszczególnych gminach:

W pierwszym pytaniu respondenci mieli za zadanie ocenić poszczególne sfery życia na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”, tj. bezpieczeństwo mieszkańców, stan dróg, placówki
komercyjne usługowe, edukacja przedszkolna, szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo
gimnazjalne, opieka społeczna, dostępność do kultury i rozrywki, lokalny rynek pracy,
dostępność do sportu i rekreacji, stan środowiska naturalnego, dostęp do Internetu i opieka
zdrowotna. Na dobrym poziomie respondenci ocenili oświatę (edukację przedszkolną,
szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne), bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan
środowiska naturalnego. Jako przeciętny oceniono stan dróg, komercyjne placówki usługowe,
opiekę społeczną, dostępność do kultury, rozrywki, sportu i rekreacji oraz dostęp do
Internetu. Najgorzej oceniono lokalny rynek pracy.
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Ryc. 5 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pani/Pan poszczególne sfery życia na terenie
Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?

Źródło: opracowanie własne

Na pytanie dotyczące największych atutów Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny
Oleśniki” największa liczba respondentów, bo aż 63 osoby, wskazały na położenie przy
ważnych szlakach komunikacyjnych. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź –
infrastruktura komunalna – 39 osób, a na trzecim miejscu znalazł się potencjał przyrodniczy
i dziedzictwa kulturowego – 37 osób.
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Ryc. 6 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Co jest aktualnie największym atutem Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym pytaniem, w związku z którym mieszkańcy wyrazili swoje zdanie w ankiecie była
wizja Obszaru Funkcjonalnego, tj. z czym powinien być utożsamiany w 2020 r. Najwięcej osób
wskazało, że z obszarem wspierającym małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników,
o dobrze rozwiniętej, wyspecjalizowanej gospodarce oraz atrakcyjnym dla turystów.

Ryc. 7 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: W 2020 r. Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny
Oleśniki” powinien być utożsamiany z obszarem:

Źródło: opracowanie własne

Kolejne pytanie pozwoliło na identyfikację największych szans OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki”. Za największe szanse rozwoju obszaru mieszkańcy uznali budowę zbiornika
wodnego Oleśniki oraz wykorzystanie środków finansowych UE w nowej perspektywie 20142020.

Ryc. 8 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Proszę wskazać największą szansę rozwoju gminy:
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Źródło: opracowanie własne

Ankietowani mieli również za zadanie z podanej listy działań wybrać te, które powinny być
realizowane przez samorządy lokalne w pierwszej kolejności. Na pierwszym miejscu pojawiło
się: remonty i budowa dróg, na drugim – przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze
i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych, a na trzecim – rozwój odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej.

Ryc. 9 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Które działania z poniższej listy powinny być
realizowane przez samorządy w pierwszej kolejności?

Źródło: opracowanie własne

W kolejnym pytaniu zapytano mieszkańców która branża gospodarcza posiada największy
potencjał rozwojowy. Za taką branżę uznano branżę turystyczną, rolniczą i przetwórstwo
rolno-spożywcze.
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Ryc. 10 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Która branża gospodarcza posiada największy
potencjał rozwojowy?

Źródło: opracowanie własne

W ostatnim pytaniu mieszkańcy określili co według nich przemawia za utworzeniem Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Najwięcej osób (57%) wskazało możliwość
wspólnego rozwiązywania problemów gospodarczych obszaru.

Ryc.
11 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Co przemawia za utworzeniem Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?

Źródło: opracowanie własne
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10. SPIS RYCIN I TABEL
Spis rycin:
Ryc. 1 Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle podziału administracyjnego
Ryc. 2 Położenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle Obszarów
Strategicznej Interwencji
Ryc. 3. Udział nakładów finansowych poszczególnych gmin Obszaru Funkcjonalnego na
realizację najważniejszych inwestycji rozwojowych
Ryc. 4. Schemat funkcjonowania systemu wdrażania Strategii
Ryc. 5 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pani/Pan poszczególne sfery życia na
terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?
Ryc. 6 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Co jest aktualnie największym atutem Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?
Ryc. 7 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: W 2020 r. Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny
Oleśniki” powinien być utożsamiany z obszarem:
Ryc. 8 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Proszę wskazać największą szansę rozwoju
gminy:
Ryc. 9 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Które działania z poniższej listy powinny być
realizowane przez samorządy w pierwszej kolejności?
Ryc. 10 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Która branża gospodarcza posiada największy
potencjał rozwojowy?
Ryc. 11 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie: Co przemawia za utworzeniem Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”?
Spis tabel:
Tabela 1. Zakres i szacowany koszt planowanych do realizacji przez gminy OF projektów i
źródła ich finansowania
Tabela 2. Wskaźniki monitorujące realizację celów operacyjnych Obszaru Funkcjonalnego
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11. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Załącznik 2. Program Rozwoju Gminy Krasnystaw do 2020 roku
Załącznik 3. Program Rozwoju Gminy Łopiennik Górny do 2020 roku
Załącznik 4. Program Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny do 2020 roku
Załącznik 5. Program Rozwoju Gminy Siedliszcze do 2020 roku
Załącznik 6. Program Rozwoju Gminy Trawniki do 2020 roku

