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POTOK GÓRNY  2008 

WST P

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków 
sprawnego i efektywnego zarz dzania gmin . Ukierunkowuje dzia alno  ca ej
organizacji w taki sposób, by wyznaczone cele d ugoterminowe by y
realizowane najlepiej i najpewniej, przy ekonomicznym wykorzystaniu 
dost pnych rodków. Planowanie pomaga bardziej wydajnie gospodarowa
zasobami, przewidywa  problemy, które mog  pojawi  si  w niedalekiej 
przysz o ci, aby odpowiednio wcze nie zacz  im przeciwdzia a .

Opracowany plan strategiczny umo liwia uporz dkowanie i odpowiednie 
roz o enie w czasie planowanych dzia a . Pozwala to na unikni cie realizacji 
projektów nieprzemy lanych, nie powi zanych ze sob  logicznie i nie 
wpisuj cych si  w ci g przyczynowo–skutkowy. Strategia rozwoju pokazuje, e
planowane do realizacji zadania s  konsekwencj  strategicznego my lenia o 
rozwoju.

G ówne cechy takiego planowania to: 

wieloletnio , czyli wieloletnia perspektywa w okre laniu celów, 
planowaniu zada  inwestycyjnych i operacyjnych; 

kompletno , czyli podporz dkowanie strategii wszystkich planów 
realizacyjnych jednostek zale nych, bez wzgl du na ich form
prawn ;

efektywno , czyli stosowanie przez urz d i wszystkie jednostki zale ne
pomiarów efektywno ci dla poprawy zarz dzania; 

uczestnictwo, gdzie cele i oceny s  przedmiotem szerokiego dialogu 
publicznego. 

Planowanie strategiczne rozwoju gminy Potok Górny prowadzone jest 
systematycznie od kilku lat. Wyrazem tego rodzaju polityki podj tej przez gmin
s  wypracowane i wdra ane ni ej wymienione dokumenty strategiczne: 

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Potok Górny na lata 2004 - 2013, przyj ty 
uchwa  Rady Gminy nr XIX/90 z dnia 30.06.2004;  

Plan Rozwoju Miejscowo ci Potok Górny z 29 czerwca 2005 roku; 

Program Ochrony rodowiska, przyj ty uchwa  Rady Gminy nr 
XVI/80/2004 z dnia 30 marca 2004 ; 

Plan Gospodarki Odpadami – stanowi cy integraln  cz  Programu 
Ochrony rodowiska.  

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 – 2015 
ma na celu przedstawienie przyj tych planów strategicznych gminy w 
kontek cie uwarunkowa  nowego okresu programowania rodków z Funduszy 
Unijnych na lata 2007 – 2013.  
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KOMITET  STERUJ CY

Zgodnie z ustaleniami Zarz du Województwa Lubelskiego, jednostki samorz du
terytorialnego staraj c si  o rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2015, powinny posiada  aktualn
Strategi  Rozwoju Lokalnego. Zgodnie z ustaw  z dnia 6 grudnia 2006 roku 
(Dz.U. Nr 227, poz. 1658) polityka rozwoju w skali lokalnej prowadzona jest przez 
samorz d powiatowy i gminny na podstawie strategii rozwoju. 

Dotychczas polityka rozwoju gminy prowadzona by a zgodnie z kierunkami 
nakre lonymi w „Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Potok Górny” oraz 
„Programem Ochrony rodowiska”, obowi zuj cymi od 2004 roku.  

Po wej ciu w ycie w/w ustawy i zgodnie z nowymi zasadami ubiegania si  o 
rodki unijne, dokumenty te sta y si  niewystarczaj ce. W zwi zku z powy szym, 

Wójt Gminy Potok Górny podj  decyzj  dotycz c  przyst pienia do 
opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 – 
2015. Pierwszym krokiem realizacji uchwa y by o powo anie, Postanowieniem nr 
23/2007 Wójta Gminy Potok Górny w dniu 7 grudnia 2007 roku, Zespo u ds. prac 
nad opracowaniem strategii rozwoju w sk adzie: 

1. ychowska Wanda 

2. Andrzej Ku

3. Dery o Alina 

Zadaniem zespo u jest zgromadzenie materia ów i informacji niezb dnych do 
opracowania Strategii.
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I.  CEL,  METODOLOGIA I  HORYZONT  CZASOWY  
STRATEGII  

Strategia rozwoju stanowi instrument prowadzonej przez jednostk  samorz du 
terytorialnego polityki rozwoju. Jest dokumentem d ugookresowym, 
okre laj cym generalny kierunek dzia ania gminy oraz przedstawiaj cym 
metody i narz dzia jego wdra ania. Ze wzgl du na swój otwarty charakter – 
mo liwo  aktualizacji i zmian – proces planowania strategicznego pozwala na 
elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów strategicznych w kontek cie 
zmieniaj cych si  uwarunkowa  wewn trznych i zewn trznych gminy.   

Strategie rozwoju lokalnego zosta y usankcjonowane prawnie w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 roku „O zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, art., 9.  

Zatem opracowanie strategii rozwoju jest podstawowym zadaniem, które stoi 
przed samorz dem gminy. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia celów, 
którym strategia s u y. S  nimi: 

planowanie w asnych dzia a ;

pozyskiwanie wsparcia ze strony rz du i rodków z Unii Europejskiej;  

organizowanie wspólnego wysi ku wszystkich instytucji i spo eczno ci
lokalnej, zaanga owanych w rozwój gminy. 

Strategia rozwoju lokalnego mo e by  okre lona jako koncepcja dzia ania 
zmierzaj cego do zrównowa onego i d ugotrwa ego rozwoju, przedstawiona w 
formie zwartego dokumentu zawieraj cego procedury osi gania zamierzonych 
celów.  

Dokument taki powinien sk ada  si  z: 

diagnozy stanu istniej cego, 

analizy s abych i mocnych stron, 

celu strategicznego i celów po rednich, 

cz ci dotycz cej sposobu realizacji z o onych celów, z 
wyszczególnieniem roli poszczególnych podmiotów, mechanizmu 
monitorowania i korygowania wdra anej strategii. 

Dla efektywno ci realizowanej strategii istotne znaczenie ma zaanga owanie w 
proces jej opracowywania przedstawicieli wszystkich znacz cych instytucji i 
grup interesów w regionie. 

Strategia jest dokumentem, który jest punktem wyj cia do opracowania planu 
finansowo – rzeczowego, czyli ustalenia, na jakie dzia ania i w jakiej warto ci 
b d  wydatkowane rodki publiczne, którymi dysponuje samorz d.  

Niniejsza Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 – 2015 
opracowana zosta a przy zastosowaniu nast puj cej metodologii:  

I. Cz  diagnostyczna:  
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analiza opisowa gminy w ró nych aspektach: po o enie 
geograficzne, zasoby naturalne, sfera i infrastruktura spo eczna, 
infrastruktura techniczna, sfera gospodarcza, zarz dzanie, itd.; 

analiza SWOT, okre lenie g ównych problemów i uwarunkowa ;

sformu owanie wniosków i rekomendacji;  

II. Cz  strategiczna:  

okre lenie misji i celu generalnego strategii; 

wskazanie priorytetów rozwoju oraz celów strategicznych; 

wskazanie celów operacyjnych; 

opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kontek cie 
mo liwo ci bud etu gminy; 

okre lenie systemu wdra ania i monitorowania;  

Nieod cznym elementem i walorem zastosowanej metodologii jest 
partycypacja spo eczna w procesie opracowywania strategii. Dzi ki temu 
strategia uwzgl dnia potrzeby spo eczne i ma wsparcie lokalnej spo eczno ci w 
fazie jej wdra ania. 

Planowanie rozwoju gminy na szczeblu lokalnym umo liwia: 

uwypuklenie interesów spo eczno ci lokalnej; 

zapewnienie mieszka com, a tak e podmiotom gospodarczym 
poczucia bezpiecze stwa i stabilizacji; 

eliminacj  lub z agodzenie konfliktów w rozwoju gminy; 

zapewnienie takiego rozwoju gospodarczego, spo ecznego i 
rodowiskowego gminy, który nie zak óci form ekorozwoju; 

podniesienie walorów gminy w aspekcie kulturowym, turystycznym, 
gospodarczym; 

tworzenie korzystnego wizerunku gminy; 

zwi kszenie zaufania mieszka ców do w adz lokalnych;  

zapewnienie racjonalnego bud etu w stosunku do potrzeb i 
mo liwo ci gminy; 

mo liwo  pozyskania rodków pozabud etowych na finansowanie 
przedsi wzi  s u cych rozwojowi gminy; 

zapewnienie mobilno ci dzia ania w zakresie realizacji zarówno 
zada  obligatoryjnych, jak i zada  fakultatywnych samorz du
lokalnego we wspó pracy z innymi jednostkami samorz du
terytorialnego, jak te  partnerami spo ecznymi.  
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II. DIAGNOZA SYTUACJI GMINY POTOK GÓRNY 

1.   PRZESTRZE  I RODOWISKO

1.1. Umiejscowienie i ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Potok Górny po o ona jest w województwie lubelskim, w po udniowej 
cz ci powiatu bi gorajskiego. Gmina od wschodu s siaduje z gmin  Biszcza, a 
od po udniowego-zachodu z gminami: Harasiuki, Krzeszów i gmin  Kury ówka, 
po o onymi na terenie województwa podkarpackiego. Poni sza mapka 
przedstawia usytuowanie gminy Potok Górny w powiecie bi gorajskim i w 
województwie lubelskim.  

mapka nr 1 
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Siedzib  w adz gminnych jest Urz d Gminy zlokalizowany jest w miejscowo ci 
Potok Górny.  

Fot. 1. Siedziba w adz gminnych – budynek Urz du Gminy w Potoku Górnym 

Pierwsze historyczne doniesienia o miejscowo ci Potok Górny pojawi y si  na 
pocz tku XVI wieku. Wtedy to Józef Woli ski za zgod  Króla Henryka Walezego 
w ród rozleg ych lasów w ówczesnym starostwie krzeszowskim za o y  now
wie  Wol  Kuli sk  potocznie zwan  Nawsie. Przez ca y okres rozwoju 
miejscowo ci  interesowali si  królowie i mo ni. Król Stefan Batory przywilejem 
wydanym w Wilnie 15 czerwca 1558 r. wybudowa  i wyposa y  tutejszy ko ció .

W 1588 roku Wola znalaz a si  w dziedzicznej w asno ci hetmana i kanclerza 
koronnego Jana Zamoyskiego, w rok pó niej w Ordynacji Zamoyskich, kluczu 
ksi polskim. Wtedy to zmieni  jej nazw  od okolicznych lasów na Wilczy Potok 
za  w 1595 na Dziewczy Potok od przep ywaj cego potoczku o tej e nazwie. 
Na pocz tku XVII w. Jan Zamoyski w roku 1601 nada  do ywotnio Paw owi 
Piaskowskiemu wójtostwo. W 1669 roku jak podaj  przekazy w Potoku by y dwa 
wójtostwa.: Komorowskiego podkomorzego be skiego maj ce w asnych 
poddanych z wioskami D brówk  i Zagródkami, oraz drugie Garczy skiego ze 
swoimi poddanymi i miejscowo ci  Gózd. Znajduj ca si  nieco na uboczu 
miejscowo  nie ucierpia a znacz co podczas najazdów tatarskich. W roku 
1743 staraniem ks. Grzegorza Jastrz bskiego Teresa z Michowskich Zamoyska 
funduje, stoj cy do dzi , ko ció  parafialny pw. Jana Chrzciciela.  

Od roku 1792 Potok zosta  o rodkiem klucza dóbr Ordynacji Zamojskich zmianie 
uleg a te  nazwa na Potok Ordynacki, w jego sk ad wchodzi y: Potok Pleba ski, 
Potok S oboda, Potok Górny. W drugiej po owie XVIII wieku wymieniany jest 
Potok Górny i Potok Dolny. Na pocz tku XIX w. w Potoku Górnym by o ju  187 
domów i ok. 1200 mieszka ców. W 1809 roku Potok znalaz  si  w granicach 
Ksi stwa Warszawskiego, a po 1815 - Królestwa Polskiego w powiecie 
tarnogrodzkim. W roku 1867 w wyniku nowego podzia u administracyjnego 
Potok Górny w czono do gminy Krzeszów. Wg danych z roku 1887 we wsi by o
ju  272 domy by  te  s d gminny i szko a pocz tkowa. W roku 1914 w czasie 
wojny austriacko-rosyjskiej w okolicznych lasach dosz o do zaci tych walk. Po 
odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci nast pi  rozkwit ycia spo eczno-
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gospodarczego. I tak w Potoku Górnym w roku 1925 by o ju  Kó ko Rolnicze i 
Ochotnicza Stra  Po arna.  
Pod koniec lat dwudziestych powsta a poczta i telegraf. G ównym zaj ciem 
ludno ci by o rolnictwo i hodowla. W czasie II wojny wiatowej, dzi ki swemu 
po o eniu Potok unikn  bezpo rednich dzia a  wojennych, ale ludno  nie 
unikn a prze ladowa .

Lata powojenne to okres intensywnego rozwoju budownictwa u yteczno ci 
publicznej oraz ycia spo eczno-gospodarczego i kulturalnego. W okresie tym 
powstaj , czynem spo ecznym przy niewielkiej pomocy pa stwa, mi dzy 
innymi: remizy Ochotniczej Stra y Po arnej, biblioteki, O rodki Zdrowia, 
agronomówki. W latach 1955 – 1957 wybudowana zosta a nowa Szko
Podstawowa. W roku 1964 wie  liczy a ju  1.540 mieszka ców.  

1.2. Sie  osadnicza 
Gmina Potok Górny jest pod wzgl dem powierzchni 7 gmin  w powiecie 
bi gorajskim. Powierzchnia gminy zajmuje 6,6% powierzchni powiatu.  

Wg NTS1 gmina wchodzi w sk ad jednego z trzech podregionów województwa 
lubelskiego, tj. podregionu che msko-zamojskiego. 

Gmina Potok Górny jest jedn  z 13 gmin powiatu bi gorajskiego i (jedna z 10 
gmin wiejskich). 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 12 so ectw: 

D brówka, 

Jasiennik Stary, 

Jedlinki, 

Kolonia Malennik, 

Lipiny Dolne, 

Lipiny Górne - Borowina 

Lipiny Górne-Lewki, 

Naklik, 

Potok Górny (2 so ectwa), 

Szyszków, 

Zagródki 

oraz 1 miejscowo  bez statusu so ectwa: Lipiny Dolne-Kolonia.  

Sie  osadnicz  gminy na tle powiatu przedstawia tabela nr 1. 

1 NTS - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
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tabela nr 1 

Sie  osadnicza gminy 

Wyszczególnienie Gmina
Potok 
Górny

Powiat 
bi gorajski

Województwo 
Lubelskie

% udzia
w powiecie 
bi gorajskim

So ectwa  12 170 3 707 7,06 

Miejscowo ci wiejskie  1 194 4 122 0,50 

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2006 r. 

1.3. rodowisko przyrodnicze – zasoby naturalne. 

Rze ba terenu

Obszar gminy po o ony jest na skraju P askowy u Tarnogrodzkiego. Teren gminy 
ma charakter równiny falistej o wysoko ciach wzgl dnych do 50 m. Równin  t
urozmaicaj  ma e, agodne pagórki wznosz ce si  nieznacznie ponad rozleg e
poziomy tarasowe. Najmniejsza wysoko  bezwzgl dna osi ga warto  174,9 m 
n. p. m. przy pó nocno-zachodniej cz ci gminy, natomiast najwi ksza we 
wschodniej 220 m n. p. m. 

Klimat

W makroregionie Kotliny Sandomierskiej, do której nale y obszar gminy Potok 
Górny przewa aj  kontynentalne cechy klimatyczne - lata s  suche i gor ce, 
zimy na ogó  mro ne. Krótkie s  tu przej ciowe pory roku, a lato i zima 
zaczynaj  si  wcze nie i trwaj  najd u ej w kraju. Najcieplejszymi miesi cami s
czerwiec, lipiec i sierpie , a najzimniejsze stycze  i luty. rednie temperatury 
wynosz : wiosn  7,50C, latem 17,30C, jesieni  7,90C, a zim  minus 2,90C. 

Opady atmosferyczne s  stosunkowo niewielkie, przy czym wyra nie zaznacza 
si  przewaga letnich nad zimowymi. Opady czerwca, lipca i sierpnia wynosz
ok. 37% opadów ca orocznych. Obszar gminy przyjmuje ok. 673 mm opadów 
rocznie. W ci gu roku najwi ksze opady notuje si  w lipcu ok. 90 mm 
najmniejsze w grudniu ok. 38 mm. Liczba dni z szat nie n  wynosi 76 dni 
(najwi cej w styczniu i lutym). Najmniejsze zachmurzenie notowane jest w  lutym.  rednia 
roczna wilgotno  wynosi 82 %. 

Równinny charakter obszaru gminy sprzyja du ej swobodzie wiatrów. 
Najcz ciej wiej  one w kierunku zachodnim (33 % ogólnej sumy wszystkich 
kierunków), rzadziej w po udniowym. W styczniu przewa aj  wiatry o kierunku 
po udniowo-zachodnim, w lipcu z pó nocnego zachodu. 

Przewa aj ce powierzchnie w gminie zajmuj  obszary o bardzo dobrych 
warunkach klimatycznych. Przejawia si  to dobrymi warunkami 
nas onecznienia, bardzo dobrymi warunkami termicznymi, dobrymi warunkami 
wilgotno ciowymi i opadowymi, bardzo dobrymi warunkami nawietrzania oraz 
najwi kszym okresem zalegania pokrywy nie nej. Obszary te posiadaj  bardzo 
dobre warunki dla upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. 
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Gleby

Najliczniej wyst puj cymi glebami na terenie gminy s  gleby zaliczane do 
kompleksu ytniego dobrego, które zajmuj  powierzchni  ok. 35% ogó u
gruntów ornych, ich górne poziomy s  najcz ciej silnie zakwaszone. Poziom 
próchnicy gleb w gminie wykazuje sk ad mechaniczny piasków gliniastych 
mocnych i w/g klasyfikacji bonitacyjnej s  to przewa nie gleby klasy IVa i IVb 
(54,1%), klasa V zajmuje 27%, a VI - 16,4%. Na glebach tych dobre wyniki daje 
uprawa ro lin o niewysokich wymaganiach ( yto, ziemniaki, mieszanki zbo owe 
jak równie  uprawa tytoniu). Zestawienie gleb u ytków rolnych w rozbiciu na 
klasy bonitacyjne przedstawia tabela nr 2, za  struktur  gleb – wykres nr 1. 

tabela nr 2 

Klasyfikacja bonitacyjna gruntów 

Klasa ha %

III a, III b              149     2,5% 

IV a, IV b           3 189     54,1% 

V           1 590     27,0% 

VI              965     16,4% 

cznie           5 893     100,0% 

ród o danych: dane Urz du Gminy, obliczenia w asne. 

wykres nr 1 

STRUKTURA GLEB W GMINIE POTOK GÓRNY
 wg bonitacji

2,5%

54,1%27,0%

16,4%

IIIa IIIb

IVa IVb

V

VI 

U ytkowanie gruntów 

Gmina ma charakter rolniczy, najwi ksz  cz  jej powierzchni zajmuj  grunty 
rolne oraz lasy i grunty le ne.  
Struktura u ytkowania gruntów w latach 2003 - 2007 jest stabilna. U ytki rolne 
zajmuj  powierzchni  7.581 ha, z czego grunty orne – 5.883 ha. Sady zajmuj
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jedynie 29 ha. Grunty orne stanowi  52,9% powierzchni gruntów u ytkowych 
gminy, za ki i pastwiska – 15,0%.   

Zmiany sposobu wykorzystywania u ytków rolnych i lasów gminy Potok Górny w 
latach 2003 – 2007 przedstawia zestawienie w tabeli nr 3. 

tabela nr 3 

U ytkowanie gruntów w latach 2003 – 2007 (w ha) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 
zmiana % 
2007/2003

U ytki rolne ogó em 7 591 7 586 7 578 7 582 7 581 99,9%

   w tym:              

grunty orne 5 889 5 885 5 881 5 883 5 883 99,9%

    sady 29 29 29 29 29 100,0%

ki 982 982 980 981 981 99,9%

    pastwiska 691 690 688 689 688 99,6%

Lasy i grunty le ne 2 979 2 984 2 992 2 988 2 988 100,3%

Pozosta e grunty i nieu ytki 546 546 545 546 546 100,0%

cznie 11 116 11 116 11 115 11 116 11 115 100,0%

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r., dane Urz du Gminy 

Struktur  u ytkowania gruntów w gminie Potok Górny w 2007 roku , przedstawia 
tabela nr 4 oraz wykres nr 2.  

tabela nr 4 

Struktura u ytkowania gruntów w gminie  
w 2007 roku 

U ytki rolne ogó em 68,2% 

   w tym:    

grunty orne 52,9% 

    sady 0,3% 

ki 8,8% 

    pastwiska 6,2% 

Lasy i grunty le ne 26,9% 

Pozosta e grunty i nieu ytki 4,9% 

cznie 100,0% 

ród o danych: dane Urz du Gminy, obliczenia w asne. 
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wykres nr 2 

STRUKTURA U YTKOWANIA GRUNTÓW
W GMINIE POTOK GÓRNY w 2007 roku

53%

0%9%
6%

27%

5%
grunty orne

sady

ki

pastwiska

lasy

pozosta e

Lasy

Lasy pe ni  istotn  rol  w rodowisku przyrodniczym i maj  wielkie znaczenie 
gospodarcze. Funkcje ekologiczne lasu to retencja i stabilizacja warunków 
wodnych, zmniejszenie zagro enia powodziowego, agodzenie okresowych 
niedoborów wody, regulacja klimatu oraz redukcja zanieczyszcze  powietrza. 
Maj  równie  wp yw na popraw  efektu cieplarnianego poprzez akumulacj
w gla atmosferycznego. Powoduj  wzrost wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
utrudniaj  rozpraszanie zanieczyszcze , os abiaj  pr dko  wiatru. S  tak e
„producentem” olejków eterycznych wp ywaj cych regeneruj co na organizm.  
Lasy maj  tak e du e znaczenie gospodarcze, warunkuj  rozwój wielu bran
gospodarki i s  odnawialnym surowcem ekologicznym. Stanowi  te  miejsce 
wypoczynku, turystyki oraz rekreacji.  

Lasy w Gminie Potok Górny zajmuj  powierzchni  2.998 ha (stan na koniec 2007 
r.), co daje wska nik lesisto ci na poziomie 26,9% (w powiecie bi gorajskim – 
38,3%, w województwie lubelskim 22,5 %, a w kraju – 29 %). Powierzchnia lasów i 
gruntów le nych zwi kszy a si  w gminie w latach 2000 – 2007 o 0,6%. 

Grunty le ne prywatne stanowi  76% w ogólnej powierzchni gruntów le nych  
na terenie gminy. W roku 2006 pozyskano z nich 1687 m3 grubizny. Jest to o 
33,6% mniej ni  w roku 2000. Grubizna pozyskiwana jest jedynie z lasów 
b d cych w posiadaniu w a cicieli prywatnych. 

Zasoby wodne 

Obszar gminy Potok Górny w ca o ci le y w obr bie zlewni rzeki San. Dzia  wodny 
ni szego rz du przebiegaj cy w po udniowej cz ci gminy wyznacza zlewni
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Tanwi i Sanu. Wi kszo  obszaru gminy nale y do zlewni rzeki Tanwi, dop ywu 
Sanu. 

Wody podziemne u ytkowe zwi zane s  ze ska ami wapiennymi wieku 
kredowego. G boko  ich wyst powania osi ga 80 m ppt. S  to wody 
szczelinowe lub szczelinowo-warstwowe, g ównie o swobodnym zwierciadle 
wody.  

Gmina po o ona jest w obr bie hydrologicznego Regionu Przedkarpackiego, 
Podregionu Kolbuszowsko–Tarnogrodzko–Lubaczowskiego, zwi zanego z 
wyst powaniem wód podziemnych w utworach czwartorz du i trzeciorz du. 
Wody czwartorz dowe zawieraj  nadmierne ilo ci elaza i magnezu, 
charakteryzuj  si  du  m tno ci , cz sto s  zanieczyszczone 
bakteriologicznie, podobnie jak wody trzeciorz dowe, które dodatkowo 
charakteryzuj  si  podniesion  mineralizacj .

Warunki hydrologiczne obszaru gminy s  niekorzystne – s aba przepuszczalno
wyst puj cych w obszarze gminy i ów krakowieckich powoduje, e wi ksza 
cz  wód opadowych sp ywa powierzchniowo, a tylko bardzo ma a cz
opadów zasila wody podziemne. Lepsze warunki s  w dolinach, gorsze na 
wysoczy nie. 

W gminie s  2 strefy wyst powania wód podziemnych: doliny rzeki Borowiny i 
Z otej – o znacznych rocznych wahaniach stanu wody, zale nie od poziomu 
wody w rzekach i od opadów z wodami od 0 do 2 m oraz strefa zalegania 
wód poza dolinami rzecznymi i obni eniami terenu ze zwierciad em wody na 
g boko ci poni ej 2 m ppt. 

Na terenie gminy (g ównie Naklik, Lipiny Dolne, Szyszkowice) zlokalizowane s  tak e
naturalne zbiorniki wodne o niewielkiej (0,5 – 1,0 ha) powierzchni, niektóre okresowo 
wysychaj ce. Oprócz tego w Lipinach Dolnych jest sztuczny zbiornik wodny, 
retencyjny o pow. 1,7 ha. 

Fot. 2. Zbiornik wodny w Lipinach Dolnych 

Wody powierzchniowe odznaczaj  si  nisk  zasobno ci  a ich podstawowa funkcja 
to funkcja ekologiczna – doliny rzek Borowiny (dop yw Tanwi) i Z otej (dop yw Sanu) 
s  ci gami cznikowymi mi dzy obszarami w z owymi w systemie przyrodniczym 
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regionalnym i lokalnym. Te ukierunkowane w uk adzie wschód – zachód rzeczki 
prowadz  niewielkie ilo ci wody. 

Na terenie gminy nie wyst puj adne wi ksze cieki wodne. Jedynymi ma ymi 
rzeczkami przep ywaj cymi przez teren gminy s  Borowina i Z ota Nitka, które s
w wi kszo ci nieuregulowane, a poziom wody w nich w ci gu roku ulega 
znacznym wahaniom. Wy sze stany wody na wiosn  zwi zane s  z zasilaniem 
wod  z topniej cych niegów i wyst puj  w marcu i kwietniu, jesie  jest 
natomiast okresem wyst powania bardzo niskiego stanu wody.  

Zró nicowanie zalegania poziomu wód gruntowych uzale nione jest od rze by
terenu. W miar  wzrostu wysoko ci topograficznej wzrasta g boko  zalegania 
wód gruntowych. 

Surowce mineralne (kopaliny) 

W gminie Potok Górny znajduj  si  rozpoznane w kategorii B + C i 
udokumentowane z o a piasków, zlokalizowane w Lipinach Górnych. 
Powierzchnia z o a wynosi 3,57 ha. rednia mi szo  z o a 10 -15,0 m. Zasoby 
bilansowe wynosi y oko o 400 tys. ton. Z o a te eksploatowa a cegielnia 
„Harasiuki”. 

Ponadto w pó nocno-zachodniej cz ci gminy, w okolicach Lipin Górnych 
istnieje perspektywiczny rejon wyst powania piasków kwarcowych 
czwartorz dowych. Powierzchnia z o a wynosi oko o 317,0 ha, zasoby 
perspektywiczne oceniane s  na oko o 7,920 tys. m3. Z o e to mo e nie
jedynie znaczenie lokalne. 

Z o e kruszywa naturalnego piaskowego „Naklik” usytuowane jest  w 
po udniowo-zachodniej cz ci gminy Potok Górny, granicz c bezpo rednio ze 
zwartym obszarem po udniowo-wschodniej zabudowy wsi Naklik. 
Powierzchniowo z o a wynosi 4,28 ha, obejmuje grunty rolne 9 dzia ek 
stanowi cych w asno  prywatnych rolników. 

1.4 Tereny i obiekty przyrodnicze chronione 

Obszar gminy nie posiada zbyt wysokich walorów przyrodniczych. Teren jest 
do  jednorodny a g ównym atutem s  lasy. W gminie Potok Górny nie 
wyst puj  obszary przyrodnicze chronione. Obszar gminy po o ony jest poza 
projektowanymi systemami ochrony siedliskowo-gatunkowej – NATURA 2000 i 
CORINE biotopem.  

Gmina po o ona jest w zasi gu oddzia ywania regionalnego korytarza 
ekologicznego „Doliny Tanwi”, pomimo e Tanew p ynie poza terenem gminy. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubelskiego, dolina Tanwi planowana jest do obj cia ochron  prawn  w 
formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Tanwi” wraz z przylegaj cymi
lasami. W granicach projektowanego Obszaru znajduje si  Las Borowiec 
po o ony w pó nocno-wschodniej cz ci gminy. Rejon ten znajduje si  w 
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obszarze ochrony uzdrowiskowej „C” wyznaczonym dla miejscowo ci 
potencjalnie uzdrowiskowych: Wólka Biska oraz Harasiuki.  

Obszar gminy powi zany jest funkcjonalnie z dolin  rzeki Tanew poprzez system 
rzeczny Borowiny oraz z dolin  Sanu poprzez rzek  Z ota Nitka. W systemie 
ECONET PL Dolin rodkowego Sanu zaliczono do krajowych obszarów 
w z owych. 

Na terenie gminy Potok Górny wyst puj  drzewiaste pomniki przyrody. S  to: 

lipa drobnolistna w miejscowo ci Naklik – park podworski – w a ciciel
Stanis aw Bucior, 

brzoza brodawkowata w miejscowo ci D brówka – w asno  gminy 
Potok Górny – przy szkole podstawowej,  

8 sztuk robinii akacjowej  

1.5. Stan i zagro enia rodowiska

Zanieczyszczenie wód

G ównym ród em zanieczyszczenia wód powierzchniowych s cieki 
komunalne odprowadzane bez oczyszczenia b d  „wylewane” w sposób 
przypadkowy oraz zanieczyszczenia obszarowe z terenów wykorzystywanych 
rolniczo, szczególnie zwi zki biogenne.  

Na terenie gminy nie ma prowadzonego monitoringu stanu czysto ci wód rzek. 

Jednak e, pomimo braku monitoringu, dla ochrony jako ci wód 
powierzchniowych konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z 
po czeniem do istniej cych oczyszczalni w miejscowo ciach Zagródki i Lipiny 
Dolne. Ponadto niezb dne jest wprowadzenie nowych zasad dobrego 
gospodarowania w gospodarce rolnej w zakresie stosowania nawozów i 
rodków ochrony ro lin i wykorzystania odchodów p ynnych zwierz cych oraz 

redukcja stopnia zanieczyszcze  obszarowych – rolnych. 

Wody podziemne nale  do zasobów odnawialnych. Stanowi  podstawowe 
ród o zaopatrzenia ludno ci w wod  z wodoci gów zbiorowych, grupowych i 

indywidualnych. 

Poprawa jako ci zanieczyszczanych wód podziemnych jest procesem 
d ugotrwa ym, a cz sto niemo liwym do zrealizowania. Ocen  jako ci wód 
podziemnych bada si  odnosz c j  do norm - st d oceniane s  zawsze skutki a 
nie przyczyny.

Na stan czysto ci wód powierzchniowych ma wp yw jako  gospodarki ciekowej 
oraz gospodarowanie odpadami. 

Stan czysto ci powietrza atmosferycznego 

G ównymi ród ami zanieczyszcze  powietrza s ród a oparte o proces spalania 
w gla w kot owniach lokalnych. Wszystkie budynki u yteczno ci publicznej 
(Urz d Gminy, o rodki zdrowia, szko y - posiadaj  systemy ogrzewania 
wyposa one w kot ownie gazowe). 
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Dla oceny stanu powietrza s u  dane stacji pomiarowych WIO , WSSE, IMGW oraz 
badania mobilnego laboratorium WIO .

Jako  powietrza obszaru nale y oceni  jako zadawalaj cy.  

Dwutlenek siarki osi ga wielko ci do 25 % warto ci dopuszczalnej, dwutlenek azotu 
zawiera si  w przedziale 22 – 71 % warto ci dopuszczalnej, tlenek w gla nie 
przekracza 20 % warto ci dopuszczalnej, py  zawieszony mie ci si  w granicach 
50% warto ci dopuszczalnych (do 90 % na terenach miejskich w sezonie 
grzewczym). 

Zanieczyszczenia komunikacyjne stanowi  oko o 25% ogólnej emisji 
zanieczyszcze  powietrza. Zanieczyszczenia te pochodz  ze spalania paliw 
p ynnych w pojazdach mechanicznych. G ównymi sk adnikami spalin s :
tlenki azotu, tlenki w gla, w glowodory, py y oraz toksyczne pierwiastki a 
w ród nich o ów. Emisja tych zanieczyszcze  zale y od d ugo ci dróg, 
nat enia ruchu, stanu technicznego pojazdów i jako ci paliwa. 
Dopuszczalna zawarto  tlenku w gla w spalinach mo e wynosi  do 4,5%. 
Wg bada  kontrolnych przeprowadzonych w 1996 roku - dopuszczaln
warto  przekracza o ponad 32% badanych pojazdów. 

ród em zanieczyszcze  komunikacyjnych w obszarze gminy s  odcinki dróg 
wojewódzkich:  

nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród - Cieszanów. Nat enie ruchu 
drogowego na tej drodze na terenie gminy w 2000 r. (ostatni Generalny 
Pomiar Ruchu) wynosi o: 897 pojazdów/dob  – w kierunku na 
Cieszanów, 522 poj./dob  w kierunku na Krzeszów; 

nr 877 Naklik – Le ajsk – a cut – Dyl gówka - Szklary. Nat enie ruchu 
drogowego na drodze nr 877 na terenie gminy w 2000 r. wynosi o 1.207 
pojazdów/dob .

Wielko ci nat enia ruchu na drogach wojewódzkich nie s  jednak znacz ce w 
porównaniu z innymi drogami tej kategorii, gdzie ruch pojazdów przekracza 5.000 
poj./dob , a na niektórych trasach nawet 10.000 poj./dob .

ród em zanieczyszcze  komunikacyjnych s  te  niektóre wa niejsze drogi 
powiatowe, które stanowi  uzupe nienie sieci powi za  zewn trznych gminy: 
1962L (48 528) granica województwa (Harasiuki) - Lipiny Dolne - Naklik; 1961L  
(48 525) Krzeszów Górny -Lipiny Dolne - Potok Górny - D brówka; 1935L (48 521) 
Gózd Lipi ski - Potok Górny (w nawiasach - numery przed zmian  numeracji 
dokonan  2.06.2003 r., uchwa Nr XXXII/448/03 Zarz du Województwa 
Lubelskiego w sprawie nadania numerów drogom powiatowym na terenie  
Województwa Lubelskiego).

Powierzchnia ziemi, odpady 

Powierzchnia ziemi, jako istotny sk adnik wp ywaj cy na postrzeganie stanu 
rodowiska naturalnego, nie daje si  opisa  w sposób bezpo redni wska nikami 

i  ocenami jako ciowymi. Sfer  najbardziej wp ywaj c  na stan powierzchni 
ziemi, jest poziom gospodarki odpadami, a co si  z tym wi e – stan porz dku i 
czysto ci na terenach zurbanizowanych i poza nimi. 
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Sytuacja w tych obszarach zale na jest od systemowych, organizacyjnych i 
realizacyjnych dzia a  samorz dów gminnych i podporz dkowanych im 
jednostek. 

Dotychczasowa gospodarka odpadami polega na zbiórce wymieszanych 
odpadów komunalnych do kontenerów i ich wywóz na w asne gminne 
sk adowisko odpadów w miejscowo ci Potok Górny. Sk adowisko to ma 
powierzchni  ogóln  0,60 ha, w tym: 

sk adowisko odpadów – 0,24 ha 

grzebowisko dla zwierz t – 675 m2

Wysypisko wyposa one jest w budynek socjalny, gospodarczy wraz z placem 
manewrowym. W gminie prowadzone jest selektywna zbiórka odpadów u 
ród a i na wysypisku odpadów komunalnych.  

Wprowadzenie poj cia „gospodarowania odpadami” w znaczeniu wymogów 
stawianych przez obecne przepisy jest naczelnym celem w tej dziedzinie. 

Gospodarowanie odpadami to proces organizacji i zarz dzania t  dziedzin
gospodarki maj cy na celu minimalizacj  wytwarzanych odpadów, odzysk 
surowców wtórnych oraz w a ciw  gospodark  odpadami niebezpiecznymi i 
problemowymi. 

Obecnie gmina Potok Górny realizuje zadania zwi zane z gospodark
odpadami zgodnie z obowi zuj cym Programem Ochrony rodowiska. 

Wst pna segregacja odpadów odbywa si  w gospodarstwach domowych. 
Odpady posegregowane przekazywane s  do Miejskiego Zak adu
Komunalnego w Le ajsku, gdzie by  prowadzony ich dalszy odzysk i przerób, a 
odpady nie nadaj ce si  do segregacji trafia y na gminne sk adowisko 
odpadów. Odbiorem odpadów obj te s  wszystkie miejscowo ci Gminy. 

W zwi zku z powi kszaj c  si  ilo ci  odpadów komunalnych w 2004 roku 
zosta  opracowany i zatwierdzony Uchwa  Rady Gminy Plan Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Potok Górny, który okre la zadania Gminy w zakresie 
zbiórki i dalszego przetwarzania odpadów komunalnych. W zwi zku z ci gle 
narastaj c  liczb  odpadów oraz ze zmianami dotycz cymi ich 
zagospodarowania oraz ochron rodowiska – Gmina przeprowadzi a
post powanie maj ce na celu  wy onienie przedsi biorców zajmuj cych si
zbiórk , transportem, unieszkodliwianiem i sk adowaniem odpadów 
komunalnych. 

W wyniku powy szych ustale  Wójt Gminy Potok Górny wyda  pozytywn
decyzj  na wprowadzenie ca o ciowej gospodarki odpadami na terenie 
Gminy Potok Górny przez Miejski Zak ad Komunalny w Le ajsku. Ka de
gospodarstwo domowe otrzyma o pojemnik na odpady komunalne oraz worki 
do selektywnej zbiórki odpadów. Posegregowane odpady b d  dalej 
przetwarzane, zagospodarowane i przekazywane do odzysku a te nie 
nadaj ce si  segregacji b d  trafia  na wysypisko Miejskiego Zak adu 
Komunalnego w Le ajsku.  
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Zagro enie ha asem

Zanieczyszczenie rodowiska naturalnego cz owieka ha asem jest w skali ca ej
gminy uzale nione od ruchu drogowego, natomiast punktowo wyst puje ha as 
wywo ywany innymi czynnikami, np. przemys owy.

Szkodliwo  i uci liwo  ha asu ujemnie oddzia uje na nastrój i stan zdrowia 
cz owieka. Ha as o poziomie od 90 – 130 dB jest przyczyn  zaburze  pracy 
uk adów kr enia i oddechowego.  

W zale no ci od róde  i miejsca jego wyst powania wyró nia si  ha as
przemys owy, komunikacyjny, drogowy oraz komunalny. Poniewa  ha as nie 
jest sta y w czasie, jego jako  okre la si  za pomoc  wska nika - poziomu 
równowa nego (ekwiwalentnego) d wi ku (LAeq). Poziom wyra a si  w 
decybelach (dB) dla pory dziennej i nocnej. 

Skala uci liwo ci ha asu komunikacyjnego wynosi: 

ma a uci liwo  - LAeq < 52dB 

rednia uci liwo  - 52 < LAeq <63dB 

du a uci liwo  - 63 < LAeq < 70dB 

b. du a uci liwo  - LAeq > 70dB. 

Poszczególne rodzaje pojazdów emituj  nast puj ce poziomy ha asu:

samochody ci arowe   - 85 - 93dB 

maszyny drogowe i budowlane  - 75 - 85dB 

samochody osobowe   - 75 - 84dB 

autobusy i ci gniki   - 85 - 92dB 

pojazdy jedno ladowe   - 79 - 87dB 

Za wysoki poziom ha asu odpowiedzialne s  g ównie pojazdy ci arowe w tym 
TIR-y i autobusy. Najwy szy poziom ha asu drogowego notuje si  w rejonie dróg 
wojewódzkich nr 863 i 877 oraz dróg powiatowych stanowi cych uzupe nienie 
systemu zewn trznych komunikacyjnych powi za  gminy: 1935L (48 521), 1961L 
(48 525), 1962L (48 528). 

Jednak ha as drogowy na terenie gminy na tle innych gmin, przez które 
przebiegaj  wa ne trasy tranzytowe nie jest w znacz cym stopniu uci liwy.  

Ha as przemys owy kszta towany jest przez zak ady produkcyjne, przemys owe, 
rzemie lnicze, us ugowe, obiekty handlowe oraz rozrywkowe i sportowe. 
Stopie  uci liwo ci zale ny jest od rodzaju prowadzonej dzia alno ci, 
rozmieszczenia maszyn i urz dze , stosowanych technologii i organizacji pracy. 
Przyczyn  uci liwo ci mog  by  maszyny - wentylatory pracuj ce bez 
zabezpiecze  oraz ich niekiedy niew a ciwa lokalizacja na terenie lub w 
bezpo rednim s siedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Przyczyn  tych ha asów mo e wyeliminowa  Wójt Gminy, który posiada w tym 
zakresie kompetencje, wynikaj ce z prawa ochrony rodowiska (ograniczenie 
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godzin pracy urz dze ). Na terenie gminy Potok Górny nie wyst powa y
dotychczas problemy uci liwo ci w zakresie ha asu przemys owego. 

Istniej ce zak ady drzewne, transportowe mog  lokalnie powodowa  takie 
uci liwo ci. Przestrzeganie zasad lokalizowania zak adów o uci liwo ciach 
ha asowych jest podstawowym elementem prewencyjnym. 

1.6. Zasoby kulturowe 

Zabytki kultury materialnej 

Krajobraz kulturowy jest chroniony przepisami prawa o ochronie dóbr kultury. 
Wa nym elementem krajobrazu gminy Potok Górny s  obiekty zabytkowe, do 
których zaliczy  nale y:

obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

ko ció  parafialny (dawna cerkiew prawos awna) drewniany z 
1896 roku w Lipinach Górnych (ZA/426), 

ko ció  parafialny murowany wybudowany w latach 1743 – 54 
wraz z dzwonnic  i bram  murowan  z 1822 roku, murowanym 
ogrodzeniem z furtk  i murowan  kapliczk  z XVIII wieku oraz 
cmentarzem przyko cielnym z drzewostanem z pocz tku XIX 
wieku, zlokalizowany w Potoku Górnym (A/171). 

Fot.3. Ko ció  Parafialny w Potoku Górnym 
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obszary i obiekty o wysokich walorach kulturowych, wpisane do 
ewidencji zabytków: 

dwór murowany i pozosta o ci parku dworskiego w Lipinach 
Dolnych Kolonii, 

park dworski wraz murowanym dworem, spichlerzem, obor  i 
piwnic  dworsk  w Kolonii Malinnik,  

cmentarz przyko cielny z drzewostanem w Lipinach Górnych – 
Borowinie, 

cmentarz prawos awny w Lipinach Górnych – Borowinie, 

drewniana kapliczka przyko cielna, stró ówka drewniana przy 
ko ciele w Potoku Górnym, 

kamienna figura w. Barbary w Potoku Górnym, 

kapliczka s upowa drewniana w Potoku Górnym, 

cmentarz grzebalny w Potoku Górnym, 

cmentarz prawos awny w Potoku Górnym, 

kapliczka drewniana przydro na przy drodze z Potoka  
Górnego do Lipin Górnych  

le niczówka drewniana w Lipinach Górnych – Lewkach, 

ponadto wyst puj  stanowiska archeologiczne: 

stanowisko archeologiczne w Lipinach Dolnych, 

stanowisko archeologiczne w Lipinach Górnych, 

stanowisko archeologiczne w Nakliku, 

stanowisko archeologiczne w Potoku Górnym, 

stanowisko archeologiczne w Szyszkowie, 

park dworski w Nakliku, 
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Fot. 4. Kapliczka polna 

Ze wzgl du na to, e wi kszo  zabytków to obiekty sakralne, b d  oko o
sakralne (cmentarze, kaplice) najliczniejszym typem w asno ci jest w asno
ko cio ów i zwi zków wyznaniowych. Pozosta e zabytki nale  do Skarbu 
Pa stwa, s  w asno ci  prywatn  lub komunaln .

Fot. 5. Dwór murowany w Kolonii Malennik 
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1.7. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze: 

PRZESTRZE  I RODOWISKO

Umiejscowienie gminy

1. Peryferyjne po o enie gminy w województwie, w stosunku do stolicy 
województwa i wi kszych miast 

rodowisko przyrodnicze – zasoby naturalne

1. Niewykorzystane walory turystyczne (brak oferty rekreacyjno-
wypoczynkowej, cie ek rowerowych, pieszych, edukacyjnych, brak 
czynnego k pieliska) 
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2.    SFERA SPO ECZNA 

2.1  Demografia 

Liczba i struktura ludno ci

Wed ug stanu na dzie  31.12.2006 roku liczba ludno ci gminy Potok Górny wg 
sta ego miejsca zameldowania wynios a 5.778 osób i by a o 5% ni sza ni  w 
roku 2000. Liczba ludno ci faktycznie zamieszka ej wynosi a 5.552 osoby, co 
stanowi o 5,3 % ludno ci powiatu bi gorajskiego oraz 0,25% ludno ci
województwa lubelskiego. Liczba kobiet w analizowanym okresie spad a o 
6,8% i wynios a na koniec 2006 roku 2.876 osób.  

Gmina Potok Górny jest stosunkowo s abo zaludniona. G sto  zaludnienia w 
gminie wynosi 50 osób/km2 i jest ni sza ni  w powiecie (62 osoby/km2) i 
województwie (87osób/km2). Dane liczbowe dotycz ce ludno ci gminy w 
latach 2000 – 2006 przedstawia tabela nr 5 oraz wykres nr 3. 

tabela nr 5 

Ludno  w gminie Potok Górny w latach 2000 – 2006 (osoby) 
Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

zmiana %
2006/2000

wg zameldowania 

          ogó em 6 085 6 032 5 992 5 943 5 897 5 840 5 778 -5,0% 

          m czy ni 3 034 3 020 2 994 2 973 2 949 2 920 2 902 -4,4% 

          kobiety 3 051 3 012 2 998 2 970 2 948 2 920 2 876 -5,7% 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

          ogó em 5 907 5 884 5 808 5 747 5 679 5 625 5 552 -6,0% 

          m czy ni 2 958 2 952 2 912 2 895 2 857 2 830 2 805 -5,2% 

          kobiety 2 949 2 932 2 896 2 852 2 822 2 795 2 747 -6,8% 

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.   wykres nr 3 
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W gminie Potok Górny jest niewielkie zró nicowanie ludno ci pod wzgl dem
p ci. Liczba m czyzn  wg stanu na 31.12.2006 roku wynosi a 2.805 osób i 
stanowi a 50,5% ogó u ludno ci gminy. Ich udzia  w strukturze ludno ci zwi kszy
si  w porównaniu do roku 2000 o 0,4%. Wska nik ilo ci kobiet na 100 m czyzn 
wynosi 99, przy rednim w powiecie na poziomie 103 i w  województwie 
lubelskim - 106.   

Zmiany w strukturze p ci ludno ci gminy przedstawia tabela nr 6. 

tabela nr 6 

Struktura ludno ci w latach 2000 - 2006 

Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ludno  ogó em 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

m czy ni 50,1% 50,2% 50,1% 50,4% 50,3% 50,3% 50,5% 

kobiety 49,9% 49,8% 49,9% 49,6% 49,7% 49,7% 49,5% 

ród o danych: obliczenia w asne na podstawie  danych GUS  Bank Danych Regionalnych 2007r. 

Negatywnym zjawiskiem na terenie gminy Potok Górny jest utrzymuj cy si
ujemny przyrost naturalny, znacznie wy szy ni redni w kraju i woj. lubelskim oraz 
ujemne saldo migracji.  

W latach 2000 – 2005 obserwujemy coraz ni szy wska nik urodze  w gminie (za 
wyj tkiem roku 2004) wska nik ten obni a  si . W roku 2006 liczba urodzonych 
dzieci spad a 35,8%.   

W porównaniu do roku 2000, liczba zgonów  w gminie zwi kszy a si rednio o  
20,6%, przy czym liczba zgonów kobiet zwi kszy a si  prawie dwukrotnie (o 
91,3%) za  zgony m czyzn obni y y si  o 20%. 

Przyrost naturalny w gminie Potok Górny wg stanu na 31.12.2005 roku jest 
ujemny i wynosi – 7,17‰ i jest jednym z najwy szych w powiecie. Wska nik ten 
znacznie odbiega od wska ników dla powiatu (-0,60‰) i dla województwa 
lubelskiego (-0,84‰).  
Ruch naturalny ludno ci w warto ciach bezwzgl dnych w gminie w 
analizowanym okresie przedstawia wykres nr 4. 
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Saldo migracji w latach 2000 – 2006 w gminie jest ujemne i charakteryzuje si
du  zmienno ci . W 2006 roku wynios o – 29 osób i by o o 70% wy sze ni  w 
roku 2000. Saldo migracji wg kierunków w poszczególnych latach obrazuje 
wykres nr 5. 

wykres nr 5 
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Liczba ludno ci w wieku przedprodukcyjnym w latach 2000 – 2006 spad a w 
gminie o 27,4%, tj. o 462 osoby i wynosi a w 2006 roku 1.226 osób, za  w wieku 
poprodukcyjnym – spadek wyniós  7,5%, tj. o 92 osoby.  

Liczba ludno ci w wieku produkcyjnym w omawianym okresie wzros a o 6,6% z 
2.996 osób w 2000 roku do 3.195 w roku 2006, tj. o 199 osób. Szczegó owe dane 
dotycz ce dynamiki zmian liczby ludno ci w latach 2000 – 2006 w gminie Potok 
Górny przedstawia tabela nr 7. 
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tabela nr 7 

Ludno  w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  
w latach 2000 - 2006 

Wyszczególnienie 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

dynamika
%

2006/2000 

    ludno  ogó em

      ogó em 5 907 5 884 5 808 5 747 5 679 5 625 5 552 -6,0%

      m czy ni 2 958 2 952 2 912 2 895 2 857 2 830 2 805 -5,2%

      kobiety 2 949 2 932 2 896 2 852 2 822 2 795 2 747 -6,8%

    w wieku przedprodukcyjnym *

      ogó em 1 688 1 655 1 542 1 479 1 393 1 319 1 226 -27,4%

      m czy ni 871 842 784 754 705 656 613 -29,6%

      kobiety 817 813 758 725 688 663 613 -25,0%

    w wieku produkcyjnym **

      ogó em 2 996 3 041 3 086 3 099 3 113 3 147 3 195 6,6%

      m czy ni 1 676 1 708 1 723 1 745 1 757 1 787 1 810 8,0%

      kobiety 1 320 1 333 1 363 1 354 1 356 1 360 1 385 4,9%

    w wieku poprodukcyjnym ***

      ogó em 1 223 1 188 1 180 1 169 1 173 1 159 1 131 -7,5%

      m czy ni 411 402 405 396 395 387 382 -7,1%

      kobiety 812 786 775 773 778 772 749 -7,8%

* wiek przedprodukcyjny 0-17 lat 

 ** wiek produkcyjny: 18-64 lat  m czy ni, 18-59 lat kobiety 

*** wiek poprodukcyjny: m czy ni 65 lat i wi cej, kobiety 60 lat i wi cej

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r., obliczenia w asne 

W ogólnej liczbie ludno ci gminy, osoby  w wieku nieprodukcyjnym  stanowi y
na koniec 2006 roku 42,5%  przy redniej w województwie lubelskim 37,7%  i 
Polsce 35,8 %, natomiast w stosunku do osób w wieku pracuj cych osoby w 
wieku nieprodukcyjnym stanowi  73,8%. Zauwa y  nale y, e kobiet w wieku 
poprodukcyjnym jest ponad dwukrotnie wi cej ni  m czyzn w tej samej grupie. 
Struktur  wiekow  ludno ci obrazuje tabela nr 8 oraz wykres nr 6. 

tabela nr 8 

Struktura wiekowa ludno ci w roku 2006 

Wyszczególnienie 
ogó em

przed-
produkcyjny

produkcyjny
po-

produkcyjny 
nie-

produkcyjny

      ogó em 5 552 1 226 3 195 1 131 2 357

      m czy ni 2 805 613 1 810 382 995

      kobiety 2 747 613 1 385 749 1 362

  udzia  w strukturze 
      ogó em 100,0% 22,1% 57,5% 20,4% 42,5%

      m czy ni 100,0% 21,9% 64,5% 13,6% 35,5%

      kobiety 100,0% 22,3% 50,4% 27,3% 49,6%

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.; obliczenia w asne. 
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2.2. Rynek pracy 
Wed ug danych Urz du Statystycznego, w gminie Potok Górny w 2005 r. na 
3.147 osób w wieku produkcyjnym by o 219 osób pracuj cych, z czego 147 
osób to kobiety. Dane te wskazuj  na to, e znaczna cz  ludno ci utrzymuje 
si  z rolnictwa lub jest bezrobotna. 

Liczba pracuj cych w poszczególnych bran ach kszta towa a si  nast puj co: 

rolnictwo, owiectwo, le nictwo i rybactwo -            28 osób, 

przemys  i budownictwo -                    8 osób, 

us ugi rynkowe -                  43 osoby, 

us ugi nierynkowe -      140 osób. 

W ród zatrudnionych znaczna cz  pracuje w us ugach nierynkowych (np. 
o wiata, administracja). 

Gospodarstwa domowe. ród a utrzymania ludno ci

Wed ug wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  w 
maju 2002 roku w  gminie Potok Górny by o 1.468 gospodarstw domowych z 
liczb  ludno ci 5.880.  

Przeci tna liczba osób w gospodarstwie wynosi a 4,0 przy redniej w woj. 
lubelskim 2,93 i kraju 2,84. 

W gminie Potok Górny dominuj  gospodarstwa wieloosobowe. Gospodarstwa 
o liczbie 5 osób i wi cej stanowi y w gminie 40,7% natomiast w województwie 
tylko 16,8 %. Dane liczbowe dotycz ce liczby gospodarstw domowych w 
gminie Potok Górny obrazuje tabela nr  9. 
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tabela nr 9 

Gospodarstwa domowe        
wg liczby osób 

Wyszczególnienie 
Liczba

gospodarstw
Udzia  w 
strukturze

        ogó em 1 468 100,00% 

        1 osoba 225 15,3% 

        2 osoby 240 16,3% 

        3 osoby 207 14,1% 

        4 osoby 198 13,5% 

        5 osób i wi cej 598 40,7% 

ród o danych: dane Urz du Gminy;  obliczenia w asne. 

G ównym ród em utrzymania dla 64,4 % gospodarstw domowych jest praca : 

poza rolnictwem 16,8% 

 w rolnictwie 47,6 %  

oraz dla 35,6 % niezarobkowe ród a utrzymania: 

emerytury – 28,3 %, 

renty -5,9 %,  

inne-1,3 %.  

G ówne ród a utrzymania gospodarstw gminy wskazuj  na du y udzia
rolniczo-socjalnych róde  dochodów.  

Szczegó owe dane dotycz ce róde  utrzymania gospodarstw w gminie Potok 
Górny zawarte s  w tabeli nr 10. 

tabela nr 10 

G ówne ród a utrzymania gospodarstw domowych 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw 

praca najemna 

poza rolnictwem w sektorze 
publicznym 

165 

poza rolnictwem w sektorze 
prywatnym 

54

w rolnictwie w sektorze prywatnym 7

praca na rachunek w asny 

poza rolnictwem 28 

w swoim gospodarstwie rolnym 689 

w rolnictwie poza swoim 
gospodarstwem rolnym 

3
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niezarobkowe 

emerytura  416 

renta 86 

zasi ek  8 

inne 12 

cznie 1 468 

ród o danych: dane Urz du Gminy 

2.3. Bezrobocie 
Problemem rynku pracy Gminy Potok Górny jest bezrobocie, pomimo jego 
systematycznego obni ania si . Wed ug stanu na 31.12.2006 roku bezrobociem 
obj tych by o 224 mieszka ców, w tym 103 kobiety. W analizowanym okresie 
lat 2003 – 2006 bezrobocie spad o o 102 osoby, tj. o 45,5%. najbardziej 
zauwa alny jest spadek bezrobocia w ród m czyzn bowiem w stosunku do 
2003 roku bezrobocie w tej grupie spad o o 62% (75 osób). Z roku na rok, 
pomimo spadku bezrobocia o 26,2%, kobiety stanowi  coraz wi kszy odsetek w 
populacji bezrobotnych ogó em i jest to bardzo niepokoj ce zjawisko. 

Urz d Gminy nie posiada danych dotycz cych  wieku i wykszta cenia osób 
bezrobotnych. 

Przytoczone wy ej dane dotycz  bezrobocia zarejestrowanego. Du o
trudniejsze jest do rozpoznania bezrobocie utajone, nigdzie nie 
ewidencjonowane. Wiadomym jest, e bezrobocie utajone dotyczy w znacznej 
mierze indywidualnych gospodarstw rolnych. Poznanie danych na ten temat 
wymaga przeprowadzenia badania ankietowego oraz stosowania 
statystycznych metod szacunkowych. 

Na terenie gminy Potok Górny zjawisko to wyst puje w znacz cych rozmiarach. 
Wskazuje na to struktura gospodarstw rolnych. Znaczna cz  gospodarstw to 
gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha , które w wi kszo ci stanowi  jedyne 
ród o utrzymania. 

Dane liczbowe dotycz ce rejestrowanego bezrobocia w latach 2003 – 2006 
przedstawia tabela nr 11  oraz wykres nr 7. 

tabela nr 11 

Bezrobotni zarejestrowani 
(w osobach) Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 

dynamika
2006/2003 

dynamika % 
2006/2003 

ogó em, w tym: 326 314 240 224 -102 -45,5% 

m czy ni 196 182 133 121 -75 -62,0% 

kobiety 130 132 107 103 -27 -26,2% 

ogó em w %, w tym: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

m czy ni 60,1% 58,0% 55,4% 54,0% 

kobiety 39,9% 42,0% 44,6% 46,0% 

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.; obliczenia w asne. 
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wykres nr 7 
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BEZROBOCIE W GMINIE POTOK GÓRNY
w latach 2003 - 2006

ogó em
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2.4. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze:  

SFERA SPO ECZNA

Demografia

1. Niski udzia  ludno ci w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludno ci, 
Problem ten zwi zany jest ze starzeniem si  spo ecze stwa, brakiem 
ofert pracy, wyjazdami m odych osób w wieku produkcyjnym poza 
gmin .

2. Brak zrozumienia mi dzypokoleniowego.  

Rynek pracy

1. Brak miejsc i ofert pracy. 

2. Zubo enie spo ecze stwa.  

Bezrobocie 

1. Brak instytucji aktywizacji osób bezrobotnych i osób starszych. 
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3. INFRASTRUKTURA SPO ECZNA       

3.1. Edukacja  
Gmina Potok Górny posiada rozwini t  sie  placówek o wiatowych, które 
pokrywaj  zapotrzebowanie. 

W gminie funkcjonuje 5 szkó  podstawowych, do których w roku szkolnym 
2006/2007 ucz szcza 452 uczniów oraz dwa gimnazja, w których uczy si  301 
uczniów. S  to placówki: 

Szko a Podstawowa w Potoku Górnym, 

Szko a Podstawowa w Lipinach Górnych, 

Szko a Podstawowa w Lipinach Dolnych wraz ze Szko  filialn  w 
Jasienniku Starym, 

Szko a Podstawowa w Szyszkowie, 

Szko a Podstawowa w D brówce, 

Gimnazjum w Lipinach Dolnych, 

Gimnazjum w Szyszkowie. 

Fot. 6. Szko a Podstawowa w Lipinach Dolnych 

W szkolnictwie zatrudnionych jest 84 nauczycieli i jest to stan wystarczaj cy w 
stosunku do potrzeb. 

Stan szkó  jest dobry. Wszystkie placówki s  ocieplone i maj  wymienione okna 
ogrzewane s  kot owniami gazowymi. Szko y wyposa one s  w pracownie 
komputerowe z dost pem do Internetu. Sprz t dydaktyczny, posiadany w 
placówkach jest przestarza y i niekompletny -  wymaga on uzupe nienia i 
wymiany na nowoczesny. Wszystkie szko y posiadaj  sale gimnastyczne. 

Wychowaniem przedszkolnym obj tych jest 58 dzieci. Jest ono realizowane jest 
w 5 placówkach funkcjonuj cych przy szko ach.  
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3.2. Kultura 
W znacznym stopniu organizatorem ycia spo eczno – kulturalnego 
miejscowo ci s  Gminny O rodek Kultury oraz szko y. Dzia alno  tych placówek 
ma równie  funkcj  integracyjn  dla lokalnej spo eczno ci. Odbywaj  si  w 
nich zebrania wiejskie. Na trenie gminy Potok Górny funkcjonuje Gminny 
O rodek Kultury w Potoku Górnym wraz z Gminn  Bibliotek  Publiczn .
Biblioteka ta posiada fili  w Lipinach Dolnych. 

Ksi gozbiór biblioteki w 2006 wyniós  19.694 woluminów i by  ni szy w 
porównaniu do roku 2000 o 3.594, tj. o 15,4%.  

Porównuj c dane poszczególnych lat nale y zauwa y  tendencj  wzrostow
czytelnictwa w gminie. Liczba czytelników w ci gu roku 2006 wynios a 700 i 
by a wy sza w porównaniu z rokiem 2000 o 12,1%.  

Biblioteka Publiczna jest wspó organizatorem i organizatorem wielu imprez 
kulturalno - artystycznych. 

Przy Gminnym O rodku Kultury dzia aj  równie :

Zespó  Ta ca Towarzyskiego - powsta  w 2003r i liczy 18 cz onków. 
Zespó  wyst puje na wszelkiego rodzaju imprezach gminnych i 
szkolnych prezentuj c taniec towarzyski. 

Zespó  Ta ca Ludowego – powsta  w 2004r. i liczy 18 cz onków. 
Zespó  wyst puje na imprezach szkolnych, gminnych i powiatowych 
prezentuj c taniec ludowy. 

Gminna Orkiestra Stra acka

Fot. 7. Gminna Orkiestra Stra acka

Gminny O rodek Kultury w Potoku Górnym jest organizatorem wielu imprez 
cyklicznych. Wi kszo  z nich odbywa si  przy wspó pracy szkó .
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Do najwa niejszych imprez organizowanych dla mieszka ców gminy, zaliczy
nale y:

Gminny Przegl d Kol d i Pastora ek, 

konkursy i imprezy w czasie ferii zimowych, 

Gminny Konkurs Wielkanocny „Na naj adniejsz  pisank  i palm
wielkanocn ”, 

Gminny Ma y Konkurs Recytatorski, 

festyn majowy/imprezy rekreacyjno-sportowe, 

plener plastyczny, 

Gminny Dzie  Dziecka, 

Festiwal Piosenki Ludowej, 

Gminne Do ynki, 

Gminne wi to Sportu, 

Gminny Konkurs Historyczny, 

Po egnanie lata/festyn, 

Gminne wi to Niepodleg o ci/imprezy rekreacyjno-sportowe, 

Konkurs na ozdob  ludow ,

Konkurs czytelniczy (organizatorem jest Biblioteka), 

Spotkanie z Miko ajem.

Fot. 8. Laureaci i uczestnicy konkursu „Rado  Czytania 2007” 
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Fot. 9. Do ynki Gminne 

Fot. 10. Dru yna harcerska i kombatanci w czasie obchodów wi ta Odzyskania Niepodleg o ci 
11 listopada pod pomnikiem Józefa Pi sudskiego 

3.3. Sport i rekreacja 
Na terenie gminy funkcjonuje 5 boisk, zlokalizowanych przy szko ach. Odbywaj
si  na nich wszelkie imprezy rekreacyjno-sportowe oraz festyny.  
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Dotychczasowa baza sportu i rekreacji nastawiona jest na zaspokojenie 
miejscowych potrzeb w tym zakresie. W kontek cie przysz ych planów rozwoju w 
kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki niezb dne s  inwestycje w tej sferze.  

Na terenie gminy nie ma basenów. Ze wzgl du na wysokie koszty utrzymania 
takich obiektów, nie planuje si  ich wybudowania w najbli szym czasie. S
natomiast plany uruchomienia k pieliska sezonowego w Lipinach Dolnych. 

Na terenie gminy funkcjonuje kilka organizacji sportowych. S  to: 

Stowarzyszenie LZS „Wrzos” Szyszków, 

Uczniowski Klub Sportowy „Dynamika”, 

Uczniowski Klub Sportowy „Ares” Szyszków. 

3.4. Ochrona zdrowia 
Podstawow  opiek  medyczn  zapewniaj  mieszka com gminy o rodki 
zdrowia zlokalizowane w Potoku Górnym i Lipinach Górnych. S  to: 

O rodek Zdrowia w Potoku Górnym,  

O rodek Zdrowia w Lipinach Górnych oraz apteka z punktem 
filialnym w Potoku Górnym, 

W 2006 roku w placówkach tych udzielono 18.889 porad lekarskich. 
W porównaniu do roku 2004 liczba ta spad a o 25%.  Gmina ma s abo
zabezpieczon  opiek  stomatologiczn .

Gmina nie posiada szpitala. Mieszka cy gminy korzystaj  z pomocy medycznej 
specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Bi goraju, Le ajsku i Tarnogrodzie. 

3.5. Pomoc spo eczna 

Na terenie gminy nie ma domów opieki spo ecznej, funkcjonuje jedynie 
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej zlokalizowany w budynku Urz du Gminy w 
Potoku Górnym. O rodek ten realizuje podstawowe zadania z zakresu polityki 
spo ecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepe nosprawnych.  

3.6. Bezpiecze stwo przeciwpo arowe
Aktualnie na terenie gminy dzia a dziesi  jednostek Ochotniczej Stra y
Po arnej:

OSP w Potoku Górnym, 

OSP w D brówce, 

OS P w Jasienniku Starym, 

OSP w Jedlinkach, 

OSP w Lipinach Dolnych, 

OSP w Lipinach Górnych – Borowinie, 

OSP w Nakliku, 
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OSP w Szyszkowie, 

OSP w Zagródkach, 

OSP w Lipinach Górnych - Lewkach. 

3.7. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze: 

INFRASTRUKTURA SPO ECZNA

Edukacja

1. Brak rodków na stypendia socjalne. 

2. Niskie nak ady edukacyjne na o wiat .

3. Brak mo liwo ci rozwoju zainteresowa  dzieci i m odzie y (ognisk 
muzycznych, plastycznych) 

Kultura

1. Brak oferty kulturalnej dla dzieci i m odzie y oraz brak rodków 
finansowych na dzia alno  kulturaln  oraz prowadzenie zaj
pozalekcyjnych dla uczniów. 

2. Brak organizacji wypoczynku w okresie letnim i w czasie ferii zimowych 
dla dzieci i m odzie y szkolnej. 

3. Z y stan bazy lokalowej Gminnego Domu Kultury, biblioteki i wietlic. 

Sport i rekreacja

1. Brak centrum rekreacji i sportu dla organizacji festynów, sp dzania 
wolnego czasu przez mieszka ców gminy. 

2. Brak rodków finansowych na rozwój sportu i rekreacji oraz na 
organizacj  wypoczynku w okresie letnim i w czasie ferii zimowych dla 
dzieci i m odzie y szkolnej. 

3. Z y stan boisk szkolnych. 

Ochrona zdrowia

1. Brak specjalistycznej opieki medycznej oraz stomatologicznej. 

Opieka spo eczna

1. Brak bazy lokalowej dla tworzenia centrów aktywizacji spo ecznej
integruj cych mieszka ców. 
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4. SFERA GOSPODARCZA 

4.1. Sfera pozarolnicza 
Na koniec 2005 r. na terenie gminy Potok Górny zarejestrowanych by o w 
systemie REGON 196 podmiotów gospodarki narodowej tj. 3,0 % wszystkich 
podmiotów powiatu bi gorajskiego. 

Pod wzgl dem liczby podmiotów gmina Potok Górny zajmowa a 6. lokat  w 
powiecie bi gorajskim w grupie gmin wiejskich. 

W grupie podmiotów gospodarki narodowej gminy Potok Górny - 13 (tj. 6,6%) 
dzia a o w sektorze publicznym, a 185 (93,4%) w sektorze prywatnym. Status 
osoby prawnej posiada y 3 podmioty, jednostek organizacyjnych nie 
maj cych osobowo ci prawnej - 15, a zak adów osób fizycznych jest 159, tj. 
80,3%. 

Wed ug wybranych sekcji PKD, zarejestrowano w gminie Potok Górny 
nast puj c  liczb  podmiotów gospodarczych*:  

(1) w rolnictwie, owiectwie i le nictwie   -  15 podmiotów, 

(2) w przetwórstwie przemys owym   -    8 podmiotów, 

(3) w budownictwie     -  64 podmioty, 

(4) w handlu i naprawach     -  47 podmiotów, 

(5) w transporcie, gosp. magazynowej i czno ci – 18 podmiotów, 

(6) w po rednictwie finansowym   -    2 podmioty, 

(7) w obs udze nieruchomo ci i firm   -    9 podmiotów, 

(8) w pozosta ych     -  33 podmioty. 

*(w nawiasach podano odpowiedniki bran  do legendy wykresu) 

Struktur  podmiotów gospodarczych w gminie Potok Górny wed ug bran  PKD 
przedstawia wykres nr 8. 

wykres nr 8 

PODMIOTY GOSPODARCZE 
W GMINIE POTOK GÓRNY wg wybranych bran  PKD
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Lp. Nazwisko i imi Bran a
Liczba osób 

zatrudnionych

1 Matuszak Tadeusz 
handel art. spo ywczo-przemys owymi, 

produkcja pieczywa 
16

2 Le  Stanis aw handel art. spo ywczo-przemys owymi 3 

3 Garbacz Marian handel art. spo ywczo-przemys owymi 12 

4 Siek Jan handel art. spo ywczo-przemys owymi 6 

5 Bzdyra Tadeusz 
handel materia ami przemys owymi do 

produkcji rolnej 
3

6 Olekszyk Bogdan sprzeda  paliw 2 

7 Szozda Joanna apteka 2 

8 Ko odziej Józef zak ad stolarski 8 

9 Socha Marcin zak ad stolarski 4 

10 Garbacz Piotr handel art. spo ywczo-przemys owymi 2 

11
Niepubliczny Zespó  Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska „Twój Lekarz” 

opieka zdrowotna 8 

12
Niepubliczny Zespó  Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska „Medicus” 

opieka zdrowotna 8 

13
Spó dzielnia Kólek 
Rolniczych

handel, us ugi rolnicze 12 

ród o danych: dane Urz du Gminy 

4.2. Rolnictwo           
Dominuj cym dzia em gospodarki gminy Potok Górny jest rolnictwo. Wed ug
danych z 2007 roku, na obszarze gminy funkcjonuj  1.593 gospodarstwa rolne.  

W porównaniu do 2003 roku, liczba gospodarstw rolnych zwi kszy a si  o 1,4%, 
przy jednoczesnym spadku liczby gospodarstw powy ej 7 ha i zwi kszeniu liczby 
gospodarstw mniejszych – do 7 ha. Tabela nr 12 przedstawia dane dotycz ce
liczby i wielko ci gospodarstw rolnych gminy w latach 2003 – 2007.

tabela nr 12 

Liczba i wielko  gospodarstw rolnych w 
poszczególnych latach Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 

Dynamika 
%

2007/2003

do 2 ha 363 377 398 381 395 8,1% 

od 2 do 5 ha 372 380 401 429 422 11,8% 

od 5 do 7 ha 342 352 351 375 378 9,5% 

od 7 do 10 ha 363 352 336 307 302 -20,2% 

od 10 do 15 ha 112 107 105 86 83 -34,9% 

pow. 15 ha 19 17 16 13 13 -46,2% 

Ogó em 1571 1585 1607 1591 1593 1,4% 

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.; obliczenia w asne. 
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W gminie Potok Górny dominuj  gospodarstwa ma e – do 5 ha. Stanowi  one 
51,3% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa du e, powy ej 10 ha, 
stanowi  jedynie 6,1% gospodarstw. 

Struktur  gospodarstw rolnych w 2007 roku prezentuje wykres nr 9. 

wykres nr 9 

STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH 
W GMINIE POTOK GÓRNY  w roku 2007
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od 7 do 10 ha

od 10 do 15 ha

pow. 15 ha

Jak wynika z powy szych danych, najpowa niejszym problem strukturalnym 
rolnictwa gminy jest rozdrobnienie ziemi. Ma e, licz ce do 5 ha ziemi 
gospodarstwa, nie s  w stanie wy ywi  rodzin rolników. Nie spe niaj  równie
wymogów technologicznych produkcji ywno ci. Rolniczy charakter gminy 
potwierdza te  powierzchnia u ytków rolnych. O ile w skali województwa u ytki 
rolne stanowi  oko o 63% ogólnej powierzchni, to na terenie gminy wska nik 
ten wynosi 68,2%.  

Cz  gospodarstw rolnych, tj. ok. 6% prowadzi dzia alno  pozarolnicz .
Dotyczy ona g ównie handlu, przetwórstwa przemys owego, transportu i 
magazynowania oraz budownictwa. 

Wyszczególnienie 

Gospodarstwa rolne 
prowadz ce 
dzia alno

pozarolnicz

99gospodarstwa prowadz ce
dzia alno  pozarolnicz  w tym z 
zakresu:

handlu 32

przetwórstwa przemys owego 14

transportu i magazynowania 5

budownictwa 3

ród o danych: dane Urz du Gminy. 
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Naturalne warunki produkcji, tradycje lokalne oraz czynniki ekonomiczne maj
istotny wp yw na struktur  zasiewów. Znacz c  grup  upraw w powiecie s
zbo a, których udzia  w powierzchni zasiewów stanowi 57%, w tym gryka – 10%. 
Zasiewy zbó  zajmuj  3.192 ha. Sprzyjaj ce warunki glebowo-klimatyczne 
pozwalaj  na uzyskiwanie wysokich plonów gryki. Uprawa tej ro liny przy 
zapewnionym rynku mo e by  dodatkowym ród em dochodów. 

Fot. 11. Typowy krajobraz rolniczy gminy 

Gmina jest jednym z najwi kszych w województwie producentem tytoniu 
wysokiej jako ci. Tyto  uprawiany jest na 1.120 ha i stanowi 20% cznej 
powierzchni upraw. 

Fot. 12. Uprawy tytoniu na terenie gminy Potok Górny 

Wa n  pozycj  zajmuje uprawa ziemniaków. Ich udzia  w ogólnej powierzchni 
upraw stanowi 15 % (840 ha). 

W produkcji zwierz cej jako podstawowy kierunek utrzymuje si  hodowla byd a
i trzody chlewnej pszczelarstwo. 

Na terenie gminy zarejestrowana jest grupa producentów tytoniu.  
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4.3. Turystyka         

Obszar gminy Potok Górny, mimo sprzyjaj cych warunków rodowiskowych, nie  
wykorzystuje swych zasobów do rozwoju turystyki i rekreacji. Taki stan rzeczy 
spowodowany jest brakiem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 
wcze niejszym brakiem zainteresowania mieszka ców prowadzeniem 
dzia alno ci w tym zakresie.  

Fot. 13. Typowy krajobraz gminy 

Baza noclegowa dla turystyki w a ciwie nie istnieje. Nie ma hoteli ani 
gospodarstw agroturystycznych. Przez teren gminy nie przebiegaj  trasy 
turystyki pieszej ani rowerowej.  

4.4. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze: 

SFERA GOSPODARCZA 

Sfera pozarolnicza

1. Ni szy ni redni w kraju i województwie wska nik przedsi biorczo ci
wynikaj cy g ównie z braku kapita u. Problem ten wymaga wi kszej 
aktywno ci organizacji pozarz dowych, które powinny w swych 
dzia aniach uwzgl dni  pozyskiwanie funduszy na rozwijanie 
przedsi biorczo ci oraz na innowacyjn  gospodark .

2. Brak us ugowej bazy gastronomicznej. 

Rolnictwo

1. Nieop acalna produkcja rolna oraz brak nowoczesnych gospodarstw 
rolnych. 

Turystyka

1. Brak rozwini tej infrastruktury turystycznej oraz brak funkcjonuj cych
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gospodarstw agroturystycznych. 

Otoczenie przedsi biorczo ci

1. Niewystarczaj ca aktywno  lokalnych organizacji gospodarczych 
oraz pozarz dowych w zakresie wspierania przedsi biorczo ci  i 
wspó dzia ania na rzecz rozwoju gospodarczego. 
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5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

5.1. Komunikacja 
Wprowadzona z dniem l stycznia 1999 roku reforma administracyjna kraju 
spowodowa a tak e reform  drogownictwa. Obecnie drogi publiczne dziel
si  na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Na terenie gminy drogi 
wojewódzkie administrowane s  przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 
powiatowe przez Zarz d Dróg Powiatowych w Bi goraju i gminne przez Wójta 
Gminy Potok Górny. 

Przez gmin  przebiega 93,25 km dróg.  

Drogi o znaczeniu wojewódzkim o cznej d ugo ci 13,7 km stanowi  14,7% dróg. Jest 
to droga nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów oraz nr 877 Naklik – Le ajsk – 
a cut – Le ajsk – Dyl gówka – Szklary. 

Drogi powiatowe maj czn  d ugo  34,45 km i stanowi  36,9% dróg. Odcinek o 
d ugo ci 1,6 km ma powierzchni  nieutwardzon .

Drogi gminne stanowi  48,4% cznej d ugo ci dróg w obr bie gminy Potok Górny. 
Wi kszo  z nich ma nawierzchni  gruntow  (59,1%). Drogi gminne o nawierzchni 
utwardzonej, t uczniowej stanowi  18% dróg gminnych, za  o nawierzchni twardej 
bitumicznej – 22,9%.  

Sie  dróg gminy Potok Górny uzupe niaj  drogi gruntowe polne i le ne o cznej 
d ugo ci 168,21 km. Nat enie ruchu na tych drogach jest ma e.  

Dane liczbowe dotycz ce dróg gminnych przedstawia tabela nr 13. 

tabela nr 13 

Drogi w km 

Lata o nawierzchni 
twardej

(bitumicznej) 

o nawierzchni 
utwardzonej 
(t uczniowej) 

Gruntowe

2003 5,54 10,3 29,16 

2004 7,05 8,79 29,16 

2005 7,97 7,87 29,16 

2006 9,89 8,1 27,11 

2007 10,35 8,1 26,65 

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r 

Na terenie gminy jest s abo rozwini ty transport publiczny. Po czenia z 
wi kszymi miastami za po rednictwem PKS jest bardzo utrudnione. Prywatna 
komunikacja (busy) nie wprowadzi a po cze  do miejscowo ci usytuowanych 
w gminie. W wi kszo ci miejscowo ci brakuje chodników i o wietlenia 
ulicznego. Nie ma te  wydzielonych pasów ruchu dla pieszych i rowerów.  

Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa. 
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5.2. Infrastruktura ochrony rodowiska
Gmina Potok Górny jest w ca o ci zwodoci gowana. Gmina posiada 
wodoci g o d ugo ci 66,3 km obs uguj cych 1.260 gospodarstw domowych 
(5.174 osoby). W porównaniu do 2003 roku nast pi  wzrost liczby przy cze
gospodarstw domowych do wodoci gu o 1,4%. Hydrofornie znajduj  si  w 
miejscowo ciach Naklik i Lipiny Dolne. Zaopatruj  one w wod  wszystkie 
miejscowo ci gminy.  

D ugo  sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 37,4 km. Do sieci tej 
przy czonych jest 770 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
Oznacza to, e sie  kanalizacyjna pokrywa sie  wodoci gow  w 56, 4%. Z sieci 
kanalizacyjnej korzysta 2.280 osób, co stanowi 44,1% osób korzystaj cych z 
wodoci gu. 

Wszystkie wi ksze obiekty u yteczno ci publicznej i budynki mieszkalne 
wyposa one w wewn trzn  instalacj  wodno-kanalizacyjn  s  pod czone do 
sieci kanalizacyjnej. 

D ugo  sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej na przestrzeni lat 2003 – 2006 
przedstawiaj  dane zawarte w tabeli nr 14 oraz na wykresie nr 10. 

tabela nr 14 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 

Wodoci gi
d ugo  czynnej sieci rozdzielczej 
w km 66,3 66,3 66,3 66,3

po czenia prowadz ce do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania         1 243          1 251          1 254         1 260 

woda dostarczona 
gospodarstwom domowym w 
dam3 122,3 128,3 131,0 121,1

ludno  korzystaj ca z sieci 
wodoci gowej 5352 5291 5240 5 174

Kanalizacja 
d ugo  czynnej sieci 
kanalizacyjnej w km 18,3 24,7 31,2 37,4

po czenia prowadz ce do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 315 437 594 770

cieki odprowadzone w dam3 37,5 42,8 55,5 68,4

ludno  korzystaj ca z  sieci 
kanalizacyjnej 989 1378 1837 2 280

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.; obliczenia w asne. 
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wykres nr 10 
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SIE  WODOCI GOWA I KANALIZACYJNA
W GMINIE POTOK GÓRNY w latach 2003 - 2006

sie  wodoci gowa

sie  kanalizacyjna

Na terenie gminy Potok Górny znajduj   si  dwie biologiczne oczyszczalnie 
cieków o cznej przepustowo ci 650m3/b na dob . Oczyszczalnia w 

miejscowo ci Zagródki, o cznej przepustowo ci  350m3/b na dob  zbiera 
cieki z miejscowo ci: Szyszków, D brówka, Zagródki, Naklik oraz Potok Górny 

(do budynku Szko y Podstawowej w Potoku Górnym w cznie). Druga z 
oczyszczalni wybudowana zosta a dla potrzeb mieszka ców Lipin Dolnych,  
Lipin Górnych – Lewki, Lipin Górnych – Borowina, Jasiennika Starego, Koloni 
Malennik i cz ci Potoka Górnego. Jej przepustowo  wynosi 300m3/b dob .

Fot. 14. Teren Oczyszczalni cieków w Lipinach Dolnych 

Jednym z najwa niejszych elementów ochrony rodowiska jest w a ciwa 
gospodarka odpadami. Gmina posiada kompleksowy system zbiórki odpadów 
z gospodarstw i segregacji odpadów w kierunku odzysku surowców wtórnych. 
Organizacj  gospodarki komunalnej w gminie zajmuje si  Zak ad Gospodarki 
Komunalnej w Potoku Górnym.  

Gospodarka odpadami w gminie Potok Górny zapewnia odpowiedni poziom 
czysto ci, a stosowane technologie unieszkodliwiania odpadów nie stwarzaj
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zagro enia dla rodowiska. W wyniku wdro onego i realizowanego programu, 
gmina w roku 2005 uzyska a tytu  Gminy Przyjaznej rodowisku. 

5.3. Energetyka    
Gmina Potok Górny jest w ca o ci obj ta sieci  gazow . Sie  gazowa w gminie 
wynosi 66,3 km. W 2006 roku do sieci przy czonych by o 1.125 budynków 
mieszkalnych, za  odbiorców gazu jest 399.  

Gmina posiada pe n  sie  energetyczn . Gmina Potok Górny posiada 
rozbudowan  sie  o wietleniow . Sie  ta rozmieszczona jest przy g ównych 
traktach komunikacyjnych. Takie rozmieszczenie o wietlenia s u y g ównie 
poprawie bezpiecze stwa pieszych i kieruj cych pojazdami. 

5.4. czno  i telekomunikacja 
Na terenie Gminy Potok Górny dzia a 1 placówka pocztowa w Potoku Górnym. 
Mieszka cy Gminy posiadaj  nieograniczony dost p do sieci telefonicznej. 
Problemem jest natomiast ograniczony dost p mieszka ców do 
szerokopasmowego Internetu. Brakuje ogólnie dost pnych punktów 
umo liwiaj cych korzystanie z Internetu. 

5.5 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze: 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Drogi

1. Z y stan techniczny nawierzchni dróg, cie ek rowerowych oraz ci gów 
rowerowo – pieszych. Wymaga to prowadzenia dzia a
inwestycyjnych ukierunkowanych na dalsz  rozbudow  dróg z 
infrastruktur  towarzysz c : pas drogowy dla pieszych i rowerów oraz 
chodniki 

Infrastruktura ochrony rodowiska

1. Nie wszystkie miejscowo ci gminy posiadaj  kanalizacj  sanitarn .

Informatyka

1. S abo rozwini ta infrastruktura informatyczna.  
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6. ZARZ DZANIE         

6.1. Finanse gminy  
Dochody gminy w latach 2000 – 2006 ulega y systematycznemu wzrostowi poza 
rokiem 2004 i 2006, kiedy to  ich poziom by  ni szy ni  w roku poprzedzaj cym. 
Na koniec 2006 roku dochody ogó em wynios y 11,66 mln z . i by y wy sze w 
porównaniu do roku 2000 o 5,04 mln z . Jest to wzrost dochodów o 76,2% na 
przestrzeni analizowanego okresu.  

Dochody w asne wzros y z 1,03 mln z . w 2000 roku do 1,65 mln z . w 2006 roku, tj. 
o 60,6%. Obni enie dochodów w asnych gminy w roku 2004 w stosunku do roku 
2003 mia o du y wp yw na obni enie dochodów ogó em gminy w tym okresie. 

Subwencje ogólne uleg y wzrostowi o 56,4% - z 4,2 mln z . w 2000 roku do 6,56 
mln z . w roku 2006. Najwi kszy wzrost zaobserwowa  mo na w warto ci
otrzymanych dotacji. W roku 2006 wynosi y one 3,45 mln z . i by y wy sze w 
porównaniu do roku 2000 o 147,2%. 

Wydatki gminy wzros y w omawianym okresie o 49,1% i wynios y w 2006 roku 
12,36 mln z ., przy czym w latach 2001 – 2002 wydatki ogó em uleg y obni eniu 
do poziomu odpowiednio: 7,03 mln z  i 7,68 mln z . W 2005 roku wydatki bud etu
gminy by y ni sze w stosunku do roku poprzedniego i ni sze ni  dochody tego 
roku.  

W latach 2000 – 2006 nast pi y wahania wydatków na gospodark  komunaln .
Spowodowane to by o mo liwo ciami pozyskiwania rodków na ten cel.  

W pozosta ych dzia ach zaobserwowa  mo na tendencj  wzrostow .

Wydatki gminy w dziale rolnictwo wzros y z 0,98 mln z . w roku 2000 do 1,07 mln 
z . w roku 2006. Nast pi  te  bardzo wysoki wzrost wydatków na transport. W 
omawianym okresie wydatki te wzros y o 983% i wynios y na koniec roku 2006 
1,42 mln z .

Wydatki na o wiat  i wychowanie wzros y o 32,3% i wynios y w 2006 roku 4,47 
mln z . w stosunku do 3,4 mln z . w roku 2000. 

Bardzo dynamiczny wzrost wydatków wyst pi  w dziale kultura i sztuka. Poziom 
wydatków w roku 2006 by  wy szy o 190% w roku 2006 w stosunku do 2000 roku i 
wyniós  0,39 mln z .

Na opiek  spo eczn  wydano w roku 2006 o 346,3% wi cej rodków ni  w roku 
2000. Poziom wydatków na opiek  spo eczn  ukszta towa  si  w 2006 roku na 
poziomie 2,47 mln z .

W tym czasie nast pi  wzrost wydatków na administracj  0 28,8%. 

Szczegó owe dane dotycz ce dochodów i wydatków gminy w latach 2000 – 
2006 prezentuje tabela nr 15  oraz wykresy nr 11 i 12. 
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tabela nr 15 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DOCHODY               

Dochody ogó em, w 
tym: 6 618 293 7 133 371 7 514 993 9 057 930 8 605 117 11 974 610 11 660 377

  Dochody w asne 
gminy 1 027 920 1 518 204 1 367 606 1 702 711 1 455 397 1 635 593 1 650 810

  Subwencje ogólne 4 196 168 4 825 227 5 197 623 5 975 287 6 266 234 5 930 394 6 563 048

  Dotacje 1 394 205 789 940 949 764 1 379 932 883 486 4 408 623 3 446 520

WYDATKI               

Wydatki ogó em, w 
tym na: 8 292 329 7 033 868 7 683 230 9 862 689 10 791 554 9 794 155 12 362 423

  rolnictwo 982 1 190 339 992 030 1 524 989 2 661 800 1 029 377 1 069 210

  transport 130 823 171 732 57 914 330 987 957 523 700 786 1 417 248

  gospodark
komunaln 3 067 061 182 434 195 257 204 700 206 629 213 877 705 750

  gospodark
mieszkaniow  oraz 

niematerialne us ugi 
komunalne 94 517 3 188 3 735 7 946 9 226 79 348 18 557

  o wiat  i 
wychowanie 3 379 881 3 471 869 4 134 817 4 823 001 4 543 220 4 410 258 4 471 685

  kultur  i sztuk  134 050 126 655 143 074 174 714 143 880 201 493 388 837

  ochron  zdrowia 49 151 60 535 71 309 208 532 101 867 58 516 58 131

  opiek  spo eczn  553 672 628 443 672 966 689 987 767 890 1 390 683 2 471 134

  kultur  fizyczn  i 
sport 27 708 24 133 20 150 23 914 22 953 31 709 94 525

  administracj
samorz dow  763 978 836 298 949 065 1 454 277 957 559 997 741 990 096

pozosta e 90 506 338 242 442 913 419 642 419 007 680 367 677 248

ród o danych: GUS  Bank Danych Regionalnych  2007 r.; obliczenia w asne. 
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wykres nr 11 
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wykres nr 12 
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Najwa niejsz  pozycj  dochodów gminy w omawianym okresie stanowi y
subwencje. Ich udzia  w strukturze dochodów w ka dym z omawianych lat by
dominuj cy i wynosi  od 49,5% w roku 2005 do 72,8% w roku 2004. 

W przypadku wydatków, dominuj c  pozycj  zajmuj  wydatki na o wiat  i 
wychowanie oraz na opiek  spo eczn .

Szczegó ow  struktur  dochodów i wydatków gminy Potok Górny w latach 
2000 - 2006 przedstawia tabela nr 16, za  wykres nr 13 prezentuje struktur
wydatków w roku 2006. 
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tabela nr 16 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DOCHODY               

Dochody ogó em 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  Dochody 
w asne 15,5% 21,3% 18,2% 18,8% 16,9% 13,7% 16,1%

  Subwencje 
ogólne 63,4% 67,6% 69,2% 66,0% 72,8% 49,5% 56,3%

  Dotacje 21,1% 11,1% 12,6% 15,2% 10,3% 36,8% 27,6%

WYDATKI               

Wydatki ogó em 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

  rolnictwo 0,01% 16,92% 12,91% 15,46% 24,67% 10,51% 8,65%

  transport 1,58% 2,44% 0,75% 3,36% 8,87% 7,16% 11,46%

  gospodark
komunaln 36,99% 2,59% 2,54% 2,08% 1,91% 2,18% 5,71%

  gospodark
mieszkaniow 1,14% 0,05% 0,05% 0,08% 0,09% 0,81% 0,15%

  o wiat  i 
wychowanie 40,76% 49,36% 53,82% 48,90% 42,10% 45,03% 36,17%

  kultur  i sztuk 1,62% 1,80% 1,86% 1,77% 1,33% 2,06% 3,15%

  ochron
zdrowia 0,59% 0,86% 0,93% 2,11% 0,94% 0,60% 0,47%

  opiek
spo eczn 6,68% 8,93% 8,76% 7,00% 7,12% 14,20% 19,99%

  kultur  fizyczn  i 
sport 0,33% 0,34% 0,26% 0,24% 0,21% 0,32% 0,76%

  administracj
samorz dow 9,21% 11,89% 12,35% 14,75% 8,87% 10,19% 8,01%

pozosta e 1,09% 4,81% 5,76% 4,25% 3,88% 6,95% 5,48%

ród o danych: obliczenia w asne na podstawie danych GUS Bank Danych Regionalnych 2007 r. 
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wykres nr 13 

WYDATKI BUD ETOWE GMINY POTOK GÓRNY
w 2006 roku
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6.2. Wolne tereny pod inwestycje w gminie  
Wa nym zadaniem dla jednostek samorz du terytorialnego jest wi ksze

zainteresowanie inwestorów  podejmowaniem dzia alno ci gospodarczej na 

terenie gminy Potok Górny. W tym celu niezb dne jest  przygotowanie terenów 

pod inwestycje i ich uzbrojenie.  Obecnie w gminie nie ma wyznaczonych 

wolnych terenów pod inwestycje. 

6.3. Planowanie strategiczne   

Gmina Potok Górny  posiada n/w dokumenty strategiczne: 

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Potok Górny na lata 2004 - 2013, przyj ty 
uchwa  Rady Gminy nr XIX/90 z dnia 30.06.2004;  

Plan Rozwoju Miejscowo ci Potok Górny z 29 czerwca 2005 roku; 

Program Ochrony rodowiska, przyj ty uchwa  Rady Gminy nr 
XVI/80/2004 z dnia 30 marca 2004 ; 

Plan Gospodarki Odpadami – stanowi cy integraln  cz  Programu 
Ochrony rodowiska.  

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010. 
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6.4. Promocja gminy          
Gmina Potok Górny nie posiada opracowanej strategii promocyjnej. Brak 
infrastruktury turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, cie ek rowerowych, 
wytyczonych tras do w drówek pieszych, zbiorników wodnych s u cych 
rekreacji a przede wszystkim po o enie gminy poza obszarami ochrony 
krajobrazu spowodowa y, e promocja gminy ma charakter okazjonalny. 
Gmina nie posiada równie  strony internetowej, co wyklucza dotarcie z 
informacjami dotycz cymi walorów gminy oraz organizowanych na jej terenie 
wydarze  sportowych i kulturalnych do szerokiej rzeszy odbiorców. W 2007 roku 
gmina przyst pi a do Lokalnej Grupy Dzia ania „Ziemi Bi gorajskiej”.  

Niew tpliwym sukcesem i okazj  do promocji gminy by y uzyskane wyró nienia i 
dyplomy w kategorii „Gmina Przyjazna rodowisku” oraz wyró nienia w 
konkursach: ogólnopolskiej „Z otej Setce Gmin” oraz „Rankingu Gmin 
Lubelszczyzny”. 

Fot. 15. Uroczysto  wr czenia wyró nienia w konkursie „Z ota Setka Gmin w 2005 roku” 

Fot. 16. Gala laureatów konkursu „Gmina Przyjazna rodowisku” 
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6.5. Aktywno  spo eczna         

Aktywno  spo eczna cz owieka jest jego sposobem porozumiewania si  z 
innymi lud mi i z otaczaj cym go wiatem. Aktywno  warunkuje zaspokojenie 
wszystkich potrzeb cz owieka, zarówno biologicznych, jak i spo ecznych, czy 
kulturalnych. Aktywno  jest równie  warunkiem pe nienia ról spo ecznych, 
funkcjonowania w grupie, bycia w spo ecze stwie. Na wymiar aktywno ci
sk ada si  m.in.: wykszta cenie, wp yw rodowiska rodzinnego, stan zdrowia i 
poziom kondycji fizycznej, warunki bytowe, p e , miejsce zamieszkania oraz 
wp yw instytucji kulturalnych. Mo emy wyró ni  kilka podstawowych form 
aktywno ci: aktywno  domowo-rodzinna, kulturalna, zawodowa, spo eczna, 
edukacyjna, religijna, rekreacyjna.  

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem aktywno ci spo ecznej jest pomoc 
pozainstytucjonalna i wolontariat. Aktywno  spo eczna polega na aktywnym 
uczestnictwie w pracy instytucji, a nie sama przynale no  do nich. Najcz ciej 
czas wolny po wi camy szkolnictwu i o wiacie.  

Przejawem aktywno ci spo ecznej jest powstawanie i funkcjonowanie 
organizacji rodowiskowych takich jak: stowarzyszenia, zrzeszenia, zwi zki, 
towarzystwa, kluby itp. Wa ne miejsce w yciu spo eczno ci, zw aszcza wiejskich 
zajmuj  ochotnicze stra e po arne, ko a gospody  wiejskich, a w ród m odzie y
uczniowskie kluby sportowe.  

Na terenie gminy funkcjonuje kilka organizacji sportowych (Stowarzyszenie LZS 
„Wrzos” Szyszków, Uczniowski Klub Sportowy „Dynamika” oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Ares” Szyszków), oraz Zespó  Ta ca Towarzyskiego, Zespó  Ta ca
Ludowego oraz Gminna Orkiestra Stra acka. Stowarzyszenia te u wietniaj
organizowane w gminie festyny,  imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne. 

Jednym z przejawów aktywno ci spo ecznej mieszka ców gminy Potok Górny 
jest integracja miejscowej spo eczno ci poprzez dzia alno  stowarzysze .
Dobrym przyk adem aktywno ci spo ecznej jest dzia alno  Ko a Gospody
Wiejskich. Innym aspektem aktywno ci spo ecznej jest dzia alno
Ochotniczych Stra y Po arnych, których jest a  10 w gminie.  

W trakcie rejestracji s  dwa stowarzyszenia: 
- w dkarzy „Sandacz”, 
- kobiet wiejskich „Dolina” z siedziba w Lipinach Dolnych.  

Jednak sami mieszka cy gminy uwa aj  si  za ma o aktywnych spo ecznie. 
Istnieje wi c w gminie ogromny potencja  spo eczny, który warto wykorzysta
dla rozwoju gminy. 

6.6. Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze:   

ZARZ DZANIE

Finanse

1. Niedostateczna ilo rodków finansowych na realizacj  niezb dnych
zada .
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Promocja gminy

1. Niedostateczna promocja gminy. 

2. Niedostrzeganie potencja u przyrodniczego i kulturowego dla 
tworzenia atrakcyjno ci turystycznej gminy. 

Aktywno  spo eczna

1. Niska aktywno  spo eczna mieszka ców gminy (w tym m odzie y);
brak zainteresowania mieszka ców sprawami gminy. 

2. Krytyka osób aktywnych i kreatywnych – brak poparcia dla inicjatywy 
przez wi kszo  spo ecze stwa. 
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III. GMINA NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 
Poni szy rozdzia  jest porównaniem danych statystycznych wszystkich gmin 
powiatu bi gorajskiego.  

Dane zawarte s  w za czniku nr 4 i przedstawione w formie zestawie
tabelarycznych. Dane obrazuj  ró norodne zagadnienia i s  swoistym 
kompendium wiedzy na temat gminy Potok Górny na tle innych gmin powiatu 
bi gorajskiego.  Dane przedstawione s  dla 10 gmin wiejskich i 3 gmin miejsko-
wiejskich powiatu. Tabele obrazuj  równie  dane liczbowe dla województwa 
lubelskiego i powiatu bi gorajskiego. Dane te dotycz  zagadnie  z zakresu 
demografii, warunków ycia ludno ci, infrastruktury technicznej i spo ecznej, 
aktywno ci gospodarczej oraz struktury dochodów i wydatków gmin w 
uk adzie:  

Tab. 1. Wydatki inwestycyjne na ochron rodowiska i na gospodark  wodn  w 
2006 r. 

Tab. 2. Powierzchnia i ludno  w 2006 r. 

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

Tab. 4. Przyrost naturalny w roku 2006 w promilach 

Tab. 5. Pracuj cy w 2006 r. 

Tab. 6. Wodoci gi i kanalizacja w 2006 r. 

Tab. 7. Zasoby mieszkaniowe w 2006 r. 

Tab. 8. Mieszkania oddane do u ytku w 2006 r. 

Tab. 9. Szko y podstawowe dla dzieci i m odzie y w roku szkolnym 2006/07 

Tab. 10. Gimnazja dla dzieci i m odzie y w roku szkolnym 2006/07 

Tab. 11. Wychowanie przedszkolne w 2006 r. 

Tab. 12. Dochody bud etów gmin wed ug rodzajów 2006 r. 

Tab. 13. Dochody bud etów gmin wed ug dzia ów w 2006 r. 

Tab. 14 Dochody bud etów gmin wed ug rodzajów w 2006 r. 

Tab. 15. Wydatki bud etów gmin wed ug dzia ów w 2006 r. 

Tab. 16. Dochody i wydatki bud etów gmin na 1 mieszka ca w 2006 r. 

Tab. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 
2006 r. 

Tab. 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 
wed ug wybranych sekcji PKD w 2006 r. 
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Cech  po o enia geograficznego gminy Potok Górny jest jej peryferyjne 
po o enie w województwie.  

Gmina Potok Górny jest jedn  z najmniejszych powierzchniowo gmin w 
powiecie bi gorajskim. Pod wzgl dem liczby ludno ci zajmuje 7. lokat  w 
powiecie. Jednocze nie charakteryzuje si  do  wysokim wska nikiem g sto ci
zaludnienia w stosunku do pozosta ych gmin powiatu. Gmina ma typowo 
wiejski charakter.  

Cech  negatywn  jest bardzo wysoki ujemny wska nik przyrostu naturalnego 
(jeden z najwy szych w powiecie). Przy rednim wska niku dla powiatu 
bi gorajskiego na poziomie -0,6‰, wska nik ten dla gminy wynosi -7,17‰ (12. 
miejsce w powiecie). Dodatkowo gmin  charakteryzuje wysoki wska nik 
ludno ci w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przy 
redniej dla powiatu na poziomie 66, w gminie wynosi on 79 osób w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (12. miejsce w powiecie). 

Liczba szkó  podstawowych jest wysoka. Gmina Potok Górny zajmuje pod tym 
wzgl dem 5. miejsce w powiecie i 6. miejsce pod wzgl dem liczby uczniów w 
roku szkolnym 2006/2007. Gmina plasuje si  na 2. miejscu w powiecie pod 
wzgl dem liczby gimnazjów i 6. pod wzgl dem ich uczniów.  Na terenie gminy 
nie funkcjonuj  szko y zawodowe. 

Dochody i wydatki bud etu gminy plasuj  j  odpowiednio na 5. i na 7. miejscu 
w powiecie bi gorajskim. Jednocze nie gmin  charakteryzuj  najwy sze w 
powiecie dochody bud etowe na 1 mieszka ca, za  wydatki na 1 mieszka ca 
– na 5. miejscu w powiecie.   

W roku 2006 (podobnie jak i w trzech innych gminach powiatu) nie oddano w 
gminie mieszka  do u ytku.  

Pod wzgl dem podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze 
REGON, gmina zajmuje 9. lokat , co wiadczy o niskim wska niku 
przedsi biorczo ci w gminie. 

W porównaniu z innymi gminami powiatu bi gorajskiego, gmina Potok Górny 
posiada nast puj ce atuty: 

wiejski charakter powiatu w po czeniu z istniej cymi zasobami 
kulturowymi, rodowiskowymi i przyrodniczymi stwarzaj  szans  na 
wielofunkcyjny, zrównowa ony rozwój, 

dobre gleby i warunki sprzyjaj ce produkcji tytoniu, 

tytu  Gminy Przyjaznej rodowisku za rok 2005, 2006 i 2007,

wysoka lokata (19 miejsce) w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2006,

wyró nienie w ogólnopolskim rankingu gmin „Z ota Setka 
Samorz dów 2005”. 
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IV. ANALIZA SWOT  
Zasadniczym celem strategicznym ka dego regionu jest zapewnienie jak 
najlepszego poziomu ycia swoim mieszka com, dzi ki wykorzystaniu zasobów 
regionu w którym yj . Efektywno  realizacji tego celu wymaga dokonania 
w a ciwej oceny potencja u regionu, wybrania kierunków rozwoju (wizja 
regionu) oraz spe nienia przez ten region okre lonej misji. 

Zakres analiz w ramach SWOT obejmuje: 

Mocne strony gminy  – atuty 

S abe strony gminy – problemy, co trzeba poprawi

Szanse - gdzie dostrzegamy szanse, jakie s  trendy i tendencje i jak je 
wykorzysta  do osi gania celów 

Zagro enia w otoczeniu – przeszkody, w osi ganiu naszych celów, 
których niekorzystny wp yw powinni my minimalizowa

Analiza SWOT dla gminy Potok Górny zosta a opracowana na bazie 
materia ów  uzyskanych z Urz du Gminy oraz w trakcie konsultacji spo ecznych 
z udzia em przedstawicieli lokalnej spo eczno ci. Jest wynikiem spostrze e
mieszka ców oraz podsumowaniem cz ci diagnostycznej opracowania. 

Analiza zosta a przeprowadzona w nast puj cych obszarach strategicznych : 

przestrze  i rodowisko, 

sfera spo eczna, 

infrastruktura spo eczna, 

sfera gospodarcza, 

infrastruktura techniczna, 

zarz dzanie. 
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ANALIZA SWOT 

 PRZESTRZE  I RODOWISKO 

Silne strony S abe strony 

Nieska one rodowisko naturalne 
(powietrze, woda, lasy); 

Brak przemys u zanieczyszczaj cego 
rodowisko; 

Zwarta zabudowa i sie  osadnicza; 

Po o enie gminy w strefie ONW; 

Niski stopie  przekszta cenia i 
zanieczyszczenia rodowiska, sprzyjaj cy
rozwojowi us ug agroturystycznych i 
produkcji zdrowej ywno ci; 

Pok ady kwarcu i gliny; 

Bogactwo runa le nego; 

Bogactwo zabytków sakralnych: ko cio y, 
cmentarze, kapliczki; 

Peryferyjne po o enie w stosunku do 
Lublina, na kra cu województwa; 

Znaczna odleg o  od wi kszych
aglomeracji miejskich; 

Brak nowych terenów pod inwestycje; 

Niski poziom rozwoju gospodarczego; 

Brak k pielisk wodnych; 

Zniszczenie naturalnego koryta rzeki – 
nieodpowiednia regulacja koryta rzeki 
Z ota Nitka; 

Brak zasobów naturalnych, poza 
pok adami kwarcu i gliny; 

Szanse Zagro enia

Zachowanie rodowiska naturalnego; 

Mo liwo  powstania k pieliska; 

Lepsze wykorzystanie zasobów rodowiska
przyrodniczego i kulturowego poprzez 
rozwój turystyki i agroturystyki; 

Produkcja odnawialnych róde  energii 
(biopaliwa); 

Regulacja rzek; 

Degradacja rodowiska naturalnego; 

Zatrucie rodowiska poprzez rodki
ochrony ro lin; 

SFERA SPO ECZNA

Silne strony S abe strony 

Wzrost poziomu wykszta cenia m odzie y; 

Gospodarstwa rodzinne oparte na silnych 
wi zach rodzinnych; 

Zwi kszaj ca si  oferta kulturalna dla 

Starzej ce si  spo ecze stwo; 

Migracja zarobkowa kosztem rodziny; 

Emigracja m odych, wykszta conych ludzi 
za granic ;
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mieszka ców gminy; 

Pracowito  mieszka ców; 

Niewielka liczba ofert i miejsc pracy; 

S aba integracja spo eczna; 

Bierny udzia  w kulturze – nastawienie 
roszczeniowe; 

Brak alternatywnych róde  dochodu dla 
ludno ci; 

Ni  demograficzny m odzie y szkolnej; 

Ukryte bezrobocie; 

Ujemny przyrost naturalny; 

Brak perspektyw dla m odzie y
pozostaj cej w obszarach wiejskich; 

Brak nast pców do prowadzenia 
gospodarstw rolnych; 

Dzia alno  Gminnego Domu Kultury nie 
zawsze spe nia oczekiwania 
spo ecze stwa; 

Szanse Zagro enia

Zwi kszenie aktywno ci spo ecznej; 

atwiejszy dost p do funduszy 
strukturalnych – skierowanie wi kszej puli 
rodków finansowych z UE na „ cian

wschodni ”; 

Nowe oferty pracy; 

Rozwój o rodków krzewienia kultury w 
poszczególnych so ectwach; 

Powstanie ognisk przedszkolnych; 

Ubo enie spo ecze stwa;  

Starzenie si  spo ecze stwa; 

Du a migracja i wyludnianie miejscowo ci
wiejskich; 

Konkurencja ze strony innych rodowisk
(poza gmin ) – oferta pracy, p acy, 
kulturalna; 

Brak stabilno ci i spójno ci systemu 
prawnego i polityki Pa stwa w zakresie 
polityki spo ecznej; 

Wzrost wymaga  proceduralnych oraz 
poziomu rodków w asnych przy 
aplikowaniu o zewn trzne rodki
finansowe, w tym z funduszy UE; 

INFRASTRUKTURA SPO ECZNA

Silne strony S abe strony 

Dobra baza lokalowa szkó /placówek 
o wiatowych oraz hal sportowych; 

Wysoki poziom kwalifikacji 

Brak boisk pi karskich; 

Kosztowne utrzymanie infrastruktury 
o wiatowej – ma a liczba dzieci 
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nauczycieli/pedagogów; 

Wysoki poziom wiedzy uczniów; 

Wysoki stopie  komputeryzacji szkó ;

Pr nie dzia aj cy Zwi zek M odzie y
Wiejskiej; 

Dzia alno  Koa Gospody  Wiejskich 
(pierwsze w Polsce utworzone KGW); 

Zgodne z zapotrzebowaniem 
spo ecze stwa zabezpieczenie opieki 
zdrowotnej w zakresie podstawowym;  

Dobre zaspokojenie  potrzeb 
mieszka ców powiatu w zakresie ilo ci
aptek; 

Lekarze zatrudnieni w o rodkach zdrowia 
posiadaj  odpowiednie kwalifikacje; 

ucz szczaj cych do szkó  zwi zana z 
ni em demograficznym; 

S abe wyposa enie szkó  w rodki
dydaktyczne (niewystarczaj ca ilo  oraz 
przestarza e); 

Brak wspó pracy pomi dzy szko ami 
podstawowymi a gimnazjami; 

Boiska szkolne w wi kszo ci nie spe niaj ce
standardów do prowadzenia zaj
sportowych; 

Brak kadry instruktorskiej do prowadzenia 
zaj  sportowych – dzieci i m odzie
szkolna nie maj  osi gni  sportowych; 

Niedostateczna baza lokalowa biblioteki 
gminnej; 

Niewystarczaj cy ksi gozbiór biblioteczny; 

Brak gabinetów stomatologicznych i 
lekarzy stomatologów; 

Brak dy urów w o rodku zdrowia w dni 
wolne od pracy; 

Utrudniony dost p spo ecze stwa do 
specjalistycznej opieki medycznej - brak 
lekarzy specjalistów; 

Brak przystosowania obiektów 
u yteczno ci publicznej dla osób 
niepe nosprawnych; 

Brak zainteresowania m odzie y
dzia alno ci  kulturaln ;

Brak wsparcia finansowego na 
prowadzenie dzia alno ci sportowej; 

Zanikanie kultury ludowej i tradycji 
lokalnych na skutek starzenia si
spo ecze stwa i post puj cej migracji 
poza teren gminy; 

Brak funduszy na renowacj  obiektów 
zabytkowych; 

Szanse Zagro enia

Budowa wietlic (klubów) wiejskich; 

Aktywizacja spo ecze stwa w zakresie 
czytelnictwa; 

Zwi kszenie ksi gozbioru bibliotecznego 
(biblioteka multimedialna); 

Us ugi biblioteki on-line – biblioteka baz

Perspektywa zamykania szkó  z powodu 
ni u demograficznego i wysokich kosztów 
utrzymania placówek; 

Kontynuacja znacz cego niedostatku 
rodków finansowych na o wiat ;

Brak istotnej poprawy w systemie i 
poziomie finansowania oraz organizacji 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007-2015 

_________________________________________________________________________________ 
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 

63

kszta cenia za po rednictwem Internetu; 

Wyposa enie pracowni naukowych szkó
w  nowoczesne rodki dydaktyczne; 

Modernizacja bazy lokalowej Gminnego 
O rodka Kultury; 

Stworzenie nowoczesnej pracowni 
artystycznej w Domu Kultury oraz zakup 
sprz tu nag o nieniowego; 

Zagospodarowanie terenu wokó
amfiteatru; 

Wi ksze dofinansowanie dzia alno ci 
kulturalnej ze rodków UE; 

opieki zdrowotnej; 

SFERA GOSPODARCZA 

Silne strony S abe strony 

Uprawa tytoniu i gryki; 

Funkcjonowanie gospodarstw 
ekologicznych; 

Tradycje wikliniarskie; 

Du e mo liwo ci produkcji dobrych
jako ciowo p odów rolnych, jako surowca 
dla przemys u rolno-spo ywczego; 

Brak du ych zak adów przemys owych; 

Brak miejsc pracy; 

Brak nowych terenów pod inwestycje; 

W ski zakres us ug dla ludno ci, na rzecz 
rolnictwa i wsi; 

Brak gospodarstw agroturystycznych; 

Brak wykorzystania walorów turystycznych; 

Niedostateczna liczba funkcjonuj cych 
gospodarstw ekologicznych; 

Niedostateczna liczba zrzesze
bran owych (grup producenckich); 

Brak instytucji doradczych dla firm; 

Niski ogólny poziom rozwoju 
gospodarczego na terenie gminy; 

Brak lokalnego kapita u; 

Niewystarczaj ca aktywno  lokalnych 
organizacji gospodarczych w zakresie 
wspierania przedsi biorczo ci  i 
wspó dzia ania na rzecz rozwoju 
gospodarczego; 

Niski poziom przedsi biorczo ci; 
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Szanse Zagro enia

Rozwój turystyki i agroturystyki; 

Rozwój gospodarstw i produkcji 
ekologicznej; 

Rozwój nieuci liwych dla rodowiska
us ug (naprawa sprz tu rolniczego, AGD, 
itp.); 

Rozwój zak adów przetwórstwa owocowo-
warzywnego; 

Rozwój zak adów przetwórstwa biomasy 
dla celów energetycznych; 

Pozyskanie funduszy UE do rozwoju 
gospodarczego regionu; 

Rozwój r kodzie a; 

Wdra anie strategii rozwojowych terenów 
wiejskich; 

Program dla Polski Wschodniej; 

Stworzenie sprzyjaj cych warunków do 
rozwoju przedsi biorczo ci i inwestowania;  

Poprawa warunków (u atwianie) 
korzystania ze rodków UE na rzecz 
unowocze niania rolnictwa i rozwoju wsi; 

Poprawa warunków rozwoju ma ej
przedsi biorczo ci, jako uzupe nienia
dzia alno ci rolniczej oraz restrukturyzacji 
rynku pracy na terenach wiejskich; 

Nieracjonalne stosowanie rodków
ochrony ro lin; 

Zmiana koniunktury na rynku upraw tytoniu 
i zwi zany z tym spadek op acalno ci jego 
produkcji; 

Spadek op acalno ci produkcji produktów 
pszczelarskich 

Brak zainteresowania kolejnych pokole
hodowl  pszczó ;

Uprawa w innych cz ciach regionu ro lin 
modyfikowanych genetycznie; 

Upolitycznienie gospodarki, 
koniunkturalizm; 

Zniesienie dop at dla rolnictwa; 

Utrzymywanie si  ma ego zainteresowania 
ze strony inwestorów uruchamianiem 
dzia alno ci gospodarczej;  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Silne strony S abe strony 

Pe ne zwodoci gowanie gminy; 

Wi kszo  miejscowo ci skanalizowanych; 

Pe na gazyfikacja gminy; 

Pe na telefonizacja gminy; 

Funkcjonowanie oczyszczalni cieków; 

Dobrze rozwini ta sie  dróg; 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów; 

Z y stan techniczny infrastruktury drogowej; 

Du a ilo  lokalnych dróg o nawierzchni 
gruntowej; 

Brak sieci kanalizacyjnej w niektórych 
miejscowo ciach gminy; 

Brak transportu publicznego; 

Brak linii kolejowej; 

Brak cie ek rowerowych i chodników dla 
pieszych; 
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Du e zainteresowanie spo ecze stwa 
rozbudow  infrastruktury; 

Brak infrastruktury turystycznej; 

Brak powszechnego dost pu do 
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej; 

Zmonopolizowany rynek 
telekomunikacyjny; 

Brak publicznych punktów dost pu do 
Internetu; 

Szanse Zagro enia

Poprawa bezpiecze stwa pieszych i 
rowerzystów; 

Wi kszy nap yw funduszy unijnych; 

Budowa nowych dróg, przystanków 
autobusowych, chodników, o wietlenia 
ulicznego i parkingów; 

Rozwój alternatywnych róde  energii; 

Zwi kszenie dost pu do infrastruktury 
teleinformatycznej; 

Pokonywanie barier architektonicznych 

Brak funduszy na utrzymanie sieci 
kanalizacyjnej; 

Wysokie koszty selektywnej zbiórki 
odpadów; 

Utrzymywanie si  stanu g bokiego 
niedoboru rodków finansowych na 
eksploatacj  i modernizacj  dróg 
lokalnych; 

ZARZ DZANIE 

Silne strony S abe strony 

Bezpiecze stwo publiczne; 

Profesjonalna kadra; 

Funkcjonowanie organizacji 
pozarz dowych; 

Wysoka aktywno  wyborcza; 

Gmina przoduj ca w rankingach „Z ota
100 gmin”; 

Uzyskanie tytu u „Gmina przyjazna 
rodowisku”; 

Niskie dochody w asne gminy; 

Nie pokrywaj ca potrzeb subwencja 
o wiatowa; 

Brak rodków na inwestycje; 

Konieczno  zaci gania kredytów; 

Brak rodków na promocj  gminy; 

Brak strony internetowej gminy; 

Ma a liczba organizacji pozarz dowych; 

Szanse Zagro enia

Mo liwo  pozyskania funduszy unijnych; 

Mo liwo  pozyskania kredytów 
preferencyjnych; 

Zad u enie gminy; 

Spadek dochodów w asnych; 

Rozbudzenie nadmiernych nadziei (na 
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Rozwój organizacji pozarz dowych; 

Opracowanie strategii rozwoju; 

nowe inwestycje i fundusze unijne); 

Ogólne wytyczne wynikaj ce z analizy SWOT s  nast puj ce:  

opiera  si  na mocnych stronach, 

niwelowa  s abe strony, 

unika  lub neutralizowa  zagro enia, 

wykorzystywa  szanse. 

Na bazie czterech aspektów analizy SWOT – mocnych i s abych stron, szans 
oraz zagro e  – w odniesieniu do gminy buduje si  cele dzia a  w planie 
strategicznym.  
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V. WNIOSKI I REKOMENDACJE  
Rozwój gospodarczy gminy zale y od dzia a  i stanowiska w adz lokalnych oraz 
zaanga owania, aktywno ci i wspó pracy partnerów spo ecznych. Powinny 
one spe nia  nast puj ce cele: 

wspieranie lokalnej przedsi biorczo ci; 

przyci ganie nowych inwestorów poprzez stwarzanie zach t
do inwestowania; 

poprawa jako ci i bezpiecze stwa dróg. 

podnoszenie kwalifikacji mieszka ców; 

aktywizacja spo eczno ci lokalnej. 

Najwa niejszymi czynnikami w rozwoju lokalnym s :

zatrudnienie – wa ne jest powstawanie nowych firm i rozwój 
istniej cych, co prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
wprowadzanie nowych technologii; 

baza dla rozwoju – np. zasoby rodowiska naturalnego, rozwini ta 
infrastruktura, dogodne tereny pod inwestycje, przedsi biorczo ,
jako  kadr; 

zalety lokalizacji – po o enie geograficzne gminy oraz dogodna 
komunikacja – je eli gmina jest miejscem do którego atwo dojecha
oraz b dzie dobrze rozwini ta czno  komunikacyjna, zwi ksza si
atrakcyjno  gminy pod wzgl dem inwestycyjnym i turystycznym;  

zasoby wiedzy – wa ne s  kwalifikacje i umiej tno ci mieszka ców.  

Podsumowaniem diagnozy strategicznej s  wnioski i rekomendacje dotycz ce
przysz ych kierunków rozwoju. Projekcja przysz o ci jest obrazowym 
przedstawieniem mo liwo ci rozwojowych, jakie stwarzaj  uwarunkowania 
zewn trzne i szanse tkwi ce w uwarunkowaniach wewn trznych, z 
uwzgl dnieniem ogranicze  tkwi cych w sferach spo eczno–gospodarczej i 
przyrodniczej.  

Analiza potencja u gminy wskazuje na mo liwo  rozwoju kilku funkcji gminy 
Potok Górny, które powinny sta  si  dla niego g ównymi wytycznymi rozwoju i 
doprowadzi  do po danych przeobra e  spo eczno–gospodarczych:  

funkcja ma ych form przedsi biorczo ci i otoczenia biznesu; 

funkcja rolnicza; 

funkcja przemys u przetwórczego; 

funkcja rekreacyjno–turystyczna; 

Diagnoza sytuacji gminy Potok Górny oraz przeprowadzona analiza SWOT 
wskazuje na to, e obecnie g ówny nacisk nale y po o y  na gospodark  i 
spo ecze stwo, poniewa rodowisko naturalne nie stanowi zagro enia dla 
zrównowa onego rozwoju gminy. Wyrównanie szans rozwojowych wszystkich 
dziedzin jest warunkiem post pu, pod którym to poj ciem rozumie  nale y
popraw  ogólnej zamo no ci i warunków ycia cz owieka.  



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007-2015 

_________________________________________________________________________________ 
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 

68

Szans  rozwojow  dla gminy Potok Górny jest rozwój nowoczesnych 
gospodarstw rolnych oraz ma ej i redniej przedsi biorczo ci zwi zanej z 
turystyk , rekreacj , przetwórstwem rolnym oraz segmentem us ug dla rolnictwa 
i ludno ci. Innymi s owy dzia ania dotycz ce rozwoju gminy powinny i  w 
kierunku poprawy poziomu i warunków ycia mieszka ców poprzez stworzenie 
warunków do rozwoju przedsi biorczo ci, tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
zachowania walorów krajobrazu i rodowiska. 

Nale y wi c:  

wspiera  lokalne inicjatywy podejmowania dzia alno ci
gospodarczej i tworzy  warunki zach caj ce do lokalizowania na 
terenie gminy przedsi biorstw, 

zachowa  rolniczy charakter gminy i wspomaga  rolników w zakresie 
produkcji, przetwarzania i zbytu produktów rolnych oraz prowadzenia 
gospodarstw ekologicznych, 

wspiera  mieszka ców w procesie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, 
oraz inicjatyw spo ecznych i gospodarczych, 

dokona  rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz 
wykorzysta  je dla rozwoju funkcji spo ecznych i gospodarczych, 

wykorzysta  walory rodowiskowe i kulturowe do rozwoju 
agroturystyki, turystyki i rekreacji, co stanowi  mo e podstawowe lub 
dodatkowe ród o dochodów mieszka ców, 

umacnia  pozycj  miejscowo ci Potok Górny jako silnego o rodka 
kultury, i przedsi biorczo ci, 

opracowa  strategi  promocji gminy jako miejsca atrakcyjnego dla 
wypoczynku i uprawiania turystyki. 
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VI. MISJA – CEL GENERALNY STRATEGII  
Wa nym elementem opracowania strategii jest sformu owanie misji, czyli 
g ównego przes ania. Misja, jako nadrz dny cel funkcjonowania jest krótkim, 
syntetycznym okre leniem docelowego kierunku rozwoju, wraz ze 
sprecyzowaniem nadrz dnych warto ci, które b d  zawsze przestrzegane. 
Misja zapowiada ogólny trend rozwojowy, zgodny z oczekiwaniami wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, a zw aszcza mieszka ców. 

Misja i wynikaj ce z niej cele strategiczne gminy Potok Górny zosta y
wypracowane w trakcie spotkania roboczego w dniu 05.12.2007 roku.  

Misja otrzyma a brzmienie: 

Koncepcja zrównowa onego rozwoju uznaje równorz dn  warto
spo ecze stwa, gospodarki i rodowiska naturalnego – nie faworyzuje ani nie 
degraduje roli adnego z tych trzech elementów, lecz wytycza kierunki ich 
zrównowa onego rozwoju. Przyjmuje si  wi c za o enie, e gospodarka nie 
mo e si  rozwija  kosztem ludzi i przyrody, cz owiek nie mo e rozwija  si
kosztem gospodarki i przyrody, ale tak e przyroda nie mo e by  wa niejsza ni
cz owiek i gospodarka. 

Polityka rozwoju lokalnego winna s u y  realizacji tej koncepcji. Polityka rozwoju 
lokalnego rozumiana jest jako wiadoma i celowa dzia alno  organów 
samorz du, zmierzaj ca do systematycznej poprawy konkurencyjno ci
podmiotów gospodarczych i poziomu ycia mieszka ców oraz wzrostu 
potencja u gospodarczego regionów, przyczyniaj cego si  ostatecznie do 
rozwoju spo eczno – gospodarczego kraju.  

„Gmina Potok Górny, rozwijaj c przedsi biorczo
oraz sprzyjaj c unowocze nianiu rolnictwa 

zapewnia miejsca pracy oraz dogodne warunki ycia
jej mieszka ców.”
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VII. OBSZARY PRIORYTETOWE, CELE STRATEGICZNE   

Obszary priorytetowe s  aspektami ycia spo ecznego i gospodarczego, które 
maj  kluczowe znaczenie dla osi gni cia celu generalnego Strategii 
zawartego w misji. 

W obszarach priorytetowych sformu owane s  cele strategiczne strategii.  

Dla zapewnienia realizacji misji, b d  podejmowane dzia ania w 
nast puj cych obszarach priorytetowych: 

PRIORYTET I 

Wszechstronny rozwój spo ecze stwa poprzez inwestycje w rozwój zawodowy, 
edukacj , ochron  zdrowia, opiek  spo eczn , sport i kultur .

PRIORYTET II 

Rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarstw rolnych. 

PRIORYTET III 

Tworzenie warunków do rozwoju przedsi biorczo ci i poprawy sytuacji na rynku 
pracy.

PRIORYTET IV 

Utrzymanie dobrej jako ci rodowiska naturalnego oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. 

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych: 

Priorytet I – Wszechstronny rozwój spo ecze stwa poprzez inwestycje w rozwój 
zawodowy, edukacj , ochron  zdrowia, opiek  spo eczn , sport i kultur ,

Gmin  Potok Górny charakteryzuj  bardzo z e wska niki demograficzne. Wysoki 
ujemny przyrost naturalny i niekorzystne saldo migracji, zubo a e spo ecze stwo 
oraz bezrobocie. Mieszka cy nie widz  perspektyw do ycia i rozwoju. Nie maj
mo liwo ci dokszta cania si  i uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Mieszka cy 
maj  zapewnion  opiek  zdrowotn  w podstawowym zakresie, brakuje opieki 
specjalistycznej, w tym równie  stomatologicznej. Funkcjonuj cy Gminny 
O rodek Kultury nie do ko ca spe nia oczekiwania mieszka ców lecz z drugiej 
strony mieszka com brakuje inicjatywy. O rodek kultury wymaga 
dofinansowania. Pogarsza si  stan infrastruktury w zakresie kultury, sportu i 
rekreacji.  
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Priorytet II – Rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarstw rolnych.

Ze wzgl du na rolniczy charakter gminy, przysz o  jej jest ci le zwi zana  
z rozwojem rolnictwa i gospodarki ywno ciowej. Przystosowanie produkcji rolnej 
do funkcjonowania w warunkach konkurencji stawia przed rolnikami trudne 
wyzwania zmierzaj ce do podwy szenia efektywno ci i konkurencyjno ci 
gospodarstw rolnych (produkcja wysokiej jako ci ywno ci konkurencyjnej na 
rynku ywno ciowym, zmniejszenie ponoszonych nak adów). Mo na to uzyska
poprzez edukacj  ekonomiczn  i ekologiczn  rolników, a tak e poprzez 
popraw  struktury obszarowej gospodarstw (scalanie i wymiana gruntów). 
Wzmacnianie roli producentów produktów rolnych przez wspieranie grup 
producenckich, wspieranie organizacji zajmuj cych si  doradztwem i 
infrastruktur  obs uguj c  rolnictwo. 

Priorytet III – Tworzenie warunków do rozwoju przedsi biorczo ci i poprawy 
sytuacji na rynku pracy. 

Gmin  Potok Górny charakteryzuje niski poziom rozwoju gospodarczego oraz 
niski wska nik przedsi biorczo ci. Dodatkowo zaobserwowa  mo na brak 
lokalnych organizacji gospodarczych w zakresie wspierania przedsi biorczo ci i 
wspó dzia ania na rzecz rozwoju gospodarczego gminy. Problemem jest 
równie  s abo rozwini ty sektor us ug na rzecz rolnictwa i wsi. 

Ogromn  szans  dla gminy b dzie m.in. stworzenie sprzyjaj cych warunków do 
rozwoju przedsi biorczo ci, rozwój ma ej przedsi biorczo ci na wsi jako 
uzupe nienie dzia alno ci rolniczej oraz rozwój technologii i instrumentów 
ekonomicznych dla szerszego wykorzystania p odów rolnych do innych celów, 
np. energetycznych. 

Potencja  przyrodniczo-kulturowy wskazuje, e szans  na rozwój gospodarczy 
stanowi rozwój turystyki i agroturystyki, która jest form  gospodarowania 
przynosz c  w krótkim czasie spodziewane wyniki ekonomiczne i spo eczne. 

Priorytet IV – Utrzymanie dobrej jako ci rodowiska naturalnego oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Gmina Potok Górny ma czyste rodowisko naturalne, zasoby dziedzictwa 
kulturowego, przejawiaj c  si  obiektami sakralnymi. Gmina nie wykorzystuje 
tego potencja u. Brak jest oferty turystycznej oraz obiektów noclegowych i 
gastronomicznych. Powoduje to znikome zainteresowanie turystów tym 
regionem. Rozwój turystyki wp ynie na zwi kszenie atrakcyjno ci gminy i na 
aktywizacj  spo ecze stwa w piel gnowaniu tradycji. Mieszka cy gminy 
uzyskaj  dodatkowe ród a dochodów. Nale y te  zwróci  uwag  na fakt, e
turystyka i agroturystyka jest w du ej mierze bezpieczn  form  dzia alno ci 
gospodarczej, bowiem w niewielkim stopniu koliduje z racjami ochrony 
rodowiska. 

Ogromn  zalet  gminy jest funkcjonuj cy system segregacji odpadów i w 
wi kszo ci skanalizowany teren gminy.  
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Cele strategiczne: 

Cel strategiczny: Rozwój zawodowy mieszka ców dostosowany do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

Cel strategiczny: Rozwój edukacji, rozbudowa, modernizacja i wyposa enie 
szkó  i placówek o wiatowych. 

Cel strategiczny: Poprawa dost pu do opieki zdrowotnej oraz podwy szenie 
standardu infrastruktury ochrony zdrowia. 

Cel strategiczny: Rozwi zywanie problemów spo ecznych. 

Cel strategiczny: Rozwój sportu i rekreacji. 

Cel strategiczny: Rozwój spo ecze stwa informacyjnego. 

Cel strategiczny: Wzmocnienie i wykorzystanie kapita u kulturowego oraz 
rozbudowa infrastruktury kultury. 

Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjno ci gospodarstw rolnych. 

Cel strategiczny: Wzmocnienie pozycji producenta rolnego na rynku ywno ci. 

Cel strategiczny: Zwi kszanie atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy. 

Cel strategiczny: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej gminy. 

Cel strategiczny: Wspieranie lokalnego sektora przedsi biorstw. 

Cel strategiczny: Ochrona potencja u przyrodniczego i jego wykorzystanie dla 
podniesienia atrakcyjno ci turystycznej gminy. 

Cel strategiczny: Zachowanie kultury i dziedzictwa materialnego gminy. 
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VIII. CELE OPERACYJNE      
Cele operacyjne stanowi  uszczegó owienie celów strategicznych i s
podstaw  dla okre lenia kierunków dzia a , co przek ada si  w dalszym etapie 
planowania na wyznaczenia szczegó owych zada  do realizacji. W ten sposób 
kierunki dzia a  stanowi  podstaw  i uzasadnienie do umieszczania 
konkretnych zada  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  

W ramach czterech priorytetów realizowane b d  nast puj ce cele 
strategiczne i cele operacyjne: 

Priorytet I.

Wszechstronny rozwój spo ecze stwa poprzez inwestycje w rozwój 
zawodowy, edukacj , ochron  zdrowia, opiek  spo eczn , sport i 

kultur .

Cel strategiczny I.1: 

Rozwój zawodowy mieszka ców dostosowany do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

Cel operacyjny I.1.1 Zapewnienie doradztwa zawodowego dla osób 
zmuszonych do reorientacji zawodowej. 

Cel operacyjny I.1.2 Wspieranie dzia a  z zakresu zatrudnienia i 
samozatrudnienia. 

Cel operacyjny I.1.3 Dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do 
potrzeb rynku pracy.

Cel operacyjny I.1.4 Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz 
zdolno ci do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

Cel strategiczny I.2: 

Rozwój edukacji, rozbudowa, modernizacja i wyposa enie
infrastruktury szkó  i placówek o wiatowych.

Cel operacyjny I.2.1 Wyposa enie placówek o wiatowych w nowoczesny 
sprz t i pomoce dydaktyczne. 

Cel operacyjny I.2.2 Stworzenie warunków do kszta cenia ustawicznego 
doros ych. 

Cel operacyjny I.2.3 Pozyskiwanie funduszy na stworzenie systemu 
stypendialnego dla dzieci i m odzie y uzdolnionej, w 
tym z rodzin ubogich i dotkni tych patologiami 
spo ecznymi. 

Cel operacyjny I.2.4 Wprowadzenie zaj  pozalekcyjnych rozwijaj cych 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007-2015 

_________________________________________________________________________________ 
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego 

74

pozaszkolne zainteresowania dzieci i m odzie y.

Cel operacyjny I.2.5 Wprowadzenie zaj  wyrównawczych dla dzieci i 
m odzie y mniej zdolnej. 

Cel strategiczny I.3 

Poprawa dost pu do opieki zdrowotnej oraz podwy szenie standardu 
infrastruktury ochrony zdrowia. 

Cel operacyjny I.3.1 Poszerzenie us ug specjalistycznych w gminie oraz 
zwi kszenie dost pu do wysokospecjalistycznych 
zabiegów medycznych. 

Cel operacyjny I.3.2 Modernizacja i rozbudowa o rodków zdrowia. 

Cel operacyjny I.3.3 Doposa enie w nowoczesny sprz t i aparatur
medyczn  o rodków zdrowia. 

Cel strategiczny I.4: 

Rozwi zywanie problemów spo ecznych.

Cel operacyjny I.4.1 Wyrównywanie szans yciowych osób 
niepe nosprawnych. 

Cel operacyjny I.4.2 Wsparcie rodzin dotkni tych ubóstwem lub 
patologiami. 

Cel operacyjny I.4.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu.

Cel operacyjny I.4.4 Aktywizacja spo eczno ci lokalnych do 
rozwi zywania problemów spo ecznych. 

Cel operacyjny I.4.5 Wdra anie programów do walki z bezrobociem. 

Cel operacyjny I.4.6 Organizacja szkole  i warsztatów aktywizacji 
zawodowej. 

Cel strategiczny I.5: 

Rozwój sportu i rekreacji. 

Cel operacyjny I.5.1 Budowa i rozbudowa obiektów sportowych i 
rekreacyjnych (np. stadiony, boiska, korty) i hal 
sportowych.

Cel operacyjny I.5.2 Zwi kszenie oferty imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych. 

Cel operacyjny I.5.3 Tworzenie warunków do uprawiania sportu.
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Cel operacyjny I.5.4 Zagospodarowanie terenu wokó  zbiornika 
retencyjnego na potrzeby rekreacji.

Cel operacyjny I.5.5 Budowa cie ek rowerowych.

Cel strategiczny I.6: 

Rozwój spo ecze stwa informacyjnego. 

Cel operacyjny I.6.1 Rozbudowa infrastruktury informatycznej administracji 
publicznej (w tym stworzenie strony internetowej 
Urz du Gminy). 

Cel operacyjny I.6.2 Wzrost wykorzystania szerokopasmowego Internetu 
w ród mieszka ców.

Cel operacyjny I.6.3 Rozwój us ug publicznych spe niaj cych specyficzne 
potrzeby obywateli.

Cel operacyjny I.6.4 Tworzenie publicznych zasobów informatycznych.

Cel operacyjny I.6.5 Tworzenie publicznych punktów dost pu do 
Internetu.

Cel strategiczny I.7: 

Wzmocnienie i wykorzystanie kapita u kulturowego oraz rozbudowa 
infrastruktury kultury. 

Cel operacyjny I.7.1 Edukacja kulturalna w ród mieszka ców gminy. 

Cel operacyjny I.7.2 Poprawa bazy lokalowej instytucji kultury oraz jej 
wyposa enie.

Cel operacyjny I.7.3 Zagospodarowanie terenu wokó  amfiteatru.

Cel operacyjny I.7.4 Promocja czytelnictwa. 

Cel operacyjny I.7.5 Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju 
uzdolnie  artystycznych osób uzdolnionych. 
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Priorytet II.

Rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarstw rolnych. 

Cel strategiczny II.1: 

Poprawa konkurencyjno ci gospodarstw rolnych.

Cel operacyjny II.1.1 Rozwój infrastruktury gospodarczej i spo ecznej na 
terenach wiejskich. 

Cel operacyjny II.1.2 Rozwój sieci instytucji otoczenia rolnictwa oraz 
wspieranie doradztwa i szkole  dla rolników.

Cel operacyjny II.1.3 Dostosowanie profilu produkcyjnego gospodarstw 
rolnych do potrzeb rynku. 

Cel operacyjny II.1.4 Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

Cel operacyjny II.1.5 Wspieranie produkcji ywno ci ekologicznej, 
przyjaznej dla rodowiska. 

Cel operacyjny II.1.6 Promocja nowoczesnych form gospodarowania na 
wsi. 

Cel operacyjny II.1.7 Rozwój funkcji agroturystycznych w gospodarstwach 
rolnych. 

Cel operacyjny II.1.8 Podejmowanie w gospodarstwach rolnych, lub 
grupach gospodarstw lokalnych form przetwórstwa 
p odów rolnych, opartych o tradycyjne receptury i 
technologie.

Cel operacyjny II.1.9 Wspieranie produkcji surowców energetycznych.

Cel strategiczny II.2: 

Wzmocnienie pozycji producenta rolnego na rynku ywno ci.

Cel operacyjny II.2.1 Wspieranie dzia a  maj cych na celu powstawanie 
zak adów przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz 
biomasy na terenie gminy. 

Cel operacyjny II.2.2 Rozbudowa bazy skupowej i magazynowej p odów
rolnych oraz rynku hurtowego.

Cel operacyjny II.2.3 Wspieranie dzia a  integruj cych oraz rozwój grup 
producentów rolnych a tak e spó dzielczych form 
organizacji zaopatrzenia, produkcji i zbytu w 
rolnictwie.
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Priorytet III.

Tworzenie warunków do rozwoju przedsi biorczo ci i poprawy sytuacji 
na rynku pracy. 

Cel strategiczny III.1. 

Zwi kszanie atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy.

Cel operacyjny III.1.1 Przygotowanie oferty inwestycyjnej uwzgl dniaj cej 
program zach t dla inwestorów krajowych i 
zagranicznych.

Cel operacyjny III.1.2 Lokalizowanie terenów pod nowe inwestycje, 
bie ce aktualizowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Cel operacyjny III.1.3 Promocja potencja u gospodarczego gminy.

Cel strategiczny III.2: 

Poprawa dost pno ci komunikacyjnej gminy.

Cel operacyjny III.2.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, 
pomocniczej infrastruktury drogowej.

Cel strategiczny III.3: 

Wspieranie lokalnego sektora przedsi biorstw.

Cel operacyjny III.3.1 Wspieranie rozwoju lokalnych instytucji otoczenia 
biznesu. 

Cel operacyjny III.3.2 Wspieranie rozwoju ma ych i rednich firm.

Cel operacyjny III.3.3 Usprawnienie obs ugi inwestorów na terenie gminy. 

Priorytet IV.

Utrzymanie dobrej jako ci rodowiska naturalnego oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego.

Cel strategiczny IV.1: 

Ochrona potencja u przyrodniczego i jego wykorzystanie dla 
podniesienia atrakcyjno ci turystycznej gminy. 

Cel operacyjny IV.1.1 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz 
przepompowni cieków. 
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Cel operacyjny IV.1.2 Promocja w ród w a cicieli gospodarstw rolnych 
ekologicznych rozwi za  w gospodarce ciekowej. 

Cel operacyjny IV.1.3 Wzrost skali selektywnej zbiórki odpadów. 

Cel operacyjny IV.1.4 Budowa zbiorników retencyjnych. 

Cel operacyjny IV.1.5 Racjonalne u ytkowanie i wykorzystywanie terenów 
le nych. 

Cel operacyjny IV.1.6 Zalesianie nieu ytków oraz terenów o niskiej 
przydatno ci dla rolnictwa.

Cel operacyjny IV.1.7 Edukacja ekologiczna mieszka ców oraz 
propagowanie dzia a  proekologicznych. 

Cel operacyjny IV.1.8 Budowa infrastruktury przeznaczonej do uprawiania 
turystyki aktywnej (szlaki i cie ki rowerowe, szlaki 
piesze, samochodowe). 

Cel operacyjny IV.1.9 Tworzenie warunków do rozwoju ekoturystyki i 
agroturystyki oraz rozwój bazy noclegowej i 
gastronomicznej. 

Cel operacyjny IV.1.10 Promocja walorów i atrakcji turystycznych gminy. 

Cel operacyjny IV.1.11 Poprawa bezpiecze stwa przeciwpo arowego. 

Cel strategiczny IV.2:

Zachowanie kultury i dziedzictwa materialnego gminy. 

Cel operacyjny IV.2.1 Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa 
kulturowego. 

Cel operacyjny IV.2.2 Edukacja kulturalna w ród mieszka ców gminy.

Cel operacyjny IV.2.3 Wspieranie rozwoju instytucji i organizacji ycia 
kulturalnego oraz modernizacja istniej cej 
infrastruktury.

Cel operacyjny IV.2.4 Wspieranie dzia alno ci i promowanie tradycji, 
lokalnego folkloru, rzemios a, r kodzie a
artystycznego oraz przedstawicieli gin cych 
zawodów.

Cel operacyjny IV.2.5 Organizacja imprez kulturalnych.  

Wype nianie celów operacyjnych wymaga podj cia szeregu zada  o 
charakterze przedsi wzi  inwestycyjnych i organizacyjnych. Wieloletni Plan 
Inwestycyjny zawarty w rozdziale XIII prezentuje zadania inwestycyjne 
zaplanowane do realizacji w okresie 2008 – 2010. 
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IX. ZGODNO  Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

Do osi gni cia celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego przyczynia 
si  realizacja celów zapisanych w strategiach jednostek samorz du 
terytorialnego na szczeblu gmin i powiatów, zatem spójno  celów i priorytetów 
Strategii Rozwoju Gminy Potok Górny na lata 2007 - 2015 z dokumentami 
strategicznymi województwa s u y rozwojowi powiatu i przyczynia si  do 
rozwoju regionu. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 okre la cele, 
priorytety i kierunki rozwoju na szczeblu regionalnym.  

Misj Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest: „Uruchomienie 
wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umo liwiaj cych trwa y i 
zrównowa ony rozwój województwa, przyczyniaj cy si  do poprawy jako ci 
ycia i wzrostu dobrobytu mieszka ców Lubelszczyzny. 

Celem nadrz dnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 
2020 jest: Osi ganie trwa ego i zrównowa onego rozwoju spo eczno – 
gospodarczego poprzez zwi kszenie konkurencyjno ci województwa oraz 
optymalne wykorzystanie jego wewn trznych potencja ów rozwojowych. 

Obszarami priorytetowymi Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2006 – 2020 s :

wzrost konkurencyjno ci regionalnej gospodarki oraz jej zdolno ci do 
tworzenia miejsc pracy, 

rozwój nowoczesnego spo ecze stwa i zasób ludzkich 
dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, 

poprawa atrakcyjno ci i spójno ci terytorialnej Województwa 
Lubelskiego. 

rozwój wspó pracy mi dzyterytorialnej oraz poprawa skuteczno ci
wdra ania polityki rozwoju regionu.  

Priorytety i cele Strategii Rozwoju Gminy Potok Górny na lata 2007 – 2015 s
spójne tak e z innymi dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym, w 
tym np.: 

Program wojewódzki „Rozwój spo ecze stwa informacyjnego dla 
Województwa Lubelskiego”, 

Strategia polityki spo ecznej Województwa Lubelskiego,  

Program zrównowa onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,  

Program ochrony rodowiska Województwa Lubelskiego na lata 
2001 – 2015. 
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2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

    2007-2013 

Podstawowym narz dziem wdra ania Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.  

Celem g ównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego jest: „Podniesienie konkurencyjno ci Lubelszczyzny, prowadz ce do 
szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwi kszanie zatrudnienia z 
uwzgl dnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”. 

Cel g ówny RPO WL 2007 – 2013 osi gni ty b dzie poprzez realizacj
nast puj cych celów szczegó owych:  

Cel szczegó owy 1 – Zwi kszenie konkurencyjno ci regionu poprzez 
wsparcie sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie 
innowacyjno ci;  

Cel szczegó owy 2 – Poprawa warunków inwestowania w 
województwie z poszanowaniem zasady zrównowa onego rozwoju;  

Cel szczegó owy 3 – Zwi kszenie atrakcyjno ci Lubelszczyzny jako 
miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku;  

W programie zosta o nakre lonych 9 osi priorytetowych i dzia a , z których 
wi kszo  pokrywa si  z za o onymi celami strategicznymi Strategii Rozwoju 
Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 - 2015. S  to: 

O  priorytetowa 1 – Przedsi biorczo  i innowacje, 

O  priorytetowa 2 – Infrastruktura ekonomiczna, 

O  priorytetowa 3 – Atrakcyjno  obszarów miejskich i tereny 
inwestycyjne, 

O  priorytetowa 4 – Spo ecze stwo informacyjne, 

O  priorytetowa 5 – Transport, 

O  priorytetowa 6 – rodowisko i czysta energia, 

O  priorytetowa 7 – Kultura, turystyka i wspó praca mi dzyregionalna, 

O  priorytetowa 8 – Infrastruktura spo eczna. 

3. Narodowa Strategia Spójno ci na lata 2007-2015 (Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia) 

Narodowa Strategia Spójno ci (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia- NSRO) to dokument strategiczny okre laj cy priorytety i obszary 
wykorzystania oraz system wdra ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS) oraz 
Funduszu Spójno ci w ramach bud etu Wspólnoty na lata 2007–13, przyj ta 
przez Rad  Ministrów 29 listopada 2006 roku. 

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjno ci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci, 
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zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci spo ecznej,
gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny osi gany b dzie poprzez realizacj  horyzontalnych celów 
szczegó owych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) s :

Poprawa jako ci funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
rozbudowa mechanizmów partnerstwa,  

Poprawa jako ci kapita u ludzkiego i zwi kszenie spójno ci
spo ecznej,  

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo ecznej
maj cej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjno ci Polski,  

Podniesienie konkurencyjno ci i innowacyjno ci przedsi biorstw, w 
tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej warto ci dodanej 
oraz rozwój sektora us ug,  

Wzrost konkurencyjno ci polskich regionów i przeciwdzia anie ich 
marginalizacji spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej,  

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich. 

Cele NSRO b d  realizowane za pomoc  Programów Operacyjnych, 
zarz dzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych 
Programów Operacyjnych, zarz dzanych przez Zarz dy poszczególnych 
Województw i projektów wspó finansowanych ze strony instrumentów 
strukturalnych, tj.: 

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko,  

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

Program Operacyjny Kapita  Ludzki, 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

Program Operacyjny Pomoc Techniczna, 

Programy Operacyjne Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej. 

4. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem 
strategicznym okre laj cym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie 
najbli szych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewni , przyj tym 
przez Rad  Ministrów 29 listopada 2006 roku. Jest podstaw  dla opracowania 
NSRO. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrz dnym, wieloletnim dokumentem 
strategicznym rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju, stanowi cym punkt 
odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rz dowych, jak i 
opracowywanych przez jednostki samorz du terytorialnego. 

G ównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jako ci ycia 
mieszka ców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 

Obszarami priorytetowymi w Strategii Rozwoju Kraju s :
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Priorytet 1: Wzrost konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki   

Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo ecznej

Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jako ci 

Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty spo ecznej i jej bezpiecze stwa 

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich 

Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójno ci terytorialnej 

Realizacja powy szych priorytetów b dzie nast powa  poprzez dzia ania 
regulacyjne, decyzyjne i wdro eniowe w adz pa stwowych i administracji 
publicznej, jak i innych podmiotów ycia spo eczno-gospodarczego oraz 
system oceny post pu realizacji dzia a .

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata  
2007 – 2015 s  spójne z Priorytetami 1-3 oraz 5 Strategii Rozwoju Kraju na lata 
2007 – 2015.
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X. SYSTEM WDRA ANIA I MONITOROWANIA STRATEGII 

1. Organizacja 

Skuteczne wdra anie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 
2007-2015 wymaga powo ania organu doradczo-opiniuj cego w zakresie  
dzia a  organizacyjnych, koordynacyjnych oraz informacyjnych.  

W sk ad Zespo u ds. Wdra ania i Monitorowania Strategii powinni wej : Wójt 
Gminy (jako przewodnicz cy Zespo u), przedstawiciel Rady Gminy, 
przedstawiciel w a ciwej w sprawach Strategii Komisji Rady Gminy oraz 
dyrektorzy/kierownicy wybranych wydzia ów Urz du Gminy i  jednostek 
zarz dzanych przez gmin .

Zespó  powo uje zarz dzeniem wewn trznym Wójt Gminy, dzia aj c w 
porozumieniu z Przewodnicz cym Rady Gminy, nie pó niej ni  w ci gu 3 
miesi cy od przyj cia Strategii przez Rad .

Posiedzenia Zespo u b d  zwo ywane w miar  potrzeby, nie rzadziej jednak ni
2 razy w roku. Obs ug  organizacyjn , techniczn  i merytoryczn  Zespo u
wyznaczona przez Wójta Gminy komórka organizacyjna Urz du Gminy. 

G ównymi kierunkami dzia ania Zespo u powinny by  zagadnienia zwi zane z 
realizacj  Strategii, w tym w szczególno ci z:  

wypracowywaniem koncepcji  w zakresie realizacji poszczególnych 
zada ,

ocen  nowych szans i zagro e  pojawiaj cych si  w otoczeniu i 
„wewn trz” gminy, 

analiz  zaawansowania realizacji Strategii, 

potrzeb  modyfikacji przyj tych w Strategii celów i zada ,

funkcjonowaniem promocji i przep ywu informacji. 

2. Realizacja 

Realizacja wielu zada  strategicznych gminy powinna odbywa  si  we 
wspó pracy z ró nymi podmiotami i osobami, które odpowiedzialne s  za 
realizacj  niektórych celów strategicznych i operacyjnych zawartych w Strategii 
a wynikaj cych z ich specyfiki. 

Do najwa niejszych spo ród nich nale y zaliczy :

samorz d powiatu bi gorajskiego, 

samorz d województwa lubelskiego, 

podmioty gospodarcze i ich organizacje, 

instytucje dystrybuuj ce rodki pomocowe lub wspieraj ce
samorz d gminy osób pozamaterialny, 

organizacje pozarz dowe,  

Podstawowe przes anki inicjacji i realizacji wspó pracy to mo liwo ci poprawy 
skuteczno ci i efektywno ci wdra ania Strategii, pozyskania dodatkowych 
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rodków rozwojowych oraz wykorzystania cennych koncepcji dynamizuj cych 
dzia alno  samorz du.  

Jednym z najwi kszych zagro e  jest mo liwo  braku kontynuacji Strategii 
przez w adze gminy kolejnych kadencji. Zmiana priorytetów, celów i dzia a
strategicznych jest niezbywalnym prawem ka dej w adzy samorz dowej, 
opartym na cennych, a jednocze nie fundamentalnych dla polskiego ustroju, 
zasadach demokracji. Dobrze, je li odbywa si  ona jako konstruktywna reakcja 
na zmian  sytuacji gminy oraz jego otoczenia. Je li jednak odrzucenie Strategii 
przez nowe w adze wynika aby z przyczyn politycznych czy te
ambicjonalnych, by oby to szkodliwe dla rozwoju gminy.  

Nie istniej  w pe ni skuteczne sposoby przeciwdzia ania tego typu zjawiskom, 
jednak mo na podj  dzia ania skutkuj ce obni eniem prawdopodobie stwa 
jego wyst pienia. Nale y do nich sporz dzenie ko cowego raportu z procesu 
wdra ania Strategii oraz z w asnych prac z ko cem obecnej kadencji. 

Raport powinien by  przyj ty przez ko cz c  kadencj  Rad  w formie 
uchwa y Rady i przekazane nowym w adzom gminy wkrótce po ich 
ukonstytuowaniu. 

Warunkiem niezb dnym dla wdro enia Strategii jest uwzgl dnianie zwi zanych 
z ni  wydatków w kolejnych bud etach na lata 2008 – 2015. Za ten element 
odpowiada Wójt i Rada Gminy. 

3. Informacja i promocja 

Stopie  osi gni cia przyj tych celów zale y w du ej mierze od sprawno ci 
obiegu informacji o Strategii na poziomie w adz gminy. Brak informacji lub jej 
niekompletno  czy te  nierzetelno  mo e ogranicza  efektywno  dzia a ,
wywo ywa  sprzeczne dzia ania, prowadzi  do konfliktów, a nawet sta  si
jedn  z przyczyn zaniechania realizacji Strategii.  

Podstawowym forum wymiany informacji, pogl dów i koncepcji zwi zanych z 
realizacj  Strategii stanowi  b dzie Zespó  ds. Wdra ania i Monitorowania 
Strategii. 

Za gromadzenie i przetwarzanie informacji liczbowych, jako ciowych i 
opisowych z zakresu obj tego Strategi  odpowiedzialna b dzie w a ciwa 
bran owo komórka organizacyjna Urz du Gminy, przy wspó udziale 
pozosta ych komórek organizacyjnych Urz du Gminy oraz jednostek 
podporz dkowanych. 

W procesie budowy i przyjmowania Strategii uczestniczy o szerokie gremium 
reprezentantów spo eczno ci lokalnej. W zwi zku z tym spo eczno  gminy oraz 
bior cy udzia  w pracach jej przedstawiciele oczekuj  na sygna y informacyjne 
potwierdzaj ce, e Strategia jest przydatna, a proces jej realizacji post puje 
zgodnie z przyj tym harmonogramem. Upublicznienie przebiegu realizacji 
Strategii skutkowa  b dzie wzrostem zaufania do w adzy lokalnej, akceptacj
dla podejmowanych w jej ramach dzia a , a tak e zwi kszeniem 
zaanga owania spo ecznego w realizacj  niektórych zada . Ponadto, 
post powanie takie b dzie jednym z gwarantów kontynuacji realizacji Strategii 
przez Rad  kolejnej kadencji.  
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W szczególno ci w dzia aniach promocyjnych wykorzystywa  nale y:

przygotowywanie krótkich publikacji prasowych dot. realizacji, 
oraz materia ów dotycz cych Strategii dla przedstawicieli 
mediów (zgodnie ze zg aszanym z ich strony zapotrzebowaniem 
na tego typu informacj ), 

przygotowanie tre ci folderu promocyjnego (lub innych publikacji 
o podobnym charakterze – ulotek, broszur, reklam, informatorów) 
gminy z uwzgl dnieniem cz ci dotycz cej Strategii, 

wykonywanie czynno ci zwi zanych z promocj  Strategii przy 
okazji przeprowadzania innych dzia a  promocyjnych 
prowadzonych przez samorz d gminy, 

strona internetowa gminy/BIP, 

organizacj  spotka  z potencjalnymi partnerami w realizacji 
projektów.

4. Monitorowanie 

Wdra anie strategii rozwoju jednostki samorz du terytorialnego wymaga 
prowadzenia monitoringu osi gania postawionych celów. Zaniechanie kontroli 
realizacji planu strategicznego mo e skutkowa  gwa townym spadkiem 
skuteczno ci i efektywno ci procesu wdro eniowego i doprowadzi  do 
odsuni cia realizacji zada  strategicznych w bli ej nieokre lon  przysz o .

Istot  monitoringu jest prowadzenie sta ych obserwacji i dokonywanie 
systematycznych pomiarów przebiegu realizacji celów strategii. 

Z uwagi na fakt, i  Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 
2007 - 2015 jest zarówno narz dziem planowania, jak i wspomagania rozwoju 
gminy, zasadnym wydaje si  wyró nienie dwu p aszczyzn jego obserwacji i 
oceny.  

Pierwsz  p aszczyzn  monitoringu jest obserwacja Strategii jako dokumentu 
planowania dzia a  wspomagaj cych rozwój z ca  logik  uzasadnienia tych 
dzia a . W p aszczy nie tej obserwacje nale y prowadzi  w trzech sferach:  

w sferze zmieniaj cej si  diagnozowanej rzeczywisto ci;  

w sferze identyfikacji problemów;  

w sferze planowania rozwoju lokalnego.  

Drug  p aszczyzn  monitoringu jest obserwacja i ocena wdra ania zada  lub 
celów operacyjnych w ycie, w tym obserwacja realizacji zada  w sferze 
materialnej, g ównie inwestycyjnej, jak i obserwacja wdra ania przedsi wzi
organizacyjnych.  

Informacja o przebiegu realizacji Strategii oraz uzyskiwanych efektach 
spo ecznych i gospodarczych winna by  sporz dzana w Urz dzie Gminy co 
dwa lata. Pierwsza informacja winna by  przedstawiona Radzie Gminy oraz 
opinii publicznej do ko ca 2009 roku i obejmowa  okres lat 2007 – 2008. 
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Informacja powinna  zawiera :

przebieg procesu wdra ania poszczególnych celów (opis post pów 
w realizacji Strategii), 

bie cy stan prac,  

sposoby promocji projektów, 

zidentyfikowane przewidywane zagro enia realizacji Strategii. 

5. Aktualizacja 

System aktualizacji strategii zak ada wprowadzanie zmian w dokumencie 
strategicznym. Jednym z elementów wdra ania strategii jest jej aktualizacja do 
zmieniaj cych si  realiów ycia spo eczno –gospodarczego. 

Konieczno  aktualizacji strategii mo e wynika  z pojawienia si  nowatorskich 
lub efektywniejszych koncepcji realizacji zada . Wówczas zmianie powinny ulec 
istniej ce procedury ich wdra ania. Natomiast w sytuacji zaistnienia zjawiska 
nieci g o ci strategicznej, zwanego równie  w literaturze przedmiotu 
„za amaniem uwarunkowa  rozwojowych”, polegaj cego na drastycznej 
zmianie cech gospodarczej, spo ecznej lub rodowiskowej sfery gminy, zmianie 
nale y podda  uk ad celów i dzia a .

W praktyce zmiana taka wymaga podj cia na nowo procedury planowania 
strategicznego wraz z warsztatami liderów gminy. W zwi zku z powy szym 
Zespó  powinien: 

identyfikowa  opisane wy ej szanse i zagro enia, a tak e silne i 
s abe strony gminy, 

okresowo analizowa  list  zada  strategicznych, 

informowa  Rad  o potrzebie zmiany Strategii w cz ci
zadaniowej, a tak e przedstawia  propozycje tych zmian, 

identyfikowa  nowe, korzystniejsze koncepcje realizacji 
poszczególnych zada  strategicznych a nast pnie przekazywa
ich nowe wersje w a ciwym podmiotom. 

Aktualizacji Strategii nie powinno si  dokonywa  wcze niej ni  po pierwszych 4 
latach jej wdra ania. Decyzja o podj ciu aktualizacji powinna by  podj ta 
tylko wobec szczególnie istotnych zmian organizacyjnych, systemu 
finansowego, sytuacji spo ecznej lub (i) gospodarczej. 

6. Wska niki monitoringu 

Z planowaniem strategicznym zwi zany jest nierozerwalnie system pomiaru 
efektów w formie wska ników obrazuj cych miar  post pu i skuteczno ci 
wdra ania celów zawartych w Strategii.  

W metodologii planowania strategicznego stosuje si  najcz ciej wska niki na 
poziomie: 

produktu; 

rezultatu; 
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oddzia ywania.   

Produkt to bezpo redni, materialny efekt realizacji przedsi wzi cia, mierzony 
konkretnymi wielko ciami. Produkt jest wynikiem interwencji w stan aktualny. 

Rezultat to bezpo redni wp yw zrealizowanego produktu na otoczenie 
spo eczno – ekonomiczne, uzyskany natychmiast po zako czeniu danego 
projektu. Rezultaty to bezpo rednie, natychmiastowe efekty zrealizowanego 
projektu. Dostarczaj  one informacji o zmianach, jakie nast pi y w wyniku 
wdro enia projektu u beneficjentów pomocy, bezpo rednio po uzyskaniu przez 
nich wsparcia. 

Oddzia ywanie to d ugofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, 
wykraczaj ce poza natychmiastowe efekty dla bezpo rednich beneficjentów, 
a tak e po rednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali w 
wyniku realizacji projektu.  

Pomiar efektów wdra ania strategii mierzony b dzie poprzez zestaw 
wska ników obrazuj cych miar  post pu i skuteczno ci realizacji celów 
zawartych w strategii.  

W odniesieniu do poszczególnych celów strategicznych, wska nikami tymi 
b d :

Cel strategiczny I.1: Rozwój zawodowy dostosowany do lokalnego rynku 
pracy.

Wska niki:

liczba przekwalifikowa  zawodowych mieszka ców

liczba szkole  / warsztatów / prelekcji dostosowuj cych zasoby wiedzy 
mieszka ców do wymogów rynku pracy 

liczba organizowanych szkole  zawodowych i doradztwa zawodowego 

Cel strategiczny I.2: Rozwój edukacji, rozbudowa i modernizacja oraz 
wyposa enie szkó  i placówek o wiatowych.

Wska niki:

liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów edukacji 

liczba niepublicznych placówek o wiatowych 

liczba szkó  podstawowych i gimnazjów 

miejsca i ich wykorzystanie w przedszkolach 

nak ady poniesione na o wiat  i wychowanie na 1 mieszka ca
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udzia  szkó  wyposa onych w komputery z dost pem do Internetu  

wska nik poziomu wykszta cenia mieszka ców

liczba zatrudnionych nauczycieli 

liczba udzielonych stypendiów dla m odzie y najbardziej uzdolnionej, w 
tym z rodzin ubogich 

liczba prowadzonych zaj  wyrównawczych dla m odzie y mniej zdolnej 

liczba zorganizowanych zaj  pozalekcyjnych 

Cel strategiczny I.3: Poprawa dost pu do nowoczesnych form opieki 
zdrowotnej oraz podwy szenie standardu infrastruktury ochrony zdrowia. 

Wska niki:

liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów us ug
spo ecznych  

liczba gabinetów lekarskich w szko ach

nak ady na ochron  zdrowia, ambulatoryjn  opiek  zdrowotn

liczba ludno ci przypadaj ca na 1 lekarza, aptek

liczba udzielonych porad medycznych z zakresu podstawowego i 
specjalistycznego 

liczba ludno ci przypadaj ca na 1 lekarza, w tym specjalist  oraz na 
aptek

Cel strategiczny I.4: Rozwi zywanie problemów spo ecznych.

Wska niki:

Liczba i stopa i struktura bezrobocia, w tym kobiety oraz bezrobocia 
ukrytego  

liczba stworzonych miejsc pracy dla osób niepe nosprawnych 

wydatki na pomoc spo eczn

wydatki na programy walki z bezrobociem 

nak ady finansowe na likwidacj  barier dla osób niepe nosprawnych 
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liczba funkcjonuj cych rodzin zast pczych oraz liczba dzieci pod ich 
opiek

liczba osób korzystaj cych ze wiadcze  pomocy spo ecznej

liczba porad specjalistycznych udzielonych rodzinom dotkni tym 
patologiami spo ecznymi 

liczba zorganizowanych szkole  i warsztatów aktywizacji zawodowej dla 
osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym, zawodowym i osób 
niepe nosprawnych 

dochody gospodarstw domowych 

Cel strategiczny I.5: Rozwój sportu i rekreacji.

Wska niki:

liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów sportowych i 
rekreacyjnych 

liczba imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 

liczba zrealizowanych masowych imprez sportowych  

d ugo cie ek rowerowych 

Cel strategiczny I.6: Rozwój spo ecze stwa informacyjnego.

Wska niki:

nak ady poniesione na rozwój sieci internetowej 

liczba punktów publicznego dost pu do Internetu 

liczba nowoczesnych komputerów w instytucjach administracji 
publicznej 

Cel strategiczny I.7: Wzmocnienie i wykorzystanie kapita u kulturowego 
oraz rozwój infrastruktury kultury.

Wska niki:

wydatki bud etów na kultur  i ochron  dziedzictwa narodowego na 1 
mieszka ca
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liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury 

nak ady finansowe poniesione na kultur

nak ady inwestycyjne w obiektach kultury 

liczba bibliotek, ksi gozbiorów, czytelników 

Cel strategiczny II.1: Poprawa konkurencyjno ci gospodarstw rolnych.

Wska niki:

liczba gospodarstw rolnych prowadzonych systemem ekologicznym na 
tle gospodarstwa rolnych ogó em

liczba zorganizowanych szkole  i doradztwa dla rolników 

liczba zorganizowanych szkole  dla rolników z zakresu prowadzenia 
gospodarstw agroturystycznych 

liczba gospodarstw agroturystycznych prowadzonych na bazie 
gospodarstw rolnych 

liczba zorganizowanych szkole  z zakresu prowadzenia upraw surowców 
energetycznych 

liczba gospodarstw rolnych  prowadz cych uprawy surowców 
energetycznych 

powierzchnia upraw surowców energetycznych 

liczba gospodarstw rolnych prowadz cych przetwórstwo wg metod 
tradycyjnych 

Cel strategiczny II.2: Wzmocnienie pozycji producenta rolnego na rynku 
ywno ci.

Wska niki:

ilo  grup producenckich 

liczba magazynów p odów rolnych oraz baz skupowych 

liczba zak adów przetwórstwa rolno-spo ywczego 
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Cel strategiczny III.1: Zwi kszanie atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy. 

Wska niki:

nak ady poniesione na infrastruktur  terenów inwestycyjnych 

powierzchnia terenów inwestycyjnych oddanych do zagospodarowania 

liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów  

Cel strategiczny III.2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej gminy. 

Wska niki:

liczba km nowych lub zmodernizowanych dróg  

liczba km wyremontowanych lub wybudowanych chodników 

liczba km nowej lub zmodernizowanej pomocniczej infrastruktury 
drogowej  

Cel strategiczny III.3: Wspieranie lokalnego sektora przedsi biorstw.

Wska niki:

liczba podmiotów gospodarczych - jednoosobowych 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jednosobowych 

liczba nowopowsta ych ma ych i rednich przedsi biorstw 

liczba instytucji otoczenia biznesu na 10 tys. mieszka ców

liczba zatrudnionych ogó em, w tym w sektorze prywatnym 

struktura pracuj cych wg bran

Cel strategiczny IV.1: Ochrona potencja u przyrodniczego i jego 
wykorzystanie do podniesienia atrakcyjno ci turystycznej gminy. 

Wska niki:

nak ady finansowe na ochron rodowiska 

powierzchnia nowych zalesie  na terenach o niskiej przydatno ci dla 
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rolnictwa 

nak ady inwestycyjne na ochron  wód i gospodark ciekow  na 1 
mieszka ca

liczba m³ oczyszczonych cieków komunalnych 

cieki komunalne i przemys owe oczyszczane w % cieków 
wymagaj cych oczyszczenia 

d ugo  sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 

liczba przy czy sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 

ludno  korzystaj ca z sieci wodoci gowej w % ludno ci ogó em

ludno  korzystaj ca z kanalizacji w % ludno ci ogó em

udzia  d ugo ci sieci kanalizacyjnej iw d ugo ci sieci wodoci gowej 

d ugo  sieci gazowej 

liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych 

liczba zrealizowanych programów edukacji ekologicznej dla 
mieszka ców

liczba przydomowych oczyszczalni cieków  

liczba zorganizowanych imprez o tematyce ekologicznej ochrony 
rodowiska naturalnego 

liczba gospodarstw domowych stosuj cych segregacj  odpadów 

udzia  odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej ilo ci zebranych 
odpadów komunalnych 

liczba funkcjonuj cych sk adowisk odpadów komunalnych 

nak ady finansowe na rozwój turystyki 

liczba turystów, w tym korzystaj cych z us ug agroturystyki  

liczba miejsc noclegowych 

liczba gospodarstw agroturystycznych 

liczba nowododanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 

liczba obiektów bazy turystycznej  
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liczba zbudowanych / rozbudowanych / zaadaptowanych / 
zmodernizowanych obiektów turystycznych 

liczba podmiotów wiadcz cych us ugi turystyczne i agroturystyczne  

Cel strategiczny IV.2: Zachowanie kultury i dziedzictwa materialnego 
gminy.

Wska niki:

liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

liczba instytucji i placówek kultury 

liczba wyremontowanych obiektów  

liczba imprez dotycz cych podwy szania poziomu wiedzy na temat 
kultury i spu cizny kulturowej gminy  

liczba wydawnictw (np. foldery) i innych form upowszechniania 
informacji o kulturze gminy  

liczba imprez kulturalnych 

7. Ocena Strategii

Oceniaj c projekty wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej przyjmuje si
nast puj ce typy ocen: 

ex – ante – przed realizacj  projektu; 

mid – term – w po owie realizacji projektu; 

ex – post – na zako czenie projektu; 

on – going – na bie co;  

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 - 2015 zostanie 
poddana ocenie po zako czeniu okresu obj tego procesem planowania. 
Oceny dokona powo ana Komisja ds. oceny z o ona z pracowników Urz du 
Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Raport z tej oceny zostaje 
przedstawiony Wójtowi Gminy, który nast pnie przed o y j  Przewodnicz cemu
Rady Gminy. 

Ocena ta powinna zawiera :

daty rozpocz cia i zako czenia projektów; 

sposoby zarz dzania projektami po ich zako czeniu; 

potwierdzenie kosztów projektów; 

potwierdzenie realizacji za o e  spo eczno – ekonomicznych.  
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XI. RÓD A FINANSOWANIA 
Realizacja przewidzianych w Strategii projektów inwestycyjnych oraz zada  o 
charakterze nieinwestycyjnym wymaga zazwyczaj wydatkowania znacznych 
rodków finansowych.  

W obecnej sytuacji ekonomiczno–prawnej, g ówne ród a finansowania 
rozwoju lokalnego stanowi :

bud et jednostek samorz du terytorialnego: gmin, powiatów, 
województw; 

bud et pa stwa: dotacje celowe, rodki z rezerw celowych 
poszczególnych ministerstw; 

rodki funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej; 

rodki z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójno ci, oraz Inicjatyw 
Wspólnotowych Unii Europejskiej; 

rodki bud etu pa stwa, w tym w ramach kontraktów wojewódzkich; 

fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarz dowych. 

Dzia ania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce uzyskuj  ju  od 
kilku lat wsparcie – pocz tkowo z funduszy przedakcesyjnych: ISPA, PHARE, 
SAPARD, a po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych 
oraz Funduszu Spójno ci.  

Cz rodków z funduszy strukturalnych przeznaczona jest na finansowanie tzw. 
Inicjatyw Wspólnoty. S  to: 

INTERREG – promuj cy nadgraniczn , mi dzynarodow  i 
mi dzyregionaln  wspó prac , maj c  na celu zrównowa ony i 
harmonijny rozwój obszarów po o onych przy granicach pa stw lub 
regionów; 

EQUAL – maj cy na celu zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i 
nierówno ci
w dost pie do zatrudnienia oraz promowanie integracji spo ecznej i 
zawodowej;  

URBAN – wspieraj cy nowe strategie na rzecz ekonomicznej i 
spo ecznej regeneracji miast i terenów do nich przyleg ych, które s
dotkni te lub zagro one zjawiskami bezrobocia strukturalnego i 
przejawami patologii spo ecznej; 

LEADER – wspomagaj cy nowoczesne strategie rozwoju terenów 
wiejskich.  

rodki z Funduszy Strukturalnych dystrybuowane s  w Polsce poprzez Programy 
Operacyjne. 

W okresie programowania 2007 – 2013 funkcjonuj  nast puj ce programy 
operacyjne: 
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Innowacyjna Gospodarka;  

Kapita  Ludzki; 

Infrastruktura i rodowisko; 

Rozwój Polski Wschodniej; 

Europejska Wspó praca Terytorialna;  

Regionalne Programy Operacyjne; 

Pomoc Techniczna. 

Podstawowym ród em rodków w formie dotacji dla gminy Potok Górny b d
Programy Operacyjne, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a tak e LEADER. 

Projekty o charakterze inwestycyjnym wymagaj  zazwyczaj wspó finansowania 
z bud etu samorz du terytorialnego, ubiegaj cego si  o dotacje. 

Analiza bud etu gminy, z której wynikaj  jej mo liwo ci finansowe zawarta jest z 
rozdziale XIII – Wieloletni Plan Inwestycyjny.  

XII. KONSULTACJE SPO ECZNE
Nieod cznym elementem zastosowanej metodologii przy opracowaniu 
obecnego kszta tu Strategii jest partycypacja spo eczna na etapie budowania 
strategii, a nast pnie na etapie jej wdra ania. Proces uspo ecznienia prac nad 
strategi  mia  form  konsultacji spo ecznych, polegaj cych na 
przeprowadzeniu warsztatów problemowych, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Urz du Gminy, Rady Gminy oraz ró nych grup spo ecznych i 
zawodowych.  

Listy uczestników warsztatów nad Strategi  Rozwoju Lokalnego Gminy Potok 
Górny, które odby y si  dwukrotnie w okresie prowadzenia prac nad Strategi ,
stanowi  za cznik do Strategii.  

W trakcie warsztatów sporz dzono analiz  SWOT, wynikaj c  z obecnej sytuacji 
spo eczno – ekonomicznej gminy, analiz  problemów oraz sprecyzowano misj
i cele strategiczne. Przedyskutowano i uaktualniono tak e cele operacyjne oraz 
priorytetowe zadania inwestycyjne, b d ce podstaw  aktualizacji 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.  
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XIII. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 
Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi instrument wdra ania strategii rozwoju. 
Wskazuje konkretne zadania – projekty, które b d  realizowane w za o onym 
horyzoncie czasowym wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji. Zadania te 
wynikaj  z przyj tych w strategii celów i kierunków dzia a , a ich realizacja 
przyczynia si  do osi gni cia za o onych wska ników.  

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Potok Górny na lata 2008 – 2010 
sporz dzony zosta  z zachowaniem zasad wskazanych w art. 166 ustawy o 
finansach publicznych i zawarty jest w Za czniku nr 5. Zadania zosta y
zestawione w uk adzie celów strategicznych i wynikaj cych z nich celów 
operacyjnych, do których osi gni cia dane zadanie si  przyczynia.  

Przy wyborze zada  do realizacji w ramach WPI na lata 2008 – 2010 kierowano 
si  nast puj cymi kryteriami: 

1. Istotno  zadania dla osi gni cia celów strategii; 

2. Pilno  zadania z uwagi na potrzeby spo eczne i gospodarcze;  

3. Stopie  przygotowania zadania do wdro enia, w tym: 

• uj cie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, 
• uregulowana w asno  nieruchomo ci,  
• projekt techniczny,  
• mo liwo ci uzyskania wsparcia w formie dotacji. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na zaplanowanie scenariusza struktury 
finansowania inwestycji i podj cie dzia a  z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, w tym tak e dzia a  polegaj cych na pozyskiwaniu rodków ze 
róde  pozabud etowych, na przyk ad dotacji z Funduszy Strukturalnych.  

Poni ej zaprezentowano zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych 
zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Poza ogóln  warto ci
wydatków przypadaj cych na poszczególne lata mo na porówna  wysoko
zaplanowanych na ka dy rok rodków w asnych z mo liwo ciami bud etu 
gminy Potok Górny pokrycia wk adu w asnego przy wspó finansowaniu 
przedsi wzi  inwestycyjnych. Szczegó owe dane dotycz ce bud etu gminy 
zawarte s  w cz ci diagnostycznej w obszarze Zarz dzanie. 

Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym: 

I. Lata 2008 – 2010: wydatki inwestycyjne ogó em   – 13.125.873 z ;

II. Rok 2008: wydatki inwestycyjne ogó em     –   2.180.873 z ;
w tym planowany wk ad w asny      -       775.481 z ;

III. Rok 2009:  wydatki inwestycyjne ogó em    –   4.962.500 z ;
w tym planowany wk ad w asny      -    1.095.625 z ;

Rok 2010: Zaplanowane wydatki inwestycyjne ogó em   –   5.982.500 z ;
w tym planowany wk ad w asny      -    1.290.625 z .
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XIV. ZA CZNIKI

Za cznik nr 1   
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Schemat struktury obszarów priorytetowych i celów strategicznych Strategii 
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Za cznik nr 3  

Lista uczestników warsztatów nad Strategi  Rozwoju Lokalnego Gminy Potok 
Górny na lata 2007 - 2015. 

Za cznik nr 4   

Zestaw tabel z danymi statystycznymi - Gmina Potok Górny na tle Powiatu 
Bi gorajskiego i Województwa Lubelskiego. 

Za cznik nr 5   

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Potok Górny na lata 2008 – 2010. 

Za cznik nr 6   

Dyplomy i wyró nienia przyznane gminie. 



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1. 
Spis tabel, wykresów, map i zdjęć. 

 



Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Potok Górny na lata 2007 – 2015 
 
1. Wykaz tabel 
 
Nr 

tabeli 
Tytuł tabeli 

Nr 
strony 

1. Sieć osadnicza gminy Potok Górny na tle powiatu 11 

2. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów 12 

3. UŜytkowanie gruntów  rolnych i leśnych w latach 2003 – 2007   

4.  Struktura uŜytkowania gruntów w gminie w 2007 roku 13 

5.  Ludność w gminie Potok Górny w latach 2000 - 2006 24 

6.  Struktura ludności w latach 2000 - 2006 25 

7.  
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 
poprodukcyjnym w latach 2000 - 2006 

27 

8. Struktura wiekowa ludności w roku 2006 28 

9. Gospodarstwa domowe wg liczby osób 29 

10. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych 30 

11.  Bezrobotni zarejestrowani w latach 2003 - 2006 31 

12. Liczba i wielkość gospodarstw rolnych w latach 2003 - 2007 41 

13. 
Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą w gminie 
Potok Górny 

42 

14. Sieć dróg gminnych w gminie Potok Górny  45 

15. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2003 - 2006 46 

16.  Dochody i wydatki gminy Potok Górny w latach 2000 - 2006 50 

17. 
Struktura dochodów i wydatków gminy Potok Górny w latach 2000 - 
2006 

52 

 
 
 
 
 
 



 
2. Wykaz wykresów 
 

Nr  Tytuł wykresu 
Nr 

strony 

1 Struktura gleb w gminie Potok Górny wg bonitacji 12 

2 Struktura uŜytkowania gruntów w gminie w 2007 roku 14 

3 Ludność wg faktycznego zameldowania w latach 2000 - 2006 25 

4 Ruch naturalny ludności gminy Potok Górny w latach 2000 - 2006 26 

5 Saldo migracji wg kierunku w latach 2000 - 2006 26 

6 Struktura wiekowa ludności gminy Potok Górny w 2006 roku 28 

7 Bezrobocie w gminie Potok Górny w latach 2003 - 2006 31 

8 
Podmioty gospodarcze w gminie Potok Górny wg wybranych branŜ 
PKD 

39 

9 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Potok Górny w 2007 roku 41 

10 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Potok Górny w latach 
2003 - 2006 

47 

11 
Dochody i wydatki budŜetowe gminy Potok Górny w latach 2000 - 
2006 

51 

12 Dochody budŜetowe gminy Potok Górny w latach 2000 - 2006 51 

13 Wydatki budŜetowe gminy Potok Górny w 2006 roku 53 

 
 
 
 
 
 
3. Wykaz map 
 

Nr  Tytuł mapy 
Nr 

strony 

1 
Usytuowanie gminy Potok Górny w powiecie biłgorajskim i w 
województwie lubelskim 

8 

 



4. Wykaz fotografii 
 

Nr  Tytuł fotografii 
Nr 

strony 

1 Siedziba władz gminnych – budynek Urzędu Gminy w Potoku Górnym 9 

2 Zbiornik wodny w Lipinach Dolnych 15 

3 Kościół Parafialny w Potoku Górnym 21 

4 Kapliczka polna 22 

5 Dwór murowany w Kolonii Malennik 23 

6 Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych 33 

7 Gminna Orkiestra StraŜacka w mundurach galowych 34 

8 Laureaci i uczestnicy konkursu „Radość czytania 2007” 35 

9 DoŜynki gminne 36 

10 
DruŜyna harcerska i kombatanci w czasie obchodów Święta 
Odzyskania Niepodległości 11 listopada pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego 

36 

11 Typowy krajobraz gminy 42 

12 Uprawy tytoniu na terenie gminy Potok Górny 43 

13 Teren Oczyszczalni ścieków w Lipinach Dolnych 47 

14 
Uroczystość wręczenia wyróŜnienia w konkursie „Złota Setka Gmin” w 
2005 roku 

54 

15 Gala laureatów konkursu „Gmina Przyjazna Środowisku” 55 



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2. 
Schemat struktury obszarów 

priorytetowych i celów strategicznych. 



Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 - 2015

SCHEMAT STRUKTURY OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH I CELÓW STRATEGICZNYCH

PRIORYTET III
Tworzenie warunków do

rozwoju przedsiębiorczości
 i poprawy sytuacji na rynku

pracy

PRIORYTET IV
Utrzymanie dobrej jakości

środowiska naturalnego oraz
zachowanie dziedzictwa

kulturowego

I.1. Rozwój zawodowy
mieszkańców dostosowany do
potrzeb lokalnego rynku pracy

I.2. Rozwój edukacji, rozbudowa i
modernizacja oraz wyposaŜenie
szkół i placówek oświatowych

I.3. Poprawa dostępu do opieki
zdrowotnej oraz podwyŜszenie
standardu infrastruktury ochrony
zdrowia

I.4. Rozwiązywanie problemów
społecznych

I.5. Rozwój sportu i rekreacji

I.7. Wzmocnienie i wykorzystanie
kapitału kulturowego oraz rozwój
infrastruktury kultury

I.6. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego

PRIORYTET I
Wszechstronny rozwój społeczeństwa

poprzez inwestycje w rozwój
zawodowy, edukację, ochronę

zdrowia, opiekę społeczną, sport i
kulturę

PRIORYTET II
Rozwój nowoczesnych

 i konkurencyjnych gospodarstw
rolnych

II.1. Poprawa konkurencyjności
gospodarstw rolnych

II.2. Wzmocnienie pozycji
producenta rolnego na rynku
Ŝywności

III.1. Zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej gminy

III.2. Poprawa dostępności

komunikacyjnej gminy

III.3. Wspieranie lokalnego sektora

przedsiębiorstw

IV.1. Ochrona potencjału
przyrodniczego i jego
wykorzystanie dla podniesienia

atrakcyjności turystycznej gminy

IV.2. Zachowanie kultury i
dziedzictwa materialnego gminy



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 3. 
Listy uczestników warsztatów nad 

Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy 
Potok Górny na lata 2007 - 2013. 

 







 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 4. 
Zestaw tabel z danymi statystycznymi. 

Gmina Potok Górny 

na tle Powiatu Biłgorajskiego 

i Województwa Lubelskiego. 
tabele nr 1–18 opracowano na podstawie Rocznika 

Statystycznego Województwa Lubelskiego - Podregiony,  

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie 2006. 

 



gospodarkę 
ściekową

gospodarkę 
odpadami, ochronę

w tym ujęcia

i ochronę wód

i przywrócenie 
wartości uŜytkowej 

gleb oraz wód 
podziemnych i 

powierzchniowych

i doprowadzenia 
wody

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE

225295.3 179444.0 27203.4 17027.2 58184.1 35860.9

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 11186.5 11026 129 31.5 562 518

Biłgoraj 2091.5 1940 129 22.5 81 81

Gminy miejsko-
wiejskie
Frampol 0 0 0 0 0 0

w tym miasto

Józefów 2163.0 2163.0 0 0 0 0

w tym miasto

Tarnogród 1441.0 1441.0 0 0 0 0

w tym miasto

Aleksandrów 35.0 35.0 0 0 0 0

Biłgoraj 1212.0 1212.0 0 0 44.0 0

Biszcza 9.0 9.0 0 9.0 15.0 15.0

Goraj 0.0 0.0 0 0 0 0

KsięŜpol 0.0 0.0 0 0 402.0 402.0

Łukowa 814.0 814.0 0 0 0 0

Obsza 2255.0 2255.0 0 0 20.0 20.0

Potok Górny 1076.0 1076.0 0 0 0 0

Tereszpol 90.0 90.0 0 0 0 0

Turobin 0.0 0.0 0 0 0 0

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

GMINY

Wydatki na ochronę środowiska Wydatki na gospodarkę wodną

w tym na

ogółem

ochronę 
powietrza 

atmosferycznego i 
klimatu

ogółem

w tys. zł

Gminy wiejskie



Ogółem męŜczyźni Kobiety na 1 km2

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 25121.5 2179611 1058006 1121605 87 106

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 1677.8 104423 51552 52871 62 103

Biłgoraj 20.9 27208 13124 14084 1305 107

Gminy miejsko-
wiejskie
Frampol 107.6 6533 3264 3269 61 100

w tym miasto 4.7 1472 718 709 306 99

Józefów 124.7 7301 3623 3678 59 102

w tym miasto 5.3 2453 1204 1249 465 104

Tarnogród 114 6874 3432 3442 60 100

w tym miasto 10.9 3372 1651 1721 310 104

Gminy wiejskie
Aleksandrów 53.2 3188 1594 1594 60 100

Biłgoraj 261.4 12516 6236 6280 48 101

Biszcza 107.3 3958 1970 1988 37 101

Goraj 67.7 4436 2232 2204 66 99

KsięŜpol 142.4 6797 3398 3399 48 100

Łukowa 148.8 4525 2221 2304 30 104

Obsza 113.0 4414 2179 2235 39 103

Potok Górny 110.9 5625 2830 2795 51 99

Tereszpol 144.0 4034 2049 1985 28 97

Turobin 162.0 7014 3400 3614 43 106

Tab. 2. Powierzchnia i ludność w 2006 r.

GMINY
Powierzchnia w 

km2

Ludność
Kobiety na 

100 męŜczyzn



ogółem
w tym 
kobiety

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 2179611 470935 229717 1348586 649849 360090 242039 62

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 104423 24164 11690 63077 29718 17182 11463 66

Biłgoraj 27208 6134 2946 18080 9059 2994 2079 50

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 6533 1451 702 3718 1679 1364 888 76

w tym miasto 1427 310 126 893 425 224 158 60

Józefów 7301 1682 795 4329 2021 1290 862 69

w tym miasto 2453 560 285 1527 708 366 256 61

Tarnogród 6874 1615 766 4127 1943 1132 733 67

w tym miasto 3372 763 367 2136 1040 473 314 58

Gminy wiejskie
Aleksandrów 3188 856 440 1809 804 523 350 76

Biłgoraj 12516 3074 1495 7540 3501 1902 1284 66

Biszcza 3958 874 436 2391 1098 693 454 66

Goraj 4436 965 450 2496 1100 975 654 78

KsięŜpol 6797 1760 855 3996 1855 1044 689 70

Łukowa 4525 1122 547 2615 1243 788 514 73

Obsza 4414 1042 504 2643 1234 729 497 67

Potok Górny 5625 1319 663 3147 1360 1159 772 79

Tereszpol 4034 977 476 2346 1032 711 477 72

Turobin 7014 1293 615 3843 1789 1878 1210 83

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

GMINY ogółem

W wieku Ludność w 
wieku 

nieproduk-
cyjnym na 
100 osób  w 

wieku produk-
cyjnym

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym



GMINY
Przyrost naturalny 
na 1000 ludności

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -0.84

POWIAT BIŁGORAJSKI -0.6

Biłgoraj 3.39

Gminy miejsko-wiejskie
Frampol -2.4

w tym miasto -3.4

Józefów -3.69

w tym miasto -1.18

Tarnogród -1.71

w tym miasto -2.3

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1.56

Biłgoraj 1.58

Biszcza -0.99

Goraj -3.52

KsięŜpol 2.77

Łukowa -1.51

Obsza 1.31

Potok Górny -7.17

Tereszpol -2.45

Turobin -9.42

Tab. 4. Przyrost naturalny w roku 2006 



Ogółem
w tym 
kobiety

rynkowe nierynkowe

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 345362 176142 5286 107976 101231 130869

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 14352 6639 297 6373 2554 5128

Biłgoraj 8836 4001 32 4070 1808 2926

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 415 251 6 100 154 155

w tym miasto 314 187 5 71 150 88

Józefów 831 403 81 404 79 267

w tym miasto 588 293 68 292 62 166

Tarnogród 623 387 14 101 127 381

w tym miasto 499 298 # 101 115 280

Gminy wiejskie
Aleksandrów 125 59 0 42 6 77

Biłgoraj 800 339 41 384 67 308

Biszcza 162 96 22 17 22 101

Goraj 166 111 # 27 49 88

KsięŜpol 669 227 6 461 34 168

Łukowa 812 201 12 644 56 100

Obsza 216 128 34 9 50 123

Potok Górny 219 147 28 8 43 140

Tereszpol 239 125 6 95 32 106

Turobin 239 164 13 11 27 188

Tab. 5. Pracujący w 2006 r.

GMINY

Ogółem Rolnictwo, 
łowiectwo i 
leśnictwo, 
rybactwo

Przemysł i 
budownictwo

Usługi



wodociągowa 
rozdzielcza

kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 17484.7 3366.4 313750 75758

POWIAT BIŁGORAJSKI
907 242.2 22334 6622

Biłgoraj 77.2 64.4 3851 2769

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 77.6 0.2 1684 6

w tym miasto 6.8 0 353 0

Józefów 57.3 7.7 2024 310

w tym miasto 19.2 6.4 805 260

Tarnogród 50.4 31 1587 785

w tym miasto 17 26.3 906 747

Gminy wiejskie
Aleksandrów 21 27.4 679 651

Biłgoraj 116.3 19.6 2880 297

Biszcza 75.9 30.1 1045 375

Goraj 49.6 2.4 992 62

KsięŜpol 88.8 2.2 1467 13

Łukowa 35.1 12.1 1013 436

Obsza 37.8 0.2 1011 4

Potok Górny 66.3 31.2 1254 594

Tereszpol 30.2 13.7 964 320

Turobin 123.5 0 1883 0

Tab. 6. Wodociągi i kanalizacja w 2006 r.

GMINY

Sieć w km
Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych

Stan w dniu 31.XII



GMINY Mieszkania Izby

Powierzchnia 
uŜytkowa 

mieszkań w tys. 

m2

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 700754 2609437 51484.1

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 29796 117957 2530.1

Biłgoraj 8285 34761 638.7

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 2135 6944 157.4

w tym miasto 513 1830 39.6

Józefów 2274 8638 174.2

w tym miasto 803 3363 67

Tarnogród 1843 7995 177.9

w tym miasto 1012 4453 96

Gminy wiejskie
Aleksandrów 753 3126 72

Biłgoraj 3482 13525 303.9

Biszcza 1040 4122 96

Goraj 1267 4363 99.1

KsięŜpol 1672 7022 161.6

Łukowa 1120 4968 110.1

Obsza 1042 4431 101.7

Potok Górny 1429 5657 136.5

Tereszpol 1139 4275 92.1

Turobin 2315 8130 208.9

Tab.7.  Zasoby mieszkaniowe w 2006 r.



przeciętna

1 mieszkania

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 5268 24946 556567 105.7

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 132 641 11808 89.5

Biłgoraj 87 400 6700 77

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 6 35 1030 171.7

w tym miasto 3 20 738 246

Józefów 2 15 293 146.5

w tym miasto 2 15 293 146.5

Tarnogród 6 31 637 106.2

w tym miasto 3 15 370 123.3

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1 6 136 136

Biłgoraj 16 91 1615 100.9

Biszcza 5 13 218 43.6

Goraj 4 22 470 117.5

KsięŜpol 3 16 389 129.7

Łukowa 2 12 320 160

Obsza 0 0 0 0

Potok Górny 0 0 0 0

Tereszpol 0 0 0 0

Turobin 0 0 0 0

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

GMINY

Ogółem

Mieszkania Izby

Powierzchnia uŜytkowa w 
m2

mieszkań



GMINY Szkoły
Pomieszczenia 

szkolne
Oddziały Uczniowie Absolwenci

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 1154 10368 8460 156115 30880

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 70 576 434 7887 1561

Biłgoraj 4 78 80 1814 353

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 7 43 36 538 89

w tym miasto 1 12 11 196 39

Józefów 4 42 35 561 110

w tym miasto 1 14 12 231 47

Tarnogród 6 45 34 516 93

w tym miasto 1 10 12 283 49

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1 17 12 309 47

Biłgoraj 12 94 63 980 203

Biszcza 3 24 12 242 60

Goraj 3 18 13 289 69

KsięŜpol 6 44 33 609 108

Łukowa 3 30 21 386 75

Obsza 5 43 23 363 78

Potok Górny 6 39 29 496 106

Tereszpol 3 21 17 333 65

Turobin 7 38 26 451 105

Tab. 9. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym 2006/07



GMINY Szkoły
Pomieszczenia 

szkolne
Oddziały Uczniowie Absolwenci

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 451 4159 4031 97895 32852

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 30 219 210 4953 1677

Biłgoraj 6 37 51 1223 428

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 1 13 12 317 116

w tym miasto 1 13 12 317 116

Józefów 2 16 15 374 128

w tym miasto 1 10 9 215 76

Tarnogród 1 14 13 318 124

w tym miasto 1 14 13 318 124

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1 9 6 157 55

Biłgoraj 8 25 27 542 167

Biszcza 1 10 7 183 82

Goraj 1 10 9 217 59

KsięŜpol 2 19 16 357 96

Łukowa 1 14 10 227 70

Obsza 1 11 9 237 75

Potok Górny 2 18 15 314 106

Tereszpol 2 10 9 199 73

Turobin 1 13 11 288 98

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



WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 1271 335 31159 2169 1296 43932 30086

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 68 10 1178 80 47 1777 1079

Biłgoraj 3 3 760 31 31 743 743

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 6 1 49 4 2 80 43

w tym miasto 1 1 49 2 2 43 43

Józefów 4 1 120 7 4 149 91

w tym miasto 1 1 120 4 4 91 91

Tarnogród 6 1 120 6 5 145 106

w tym miasto 1 1 120 5 5 106 106

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1 0 0 2 0 49 0

Biłgoraj 12 1 25 5 1 127 18

Biszcza 3 0 0 3 0 48 0

Goraj 4 1 30 2 1 57 24

KsięŜpol 5 0 0 5 0 84 0

Łukowa 3 0 0 3 0 49 0

Obsza 5 0 0 1 0 58 0

Potok Górny 5 0 0 4 0 58 0

Tereszpol 3 1 44 3 2 56 38

Turobin 8 1 30 4 1 74 16

Tab. 11. Wychowanie przedszkolne w 2006 r.

GMINY

Placówki

Miejsca w 
przedszkolach

Oddziały Dzieci

ogółem
w tym 

przedszkola
ogółem

w tym w 
przedszkolach

ogółem
w tym w 

przedszkolach



OGÓEM GMINY W 
WOJEWÓDZTWIE 

LUBELSKIM
2722947.6 905106.2 440884.3 24857.0 4572.1 1213124.0 134404.0

POWIAT 
BIŁGORAJSKI

Biłgoraj 42031.1 24385 5430.9 382.3 54.9 11123 655

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 10235.5 2023.7 1817.7 0 1 6269.3 121.9

Józefów 14330.3 2651.5 2652.2 3.9 39.9 7053.4 1929.5

Tarnogród 12482.2 3204.3 2076.5 123 5.8 6172.5 900.1

Gminy wiejskie
Aleksandrów 5517.9 783.8 1103.4 40 4.5 3586.1 0

Biłgoraj 19815.1 4471.3 3520.4 0 6.4 11149.9 667.1

Biszcza 6474.9 1338.4 1140.1 57 5 3756.6 177.9

Goraj 7258.3 1256.5 1164.7 0 4.5 3898.2 934.4

KsięŜpol 12688.1 2894.7 1606.2 0 2.3 5977.7 2207.2

Łukowa 8825.8 2807.8 815.6 0 0 4057.9 1144.5

Obsza 8346.1 1310.3 1104.5 60 0.7 4514.4 1356.2

Potok Górny 11974.6 1635.6 1486 14.4 4 5930.4 2904.2

Tereszpol 7017.7 1346.4 1203.3 23 5 4093.1 346.9

Turobin 10391.2 2509.2 1951.2 0 4.3 5887.5 39

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

GMINY
Ogółem

Dochody 
własne

Dotacje 
celowe z 
budŜetu 
państwa

Dotacje 
otrzymane z 
funduszów 
celowych

Dotacje celowe 
otrzymane na zadania 

realizowane na 
podstawie porozumień 
między jednostkami 

samorządu 
terytorialnego

Subwencje 
ogólne

Środki na 
dofinansowanie 
własnych zadań 

pozyskane z innych 
źródeł

w tys. zł



OGÓEM GMINY W 
WOJEWÓDZTWIE 

LUBELSKIM
2722947.6 61052.6 26551.4 38868.6 1175.8 368217.8 49396.4 3265.7 3698.2

Biłgoraj 42031.1 2234.6 220.3 519.5 0.2 5072 765 95.3 24.4

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 10235.5 203 194.5 70.7 0 1365.4 0 5.1 0

Józefów 14330.3 214.4 83.3 18.7 0 2375.9 1617.1 11.3 0.5

Tarnogród 12482.2 90.1 125.8 21.2 0 1856.2 13.2 6.9 0

Gminy wiejskie
Aleksandrów 5517.9 42.2 73.1 4.9 0 873.7 65 4.9 0

Biłgoraj 19815.1 66.8 212.3 190.7 0 2990.4 23.7 9.7 0

Biszcza 6474.9 134.9 112.3 127 0 906.9 0 5 0

Goraj 7258.3 199.6 95.9 357.4 0 843.2 0 3 0

KsięŜpol 12688.1 131.5 84.5 380.9 0 1375.6 2 7.4 0

Łukowa 8825.8 156.7 91 0.8 0 696.8 0 7 0

Obsza 8346.1 72.6 60.4 31.9 0 906.3 20 4.5 0

Potok Górny 11974.6 129.9 113.8 195 0 1183.2 12.1 5.5 0

Tereszpol 7017.7 74.7 101.6 168.2 0 961.4 0 3 0

Turobin 10391.2 36.6 150.3 487.2 0 1237.7 36.4 5 0

kultura 
fizyczna i 

sport
w tys. zł

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

GMINY
Ogółem

W tym

gospodarka 
mieszkaniowa

administracja 
publiczna

oświata i 
wychowanie

ochrona 
zdrowia

pomoc 
społeczna

gospodarka 
komunalna i 

ochrona  
środowiska

kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego



OGÓEM GMINY W 
WOJEWÓDZTWIE 

LUBELSKIM 2676370.2 136231.4 451828.8 1647740.2 949112.7 196748.3 411288.2 419139.7 417005

Biłgoraj 42437.9 1760.5 6120.9 25280.4 14560.3 2875.8 6357.9 8976.9 8976.9

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 12589.5 374 1735.2 7073.1 4033.2 860.4 1703.2 3387.2 3387.2

Józefów 14418.8 957.9 2577.9 8306.5 5331.9 1153.8 1524.9 2392.3 2392.3

Tarnogród 12283 489.2 1733.6 8012 4719.3 967.1 1796.8 1824 1824

Gminy wiejskie
Aleksandrów 5174.4 16 1088.1 3415.7 2109.7 434 715.7 633 633

Biłgoraj 19339 1079 3603.8 11801.5 6657.1 1425.5 3118.2 2800.3 2800.3

Biszcza 6409.8 324.5 1148.4 3853.2 2503.2 533.8 599.5 1056.2 1056.2

Goraj 6655.4 354.7 1027.8 4147.9 2440 508.1 917.4 1109.2 1109.2

KsięŜpol 10742.4 403.8 1610.3 6786 3979 834.9 1639.6 1852.9 1852.9

Łukowa 7958.4 446.8 868.4 4697.3 2871.3 599.3 963.9 1892.5 1892.5

Obsza 9075.1 241.8 1130.8 4596.5 2763.9 592.7 1028.8 3060.8 3060.8

Potok Górny 9794.2 288.2 1496.7 5711.3 3638.9 773.4 1007.1 2161.8 2161.8

Tereszpol 6472.8 106.5 1184.8 4565.2 2571.8 534.2 1213.9 568.8 568.8

Turobin 10460.9 99.9 1621.9 7508.8 3858.1 805.2 2480.1 989.5 989.5

w tys. zł

razem
w tym 

inwestycyjnewynagrodzenia

składki na 
obowiązkowe 
ubezpieczenia 
społeczne i 

Fundusz Pracy

zakup 
materiałów i 

usług

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

GMINY
Ogółem

W tym

dotacje
świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych

wydatki bieŜące jednostek budŜetowych wydatki majątkowe

razem

w tym



OGÓEM GMINY W 
WOJEWÓDZTWIE 

LUBELSKIM 2676370.2 46596.8 301756.9 117276.8 16337.4 451451.5 171135.7 68441.6 31226.4

Biłgoraj 42437.9 1419.5 3644.4 15997.9 384.3 7182 7704.6 1450.4 1008.4

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 12589.5 67.6 1160.1 4955.2 74 1609.7 255 327.9 107.1

Józefów 14418.8 181.9 1309 5644 68.2 2735 2566.4 407.7 49

Tarnogród 12283 75.6 1375 4933.2 79.1 2198 272.1 514 76.6

Gminy wiejskie
Aleksandrów 5174.4 2.8 957.2 2094.6 33.4 933.4 198.7 84.3 16

Biłgoraj 19339 8.5 2206.7 9340.3 77 3382.5 600.9 419.7 86.2

Biszcza 6409.8 280.6 1059.7 2594.9 72.5 1127.4 113.2 222.3 2

Goraj 6655.4 69.5 1190.5 3127.6 6.3 981.2 81.1 277.4 25

KsięŜpol 10742.4 0 980 5085.1 66.9 1510.6 605.9 236.3 10

Łukowa 7958.4 2.4 1004.4 3261.3 36.9 786.4 238.6 294.3 44

Obsza 9075.1 19.1 990 3302.8 35 1032.4 61 246.2 20

Potok Górny 9794.2 79.3 997.7 4410.3 58.5 1390.7 213.9 201.5 31.7
Tereszpol 6472.8 66.5 999.1 3162.2 55.4 1096.8 189.9 101.1 32.9

Turobin 10460.9 14.3 1228 5279 71.5 1545.4 333.2 36.4 47.4

kultura 
fizyczna  i 

sport

w tys. zł

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

GMINY
Ogółem

W tym

gospodarka 
mieszkaniowa

administracja 
publiczna

ośwata i 
wychowanie

ochrona 
zdrowia

pomoc 
społeczna

gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego



ogółem w tym własne ogółem w tym inwestycyjne

OGÓEM GMINY W 
WOJEWÓDZTWIE 

LUBELSKIM 1666.71 554.01 1638.2 255.25

Biłgoraj 1553.6 901.35 1568.64 331.82

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 1563.55 309.19 1923.53 517.52

Józefów 1954.76 361.68 1966.83 326.33

Tarnogród 1800.66 462.25 1771.92 263.13

Gminy wiejskie
Aleksandrów 1733 246.17 1625.13 198.81

Biłgoraj 1584.83 357.62 1546.75 223.97

Biszcza 1624.01 335.68 1607.69 264.91

Goraj 1634.02 282.87 1498.29 249.7

KsięŜpol 1862.06 424.81 1576.52 271.93

Łukowa 1932.51 614.81 1742.58 414.39

Obsza 1885.27 295.98 2049.95 691.38

Potok Górny 2124.29 290.15 1737.48 383.5

Tereszpol 1746.55 335.08 1610.95 141.39

Turobin 1471.85 355.41 1481.71 140.15

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

GMINY

Dochody Wydatki

w zł



WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 149019 6054 142965 7087 832 10455 1246 4820 115697

POWIAT 
BIŁGORAJSKI 6487 287 6200 131 7 422 67 220 5223

Biłgoraj 2823 102 2721 91 4 246 21 53 2244

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 291 14 277 4 0 8 6 21 234

w tym miasto 123 10 113 4 0 3 5 7 91

Józefów 437 20 417 4 1 23 4 19 357

w tym miasto 234 15 219 1 1 9 2 8 197

Tarnogród 401 24 377 7 0 18 9 14 318

w tym miasto 274 15 259 6 0 15 9 7 216

Gminy wiejskie
Aleksandrów 123 5 118 2 0 4 0 5 104

Biłgoraj 625 23 602 5 0 33 2 24 528

Biszcza 201 12 189 0 0 11 5 6 165

Goraj 167 9 158 1 0 6 4 10 134

KsięŜpol 377 17 360 5 1 19 2 16 311

Łukowa 204 9 195 4 0 16 4 7 160

Obsza 115 12 103 2 1 6 4 7 82

Potok Górny 196 13 183 0 0 3 2 12 160

Tereszpol 189 12 177 1 0 11 1 6 155

Turobin 338 15 323 5 0 18 3 20 271

spółdzielnie

fundacje, 
stowarzyszenia i 

organizacje 
społeczne

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą

razem

w tym z 
udziałem 
kapitału 
zagrani-
cznego

Tab. 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2006 r.

GMINY ogółem

Sektor Z ogółem

publiczny prywatny

spółki handlowe

spółki 
cywilne



razem
w tym 

przetwórstwo 
przemysłowe

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE 149019 4130 13147 12820 13691 53768 3965 11050 5523 18224

POWIAT BIŁGORAJSKI
6487 271 868 851 593 2480 131 453 188 513

Biłgoraj 2823 2823 379 373 212 1125 62 152 109 324

Gminy miejsko-
wiejskie

Frampol 291 6 31 31 24 113 4 23 10 23

w tym miasto 123 4 11 11 5 46 2 7 3 13

Józefów 437 48 42 38 39 163 10 42 14 15

w tym miasto 234 14 22 19 26 91 9 14 9 10

Tarnogród 401 19 45 45 56 139 7 25 10 29

w tym miasto 274 5 23 23 32 112 6 13 8 23

Gminy wiejskie
Aleksandrów 123 9 19 19 17 49 1 10 1 2

Biłgoraj 625 46 137 137 72 191 17 44 11 30

Biszcza 201 16 19 18 15 97 0 17 4 5

Goraj 167 6 12 11 14 85 5 9 5 5

KsięŜpol 377 8 83 83 29 126 7 37 9 27

Łukowa 204 13 28 27 11 84 3 23 4 9

Obsza 115 19 9 7 8 42 4 3 3 7

Potok Górny 196 15 9 8 64 47 1 18 2 9

Tereszpol 189 18 25 25 21 63 2 23 1 10

Turobin 338 20 30 29 11 156 8 27 5 18

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

GMINY Ogółem

W tym

rolnictwo, 
łowiectwo i 
leśnictwo

Przemysł

budowni-
ctwo

handel i 
naprawy

hotele i 
restauracje

transport, 
gospodarka 

magazynowa i 
łączność

Pośred-
nictwo 

finansowe

Obsługa 
nierucho-
mości i firm



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 5. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Gminy Potok Górny 

na lata 2008 – 2010. 



1.

Termomodernizacja 

budynków Ośrodków Zdrowia 

w m. Lipiny Górne – Lewki, 

Potok Górny

docieplenie ścian 

zewnętrznych
Urząd Gminy 2010              120,000             60,000               60,000    

2.

Rozbudowa szkoły 

podstawowej w m. Naklik dla 

potrzeb opieki społecznej

malowanie blachy 

(pokrycia)

Docieplenie ścian 

zewnętrznych

Urząd Gminy 2008                50,000             50,000    

3.

Zagospodarowanie terenu 

wokół szkół, wybudowanie 

boisk w m. Potok Górny, 

Szyszków, Lipiny Dolne

boiska sportowe o 

wymiarach:

40m x 60m

Urząd Gminy 2008-2010           3,000,000           300,000             700,000           300,000             700,000           300,000             700,000    

4.

Zagospodarowanie terenu 

obok Urzędu Gminy w Potoku 

Górnym – etap II

budowa zaplecza 

amfiteatru, schody 

zewnętrzne do budynku 

Urzedu Gminy Potok Górny, 

budowa trybun

Urząd Gminy 2008-2010              600,000             50,000           137,500             137,500           137,500             137,500    

Nakłady inwestycyjne w złotych w rozbiciu na poszczególne lata
Nakłady 

inwestycyjne w 
złotych ogółem

Cel strategiczny I.5. Rozwój sportu i rekreacji.

Priorytet I. Wszechstronny rozwój społeczeństwa poprzez inwestycje w rozwój zawodowy, edukację, ochronę zdrowia, opiekę społeczną,sport i kulturę.

Cel operacyjny  I.3.3. Modernizacja i rozbudowa ośrodków zdrowia.

Cel operacyjny  I.4.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury opieki społecznej.

Cel strategiczny I.4. Rozwiązywanie problemów społecznych.

Cel strategiczny I.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej oraz podwyŜszenie standardu infrastruktury ochrony zdrowia.

Cel strategiczny I.7. Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kultury.

Cel operacyjny  I.7.3. Budowa amfiteatru.

Cel operacyjny  I.5.1. Budowa i rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. stadiony, boiska, korty) i hal sportowych.

2010
Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Okres 
realizacji

2008 2009

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Lp. Nazwa programu/ zadania Cel programu/ zadania
Instytucja 

odpowiedzialna 
za wdroŜenie

Załącznik nr 5 do Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007 – 2015



Nakłady inwestycyjne w złotych w rozbiciu na poszczególne lata
Nakłady 

inwestycyjne w 
złotych ogółem

2010
Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Okres 
realizacji

2008 2009Lp. Nazwa programu/ zadania Cel programu/ zadania
Instytucja 

odpowiedzialna 
za wdroŜenie

5.

Budowa drogi w m. Lipiny 

Dolne „Oderwa”, Potok Górny 

”Przysiadki”, Jasiennik Stary 

„Budy”, Dąbrówka, Kolonia 

Malennik, Lipiny Górne - Lewki

droga w m. Lipiny Dolne 

„Oderwa” - 780 mb

droga w m. Potok Górny 

”Przysiadki” - 700 mb

droga w m. Jasiennik Stary 

„Budy” - 1000 mb

droga w m. Dąbrówka - 

600mb,                                  

droga w m. Kolonia 

Mallennik - 500 mb

droga w m. Lipiny Górne - 

Lewki - 1000 mb

Urząd Gminy 2008-2010           1,000,000             25,500             144,500             62,250             352,750             62,250             352,750    

6.
Budowa drogi gminnej w m. 

Lipiny Górne-Borowina

droga w m. Lipiny Górne-

Borowina - 1600 mb
Urząd Gminy 2009-2010           2,045,000           153,375             869,125           153,375             869,125    

7.

Budowa chodnika oraz 

ścieŜek rowerowych w m. 

Dąbrówka

ścieŜki rowerowe - 1,5 km Urząd Gminy 2010              500,000             75,000             425,000    

8.
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Lipiny Dolne-Kolonia

kanalizacja -2400mb

przykanaliki - 20 szt.

przepompownie ścieków - 2 

szt.

Urząd Gminy 2008              659,873             98,981             560,892    

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Jasiennik Stary, Kolonia 

Malennik, Lipiny Górne-

Borowina, 

kanalizacja - 11056 mb

przykanaliki - 157 szt.

przepompownie ścieków - 6 

szt.

Urząd Gminy 2009-2010           3,200,000           240,000          1,360,000           240,000          1,360,000    

Cel operacyjny  III.2.1. Budowa, przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej.

Priorytet IV. Utrzymanie dobrej jakości środowiska naturalnego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Cel strategiczny IV.1. Ochrona potencjału przyrodniczego i jego wykorzystanie do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy.

Cel operacyjny  IV.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków.

Priorytet III. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji na rynku pracy.

Cel strategiczny III.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.



Nakłady inwestycyjne w złotych w rozbiciu na poszczególne lata
Nakłady 

inwestycyjne w 
złotych ogółem

2010
Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Środki 
własne

Źródła 
zewnętrzne

Okres 
realizacji

2008 2009Lp. Nazwa programu/ zadania Cel programu/ zadania
Instytucja 

odpowiedzialna 
za wdroŜenie

10.

Budowa zbiornika 

retencyjnego w m. Lipiny 

Dolne

zbiornik o powierzchni 1,5 

ha lustra wody
Urząd Gminy 2008-2010              554,000             54,000             37,500             212,500             37,500             212,500    

11.

Zakupy samochodów 

poŜarniczych dla 

Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych

zakup 2 samochodów 

poŜarniczych
Urząd Gminy 2009-2010              600,000             15,000               85,000             75,000             425,000    

12.
Adaptacja remiz dla potrzeb 

środowiskowych

remont więźby dachowej, 

adaptacja pomieszczeń na 

pracownie rękodzieła 

artystycznego

Urząd Gminy 2008-2010              797,000           197,000           150,000             150,000           150,000             150,000    

Cel operacyjny  IV.2.4. Wsparcie działalności i promocja tradycji i lokalnego folkloru, rzemiosła, rękodzieła artysycznego oraz przedstawicieli ginących zawodów.

Cel operacyjny  IV.1.11. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.

Cel operacyjny  IV.1.4. Budowa zbiornika retencyjnego.

   4,691,875       1,405,392     1,095,625       3,866,875     1,290,625    Łącznie      13,125,873        775,481    



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 6. 
Dyplomy i wyróŜnienia przyznane 

Gminie Potok Górny. 










