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WPROWADZENIE

 W myśl rozwiązań ustawowych samorząd gminny jest samodzielnym podmiotem
gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody w decydowaniu o sobie,
drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji zadań publicznych.
Fundamentem ich wykonywania są władze i administracja samorządowa oraz własne mienie i
finanse. W tej sytuacji, kluczowe miejsce winny zajmować procesy zarządzania tymi
wszystkimi sprawami, które należą do właściwości i kompetencji samorządu gminnego. Jest
to szczególnie istotne w przypadku gminy, bowiem jej władze (stanowiące i wykonawcze)
działając na rzecz dobra publicznego, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców, czyli tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców wykorzystują
w tym celu publiczne środki finansowe znajdujące się w ich dyspozycji (budżet). Skuteczność
i efektywność zaspokajania tych potrzeb jest więc w dużym zależna od sprawności i jakości
zarządzania gminą.
 Tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców nierozerwalnie związane jest z
rozwojem gminy. Dominującą rolę w sterowaniu procesami rozwoju lokalnego spełniać
winny władze gminy (stanowiące i wykonawcze). Problemów z tym związanych nie można
rozwiązywać kierując się takimi zasadami, jak: funkcjonujemy z “dnia na dzień i jakoś to
będzie”, "trzeba żyć dniem codziennym, nie myśleć zbyt wiele o przyszłości, bo i tak będzie
inaczej niż przewidywaliśmy". Zarządzanie gminą według tych zasad jest oparte na podejściu
bieżącym (rocznym) zwanym potocznie “działaniem od budżetu do budżetu” lub
kadencyjnym (czteroletnim) zwanym potocznie „działaniem od kadencji do kadencji”. Taki
sposób postępowania nie gwarantuje osiągania sukcesów w skutecznym rozwiązywaniu
problemów, a także nie sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu publicznymi środkami
finansowymi z budżetu gminy.

W tej sytuacji niezbędnym staje się wdrożenie nowego systemu zarządzania gminą, w
którym decyzje bieżące (roczne) i kadencyjne muszą wynikać z ustaleń o charakterze
długookresowym (w perspektywie kilku kadencji). Wymogi tak rozumianego zarządzania
spełnia ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, które jest ukierunkowanym na przyszłość procesem:
§ planowania i wyboru celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych - faza planowania i

podejmowania decyzji,
§ wdrażania w życie przyjętych ustaleń strategicznych - faza realizacji podjętych ustaleń,
§ kontroli, monitorowania i oceny stopnia wykonania przyjętych ustaleń strategicznych -

faza nadzoru przebiegu realizacji podjętych ustaleń.
 Innymi słowy, ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE jest ciągłym procesem nastawionym na
formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju oraz innych programów i planów
działania (np. wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego oraz innych programów i
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planów sektorowo-gałęziowych). Tak rozumiane zarządzanie strategiczne rozwojem gminy
musi być oparte o trzy zasady:
Zasada 1 - zrównoważonego rozwoju, czyli „uznawanie nadrzędności wymogów
ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i
zagospodarowania przestrzeni gminy”. Innymi słowy, dalszy rozwój gminy nie może
dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną
produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe
konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów
ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z
podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy. Takie
postępowanie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii
Europejskiej.
Zasada 2 - racjonalnego gospodarowania polegająca na „maksymalizacji efektów
z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów”.
Jest to także zgodne z zapisem art. 35 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że
„wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający terminową
realizację zadań publicznych oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań”.
Zasada 3 - partycypacji społecznej, czyli „uspołecznienie procesu zarządzania rozwojem
gminy”. Chodzi tu o włączanie, w prace planistyczne i realizacyjne dotyczące dalszego
rozwoju gminy, jak najszerszego grona mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej
(organizacje pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców.
 Dostrzegając konieczność wdrożenia systemu zarządzania strategicznego jako podstawy
racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju w celu tworzenia możliwie jak
najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, Władze Gminy Sokołów Podlaski podjęły
decyzję o przystąpieniu do opracowania STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY

SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU. Prezentuje ona w swej treści długookresowy program
działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz wskazujący sposoby ich wykonania w
postaci celów operacyjnych i konkretnych zadań realizacyjnych. Ogólnie biorąc, odpowiada
ona na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe
potrzeby mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski?, mając oczywiście na uwadze zewnętrzne i
wewnętrzne uwarunkowania jej bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju takie, jak:
§ obowiązujące przepisy ustrojowo-prawne i finansowe (ustawy i rozporządzenia),
§ członkostwo Polski w Unii Europejskiej i idące w ślad za tym możliwości pozyskiwania

przez Gminę Sokołów Podlaski środków finansowych z funduszy pomocowych tej
organizacji na współfinansowanie projektów rozwojowych, w tych inwestycyjnych, Stąd
wynika konieczność dostosowania horyzontu czasowego Strategii rozwoju do co najmniej
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siedmioletniego cyklu budżetowego UE, tj. lat 2007-2013 (niniejszy dokument obejmuje
więc jej dwa kolejne okresy budżetowe),

§ zapewnienie kompatybilności ustaleń niniejszego dokumentu z celami, kierunkami i
priorytetami działań zawartych w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu
krajowym i województwa mazowieckiego - jest to wstępny warunek ubiegania się Gminy
Sokołów Podlaski o współfinansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej
realizacji projektów gminnych,

§ rozmiary środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie
działań w sferze: społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne),
gospodarczej (pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego), infrastruktury technicznej (drogi, komunikacja publiczna) oraz
ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

§ aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, będący źródłem jej silnych i
słabych stron,

§ zasobność finansową budżetu Gminy i realne możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.

 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU

uwzględnia ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu:

Krajowym:
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i
zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument określa cele, priorytety i obszary
wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, tj. Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w
ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dokument stanowi podstawę dla
realizacji ustaleń zawartych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013)  - jest to merytoryczna podstawa do ubiegania się o unijne
środki pomocowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Województwa mazowieckiego:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Powiatu sokołowskiego
Strategia rozwoju powiatu sokołowskiego na lata 2005-2015
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 Stąd też, strategiczne i operacyjne cele rozwoju zawarte w niniejszym dokumencie są
zgodne z celami i priorytetami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach. Umożliwia
to, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się Gminy Sokołów Podlaski o dofinansowanie
przewidzianych do realizacji przedsięwzięć rozwojowych (projektów), w tym inwestycji
gminnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Ponadto,
uwzględniono ustalenia zawarte w następujących dokumentach opracowanych na szczeblu
powiatu sokołowskiego: Strategia rozwoju powiatu sokołowskiego na lata 2005-2015,
Program ochrony środowiska dla powiatu sokołowskiego na lata 2004-2011, Plan gospodarki
odpadami dla powiatu sokołowskiego.
 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU

stanowić będzie merytoryczną podstawę do prowadzenia długookresowej i kompleksowej
polityki rozwoju Gminy Sokołów Podlaski zmierzającej do:
§ stałej poprawy standardu życia i pracy mieszkańców,
§ aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych i ich integracji wokół działań

prorozwojowych, zgodnie z zasadą partycypacji społecznej,
§ nawiązywania i rozwoju współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi

funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi współpracować na zasadach
wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych problemów,

§ nawiązywania nowej i rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z gminami sąsiednimi
oraz władzami powiatu sokołowskiego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a
także z gminami zagranicznymi.

§ ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie
jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej,

§ promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych - a istotnych dla
zrównoważonego rozwoju gminy - sferach i obszarach aktywności mieszkańców
(produkcja, usługi, mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, zagospodarowanie
przestrzenne),

§ ochrony walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego,
§ tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego, w tym

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego jako podstawy do zmniejszania się
rozmiarów bezrobocia oraz wzrostu dochodów ludności i budżetu Gminy,

§ prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej Gminy a przede wszystkim jej walorów i
zasobów (silnych stron), czyli wskazującej na jej atrakcyjność lokalizacyjną dla
inwestorów, mieszkańców i turystów,

§ efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu Gminy, zgodnie z zasadą
racjonalnego gospodarowania,

§ ubiegania się o pomocowe środki finansowe z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z
innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych,
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 Należy wyraźnie podkreślić, że STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY

SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU nie jest „gotową receptą na sukces”, czy też „spisem
szczegółowego postępowania”. Jest natomiast dokumentem, wskazującym najważniejsze do
rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, ekologiczne i przestrzenne,
na których powinna być skoncentrowana uwaga Władz Gminy Sokołów Podlaski w
perspektywie 2020 roku. Skuteczna realizacja zapisów tego dokumentu zależeć będzie od
systematyczności i determinacji w działaniach realizacyjnych zarówno obecnych, jak i
przyszłych Władz Gminy Sokołów Podlaski, a także sprzyjających uwarunkowań, tkwiących
w jej otoczeniu (sytuacja społeczno-gospodarcza w skali Unii Europejskiej, Polski i
województwa mazowieckiego). Niniejszy dokument jest wieloletnim programem działania o
charakterze otwartym. W zależności od merytorycznych przesłanek i okoliczności a przede
wszystkim uwarunkowań finansowych (zasobność budżetu Gminy) będzie mógł być on
aktualizowany i modyfikowany. Takie podejście pozwala na  wykreślanie już zapisanych lub
dopisywanie nowych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych, a także zmienianie
kolejności ich realizacji (np. w zależności od pozyskania zewnętrznych źródeł ich
finansowania, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej).
 Proces opracowywania STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW

PODLASKI DO 2020 ROKU podzielono (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) na
następujące merytoryczne etapy:
ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Sokołów Podlaski
(uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz wskazanie głównych problemów dalszego jej
rozwoju),
ETAP II - Sformułowanie generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju) i celów
strategicznych Gminy Sokołów Podlaski,
ETAP III - Określenie strategicznych programów i projektów (zadań) realizacyjnych,
zawierających zestaw planowanych przedsięwzięć, służących realizacji ustalonych celów
rozwoju Gminy Sokołów Podlaski oraz wskazania priorytetów realizacyjnych.
ETAP IV - Wskazanie głównych uwarunkowań oraz zasad monitorowania i kontroli oraz
oceny efektów realizacji ustaleń strategicznych.
 Należy podkreślić, że Władze Gminy Sokołów Podlaski zwróciły się do mieszkańców, rad
sołeckich i sołtysów i podmiotów gospodarczych z prośbą o zgłaszanie propozycji zapisów
niniejszego dokumentu w postaci: oceny silnych i słabych stron Gminy, szans i zagrożeń
tkwiących w jej otoczeniu, głównych problemów jej dalszego rozwoju oraz celów i zadań
realizacyjnych. Przesłane (w formie pisemnej) do Urzędu Gminy propozycje zostały
uwzględnione w treści niniejszego dokumentu. Ponadto, swoje propozycje zgłosił Radny
powiatu sokołowskiego Pan Tadeusz Bieliński. Proces planistyczny miał w związku z tym
charakter uspołeczniony.
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CZĘŚĆ I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

Położenie, ludność, powierzchnia
 Gmina Sokołów Podlaski położona jest we wschodniej części województwa
mazowieckiego, w powiecie sokołowskim, w odległości 100 km od Warszawy i 30 km od
rzeki Bug. Teren Gminy wchodzi w skład czystego ekologicznie obszaru "Zielonych Płuc
Polski". Gmina otacza miasto Sokołów Podlaski. Od zachodu graniczy z gminami: Liw,
Miedzna oraz miastem Węgrów, na północy z gminą Kosów Lacki, od wschodu z gminą
Sabnie i Repki oraz od południa z gminą Bielany.
 Przez teren Gminy Sokołów Podlaski przebiegają dwie drogi o znaczeniu
międzynarodowym, będące korytarzami transportowymi na kierunku:
§ wschód-zachód - droga krajowa Nr 62 (Strzelno - Kobylniki - Radziejów - Brześć

Kujawski - Włocławek - Nowy Duninów - Płock - Wyszogród - Nowy Dwór Mazowiecki
- Pomiechówek - Serock - Wierzbica - Wyszków - Łochów -Węgrów - Sokołów Podlaski
- Drohiczyn - Anusin),

§ północ-południe - droga krajowa Nr 63 (granica państwa - Węgorzewo - Giżycko - Pisz -
Kisielnica - Łomża - Zambrów - Ceranów - Sokołów Podlaski - Siedlce - Łuków - Radzyń
Podlaski - Wisznice - Sławatycze - granica państwa).

 Podstawowe informacje o Gminie Sokołów Podlaski prezentuje poniższe zestawienie
(dane GUS z grudnia 2005 roku):

Ludność ogółem
w tym: Kobiety
            Mężczyźni

6467
3165
3302

Ludność według grup ekonomicznych (%)
§ ludność w wieku przedprodukcyjnym
§ ludność w wieku produkcyjnym
§ ludność w wieku poprodukcyjnym

60
21
19

Udział ludności gminy w ogólnej liczbie ludności powiatu
sokołowskiego (%) 10,74

Udział ludności gminy w ogólnej liczbie ludności województwa
mazowieckiego (%)

0,13

Powierzchnia (km2)
w tym (%):
§ użytki rolne
§ lasy
§ pozostałe grunty

137,18

74
19
7
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Gęstość zaludnienia (ludność/km2 powierzchni gminy)
Polska
Województwo mazowieckie

47,2
122
145

Udział w ogólnej powierzchni powiatu sokołowskiego (%) 12,12
Udział w ogólnej powierzchni województwa mazowieckiego (%): 0,38
Sołectwa (liczba):
Miejscowości (liczba):

36
37

Dochód z budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł
(stanowi on 75,8% średniej dla gmin w województwie mazowieckim
i 74,6% średnie j dla gmin w kraju)

1363,32

Środowisko przyrodnicze
 Gmina Sokołów Podlaski położona jest w dorzeczu Bugu. Przez teren Gminy przepływają
rzeki: Cetynia, Czerwonka, Miedzanka i Buczynka. Pod względem hydrogeologicznym
Gmina leży w obrębie Niecki Mazowieckiej zbudowanej z okresu kredowego,
trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Główny poziom wodonośny związany jest z piętrem
trzeciorzędowym. Utwory trzeciorzędowe zalegają na dużych głębokościach, a wody tej
warstwy charakteryzują się zwiększoną zawartością związków żelaza i manganu, w związku z
czym mogą być wykorzystane do celów pitnych po uzdatnieniu. Na terenie Gminy Sokołów
Podlaski brak jest studni ujmujących wody trzeciorzędowe. Ludność zaopatruje się w wodę
głównie z pierwszego poziomu wodonośnego, pochodzącego z piaszczystych utworów
czwartorzędowych. Pierwszy poziom wodonośny zasilany jest przez wody opadowe, z
wyjątkiem tych miejsc, gdzie na powierzchni znajdują się utwory nieprzepuszczalne. Na
terenie wsi Kolonia Bartosz i Żanecin, pierwszy poziom wodonośny nie jest izolowany. We
wsiach: Czerwonka, Grochów Szlachecki, Dolne Pole, Justynów, Krasów, Kosierady Wielkie
oraz Krasnodęby Rafały, poziom ten jest średnio izolowany. Na pozostałym obszarze jest
dobrze izolowany. Występujący na znacznej części terenu Gminy brak trudnoprzepuszczalnej
warstwy izolującej wody pierwszego poziomu wodonośnego przed zanieczyszczeniami z
zewnątrz sprawia, że wody te są zanieczyszczone chemicznie i bakteriologicznie.
 Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie Sokołów Podlaski  wynosi 2587 ha, co stanowi
18,6% ogólnej jej powierzchni. W lasach występuje kilkanaście typów siedliskowych: las
mieszany świeży, bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny, bór świeży, las wilgotny - ols.
Zdecydowanym dominantem wśród komponentów drzewostanów jest sosna (50%
powierzchni leśnej). Znaczny jest też udział drzewostanów brzozowych (20%). Drzewostany
dębowe i olszowe zajmują po 10% ogólnej powierzchni lasów. Udział pozostałych gatunków
jest niewielki i mieści się w granicach również 10%. Struktura wiekowa lasów jest korzystna i
ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie środowisk jako systemów przyrodniczych. Na
terenie Gminy Sokołów Podlaski przeważają drzewostany IV klasy wieku (61- 80 lat). Duży
udział mają też lasy w II i III klasie wieku (21-40 i 41-60 lat). Pod względem struktury
przestrzennej, rozdrobnienie powierzchni leśnej jest znaczne. Największy kompleks leśny
występuje w północnej części Gminy. Jest to uroczysko Przeździatka należące do lasów
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państwowych. W tej części Gminy znajduje się jeszcze jeden zwarty kompleks na
południowy wschód od wsi Pogorzel (lasy niepaństwowe). W części środkowej Gminy
położone jest uroczysko Ząbków. W części zachodniej występują w dużym rozproszeniu
spore kompleksy lasów chłopskich, otaczające niewielkie, jedno-oddziałowe, pojedynczo
usytuowane uroczyska lasów państwowych takie jak: uroczysko Brzozów, Karolew i Węże.
W tej części Gminy znajduje się jedno większe uroczysko lasów państwowych - uroczysko
Grochów Szlachecki. W części wschodniej znajduje się drugi co do wielkości kompleks
leśny, złożony w większej części z lasów niepaństwowych. Na południe od wymienionych
kompleksów dominują bardzo małe bądź małe fragmenty lasów chłopskich o
charakterystycznym nieregularnym kształcie. Na pozostałym obszarze Gminy występują
rozproszone niewielkie powierzchnie lasów prywatnych, wśród których znajdują się małe
powierzchnie gruntów aneksowych (np. uroczysko Podrogów, Bachorza, Łubianki).
 Na obszarze Gminy Sokołów Podlaski występują przede wszystkim złoża surowców
mineralnych (kruszyw) osadzonych w czwartorzędzie. Należą do nich różnego typu - piaski,
żwiry, mułki, iły, gliny itp. W większości przypadków eksploatacja surowców ma charakter
dorywczy, zaś zasobność złóż należy do ubogich. Na terenie Gminy zinwentaryzowano
ogółem 15 wyrobisk, które powstały po eksploatacji kruszywa naturalnego - piasków i
piasków ze żwirem. Wyrobiska poeksploatacyjne są zazwyczaj niewielkich rozmiarów i
powinny być rekultywowane. Niektóre z nich są wykorzystywane jako „dzikie” wysypiska
odpadów stałych. Jest to szczególnie szkodliwe, gdyż wyrzucane odpady zaśmiecają
krajobraz i powodują zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
 Najważniejszymi problemami środowiskowymi Gminy Sokołów Podlaski są:
zanieczyszczenie i eutrofizacja wód powierzchniowych, zaśmiecenie terenu. tzw. „dzikie
wysypiska śmieci” oraz mała retencja wód w zlewniach.

Dziedzictwo kulturowe
 Obiekty zabytkowe na terenie Gminy Sokołów Podlaski reprezentowane są przez
budownictwo sakralne, zespoły dworsko-parkowe oraz w największym stopniu przez wiejskie
budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się na terenie całej Gminy. Do
najciekawszych obiektów zabytkowych można zaliczyć:
§ Zespół dworsko-parkowy w Bachorzy, wpisany do rejestru zabytków, założony w XVII

wieku Około 1850 roku został gruntownie przebudowany. Folwark Bachorza wchodził w
skład majątku Repki, będącego jednym z większych majątków w tym regionie Podlasia.
Park krajobrazowy z końca XIX w.

§ Kościół Parafialny  p.w.  Św.  Wojciecha  w  Skibniewie-Podawcach.  Pierwszy  kościół
powstał w 1477 roku, kolejny o konstrukcji zrębowej wzniesiony został w 1743 roku,
przebudowany w 1788 roku. Ołtarz główny i ołtarze boczne są w stylu barokowym. W
dzwonnicy murowanej z II połowy XIX wieku znajduje się dzwon odlany w Gdańsku w
1717 roku.



12

§ Kościół Parafialny w Czerwonce p.w. Św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w 1829 roku lub
1834 roku, spalony w 1950 roku. Obecny murowany kościół wybudowano w latach 1952-
1958 z ciekawą neogotycką formą, według projektu Stanisława Marzyńskiego. Obok
kościoła znajduje się cmentarz parafialny, założony w II połowie XIX wieku, najstarszy
nagrobek pochodzi z 1881 roku.

Oświata i kultura
    Na terenie Gminy Sokołów Podlaski funkcjonują następujące placówki oświatowe:
§ Zespół Oświatowy w Grochowie, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole,

Publiczna Szkoła Podstawowa o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  oraz
Publiczne Gimnazjum Nr 1,

§ Zespół Oświatowy w Skibniewie, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole,
Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2,

§ Zespół Oświatowy w Nowej Wsi, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole i
Publiczna Szkoła Podstawowa,

§ Zespół Oświatowy w Przywózkach, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa,

§ Zespół Oświatowy w Czerwonce, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa.

 Tylko  w  dwóch  placówkach  oświatowych,  tj.  w  Zespole  Oświatowym  w  Grochowie  i
Zespole Oświatowym w Skibniewie jest sala gimnastyczna. Natomiast wszystkie zespoły
oświatowe wyposażone są w pracownie komputerowe. We wszystkich placówkach aktywnie
działają organizacje i koła uczniowskie. Uczniowie biorą czynny udział w konkursach,
turniejach i akcjach. Kadra nauczycielska jest dobrze przygotowana pod względem
kwalifikacji zawodowych i większość nauczycieli uczestniczy w kształceniu ustawicznym.
 Aktywną działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce z filiami w
Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Opieka społeczna
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Sokołów Podlaski.
GOPS prowadzi działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej, socjalnej i
materialnej, określa i realizuje kierunki działań.  W ramach działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej prowadzone jest rozpoznanie potrzeb i ich ocena, współpraca ze
wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz przyznawanie i
wypłata świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej.  Zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny, w
którym pełnione są dyżury przez Kierownika GOPS.
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Ochrona zdrowia
 Infrastruktura społeczna z zakresu ochrony zdrowia składa się z następujących placówek:
§ Gminny Ośrodek Zdrowia w Czerwonce
§ Punkt Lekarski w Skibniewie.
 Przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czerwonce działa prywatny gabinet stomatologiczny.
W gminnej służbie zdrowia zatrudnionych jest 6 pracowników. Zadania z zakresu lecznictwa
szpitalnego oraz usług pogotowia ratunkowego realizowane są w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Część mieszkańców gminy korzysta z
usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Omega” w Sokołowie
Podlaskim.

Zaopatrzenie w wodę pitną
 Gmina Sokołów Podlaski jest w około 85% zwodociągowana. Jakość wody w Gminie jest
dobra - występuje naturalna zawartość zanieczyszczeń. Na opisywanym terenie stosuje się
technologie podstawowe: odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie (PUIK Sokołów
Podlaski). Na terenie Gminy znajduje się 13 studni głębinowych, z których jest ujmowana
woda dla potrzeb ludności. Część mieszkańców ciągle jeszcze korzysta ze studni kopanych,
ujmujących płytkie poziomy wód gruntowych. Zwierciadło wody stabilizuje się w nich w
zależności od warunków atmosferycznych, zaś jakość najczęściej nie spełnia norm
sanitarnych. Mieszkańcy wielu wsi dla potrzeb bytowo-gospodarczych  wykorzystują też
wodę z wodociągu miejskiego. Wodociąg prowadzi wodę ujmowaną z ujęć ulokowanych we
wsi Bartosz i w mieście Sokołów Podlaski. Ujęcia składają się w sumie z 16 studni
głębinowych. Są one eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-
Komunalnych w Sokołowie Podlaskim.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
 Na terenie Gminy Sokołów Podlaski nie planuje się w najbliższym czasie budowy jednej,
ogólnogminnej oczyszczalni ścieków ze względu na duże rozdrobnienie osadnictwa (37
sołectw, z których wiele liczy poniżej 100 mieszkańców). Preferowanym sposobem
rozwiązania gospodarki ściekowej jest budowa wiejskich lub przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz podłączanie najbliżej położonych wsi do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków istniejącej w Mieście Sokołów Podlaski (taki sposób postępowania dotyczy obecnie
wsi Żanecin).

Odpady komunalne
 Odpady komunalne z terenu Gminy Sokołów Podlaski gromadzone są w wiejskich
punktach gromadzenia odpadów i wywożone na wysypisko. Gromadzenie odpadów odbywa
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się w typowych kontenerach o pojemności 1100 dm3 dzierżawionych od Przedsiębiorstwa
Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Sokołowski PUIK zapewnia
również odbiór i opróżnianie kontenerów. Odpady wywożone są na wysypisko zlokalizowane
na gruntach wsi Suchodół Włościański (gmina Sabnie).Wysypisko w Suchodole posiada już
niewielką pojemność i jest przewidywane do zamknięcia.
 Na  terenie  Gminy  znajdują się również „dzikie”  wysypiska  śmieci,  które  są niestety
nieodzowną częścią terenów wiejskich. Takie obiekty znajdują się między innymi w
miejscowościach: Grochów Szlachecki, Przeździatka Kolonia, Podrogów. Oczywiste jest
jednak to, iż takich niekontrolowanych składowisk odpadów jest znacznie więcej i bardzo
trudno jest walczyć z ich powstawaniem, gdyż ludzie często nie zdają sobie sprawy z
zagrożenia jakie ze sobą niosą.
 Gminy rejonu Sokołów Podlaski, w tym Gmina Sokołów Podlaski utworzyły Związek
Komunalny, którego celem jest perspektywiczne wspólne zagospodarowanie odpadów z
administrowanego przez nie terenu. Nowe wysypisko powinno odpowiadać obowiązującym
przepisom i powinno być zorganizowane według najnowszych technologii składowania i
utylizacji odpadów. Z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska istotne jest, aby
Władze Gminy Sokołów Podlaski prowadziły działania zachęcające mieszkańców do
selektywnej zbiórki odpadów, co w konsekwencji pozwoli zmniejszyć ilość odpadów
składowanych na wysypisku i umożliwi częściowy odzysk surowców wtórnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
 Gmina Sokołów Podlaski zasilana jest w energię elektryczną ze stacji transformującej
energię elektryczną wysokiego napięcia 110 kV do poziomu średniego napięcia 15 kV,
zlokalizowanej na terenie Miasta Sokołów Podlaski. Przez teren Gminy przebiega
jednotorowa linia wysokiego napięcia 110 kV relacji: Siedlce-Sokołów Podlaski-Węgrów-
Małkinia. Linia jest w dobrym stanie technicznym. Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej
w Gminie Sokołów Podlaski jest średnie gospodarstwo rolne, pobierające energię o mocy
szczytowej 5-7,5 kW do celów socjalnych oraz zasilania urządzeń służących produkcji rolnej.
Z energii elektrycznej o mocy szczytowej przekraczającej 7,5 kW korzysta jedynie znikoma
ilość gospodarstw. Jednak część sieci niskich napięć wymaga modernizacji.

Drogi kołowe
 Podstawowy układ komunikacyjny Gminy Sokołów Podlaski według nowego podziału
administracyjnego obowiązującego od 1.01.1999 roku tworzą następujące drogi:
§ droga krajowa Nr 62 i Nr 63,
§ droga wojewódzka nr 677 Ostrów Mazowiecka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów

Podlaski,
§ droga powiatowa nr 36135 Wrotnów - Grzymały - Skibniew,
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§ droga powiatowa nr 36142 Wyszków - Sokołów Podlaski,
§ droga powiatowa nr 36145 Węgrów - Karolew - Węże,
§ droga powiatowa nr 36146 Grochów - Krasów,
§ droga powiatowa nr 36149 Miedzna - Sokołów Podlaski,
§ droga powiatowa nr 36150 Orzeszówka - Kolonia Przeździatka,
§ droga powiatowa nr 36151 Nowa Wieś - Budy Kupientyńskie,
§ droga powiatowa nr 36152 Miedzna - Kostki - Sabnie,
§ droga powiatowa nr 36157 Sokołów Podlaski - Jabłonna Lacka - Krzemień,
§ droga powiatowa nr 36163 Sokołów Podlaski - Kamianka - Mołomotki,
§ droga powiatowa nr 36165 Sokołów Podlaski - Paprotnia
 W wielu przypadkach drogi powiatowe i gminne są w złym stanie technicznym.
Występują braki w chodnikach i oświetleniu ulicznym, a także w urządzeniach
zwiększających bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego.

Gospodarka lokalna
 Gmina Sokołów Podlaski jest gminą typowo rolniczą. Największe obszary stanowią
użytki rolne, które zajmują ok.76% ogólnej powierzchni Gminy i znacznie przewyższają
średnią powiatu (ok. 64%). Lasy zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie (18,6%).
 Na gruntach ornych uprawia się głównie zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak i
rzepik, warzywa gruntowe. Gospodarstwa rolne utrzymują głównie bydło i trzodę chlewną.
 W Gminie Sokołów Podlaski struktura gospodarstw rolnych jest znacznie rozdrobniona.
Gospodarstwa do 10 ha stanowią  78% ogólnej liczby gospodarstw, natomiast gospodarstwa
powyżej 15 ha  zaledwie 9,4%. Nie ma gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha.
 Dla przeważającej części mieszkańców Gminy głównym źródłem utrzymania jest dochód
z własnego gospodarstwa rolnego. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych prowadzi
wyłącznie działalność rolniczą, stanowią one 81% ogólnej ich liczby. Tylko 11%
gospodarstw zajmuje się prowadzeniem zarówno działalności rolniczej i pozarolniczej z
zakresu handlu, działalności rękodzielniczej, budownictwa lub transportu. Gospodarstwa
prowadzące wyłącznie  działalność pozarolniczą stanowią zaledwie1%.
 Gleby występujące na terenie Gminy Sokołów Podlaski należą do 8 kompleksów rolniczej
przydatności gleb. Największą powierzchnię zajmują gleby kompleksu żytniego bardzo
dobrego (35,2% gruntów ornych) oraz pszennego oraz pszennego dobrego (20,8%). Znaczny
jest też udział gleb należących do kompleksu żytniego dobrego, które zajmują 15,4%
powierzchni. Gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego występują na powierzchni tylko 54
ha (0,6%). Gleby kompleksu żytniego słabego zajmują 14,7% powierzchni, a żytniego bardzo
słabego 7,5%. Powierzchnie gleb należących do pozostałych kompleksów glebowych są
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niewielkie. Gleby kompleksu zbożowo- pastewnego mocnego występują na powierzchni 168
ha (1,7%), a zbożowo- pastewnego słabego na pow. 395 ha (4,1%).
 Na terenie Gminy Sokołów Podlaski funkcjonuje m.in. Zakład Przetwórstwa Owoców
"LENEX" Spółka z. o.o. w Bachorzy, Wytwórnia Koncentratów Paszowych i Młyn w
Grochowie oraz ZP-U OSTEL. Aktualnie w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Urząd Gminy zarejestrowanych jest  ok. 300 podmiotów gospodarczych. Najwięcej
podmiotów prowadzi następującą działalność: handel obwoźny artykułami spożywczo-
przemysłowymi, usługi budowlano-remontowe, usługi transportowe, handel stały artykułami
spożywczo-przemysłowymi, usługi stolarskie, handel używanymi samochodami, mechanika
pojazdowa, przechowywanie płodów rolnych oraz sprzedaż kwiatów i nasion.

Bezrobocie
 W stosunku do liczby zawodowo czynnych mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski
rejestrowane bezrobocie wynosiło w październiku 2006 roku 15,9% (średnio w Polsce 14,9%,
średnio w województwie mazowieckim 11,9%. Na koniec 2006 roku w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim zarejestrowanych było 376 bezrobotnych
mieszkańców Gminy. Niepokojącym jest  zjawisko utrzymywania się bezrobocia wśród ludzi
młodych do 34 roku życia. Z ogólnej liczby bezrobotnych aż 59% to osoby w wieku 18-34
lata, nieco mniej - 17%, to osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, natomiast 24%
bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-54 lata. W Gminie Sokołów Podlaski
zarejestrowane osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym to zaledwie 1,5% ogółu
bezrobotnych, natomiast aż 37% stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym
oraz 37% - osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Nasila się zjawisko
bezrobocia długotrwałego - powyżej 24 miesięcy. Duża grupa bezrobotnych zmuszona jest do
zmiany wyuczonego zawodu w celu podtrzymania swojej aktywności zawodowej. Powiatowy
Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim prowadzi na bieżąco kursy dla bezrobotnych. Osoby
mające problem ze znalezieniem pracy mogą ubiegać się o skierowanie przez PUP na
bezpłatne szkolenie lub kurs w celu zmiany zawodu lub podwyższenia kwalifikacji
zawodowych. Możliwości przemieszczania się siły roboczej, nawet tej przekwalifikowanej, są
jednak ograniczone, co związane jest z brakiem zatrudnienia w najbliższych miastach, a także
w okolicznych wsiach. Część młodych ludzi emigruje więc zagranicę lub do dużych miast.

 Turystyka
 Na terenie Gminy Sokołów Podlaski nie występują kompleksy zabudowy letniskowej.
Otoczenie dużych kompleksów leśnych, szczególnie uroczyska Przeździatka kwalifikuje się
do wykorzystania rekreacyjnego i rozwoju tego typu zabudowy. Wyznaczenie szlaków
spacerowych i ścieżek rowerowych po głównych drogach leśnych może sprzyjać większemu
zainteresowaniu turystycznemu, zwłaszcza ze strony mieszkańców Sokołowa Podlaskiego.
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CZĘŚĆ II
UWARUNKOWANIA I PROBLEMY ROZWOJU

GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

 Przeprowadzona analiza uwarunkowań i problemów rozwoju Gminy Sokołów Podlaski
doprowadziła do:1

PO PIERWSZE - wskazania kluczowych zewnętrznych uwarunkowań, czyli zdarzeń, zjawisk,
tendencji i procesów, wpływających pozytywnie lub negatywnie na rozwój Gminy (obecnie
lub w przyszłości), czyli zaprezentowanie jej szans i zagrożeń rozwojowych,
PO DRUGIE - identyfikacji podstawowych wewnętrznych uwarunkowań jej dalszego rozwoju,
wynikających z obecnej sytuacji w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej,
przestrzennej i dziedzictwa kulturowego, czyli przedstawienie silnych i słabych stron Gminy
(jest to samoocena stanu istniejącego),
PO TRZECIE - wskazania głównych problemów dalszego jej rozwoju, które wymagają podjęcia
określonych działań naprawczych zmierzających do likwidacji barier i ograniczeń
rozwojowych lub co najmniej złagodzenia ich negatywnego wpływu na środowisko życia i
pracy mieszkańców Gminy - czyli przedstawienie katalogu jej głównych problemów
rozwojowych.

1. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

 Gmina Sokołów Podlaski - tak jak każda inna gmina - jest w bardzo dużym stopniu
zależna od swego otoczenia, które oddziałuje na nią wywierając stały wpływ - pozytywny lub
negatywny. Oddziaływania te tworzą uwarunkowania zewnętrzne (aktualne i przewidywane
w przyszłości) w postaci zestawu szans i zagrożeń dla bieżącego funkcjonowania i dalszego
rozwoju Gminy Sokołów Podlaski.

1 Przez szansę należy rozumieć czynniki, zdarzenia, okoliczności, zjawiska i procesy występujące w otoczeniu
gminy (powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym), które mają korzystny (pozytywny) wpływ
na jej obecne funkcjonowanie i dalszy rozwój. Szanse sprzyjają więc rozwojowi gminy. Przez zagrożenie należy
rozumieć uzasadnione zjawisko, okoliczność, zdarzenie lub proces występujący w otoczeniu gminy
(powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym), które mają niekorzystny (negatywny) wpływ na
jej obecne funkcjonowanie i dalszy rozwój. Zagrożenia stanowią więc bariery, utrudnienia w rozwoju gminy.
Mogą być także przyczyną konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej bieżącym
funkcjonowaniem i dalszym rozwojem (np. dopłata z budżetu gminy do oświaty, bowiem przekazywana
subwencja oświatowa nie pokrywa pełnych  kosztów, dopłata do remontów dróg powiatowych). Przez silne
strony należy rozumieć szeroko rozumiane walory i zasoby gminy. Ponadto zaliczyć do nich można również
umiejętności władz gminy w zakresie zarządzania, tworzenia lokalnego klimatu dla przedsiębiorczości w celu
stymulowania i wspierania rozwoju gospodarki lokalnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o
charakterze publicznym. Z kolei słabe strony są konsekwencją ograniczeń (niedoborów) szeroko rozumianych
walorów i zasobów gminy. Duża liczba słabych stron gminy osłabia jej zdolność do konkurowania z innymi w
pozyskaniu inwestorów, nowych mieszkańców i turystów oraz zewnętrznych środków finansowych, a także
ogranicza skalę i dynamikę jej dalszego rozwoju.



18

 Na dzień dzisiejszy, główne bariery ograniczające skalę i tempo rozwoju społeczno-
gospodarczego Gminy Sokołów Podlaski tkwią przede wszystkim w jej otoczeniu, zaś jej
władze stanowiące (Rada Gminy) i wykonawcze (Wójt Gminy) praktycznie nie mają żadnego
wpływu na to, co się w nim dzieje. Mogą jedynie stale śledzić (monitorować) zmiany w
otoczeniu, co umożliwia zidentyfikowanie obecnych i przyszłych zagrożeń oraz szans
rozwojowych Gminy Sokołów Podlaski. Szczególnie niekorzystny wpływ na jej
funkcjonowanie i dalszy rozwój ma obecnie:
§ bardzo trudna sytuacja budżetu państwa, czego efektem jest ograniczanie wydatków na

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, pomoc socjalną, edukację, kulturę i sztukę,
bezpieczeństwo publiczne, a także zmniejszające się rozmiary przekazywanych do
budżetów samorządów terytorialnych - dotacji i subwencji,

§ brak systemowych rozwiązań w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
gwarantujących w dłuższym okresie stabilność i opłacalność produkcji,

§ niestabilne przepisy prawa,
§ bariery biurokratyczne i zmieniające się „reguły gry” w pozyskiwaniu środków

finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 Jeśli ta niekorzystna sytuacja będzie się nadal utrzymywać, to w rezultacie na terenie
Gminy Sokołów Podlaski pogłębiać się będą problemy społeczno-gospodarcze. Zmniejszać
się będą także dochody budżetu Gminy, co przy konieczności zabezpieczenia środków
finansowych na działalność bieżącą skutkować będzie ograniczaniem wydatków
inwestycyjnych. W efekcie trzeba będzie odkładać w czasie realizację wielu niezbędnych
inwestycji gminnych. W konsekwencji środowisko życia i pracy mieszkańców Gminy
Sokołów Podlaski nie będą ulegały systematycznej i odczuwalnej poprawie.
 Przy obecnych niekorzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych, tkwiących w otoczeniu
Gminy Sokołów Podlaski nie jest możliwe skuteczne rozwiązywanie szeregu problemów,
występujących na jej terenie wyłącznie własnymi siłami, bowiem zasobność budżetu Gminy
jest dalece niewystarczająca w stosunku do występujących potrzeb. Syntetyczne zestawienie
kluczowych szans i zagrożeń rozwoju Gminy Sokołów Podlaski można przedstawić
następująco:

KLUCZOWE SZANSE (OBECNE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY SOKOŁÓW
PODLASKI - czynniki stymulujące i wspierające jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy

Otoczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe
Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski (średnioroczne tempo wzrostu Produktu
Krajowego Brutto powyżej 5%).
Trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie, umożliwiająca
wzrost eksportu polskich towarów, w tym płodów rolnych co sprzyjać będzie poprawie
koniunktury gospodarczej w Polsce.
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Realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z
rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i
tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach oraz
stworzenie niezbędnej do tego struktury instytucjonalnej.
Maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty
przeznaczonej dla naszego kraju w latach 2007-2013) z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Systemowa pomoc i wsparcie ze strony Rządu RP dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, a także rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Wzrost zagranicznego i krajowego popytu na „zdrową żywność”, co przyczyni się do
rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego oraz kształcenie zgodnie z
potrzebami nowoczesnej gospodarki i szeroko rozumianych usług.
Współfinansowanie z budżetu państwa tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla
absolwentów szkół, w tym pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich.
Preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie.
Decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne „reguły gry” w zakresie finansowania
jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.
Znacząca poprawa stanu środowiska przyrodniczego (osiągnięcie norm ekologicznych,
obowiązujących w Unii Europejskiej).
Zmiany procesów produkcyjnych (nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie) oraz
minimalizacji zużycia surowców naturalnych i emisji zanieczyszczeń do środowiska
przyrodniczego, a także racjonalna gospodarka odpadami stałymi (recykling).
Preferencje kredytowo-podatkowe dla ludności budującej domy i mieszkania.
Wzrost nakładów finansowych z budżetu państwa na edukację (do min. 4% PKB – jest to
minimalny standard określony przez UNESCO) i ochronę zdrowia (składka na ubezpieczenia
zdrowotne ok. 10%) oraz pomoc społeczną.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktywne zwalczanie patologii
społecznych.

Rozwój współpracy sektora publicznego (państwowego i samorządowego) z organizacjami
pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia) na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz
opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy osobom i rodzinom
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Otoczenie wojewódzkie i powiatowe

Zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy
poszczególnymi obszarami (powiatami) województwa mazowieckiego, w tym w relacji
Warszawa - pozostałe obszary oraz miasta - tereny wiejskie.

Rozbudowa oraz modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, a także linii kolejowych
oraz  rozwój kolejowego ruchu pasażerskiego na terenie województwa mazowieckiego.
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Opracowanie przez samorząd województwa mazowieckiego: Strategii rozwoju województwa
mazowieckiego do 2020 roku oraz Regionalnego programu operacyjnego województwa
mazowieckiego na lata 2007-2013 jako podstawy do absorpcji środków pomocowych Unii
Europejskiej.
Opracowanie przez samorząd województwa mazowieckiego: Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego, Programu ochrony środowiska województwa
mazowieckiego i Planu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.
Niewielka odległość powiatu sokołowskiego od dynamiczne rozwijającej się aglomeracji
warszawskiej oraz ośrodków edukacji na poziomie średnim i wyższym (Warszawa, Siedlce,
Łomża, Lublin).
Korzystne położenie geograficzne powiatu sokołowskiego - w obszarze „Zielonych Płuc
Polski”. Bliskość terenów o znaczących walorach przyrodniczych - rzeka Bug, Nadburzański
Park Krajobrazowy i Nadburzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Siedlecko-
Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, a także dobrze utrzymane duże kompleksy
leśne.
Korzystne położenie powiatu sokołowskiego na skrzyżowaniu dwóch korytarzy
transportowych: północ-południe (droga krajowa Nr 63) - granica państwa - Węgorzewo -
Pisz - Łomża - Siedlce - Radzyń Podlaski - Sławatycze - granica państwa oraz  zachód-
wschód  (droga  krajowa  Nr  62)  -  Strzelno-Włocławek  -  Płock  -  Wyszogród  -  Nowy  Dwór
Mazowiecki - Serock - Wyszków - Węgrów - Drohiczyn - Anusin.
Relatywnie czyste środowisko przyrodnicze w powiecie sokołowskim.
Dobre warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki w powiecie sokołowskim.
Dobrze rozwinięta produkcja rolna w powiecie sokołowskim.
Relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna na terenie powiatu sokołowskiego
(oświata, opieka zdrowotna, opieka społeczna, sport).
Opracowanie przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim Strategii rozwoju powiatu
sokołowskiego na lata 2005-2015.
Rozwój upowszechniania kultury, duża liczba wydarzeń kulturalnych i imprez masowych na
terenie powiatu sokołowskiego.

KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY
SOKOŁÓW PODLASKI - czynniki ograniczające i hamujące jej dalszy rozwój społeczno-
gospodarczy

Otoczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe
Nie wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach
2007-2013 (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności).
Niskie tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (poniżej 5% rocznie).
Wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz
oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych.
Wzrastająca skala i zakres zadań samorządu gminnego bez zagwarantowania odpowiednich
środków finansowych z budżetu państwa – powoduje to wzrost dopłat z budżetów gmin do
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zadań, które winny być finansowane z budżetu państwa (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc
społeczna).
Brak systemowej pomocy państwa dla rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rozwoju
przetwórstwa rolno-spożywczego.
Brak aktywnej polityki państwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, w tym
pozarolniczych na terenach wiejskich, a tym samym przeciwdziałania bezrobociu. Zbyt małe
środki z budżetu państwa na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim - pauperyzacja osób i
rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.
Zwiększanie się rozmiarów przestępczości i innych przejawów patologii społecznej przy
jednoczesnym utrzymywaniu poziomu nie dofinansowania służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Pożarna) oraz wymiaru sprawiedliwości (sądy i
prokuratura). W społecznym odczuciu występuje obecnie duże zagrożenie bezpieczeństwa
publicznego. Dotyczy to zarówno przestępczości wobec osób i rodzin, jak i ich mienia.
Spadek nakładów finansowych na oświatę i wychowanie w budżecie państwa. I tak, w 1998
roku - 3,22%, w 1999 roku (roku rozpoczęcia reformy) - 3,16%, zaś w 2005 roku - 2,71%.
Natomiast według UNESCO nakłady na oświatę powinny kształtować się na poziomie 5,2%
produktu krajowego brutto, a nakłady w granicach 4% to niezbędne minimum. Ta sytuacja
doprowadziła w konsekwencji do trudnej sytuacji w oświacie, co odbija się negatywnie
zarówno na warunkach materialnych (baza lokalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem), jak
i poziomie nauczania. Spadek realnej wartości subwencji oświatowej powoduje konieczność
coraz większego dofinansowywania oświaty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Pogorszenie dostępności do świadczeń medycznych w odczuciu społecznym, zwłaszcza
usług o charakterze specjalistycznym (wizyty u lekarzy specjalistów, specjalistyczne badania
diagnostyczne, pomoc szpitalna). Jest to wynikiem ustalenia zbyt niskiej stawki na
ubezpieczenia zdrowotne.
Zbyt małe środki finansowe z budżetu państwa na zabezpieczenie potrzeb ludności w
zakresie pomocy społecznej.
Utrzymujące się bardzo niskie nakłady finansowe na mieszkalnictwo w budżecie państwa
(obecnie zaledwie 0,38% Produktu Krajowego Brutto - udział ten winien wynosić ok. 1,5-
2%).
Niski poziom nakładów finansowych na budowę i modernizację dróg kołowych (krajowych,
wojewódzkich), co przy dynamicznym rozwoju motoryzacji powodować będzie stałe
pogarszanie się warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pogarszająca się kondycja finansowa PKP - likwidacja niektórych połączeń, zmniejszenie
częstotliwości kursowania pociągów na istniejących trasach.
Brak aktywnej polityki regionalnej na szczeblu centralnym uwzględniającej zarówno
decydujące dla długofalowego rozwoju kraju wymogi zwiększania efektywności
gospodarowania, jak i wymogi polityki społecznej państwa. Założeniem tej ostatniej winno
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być dążenie do zapewnienia „równych szans życiowych” obywatelom żyjącym w
zróżnicowanych przestrzennie warunkach społeczno-gospodarczych.

Otoczenie wojewódzkie i powiatowe
Utrzymywanie się znaczących dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i
poziomie życia ludności pomiędzy poszczególnymi obszarami województwa
mazowieckiego.
Wchodzenie w wiek produkcyjny licznych nowych roczników młodzieży w województwie
mazowieckim, co przy braku nowych miejsc pracy będzie powodować dalszy wzrost
rozmiarów bezrobocia.
Odpływ najbardziej aktywnych, młodych i wykwalifikowanych osób  z małych miast i
obszarów wiejskich (tzw. „wysysające” oddziaływanie  miast, zwłaszcza dużych).
Wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie mazowieckim ludności
wiejskiej, co świadczy o ogromie problemów wsi i stwarza groźbę marginalizacji i
pauperyzacji jej mieszkańców.
Bezrobocie, w tym „ukryte” na terenach wiejskich w powiecie sokołowskim.
Brak dostatecznej liczby nowych miejsc pracy, w tym dla absolwentów szkół w powiecie
sokołowskim.
Niedostateczne środki finansowe będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w
Sokołowie Podlaskim na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu (aktywizacja
zawodowa absolwentów, pożyczki dla bezrobotnych, kursy i szkolenia).
Zły stan techniczny dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna na terenie powiatu sokołowskiego w
zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, gazyfikacji,
elektroenergetyki.
Słaba jakość gleb na terenie powiatu sokołowskiego.
Niewielka ilość zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie powiatu
sokołowskiego.
Brak promocji powiatu sokołowskiego.
Niedostatek inwestorów na terenie powiatu sokołowskiego.
Brak należytych kontaktów, współpracy i współdziałania pomiędzy gminami, starostwem
powiatowym i sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

 Przeprowadzona analiza zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy Sokołów Podlaski
umożliwiła zidentyfikowanie kluczowych szans i zagrożeń, które mają obecnie lub mogą
mieć w przyszłości wpływ na skalę i tempo jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Nie ulega wątpliwości, że skuteczne rozwiązywanie szeregu problemów społecznych,
gospodarczych, infrastrukturalnych i ekologicznych występujących obecnie na terenie Gminy
Sokołów Podlaski w dużej mierze warunkowane będzie rozwiązaniami systemowymi na
szczeblu państwa (ustrojowo-prawnymi i finansowymi, w tym wspierającymi rozwój
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego), koniunkturą gospodarczą, rozwojem handlu
zagranicznego, kondycją budżetu państwa i stopniem wykorzystania pomocy finansowej Unii
Europejskiej oraz wysokością dopłat rolniczych.
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2. WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU - OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

 Oprócz uwarunkowań zewnętrznych zasadniczy wpływ na skalę i tempo zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski będą miały lokalne źródła, tj. jej
walory i zasoby. Tworzą one uwarunkowania wewnętrzne (aktualne i przewidywane w
przyszłości)  w  postaci  zestawu  silnych  i  słabych  stron  Gminy.  Ich  enumeracja  jest  swoistą
„samooceną”, osiągniętego dotąd poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza
silnych i słabych stron wskazuje na potencjał rozwojowy Gminy. Uwarunkowania
wewnętrzne rozwoju Gminy Sokołów Podlaski w kategoriach jej silnych i słabych stron
przedstawiają się następująco:

SILNE STRONY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

(czynniki stymulujące i wspierające dalszy
rozwój społeczno-gospodarczy)

SŁABE STRONY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

(czynniki ograniczające i hamujące dalszy
rozwój społeczno-gospodarczy)

Korzystne połączenia komunikacyjne gminy z
otoczeniem - przez jej teren przebiegają dwie
drogi krajowe (Nr 62 i Nr 63) oraz droga
wojewódzka Nr  637.

Postępujący spadek liczby mieszkańców
gminy - w latach 2000-2005 ludność
zmniejszyła się z 6592 do 6569 osób.
Powodem tego stanu rzeczy jest spadek
przyrostu naturalnego i emigracja ludzi
młodych w poszukiwaniu pracy. Starzenie się
mieszkańców - wzrasta odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym.

Sąsiedztwo Miasta Sokołów Podlaski, które
jest miejscem pracy oraz korzystania z usług
oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych dla
mieszkańców Gminy.

Duża liczba miejscowości (38). Dziesięć z
nich liczy mniej niż 100 mieszkańców, co
powoduje dodatkowe trudności w ich
wyposażeniu w urządzenia infrastrukturalne -
zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej,
oczyszczalnie ścieków (wysokie koszty
budowy i eksploatacji w przeliczeniu na 1
mieszkańca).

Współpraca partnerska z  gminą Gartow  w
Niemczech.

Znaczne rozmiary bezrobocia - w lutym 2007
roku liczba bezrobotnych wynosiła 306, z tego
139 kobiet i 167 mężczyzn. Stopa bezrobocia
kształtuje się na poziomie 16% (średnia dla
Polski 13%). „Ukryte”  bezrobocie  w
gospodarstwach rolnych. Brak pozarolniczych
miejsc pracy.

Dobra współpraca z Władzami Miasta
Sokołów Podlaski.

Zbyt mały budżet gminy, uniemożliwiający
prowadzenie zbyt wielu inwestycji.
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Aktywnie działające Ochotnicze Straże
Pożarne, w tym dwie włączone są do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Struktura wiekowa lasów jest korzystna i ma
pozytywny wpływ na funkcjonowanie
środowiska leśnego jako ekosystemów -
przeważają drzewostany IV klasy wieku (61-
80 lat).

Stosunkowo niska lesistość gminy - lasy
stanowią 18.6% ogólnej jej powierzchni
(średnia krajowa 28%). Znaczne jest
rozdrobnienie lasów.

Dobry stan zdrowotności lasów. Zaśmiecanie lasów - liczne „dzikie”
wysypiska śmieci.

Niewielkie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego.

Brak powszechnych nawyków i podstaw
proekologicznych wśród mieszkańców

Niski poziom chemizacji rolnictwa. Duża ilość wyrobów zawierających azbest
zainstalowanych w obiektach budowlanych
(dachy domów i budynków gospodarskich
kryte eternitem).

Brak przemysłu degradującego środowisko. Degradacja małych zbiorników wodnych na
obszarach użytkowanych rolniczo.

Korzystne warunki dla wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (biomasa) oraz
rosnące zainteresowanie inwestycjami w tym
zakresie.

Niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych
ścieków z gospodarstw domowych do rowów
melioracyjnych, przydrożnych i do ziemi, co
powoduje zanieczyszczenie i eutrofizację wód
powierzchniowych. Ponieważ na znacznej
części terenu gminy brak jest trudno
przepuszczalnej warstwy izolującej wody
pierwszego poziomu wodonośnego przed
degradacją z zewnątrz ta sytuacja sprawia, że
wody te są  zanieczyszczone chemicznie i
bakteriologicznie.
Mała retencja wód w zlewniach.

GOSPODARKA LOKALNA GOSPODARKA LOKALNA
Relatywnie dobre warunki przyrodniczo-
glebowe (wskaźnik bonitacyjny gleb gminy
wynosi 0,98 - średnia dla powiatu
sokołowskiego 0,9). Największa powierzchnię
zajmują gleby kompleksu żytniego bardzo
dobrego (35% ogółu gruntów ornych),
pszennego dobrego (21%) i żytniego dobrego
(15%). Duży procent zmeliorowanych
gruntów.

Zdecydowana większość gospodarstw rolnych
prowadzi wyłącznie działalność rolniczą
(81%). Tylko 11% zajmuje się prowadzeniem
zarówno działalności rolniczej i pozarolniczej
z zakresu handlu, działalności rękodzielniczej,
budownictwa i transportu .

Korzystne  warunki  dla  rozwoju  rolnictwa
ekologicznego.

Niewielka liczba dużych podmiotów
gospodarczych, dających zatrudnienie
większej liczbie pracowników.
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Występują złoża surowców mineralnych
(kruszyw) - piaski, żwiry, mułki, iły, gliny,

Brak przemysłu przetwórstwa rolno-
spożywczego.

Na terenie gminy znajduje się Zakład
Przetwórstwa Owoców „LENEX” Spółka z
o.o. w Bachorzy oraz Wytwórnia
Koncentratów Paszowych i Młyn w
Grochowie, Zakład Przetwórstwa Rolnego
LRM  -  Franciszek Komorowski, Zakład
Produkcyjno-Usługowy OSTEL.

Tradycyjne rolnictwo. Rozdrobnienie
gospodarstw rolnych (przeważają
gospodarstwa do 10 ha). Niewielki potencjał
produkcyjny. Nie doinwestowanie części
gospodarstw rolnych.

Na terenie gminy funkcjonuje ok. 300 małych
podmiotów gospodarczych, które prowadzą
działalność m.in. w sferze: handlu
obwoźnego, usług budowlano-remontowych,
usług transportowych i stolarskich, mechaniki
pojazdowej, handlu używanymi samochodami
i przechowywania płodów rolnych.

Trudności ze zbytem produktów rolnych.
Niska opłacalność produkcji rolniczej. Brak
kooperacji wśród rolników.

Funkcjonowanie stadniny koni we wsi
Przeździatka - Kolonia.

Brak gospodarstw agroturystycznych. Nikłe
zainteresowanie ich powstawaniem.
Niski poziom przedsiębiorczości wśród
mieszkańców.

OŚWIATA OŚWIATA
Opracowanie i uchwalenie w 2007 roku
dokumentu pt. Polityka oświatowa w Gminie
Sokołów Podlaski na lata 2007-2010.

Duże koszty związane z utrzymaniem
gminnych placówek oświatowych - zbyt duża
ich liczba.

Kadra nauczycielska posiada wysokie
kwalifikacje zawodowe. Większość z nich
bierze udział w kształceniu ustawicznym.

Cztery spośród pięciu placówek oświatowych
wymaga kosztownych remontów.

Wszystkie Zespoły Oświatowe funkcjonujące
na terenie gminy wyposażone są w pracownie
komputerowe.

Brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży w czasie wolnym od nauki.

We wszystkich Zespołach Oświatowych
aktywnie działają organizacje i koła
uczniowskie.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC
SPOŁECZNA

OCHRONA ZDROWIA I POMOC
SPOŁECZNA

Dobre rozpoznanie problemów mieszkańców
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szeroki zakres pomocy społecznej
realizowanej na rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.

Brak systemowego podejścia do pomocy
rodzinie. Brak na terenie gminy poradni
specjalistycznych, takich jak: poradnia
odwykowa i rodzinna.

Dobrze przygotowana kadra Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bardzo ograniczone środki finansowe na
pomoc społeczną.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i funkcjonowanie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Złe warunki lokalowe Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
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Zadowalający poziom podstawowej opieki
medycznej - mieszkańcy korzystają z usług
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerwonce,
Punktu Lekarskiego w Skibniewie,
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Omega” w Sokołowie Podlaskim.

Brak organizacji pozarządowych na terenie
gminy. Małe zaangażowanie mieszkańców w
działalność społeczną. Trudności w
zorganizowaniu wolontariatu.

Lecznictwo szpitalne oraz usługi pogotowania
ratunkowego realizowane są w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim.

Niska świadomość mieszkańców części
mieszkańców i brak wiary w możliwość
skutecznego rozwiązania swoich problemów
życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
systematycznie prowadzi monitoring potrzeb
oraz współpracuje ze wszystkimi podmiotami
działającymi w sferze pomocy społecznej.
Przy GOPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjny
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.

Ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok.
7% ogółu mieszkańców gminy (głównie
posiłki, zasiłki celowe, ubranie, usługi
opiekuńcze).

Funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego dla osób starszych we wsi
Ząbków (kol. Ząbków).

KULTURA, SPORT I REKREACJA KULTURA, SPORT I REKREACJA
Występowanie zabytkowych obiektów -
budownictwo sakralne, zespoły dworsko-
pałacowe oraz wiejskie budownictwo
drewniane - np.  Kościół Parafialny  p.w.  Św.
Wojciecha w Skibniewie-Podawcach, Kościół
Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w
Czerwonce, Zespół dworsko-parkowy  w
Bachorzy.

Brak zaplecza rekreacyjno-sportowego
(boiska, sala gimnastyczne przy szkołach).

Tradycje historyczne związane z Powstaniem
Styczniowym.

Zaniedbane, w większości przypadków,
świetlice wiejskiej. Brak klubów
młodzieżowych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Dobra jakość wody pitnej dostarczanej siecią
wodociągową.

Brak systemu kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków (gminnych i
przydomowych) - powoduje to
zanieczyszczanie wód podziemnych i cieków
wodnych.
Brak kompleksowego systemu segregacji,
unieszkodliwiania, składowania i
zagospodarowania odpadów stałych.
Zły stan techniczny dróg powiatowych i
gminnych  -  znaczna  część dróg kwalifikuje
się do kosztownych remontów i napraw.
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Niedobory w zakresie chodników, oświetlenia
ulicznego i urządzeń bezpieczeństwa
pieszych,  rowerzystów  i  ruchu  kołowego  na
drogach powiatowych i gminnych.
Braki w zatokach autobusowych.
Brak gazyfikacji gminy (sieci gazu
przewodowego).
Zły stan technicznych sieci elektro-
energetycznych powodujący przerwy w
dostawie prądu, spadki napięcia.
Brak dostępu do innych operatorów
telekomunikacyjnych - funkcjonuje tylko
jeden operator „Telefonia Podlaska”.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
MIESZKAŃCÓW

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
MIESZKAŃCÓW

Dobrze przygotowani kadra pracująca w
Urzędzie Gminy.

Trudne warunki lokalowe Urzędu Gminy.

Brak Gminnego Centrum Informacji  nt.
możliwości wykorzystania przez
mieszkańców środków pomocowych Unii
Europejskiej.
Brak wieloletnich planów inwestycyjnych i
finansowych gminy.

 Biorąc powyższe wyniki analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych Gminy
Sokołów Podlaski, jej władze stanowiące i wykonawcze swą działalność będą koncentrować
na dwóch rodzajach postępowania, a mianowicie:
§ zorientowanego na świat zewnętrzny (otoczenie Gminy), poszukując w nim szans

(sposobności) i unikając zagrożeń rozwojowych Innymi słowy chodzi tu z jednej strony o
maksymalne wykorzystywanie pojawiających się szans rozwojowych, z drugiej zaś -
minimalizowanie negatywnych oddziaływań (zagrożeń) - jest to swoista "ochrona" przed
niesprzyjającym otoczeniem.

§ zorientowanego na zasoby wewnętrzne, czyli zasoby własne Gminy (społeczne,
gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne, ekologiczne, finansowe i kadrowe), które z
jednej strony wpływają na środowisko życia i pracy obecnych mieszkańców oraz
funkcjonowania zlokalizowanych już podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś strony
determinują poziom jej atrakcyjności lokalizacyjnej dla potencjalnych mieszkańców i
podmiotów gospodarczych w przyszłości. Chodzi tu o dalsze umacnianie silnych stron
oraz o eliminowanie słabych stron Gminy Sokołów Podlaski.
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3.  PROBLEMY WYMAGAJĄCE PODJĘCIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

 Podstawą do formułowania strategicznych problemów rozwojowych Gminy Sokołów
Podlaski są wyniki przeprowadzonej analizy uwarunkowań, a zwłaszcza identyfikacja
zagrożeń rozwojowych, tkwiących w otoczeniu oraz słabych stron. Wychodząc od definicji
problemu, jako „zadania danego do rozwiązania (wykonania)” wskazano na te, które
powodują obecnie lub powodować będą w przyszłości powstawanie barier rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy, a w konsekwencji rzutować będą na środowisko życia i
pracy mieszkańców oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Są to określone
uciążliwości, których usunięcie lub, co najmniej złagodzenie ich negatywnych skutków
wymaga podjęcia określonych działań naprawczych (w wielu przypadkach
długookresowych). Efektem takiego podejścia było zdefiniowanie głównych problemów
rozwojowych Gminy Sokołów Podlaski, których enumerację prezentuje poniższe zestawienie.

KATALOG GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

(problemy wymagające podjęcia działań naprawczych)

Tradycyjne rolnictwo charakteryzujące się rozdrobnieniem gospodarstw rolnych (przeważają
gospodarstwa do 10 ha), niewielkim potencjałem produkcyjnym i znacznym
niedoinwestowaniem znacznej części gospodarstw rolnych oraz brakiem kooperacji wśród
rolników.
Trudności ze zbytem produktów rolnych oraz niska opłacalność produkcji rolniczej.
Niedobory w zakresie oczyszczania ścieków - sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie
ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Brak zorganizowanego systemu segregacji, składowania i utylizacji odpadów stałych.
Zły stan techniczny dróg powiatowych i ich poboczy, braki w urządzeniach zwiększających
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego.
Nieutwardzone drogi gminne, niedobory w wyposażeniu w chodniki, oświetlenie uliczne,
urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego, brak
ścieżek rowerowych.
Trudne warunki lokalowe niektórych Ochotniczych Straży Pożarnych, braki w zbiornikach
przeciwpożarowych.
Brak placówek upowszechniania kultury lub zły stan techniczny istniejących (świetlice
wiejskie).
Trudne warunki lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bariery architektoniczne
dla osób niepełnosprawnych.
Niedobory w zakresie obiektów sportowych (sale gimnastyczne, boiska sportowe).
Zły stan techniczny sieci elektroenergetycznych (awaryjność, spadki napięcia, przerwy w
dostawach).
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Brak gazu sieciowego.
Trudne warunki lokalowe urzędu gminy.
Brak programu promocji gminy.

 Zdefiniowane główne problemy rozwojowe Gminy Sokołów Podlaski stanowią podstawę
do formułowania celów rozwoju (strategicznych i operacyjnych), a także określenia
strategicznych obszarów działań realizacyjnych.

4.  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO PODSTAWA GOSPODAROWANIA

 Istotą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie trwałej poprawy środowiska życia
współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji między
rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem środowiska przyrodniczego. Przyjmuje on za
swoją podstawę założenie, że poprawa, a co najmniej niepogarszanie stanu środowiska
przyrodniczego, winny być jednym z podstawowych czynników warunkujących poprawę
środowiska życia i pracy człowieka. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczne
jest, aby ochrona środowiska przyrodniczego stanowiła nieodłączną część procesów rozwoju
społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego, a także aby nie była
rozpatrywana w oderwaniu od nich. Innymi słowy, zrównoważony rozwój to nadanie
postępowi cywilizacyjnemu kierunku zachowującego w sposób trwały zasoby i walory
środowiska przyrodniczego oraz czynna jego ochrona. Na zrównoważony rozwój składają się
cztery podstawowe elementy:
§ planowanie dla przyszłości, czyli rozwiązując dzisiejsze problemy nie zapominajmy o

przyszłych pokoleniach i jego potrzebach,
§ planowanie dla środowiska życia i pracy człowieka, obejmującego zarówno elementy

przyrodnicze, jak i antropogeniczne (wytworzone przez człowieka),
§ zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów przyrodniczych obecnych i przyszłych

pokoleń,
§ szeroki udział różnych grup społecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących

kierunków i tempa procesów rozwojowych.
 Wprowadzane od kilku lat w Polsce przepisy prawa tworzą warunki dla urzeczywistniania
zasady zrównoważonego rozwoju, co znalazło swój wyraz w zapisach Konstytucji RP z 2
kwietnia 1997 roku2, jak też w ustawach: prawo ochrony środowiska3 oraz  o planowaniu i

2 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju; Art. 74 ust. 1. Władze publiczne prowadzą
politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom; Art. 74 ust. 2.
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych; Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan
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zagospodarowaniu przestrzennym4.  Wprowadzanie  w  życie  tej  zasady  wynika  także  z
zobowiązań międzynarodowych. Polska podpisała w 1992 roku Deklarację z Rio de Janeiro
oraz Agendę 21 określające prawa i obowiązki państw w procesie realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju oraz zestaw zaleceń dla działań na rzecz jej urzeczywistnienia.
Także podpisany przez Polskę w 1991 roku Układ Stowarzyszeniowy z WE zawiera zapis, że
“polityka realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski powinna kierować się zasadą
zrównoważonego rozwoju”.
 Należy podkreślić, że we wspólnej polityce ochrony środowiska Unii Europejskiej
największy nacisk kładzie się obecnie na zrównoważony rozwój uwzględniający potrzeby
obecnego i przyszłych pokoleń. Zakłada ona osiągnięcie następujących celów:
§ zachowanie i wzrost jakości życia,
§ racjonalizację zakresu i charakteru produkcji oraz konsumpcji energii,
§ zachowanie, ochronę i poprawę środowiska naturalnego (ochrona dziedzictwa

przyrodniczego, unikanie wyrządzania trwałych szkód w środowisku, zapobieganie
zanieczyszczeniom i szkodom oraz ich ograniczanie),

§ zmianę nawyków konsumpcyjnych obywateli w kierunku proekologicznej konsumpcji,
§ zapewnienie ciągłego dostępu do surowców naturalnych, rozważne i racjonalne ich

wykorzystanie oraz optymalne gospodarowanie i właściwe zagospodarowanie odpadów
(recykling),

§ edukację ekologiczną obywateli, skutkującą wzrostem ich świadomości ekologicznej, a w
konsekwencji zwiększeniem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

 Cele te są zaadresowane do wszystkich podmiotów, tj. władz publicznych wszystkich
szczebli, wszystkich podmiotów gospodarczych (publicznych i prywatnych), organizacji
społecznych i ogółu obywateli. Ich realizacja powinna odbywać się drogą uzyskania
wysokiego poziomu ochrony środowiska z zastosowaniem działań zapobiegawczych, pilnego
naprawiania szkód u źródeł ich powstawania oraz ponoszenia kosztów zanieczyszczeń przez
sprawcę (zasada „zanieczyszczający płaci”).
 Prawo Wspólnoty Europejskiej uznało zasadę „zrównoważonego rozwoju” jako
podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny oraz zagospodarowanie
przestrzenne. Oparta na niej ochrona środowiska musi być uwzględniana we wszystkich
sferach aktywności wspólnotowej i na wszystkich etapach działań na rzecz rozwoju, tj.
planowania i realizacji oraz monitorowania i kontroli.

środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej
odpowiedzialności określa ustawa.
3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm).
4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717).
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 Biorąc powyższe pod uwagę, władze Gminy Sokołów Podlaski przy formułowaniu celów
rozwoju i zadań realizacyjnych  kierowały się konstytucyjną zasadą zrównoważonego
rozwoju. Ta zasada będzie również podstawą działań realizacyjnych. Wdrażanie tej zasady
musi dokonywać się przy respektowaniu realiów społecznych i ekonomicznych, w tym
finansowych. Stąd też w najbliższych kilkunastu latach zasadne staje się zlikwidowanie
najbardziej palących problemów ekologicznych. Chodzi tu przede wszystkim o:
§ znaczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego (osiągnięcie norm ekologicznych

obowiązujących w Unii Europejskiej),
§ ochronę cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,
§ zmiany procesów produkcyjnych, w tym w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym

(nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie),
§ minimalizację zużycia surowców naturalnych i emisji zanieczyszczeń oraz recykling,
§ rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków,
czyli o ekologizację procesów rozwojowych w Gminie Sokołów Podlaski, tj. powszechne
uwzględnianie uwarunkowań środowiska przyrodniczego w sterowaniu procesami rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz zagospodarowaniu przestrzeni w stopniu społecznie,
technicznie i ekonomicznie (możliwości sfinansowania przedsięwzięć proekologicznych)
realistycznym.
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CZĘŚĆ III
CELE ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

1.  ZASADY FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU

 Celowość, realność, systematyczność i otwartość na społeczność lokalną działań Władz
Gminy Sokołów Podlaski na rzecz tworzenia jak najlepszego środowiska życia i pracy dla jej
mieszkańców składają się łącznie na wspólną cechę planowości podejmowanych działań.
Dotyczy to zarówno działań o charakterze krótkookresowym (rocznym), średniookresowym
(kadencyjnym), jak i długookresowym (perspektywicznym, obejmującym kilka następnych
kadencji władz samorządowych). Z kolei, głównym warunkiem urzeczywistnienia
sformułowanych celów rozwoju Gminy Sokołów Podlaski jest zabezpieczenie odpowiednich
środków organizacyjnych, kadrowych, technicznych i finansowych. Takie postępowanie jest
zgodne z zasadą racjonalnego gospodarowania, a także jest podstawą do wdrażania w życie
zasad: zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej.
 Formułowanie celów rozwoju Gminy Sokołów Podlaski podporządkowano następującym
generalnym przesłankom:
§ Cele wskazują strategiczne (główne) kierunki rozwoju Gminy,
§ Cele wyznaczają zakres (ramy) strategicznych programów i projektów (zadań)

realizacyjnych,
§ Cele wpływają na koncentrację zasobów (przede wszystkim finansowych) na realizację

określonego zestawu programów i projektów (zadań) realizacyjnych,
§ Cele pomagają w monitorowaniu i kontroli realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz

ocenie osiąganych efektów realizacyjnych.
 Biorąc powyższe pod uwagę, sformułowano katalog celów rozwoju Gminy Sokołów
Podlaski, który składa się z:
§ Generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju), wyrażającego syntetyczną deklarację

intencji Władz Gminy Sokołów Podlaski, jaka stała u podstaw formułowania Strategii.
Określa on zasadnicze kierunki jej dalszego rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy
zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego długookresowego działania”.
Umożliwia on skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych na określonej
wiązce celów i przedsięwzięć (zadań) realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy
to zestaw względnie trwałych dążeń Władz Gminy Sokołów Podlaski, na które powinny
być przede wszystkim zorientowane działania realizacyjne.

§ Celów strategicznych, będących konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji
rozwoju). Wskazują one priorytetowe obszary (dziedziny) zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski.
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2.  PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU

 Ogólnie rzecz biorąc, cele rozwoju Gminy Sokołów Podlaski, sformułowane poniżej,
wynikają z następujących podstawowych merytorycznych przesłanek:
po pierwsze - wykorzystania szans rozwojowych, wynikających z faktu korzystnego
położenia Gminy na skrzyżowaniu dróg krajowych (Nr 62 i Nr 63), w obszarze „Zielonych
Płuc Polski”, a także w sąsiedztwie cennych ekologicznie terenów (rzeka Bug, Nadburzański
Park Krajobrazowy, Nadburzański Obszar Chronionego Krajobrazu),
po drugie - wzmacniania oraz pełnego wykorzystania dla dalszego rozwoju Gminy obecnie
występujących pozytywnych zjawisk, tendencji i procesów społeczno-gospodarczych, czyli
jej silnych stron,
po trzecie - konieczności eliminowania słabych stron Gminy, lub chociaż łagodzenia ich
negatywnych skutków dla mieszkańców, gospodarki lokalnej i środowiska przyrodniczego w
postaci zapóźnień, barier i ograniczeń rozwojowych, czyli likwidacji, bądź ograniczenia
negatywnych skutków jej słabych stron,
po czwarte - konieczności tworzenia warunków (podstaw) dla zaspokajania różnorodnych
potrzeb społecznych i gospodarczych w przyszłości,
po piąte - konieczności systematycznej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego
rozwoju Gminy oraz zasad: partycypacji społecznej i racjonalnego gospodarowania,
po szóste - możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej na współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy, zwłaszcza w
sferze infrastruktury technicznej, w tym służącej ochronie środowiska przyrodniczego.

Przy formułowaniu celów rozwoju Gminy Sokołów Podlaski uwzględniono także
ustalenia zawarte w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i
województwa mazowieckiego oraz powiatu sokołowskiego (wymieniono je szczegółowo
we Wprowadzeniu).
 Formułując cele rozwoju wskazano na konieczność podtrzymywania oraz umacniania
dotychczasowych funkcji (rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, podstawowe usługi
społeczne i usługi infrastruktury technicznej) Gminy Sokołów Podlaski. Działania w tym
zakresie winny zmierzać do:
§ tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego Gminy, w tym

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, powstawania nowych pozarolniczych
miejsc pracy oraz wzrostu przedsiębiorczości jej mieszkańców,

§ wzrostu atrakcyjności osadniczej i turystycznej Gminy,
§ jakościowych zmian w poziomie życia mieszkańców Gminy (usługi społeczne,

infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo publiczne),
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§ harmonijnego łączenia wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego z rozwojem społeczno-gospodarczym - realizacja zasady zrównoważonego
rozwoju,

§ umacniania poczucia więzi społecznych i tożsamości lokalnej, „lokalnego patriotyzmu”,
oraz aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych,

§ zapewnienia sprawnych powiązań komunikacją drogową i publiczną z otoczeniem, a
także zmodernizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z urządzeniami zapewniającymi
maksymalne bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców,

§ zapewnienia jak najlepszego stanu finansów lokalnych (budżet Gminy) i proinwestycyjną
politykę finansową - realizacja zasady racjonalnego gospodarowania,

§ rozwoju partnerskiej współpracy z zagranicznymi jednostkami samorządami
terytorialnego, a także aktywnej współpracy z władzami powiatu sokołowskiego i
poszczególnych gmin wchodzących w jego skład oraz władzami samorządowymi
województwa mazowieckiego przy rozwiązywaniu wspólnych problemów dla dobra i
pomyślności mieszkańców Gminy,

§ rozwoju partnerskiej współpracy Władz Gminy Sokołów Podlaski z mieszkańcami i ich
reprezentantami oraz przedsiębiorcami funkcjonującymi na jej terenie przy
rozwiązywaniu wspólnych problemów dla dobra i pomyślności mieszkańców - realizacja
zasady partycypacji społecznej,

§ aktywnej promocji walorów i zasobów Gminy jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego
do zamieszkania, inwestowania oraz spędzania czasu wolnego.

3.  GENERALNY CEL KIERUNKOWY I CELE STRATEGICZNE

Generalny cel kierunkowy (misja rozwoju) Gminy Sokołów Podlaski:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

ZAPEWNIAJĄCY STAŁĄ POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA I PRACY

MIESZKAŃCÓW ORAZ TWORZĄCY KORZYSTNE WARUNKI DLA

FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, A TAKŻE

CHRONIĄCY ZASOBY PRZYRODNICZE I KULTUROWE
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Strategiczne cele rozwoju Gminy Sokołów Podlaski:

Cel 1 - Sfera społeczna

STAŁA POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH,
ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I
DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ TROSKA O
ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Cel 2 - Sfera gospodarcza

TWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH PODSTAW DLA TRWAŁEGO
ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROLNICTWA I
PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO ORAZ POWSTAWANIA
POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY

Cel 3 - Sfera infrastrukturalno-ekologiczna

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ OSIĄGNIĘCIE EUROPEJSKICH STANDARDÓW STANU
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

 Sformułowany powyżej generalny cel kierunkowy, a także strategiczne cele rozwoju
stanowią syntetyczną deklarację intencji Władz Gminy Sokołów Podlaski, co do kierunków
przyszłego jej rozwoju. Cele strategiczne są równorzędne względem siebie, stąd też ich
uszeregowanie spełnia jedynie funkcję porządkującą.
 Sformułowane powyżej strategiczne cele rozwoju Sokołów Podlaski wyznaczają główne
kierunki jej dalszego rozwoju. Dotyczą one następujących strategicznych dziedzin jej
funkcjonowania i rozwoju, a mianowicie:

Sfera społeczna (cel strategiczny C1)
 Skala i tempo zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców będą w przyszłości w
bezpośrednim stopniu zależne od zasobności budżetu Gminy Sokołów Podlaski. Im wyższe
dochody będzie ona osiągać i/lub więcej pozyskać zewnętrznych środków finansowych, w
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tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej, tym więcej nakładów finansowych będzie
mogło przeznaczać na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Realizacja celu
strategicznego C1 polegać będzie na jak najlepszym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
społecznych w sferze: edukacji, pomocy społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz
poprawie stanu bezpieczeństwa publicznego. Są to z punktu widzenia warunków życia
mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski.
 Niezwykle ważną sprawą jest także tworzenie jak najlepszych warunków
organizacyjnych, kadrowych i finansowych dla działań zmierzających do umacniania
integracji mieszkańców i kreowania tożsamości lokalnej (lokalnego patriotyzmu oraz
aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych.

Sfera gospodarcza (cel strategiczny C2)
 Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania się
rozmiarów bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców, a także wzrostu dochodów
budżetu Gminy Sokołów Podlaski, co w konsekwencji umożliwi przeznaczanie coraz
większych środków finansowych na zaspokojenie potrzeb społecznych. Innymi słowy, rozwój
gospodarczy zwiększać będzie bazę dochodową zarówno mieszkańców, jak i budżetu Gminy.
Niestety, skala i tempo rozwoju gospodarki lokalnej, w tym rolnictwa i przetwórstwa rolno-
spożywczego zależne są przede wszystkim od czynników i uwarunkowań leżących poza
Gminą, na które nie ma ona praktycznie żadnego bezpośredniego wpływu. Z kolei,
potencjalny inwestor przy wyborze konkretnej lokalizacji (gminy) dla swojej działalności
gospodarczej kieruje się następującymi przesłankami:
§ wolne tereny, budynki i obiekty do zagospodarowania, koszty ich pozyskania oraz

wysokość podatków od nieruchomości,
§ dostęp i niezawodność funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz

wysokość taryf opłat za korzystanie z ich usług,
§ zasoby pracy i ich struktura wg poziomu wykształcenia i poziomu kwalifikacji

zawodowych,
§ wielkość i struktura lokalnego rynku zbytu towarów i usług,
§ lokalny klimat sprzyjający rozwojowi działalności gospodarczej, tworzony przez władze

gminy oraz sprawność funkcjonowania administracji samorządowej,
§ poziom rozwoju tzw. otoczenia biznesu (banki, instytucje ubezpieczeniowe, biura

doradztwa prawnego i podatkowego, biura rachunkowe, fundacje lub agencje wspierania
inicjatyw lokalnych),

§ stan bezpieczeństwa publicznego, warunki zamieszkania i spędzania czasu wolnego.
 Stąd też, realizacja celu strategicznego C2 polegać będzie na tworzeniu jak najlepszych
podstaw dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, powstawania nowych
pozarolniczych miejsc pracy, osiedlania się nowych mieszkańców i pobytu turystów. Rozwój
gospodarczy Gminy Sokołów Podlaski będzie podporządkowany wymogom ochrony
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środowiska przyrodniczego, a więc będzie zgodny z konstytucyjną zasadą zrównoważonego
rozwoju.

Sfera infrastrukturalno-ekologiczna C3)
 Ochrona zasobów przyrodniczych przed zabudową i degradacją oraz poprawa stanu
środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia
mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski. Aby osiągnąć standardy europejskie w zakresie
stanu czystości środowiska przyrodniczego należy prowadzić skuteczne działania na rzecz:
§ ochrony zasobów przyrodniczych przed ich zabudową i degradacją),
§ likwidacji niedoborów w zakresie urządzeń inżynieryjnych służących jego ochronie,
§ ekologizacji produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego,
§ przejścia na proekologiczne nośniki pozyskiwania energii (gaz, elektryczność, źródła

odnawialne),
§ powiększania powierzchni urządzonych terenów zieleni,
§ zorganizowania selektywnej zbiórki oraz bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów

stałych,
§ oszczędnej gospodarki terenami, zwłaszcza inwestycyjnymi oraz ich racjonalnego

zagospodarowania,
§ większej intensywności wykorzystania terenów już uzbrojonych w infrastrukturę

techniczną lub o relatywnie niskim koszcie ich uzbrojenia, zaś ograniczyć ekspansję
budownictwa mieszkaniowego i produkcyjno-usługowego na nowe nieuzbrojone tereny
(takie postępowanie przyczyni się w konsekwencji  do ograniczania nakładów
finansowych z budżetu Gminy na nową infrastrukturę techniczną, zaś zaoszczędzone w
ten sposób środki finansowe będzie można przeznaczyć na rozwiązanie innych ważnych
problemów).

 Należy również kontynuować działania na rzecz rozwoju i modernizacji systemu
transportowego wewnątrzgminnego i jego powiązań z otoczeniem (drogi kołowe,
komunikacja publiczna, ścieżki rowerowe, urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa i
płynności ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów). Będzie to sprzyjać poprawie
warunków życia mieszkańców, funkcjonowaniu istniejących podmiotów gospodarczych i
poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a także przyczyni się - poprzez lepszą dostępność
komunikacyjną -  do wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy dla nowych mieszkańców,
inwestorów i turystów.

 Z przyjętych strategicznych celów rozwoju wynika, że deklarowaną intencją Władz
Gminy Sokołów Podlaski jest dążenie do tego, aby stawała się ona w coraz większym
stopniu gminą przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną oraz bezpieczną, a także
potrafiącą sprostać wymogom integracji z Unią Europejską.
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CZĘŚĆ IV
STRATEGICZNE PROGRAMY DZIAŁAŃ

REALIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

1.  ZASADY FORMUŁOWANIA

  STRATEGICZNE PROGRAMY DZIAŁAŃ REALIZACYJNYCH zawierają zestaw planowanych
(zamierzonych) przedsięwzięć, służących osiąganiu strategicznych celów rozwoju Gminy
Sokołów Podlaski. Składają się one:
po pierwsze  -  z celów operacyjnych, określających rodzaje działań, jakie powinny być
podjęte i wykonane, aby zrealizować zdefiniowane cele strategiczne,
po drugie - każdy z celów operacyjnych zawiera zestaw projektów (zadań) realizacyjnych,
określających konkretne działania szczegółowe, które winny być podjęte i wykonane w
ramach poszczególnych celów operacyjnych - określają one sposoby osiągania przyjętych
celów strategicznych.
 Z punktu widzenia kompetencyjnego STRATEGICZNE PROGRAMY DZIAŁAŃ

REALIZACYJNYCH obejmują cele operacyjne i projekty (zadania) realizacyjne, których
wykonanie leży w kompetencjach: instytucji i organizacji rządowych, władz samorządowych
wojewódzkiego mazowieckiego  i powiatu sokołowskiego, Władz Gminy Sokołów Podlaski,
przedsiębiorców i ich organizacji przedstawicielskich, mieszkańców i organizacji
pozarządowych oraz instytucji  i organizacji tzw. otoczenia biznesu funkcjonujących na jej
terenie.
 Tak więc, zapisy strategicznych programów działań realizacyjnych  z punktu widzenia
kompetencyjnego można podzielić na zadania własne, za wykonanie których są
odpowiedzialne z mocy prawa Władze Gminy Sokołów Podlaski oraz pozostałe zadania, za
realizację których odpowiedzialne są inne podmioty decyzyjne (tzw. zadania obce). W
przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje Władz Gminy Sokołów
Podlaski ich rola będzie koncentrowała się na: prowadzeniu działań inspirujących,
stymulujących i wspierających realizację określonych zadań, współpracy przy realizacji
określonych zadań ze stosownymi podmiotami decyzyjnymi, wpływaniu na stosowne
podmioty decyzyjne i monitowaniu ich, aby zrealizowały one zadania przypisane im z mocy
prawa.
 Podstawą takiego podejścia do formułowania strategicznych programów działań
realizacyjnych jest przekonanie, że Gminę Sokołów Podlaski należy traktować jako
wspólnotę samorządową, zamieszkującą określone terytorium, a nie zawężać jej pojęcia tylko
do Władz i Urzędu Gminy oraz posiadanych przez nich - z mocy prawa - zakresu



39

kompetencji. Stąd też, najważniejsze jest wskazanie najistotniejszych problemów społeczno-
gospodarczych występujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski, wymagających
skutecznego i efektywnego rozwiązywania, a nie „sztywne trzymanie się” ustawowych
kompetencji.
 Podstawową przesłanką stojącą u podstaw formułowania strategicznych programów
działań realizacyjnych była konieczność podjęcia określonych działań wykonawczych,
mających na celu rozwiązanie najważniejszych problemów (lub co najmniej złagodzenia ich
negatywnych skutków) przed jakimi stoi obecnie cała społeczność Gminy Sokołów Podlaski.
Należy zaznaczyć, że podstawowym czynnikiem ograniczającym skalę rozwiązywania
problemów społeczno-gospodarczych, występujących obecnie na terenie Gminy Sokołów
Podlaski jest niestety znaczący niedobór środków finansowych, zarówno w budżecie Gminy,
jak i budżetu państwa, województwa mazowieckiego i powiatu sokołowskiego w stosunku do
występujących potrzeb. Ograniczone są także możliwości korzystania ze środków
pomocowych Unii Europejskiej (wielkość środków finansowych przyznanych Polsce, a także
wymagany jest również wkład własny).
 Należy podkreślić, że zaprezentowane poniżej strategiczne programy działań
realizacyjnych, zawierające cele operacyjne i projekty (zadania) realizacyjne zostały
zgłoszone przez: mieszkańców, radnych, rady sołeckie i sołtysów, poszczególne komórki
urzędu gminy, gminne jednostki organizacyjne.

2. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą zapewniającą  jak najlepszy standard
świadczonych usług społecznych

Cel operacyjny:
Poprawa warunków i jakości nauczania
Stałe doskonalenie programów nauczania w szkołach gminnych oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych przez kadrę pedagogiczną.
Modernizacja budynku Zespołu Oświatowego wraz z budową zaplecza sportowego we wsi
Grochów.
Cel operacyjny:
Poprawa warunków upowszechniania kultury
Modernizacja budynku świetlicy we wsi Dziegietnia.
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krasnodęby Sypytki.
Remont budynku świetlicy i zaadoptowanie jego pomieszczeń dla potrzeb kawiarenki
internetowej we wsi Brzozów.
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Remont i adaptacja budynku po przedszkolu we wsi Chmielew na potrzeby świetlicy
młodzieżowej i siłowni.
Remont budynku świetlicy oraz wyłożenie placu przed świetlicą kostką chodnikową we wsi
Przywózki.
Remont budynku świetlicy we wsi Czerwonka.
Modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki we wsi Czerwonka.
Remont budynku świetlicy we wsi Żanecin.
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury we wsi Nowa Wieś.
Utworzenie wiejskiego centrum edukacyjno-kulturalnego i aktywizacji społeczności
wiejskiej we wsi Budy Kupientyńskie na bazie świetlicy.
Adaptacja części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę i remizę ochotniczej
straży pożarnej we wsi Wólka Miedzyńska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego
budynku.
Doposażenie w sprzęt (stoliki, krzesła, oświetlenie) świetlicy we wsi Karolew.
Dokończenie remontu świetlicy we wsi Ząbków i Ząbków Kolonia.
Zagospodarowanie budynku po dawnej zlewni na potrzeby kulturalno-oświatowe we wsi
Ząbków Kolonia.
Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt świetlicy we wsi Justynów.
Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej we wsi Walerów.
Modernizacja świetlicy i strażnicy we wsi Kostki.
Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej we wsi Brzozów.
Cel operacyjny:
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego
Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego we wsi Dziegietnia.
Budowa zbiornika przeciwpożarowego we wsi Krasnodęby Rafały.
Remont remizy strażackiej we wsi Pogorzel.
Budowa garażu OSP we wsi Grochów.
Zakupy sprzętu dla potrzeb OSP.
Cel operacyjny:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Poprawa warunków lokalowych i pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Utworzenie wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - pomoc osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Rozszerzenie zakresu i osób objętych pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych i
specjalistycznych.
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Utworzenie Gminnego Klubu Pracy dla osób poszukujących pracy.
Budowa lokali socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
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Cel operacyjny:
Działania na rzecz aktywizacji funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych
Budowa zbiornika retencyjnego i jego zagospodarowanie na potrzeby rekreacyjno-sportowe
we wsi Grochów.
Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie całej Gminy w powiązaniu z sąsiednimi
gminami.
Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we wsi Nowa Wieś.
Budowa boiska sportowego dla młodzieży we wsi Przeździatka Kolonia (na terenie, gdzie
obecnie znajduje się „dzikie” wysypisko śmieci).
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno-sportowego we wsi Dziegietnia.
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Węże.
Budowa boiska sportowego na placu szkolnym we wsi Przywózki.
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym we wsi Skibniew-Podawce.
Ogrodzenie i zagospodarowanie boiska we wsi Ząbków Kolonia.
Modernizacja  pomieszczeń świetlicy  dla  potrzeb  klubu  sportowego  (tenis  stołowy)  we  wsi
Czerwonka.
Budowa sali gimnastycznej w szkole we wsi Czerwonka.
Wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego w Zespole Oświatowym w Czerwonce.
Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego we wsi Łubianki.

Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą wspierającą rozwój aktywności gospodarczej

Cel operacyjny:
Organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji
Wspomaganie przedsiębiorczości poprzez współdziałanie Władz Gminy z agencjami i
fundacjami rozwoju lokalnego oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
Wspieranie działań na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, zwłaszcza dla
absolwentów szkół oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców.
Prowadzenie punktu informacji i doradztwa dla mieszkańców podejmujących działalność
gospodarczą i potencjalnych inwestorów oraz na temat możliwości wykorzystania środków
pomocowych Unii Europejskiej.
Opracowanie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
skuteczne egzekwowanie ich ustaleń.
Wspieranie tworzenia grup producenckich wśród rolników.
Wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
Wspieranie przestawienia się gospodarstw rolnych na produkcję metodami ekologicznymi,
tzw. rolnictwo ekologiczne.
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Wykorzystanie walorów historycznych i przyrodniczych Gminy dla aktywizacji funkcji
turystyczno-rekreacyjnych.
Zagospodarowanie turystyczne terenów nadbrzeżnych rzeki Czerwonka.
Cel operacyjny:
Promocja Gminy
Opracowanie i realizacja kompleksowego programu promocji Gminy.
Utworzenie banku danych o nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, produkcyjna i usługową.
Tworzenie gminnego zasobu gruntów na cele inwestycyjne. Sukcesywne ich
przygotowywanie do zorganizowanej działalności inwestycyjnej (scalanie i podział na
działki, budowa podstawowej sieciowej infrastruktury technicznej i dróg).
Organizowanie corocznych obchodów Dni Gminy Sokołów Podlaski, pokazujących
dorobek artystycznych i sportowy szkół oraz stanowiący istotny czynnik integracji
mieszkańców i promocji Gminy.

Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą wyposażoną w sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej

Cel operacyjny:
Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych oraz
dokończenie budowy sieci wodociągowej
Poprawa jakości dostarczanej wody pitnej poprzez doprowadzenie wody z lokalnych ujęć
do wszystkich miejscowości w Gminie.
Modernizacja istniejących ujęć wody i stacji uzdatniania wody.
Budowa ujęć wody niezbędnych do produkcji rolniczej we wsi Węże.
Budowa i modernizacja studni głębinowej we wsi Czerwonka.
Budowa studni głębinowej i stacji uzdatniania wody we wsi Kostki.
Budowa sieci wodociągowej we wsi Bartosz.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Podrogów.
Cel operacyjny:
Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej
Opracowanie kompleksowego programu oczyszczania ścieków i sukcesywna jego
realizacja.
Dalszy współudział w finansowaniu i realizacji wspólnych - z innymi gminami - inwestycji
kanalizacyjnych, warunkujących odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy - budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacja deszczową w Żanecinie (wspólnie z miastem
Sokołów Podlaski).
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa oczyszczalni ścieków - przy obiektach Zespołów Oświatowych oraz Ośrodków
Zdrowia Gminy.
Cel operacyjny:
Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami stałymi
Prowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców Gminy na temat selektywnej zbiórki
odpadów stałych i negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego z
niewłaściwego ich składowania.
Upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów stałych - segregacja odpadów w miejscach
gromadzenia i w wyznaczonych punktach na terenie Gminy.
Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci.
Współpraca z gminami sąsiednimi, władzami powiatu sokołowskiego i województwa
mazowieckiego w zakresie gromadzenia, recyklingu, bezpiecznego utylizowania i
składowania odpadów stałych.
Cel operacyjny:
Zapewnienie mieszkańcom dostaw energii elektrycznej i gazu sieciowego
Wymiana linii elektroenergetycznej we wsi Krasnodęby Kasmy.
Modernizacja linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Krasnodęby Sypytki.
Elektryfikacja - Węże Górne.
Modernizacja sieci elektroenergetycznej we wsi Żanecin.
Modernizacja sieci elektroenergetycznej we wsi Budy Kupientyńskie.
Modernizacja sieci elektroenergetycznej we wsi Ząbków i Ząbków Kolonia.
Gazyfikacja gminy.

Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą posiadającą sprawne powiązania komunikacyjne
z otoczeniem oraz zmodernizowany wewnętrzny układ drogowy

Cel operacyjny:
Prowadzenie działań stymulujących i wspierających ponadlokalne inwestycje
transportowe
Wspieranie działań na rzecz korzystnych dla Gminy rozwiązań komunikacyjnych o
charakterze ponadgminnym (drogi kołowe, kolej).
Budowa ronda na drodze krajowej Nr 62 we wsi Brzozów.
Naprawa przepustu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 63 z ul. Romanowskiego
we wsi Żanecin oraz odprowadzenie wód burzowych wzdłuż tej drogi.
Budowa przystanku autobusowego we wsi Pogorzel.
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Budowa ronda na drodze Nr 637 we wsi Skibniew-Podawce.
Remont drogi powiatowej biegnącej przez wsie Węże-Justynów-Karolew oraz usunięcie
drzew i krzewów rosnących przy krawędzi jezdni, niwelacja poboczy, oznakowanie drogi.
Remont drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Krasnodęby-Sypytki oraz budowa
chodnika.
Budowa przystanków i zatoczek dla autobusów we wsi Ząbków i Ząbków Kolonia.
Położenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej od wsi Kostki w kierunku Orzeszówki i
Miedzna.
Budowa zatoki autobusowej w centrum wsi Grochów oraz chodnika - droga krajowa Nr 62.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Węże.
Modernizacja dróg powiatowych: Kostki - Miedzna, Kostki - Suchodół.
Cel operacyjny:
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych
Wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych we wsi Przeździatka Kolonia.
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Dziegietnia-Wojewódki i Dziegietnia-Brodacze.
Utwardzenie i żwirowanie dróg dojazdowych do pól we wsi Dziegietnia.
Budowa nowej drogi we wsi Krasnodęby Kasmy, utwardzenie drogi w kierunku wsi
Krasnodęby Sypytki i Krasnodęby Rafały.
Remont drogi Krasnodęby Sypytki - Krasnodęby Rafały.
Remont drogi Krasnodęby Rafały - Remiszew.
Utwardzenie odcinka drogi Krasnodęby Rafały - Kożuchówek.
Budowa drogi Krasnodęby Rafały - Kożuchów (ok. 1,8 km).
Poprawa stanu dróg we wsi Bachorza.
Utwardzenie drogi Węże - Rozbity Kamień.
Położenie nakładki bitumicznej na ul. Ks. Brzóski we wsi Przywózki w kierunku
Wojewódek.
Wyrównanie i utwardzenie ul. Zacisze we wsi Przywózki.
Położenie nakładki bitumicznej od drogi do cmentarza we wsi Czerwonka.
Usunięcie drzew od strony drogi przy świetlicy we wsi Czerwonka.
Remont drogi wraz z mostkiem łączącej wsie Justynów i Czerwonka.
Remont dróg  we wsi Nowa Wieś.
Poprawa stanu technicznego dróg we wsi Budy Kupientyńskie.
Położenie nakładki bitumicznej na drodze oraz wyrównanie dróg dojazdowych do pól we wsi
Skibniew-Kurcze.
Położenie nakładki bitumicznej na drodze prowadzącej do wsi Pogorzel oraz utwardzenie
dróg w tej wsi.
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Położenie nakładki bitumicznej na drodze Karolew - Grochów.
Utwardzenie ul. Bartoszowej w kierunku lasu we wsi Bartosz.
Utwardzenie drogi Bartosz - Przywózki.
Utwardzenie drogi od strony wsi Przywóz do ul. Ks. Bosko we wsi Bartosz.
Położenie nakładki bitumicznej na drodze łączącej wieś Walerów z drogą krajową Nr 62.
Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej we wsi Kostki. Remont drogi Kostki -
Hilarów.
Budowa drogi we wsi Podrogów.
Położenie nakładki bitumicznej na drodze we wsi Łubianki-Podkupientyn wraz z
odwodnieniem.
Położenie nakładki asfaltowej na drodze w Kolonii Podkupientyn.
Budowa drogi łączącej wieś Ząbki i Ząbki Kolonię.
Cel operacyjny:
Budowa oraz modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przeździatka Kolonia.
Budowa chodnika we wsi Dziegietnia (przy sklepie i świetlicy).
Budowa chodnika i modernizacja oświetlenia ulicznego (energooszczędne lampy) we wsi
Krasnodęby Sypytki.
Budowa chodników, montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Brzozów i
Chmielew.
Budowa chodników wzdłuż drogi krajowej Nr 62 we wsi Grochów.
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grochów - ul. Topolowa i dodatkowych - ul. Rawicza.
Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 62 we wsi Karlusin.
Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 62 (przy zabudowaniach) we wsi Bachorza.
Budowa i  modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachorza.
Budowa chodnika przy głównej drodze we wsi Węże.
Budowa chodników  we wsi Przywózki (ul. Sokołowska i Romanowskiego).
Budowa chodników we wsi Nowa Wieś.
Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego we wsi Budy Kupientyńskie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi biegnącej przez wieś Wólka Miedzyńska.
Dokończenie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego we wsi Skibniew-Podawce.
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi we wsi Ząbków Kolonia.
Budowa chodników łącznie z kanałami odpływowymi we wsi Ząbków Kolonia.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Kostki.
Dokończenie budowy chodnika we wsi Czerwonka.
Budowa chodników we wsi Brzozów, Brzozów Kolonia i Chmielew.
Budowa chodnika we wsi Łubianki.
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Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą chroniącą  zasoby środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego oraz dbającą o poprawę ich stanu

Cel operacyjny:
Systematyczne prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji proekologicznego stylu
życia wśród społeczności lokalnej
Upowszechnianie rzetelnej wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego Gminy, jego
walorach, zasobach i głównych zagrożeniach.
Kształtowanie proekologicznych postaw dorosłych mieszkańców Gminy w miejscu ich
zamieszkania i wypoczynku.
Systematyczna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach.
Integracja społeczności lokalnej wokół programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego
oraz utworzenie lokalnego lobby na rzecz jego skutecznej realizacji.
Promowanie i wspieranie proekologicznej gospodarki leśnej, nastawionej na wzmocnienie
odporności biologicznej lasów oraz zwiększenie lesistości Gminy.
Cel operacyjny:
Pełna ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego

Ochrona cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego występujących na terenie

Gminy.

Doprowadzenie do należytego stanu czystości rzek przepływających przez teren Gminy.

Opracowanie gminnego planu zalesień oraz sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów - zwiększenie lesistości Gminy.

Systematyczne działania na rzecz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego.

Rozwój, porządkowanie i pielęgnacja terenów zieleni urządzonej w obrębie istniejących

obszarów zabudowy mieszkaniowej.

Rozwijanie stałej współpracy z sąsiednimi gminami w celu koordynacji działań na rzecz

ochrony środowiska.

Oczyszczenie dwóch istniejących małych zbiorników wodnych we wsi Krasnodęby Rafały.

Oczyszczenie stawu we wsi Pogorzel.

Oczyszczenie stawu we wsi Krasów.

Organizowanie i wspieranie działań w zakresie ograniczania uciążliwości zanieczyszczeń i

hałasu występujących wzdłuż dróg kołowych o dużym natężeniu ruchu (m.in. wprowadzenie

pasów zieleni izolacyjnej, wałów ziemnych, ekranów dźwiękochłonnych).
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Cel operacyjny:
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Organizacyjne i finansowe wsparcie ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się na
terenie gminy.
Renowacja pomnika ks. Stanisława Brzóski we wsi Krasnodęby Sypytki.
Ułożenie kostki brukowej wokół kopca Poległych Żołnierzy we wsi Czerwonka.
Wykonanie wiatrołapu, wyłożenie schodów i terenu przed kaplicą we wsi Ząbków.
Renowacja kopca w połączeniu z pracami porządkowymi wokół terenu biblioteki we wsi
Czerwonka.

Strategiczny program działań realizacyjnych:
Sokołów Podlaski - gminą zapewniającą sprawną, przyjazną i
profesjonalną administrację samorządową

Cel operacyjny:
Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy i poprawa jakości pracy administracji
samorządowej
Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy.

Dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Gminy do zasad i wymogów zarządzania
strategicznego.
Wybranie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
Wybranie i wdrożenie systemu GIS (Systemu Informacji Przestrzennej).
Wybranie i wdrożenie nowoczesnego systemu obiegu dokumentów.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, w tym stała modernizacja sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem - pomoc i partnerskie
współdziałanie na rzecz skutecznego rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
Rozwój istniejących i nawiązywanie nowej partnerskiej współpracy z zagranicznymi
gminami.

3. PRIORYTETY REALIZACYJNE

 STRATEGIA określa zestaw celów i zadań realizacyjnych na cały okres jej obowiązywania,
tj. do 2020 roku. Należy podkreślić, że w najbliższych kilku latach nie należy spodziewać się
radykalnego wzrostu dochodów budżetu Gminy Sokołów Podlaski. Nie ma też co liczyć na
znaczny wzrost środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa. Realną szansą na
pozyskanie dodatkowych środków są fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Jednak nie jest
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to „pieniądz łatwy do pozyskania”. Trzeba bowiem spełnić szereg wymogów formalnych i
merytorycznych, a także mieć zabezpieczony udział własny w kosztach danej inwestycji.
 Biorąc powyższe pod uwagę, Władze Gminy Sokołów Podlaski będą w początkowym
okresie zmuszone realizować wariant STRATEGII, który można nazwać wariantem likwidacji
luki infrastrukturalnej (czyli niedoborów obiektów i urządzeń w sferze infrastruktury
technicznej, w tym służącej ochronie środowiska przyrodniczego oraz społecznej). Jest on
wyrazem:
§ realnej oceny szans i zagrożeń rozwojowych, tkwiących w otoczeniu Gminy

(uwarunkowania gospodarcze, prawne i finansowe funkcjonowania samorządów
terytorialnych, sytuację budżetową państwa, możliwości skorzystania z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej),

§ realnej oceny silnych i słabych stron Gminy, a zwłaszcza obecnej i przewidywanej
sytuacji budżetowej oraz wynikających z niej możliwości inwestycyjnych.
W związku z tym należy w najbliższych latach skoncentrować się na realizacji takich

priorytetów, które z punktu widzenia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Sokołów Podlaski, będą miały strategiczne znaczenie. Podstawowym założeniem tego
wariantu jest nadrabianie zapóźnień w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz
poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Założeniem tego wariantu są również działania na
rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie jak najlepszych warunków
instytucjonalnych, organizacyjnych, terenowych i infrastrukturalnych dla wspierania rozwoju
przedsiębiorczości mieszkańców i lokalizacji inwestorów tworzących pozarolnicze miejsca
pracy. Umożliwi to wzrost zatrudnienia, dochodów osobistych ludności oraz dochodów
budżetu Gminy.

Wariant likwidacji luki infrastrukturalnej Gminy Sokołów Podlaski jest więc wariantem
kompromisowym między występującymi zbiorowymi potrzebami społecznymi a
możliwościami sfinansowania ich realizacji zarówno ze środków własnych (budżet), jak i
zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

Stąd też, do priorytetów zaliczono przede wszystkim te zadania (projekty), których
realizacja będzie sprzyjać będzie:

Dostarczeniu wszystkim mieszkańcom Gminy wody pitnej o dobrych parametrach
jakościowych - dokończenie budowy sieci wodociągowej, budowę i modernizację ujęć wody
oraz stacji uzdatniania wody.
Rozwiązaniu problemu gospodarki ściekowej - służyć temu będzie opracowanie i
sukcesywna realizacja kompleksowego programu gospodarki ściekami, uwzględniającego
gęstość zaludnienia i zabudowy poszczególnych wsi oraz koszty budowy i eksploatacji w
przeliczeniu na 1 mieszkańca (lub gospodarstwo domowe) jako podstawy do wdrażania
konkretnych rozwiązań technicznych, a mianowicie:
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§ przyłączanie najbliżej położonych wsi do oczyszczalni ścieków w Mieście Sokołów
Podlaski (tak jak to ma miejsce w przypadku wsi Żanecin),

§ budowa wiejskich oczyszczalni ścieków wraz z lokalnym systemem kanalizacji
sanitarnej we wsiach o zwartej zabudowie i gęsto zaludnionych,

§ budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków w pozostałych wsiach.
Rozbudowie i modernizacji wewnątrzgminnego układu drogowego (drogi krajowe,
wojewódzka, powiatowe a przede wszystkim gminne) wraz z chodnikami, oświetleniem
ulicznym, ścieżkami rowerowymi, a także urządzeniami służącymi poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Zabezpieczeniu jak najlepszych warunków dla podnoszenia jakości kształcenia w
placówkach oświatowych, upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji.
Zabezpieczeniu jak najlepszej opieki socjalnej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
Stałej poprawie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

 Oczywiście, w miarę poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej i stanu finansów publicznych
w kraju, a także sytuacji finansowej budżetu Gminy Sokołów Podlaski zakres realizacji celów
operacyjnych i zadań realizacyjnych będzie ulegał zwiększeniu. Będzie wtedy możliwa
realizacja wariantu STRATEGII, który można nazwać wariantem zrównoważonego rozwoju.
Jest to wariant najbardziej pożądany, gdyż gwarantuje on wszechstronne zaspokojenie
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski, w tym bezpieczny dla ich
zdrowia stan środowiska przyrodniczego.

4.  UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

 Skuteczna i efektywna realizacja ustaleń STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY

SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU zależna jest z jednej strony od sprzyjających
uwarunkowań zewnętrznych, czyli szans rozwojowych, tkwiących w otoczeniu gminy, z
drugiej zaś - od sprzyjających uwarunkowań wewnętrznych w postaci aktywnych,
systematycznych oraz skoordynowanych działań Rady Gminy i Wójta Gminy, pracowników
Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na rzecz ich urzeczywistnienia. Do
najważniejszych wewnętrznych uwarunkowań realizacyjnych zaliczyć należy:

Prorozwojowa (proinwestycyjna) polityka finansowa
 Polityka ta winna zmierzać w pierwszym rzędzie do długookresowej maksymalizacji
dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących oraz poprawy efektywności
wykorzystania własnych środków inwestycyjnych. Głównym czynnikiem maksymalizacji
dochodów budżetowych jest przede wszystkim trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy,
jako bazy dochodowej zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu Gminy, a także lepsza
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ściągalność podatków i opłat lokalnych (w tym podatku od nieruchomości). Z kolei,
racjonalizacja wydatków bieżących powinna zmierzać do minimalizacji kosztów zaspokajania
potrzeb publicznych należących do zadań Gminy, przy zachowaniu określonego standardu
świadczonych usług. Wymaga to prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów
utrzymania określonych obiektów, urządzeń i świadczenia usług. Dotyczy to szczególnie
kosztów funkcjonowania oświaty gminnej, które w ostatnich latach znacznie wzrosły.
Natomiast poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych wymaga
konsekwentnego stosowania zasady racjonalnego gospodarowania, tj. „maksymalizacji
efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonego
efektu”. Możliwość stosowania tej zasady występuje we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego poczynając od koncepcji projektu inwestycyjnego poprzez jego
przygotowanie, a następnie realizację. Najważniejszą sprawą jest maksymalne skracanie
czasu procesu inwestycyjnego, zgodnie z zasadą „czas to pieniądz”, co wymaga precyzyjnego
jego zaplanowania. Ponadto, nie należy zbytnio rozbudowywać „frontu inwestycyjnego”,
bowiem grozi to wydłużeniem się czasu trwania inwestycji, a w konsekwencji wzrostem
ogólnych kosztów inwestycji.
 Potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje gminne istnieją
poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z preferencyjnych
kredytów bankowych i środków pomocowych Unii Europejskiej, a także podejmowanie
wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. PPP). Dzięki
takim działaniom będzie można maksymalizować wielkość środków finansowych
przeznaczanych na inwestycje gminne, które wynikają z ustaleń Strategii.

Doskonalenie struktur organizacyjnych i procedur postępowania urzędowego
 Działania w tym względzie winny być skierowane zarówno w stosunku do normalnego,
rutynowego działania administracyjnego, które musi odpowiadać oczekiwaniom
mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, jak i działań związanych z realizacją ustaleń
strategicznych. Muszą one charakteryzować się brakiem rutynowości i biurokratyzmu, co
wymaga pozytywnego nastawienia ze strony wszystkich pracowników Urzędu Gminy i
krótkich terminów przy załatwianiu wszelkich spraw interesantów.
 Niezbędne jest także stworzenie systemu informacji o zjawiskach i procesach
dokonujących się na terenie Gminy, przez który należy rozumieć zintegrowany zespół ludzi,
środków oraz metod (programów) zbierania, przechowywania, przetwarzania, aktualizowania
niezbędnych danych potrzebnych Władzom Gminy Sokołów Podlaski do podejmowania
decyzji dotyczących aktualizowania, modyfikowania oraz monitorowania i kontroli realizacji
ustaleń STRATEGII. Jeśli tak rozumiany system ma być skuteczny, nie może ograniczać się
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wyłącznie do gromadzenia informacji, lecz musi także zapewniać stałą i merytoryczną ich
analizę. Stąd też przy jego organizowaniu muszą być spełnione następujące warunki:
§ dostarczanie informacji kompleksowych oraz aktualnych w celu ich skutecznego i

efektywnego wykorzystania,
§ dostarczanie informacji tym, którzy ich rzeczywiście potrzebują w formie nadającej się

bezpośrednio do użytku i  najdogodniejszej do podjęcie określonych decyzji,
§ umożliwienie stałego monitorowania stanu istniejącego, silnych i słabych stron gminy,

konkurencyjności jej gospodarki, stanu zagospodarowania przestrzennego, stanu
środowiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa kulturowego, itp.,

§ zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy oraz
między kierownictwem a pracownikami,

§ umożliwienie wczesnego rozpoznania nadchodzących zmian tkwiących w otoczeniu
gminy (szanse i zagrożenia rozwojowe),

§ umożliwienie przeprowadzenia prac prognostycznych (np. prognoza zapotrzebowania na
urządzenia infrastruktury technicznej, dochodów i wydatków budżetu Gminy, itd.) oraz
konstruowania ocen ekonomicznych, inwestycyjnych i finansowych przedsięwzięć
rozwojowych,

§ umożliwienie monitorowania i kontroli realizacji ustaleń Strategii.
 Tak rozumiany system informacji musi obejmować poszczególne sfery funkcjonalne
Gminy, tj. społeczną, gospodarczą, ekologiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i finansową,
wszystkie szczeble kierowania i poziomy decyzyjne, a także wzajemne relacje Gmina
Sokołów Podlaski i jej otoczenie.

Sukcesywne opracowywanie i skuteczna realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego i
finansowego
 Wieloletni plan inwestycyjny stanowi podstawę do prowadzenia długookresowej polityki
inwestycyjnej Gminy Sokołów Podlaski. Zawiera on listę zadań inwestycyjnych w układzie
priorytetowym (rankingowym) przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i
finansowym w rozbiciu na poszczególne lata. Innymi słowy, stanowi on zbiór
wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze Gminy
Sokołów Podlaski - gminnych zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu. Jego
posiadanie przyczynia się do racjonalizacji wydatków inwestycyjnych. Drugi - stanowi
podstawę do prowadzenia długookresowej polityki finansowej i jest narzędziem efektywnego
zarządzania finansami Gminy Sokołów Podlaski. Określa on:
§ niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących zapewniający wykonanie wszystkich

zadań statutowych Gminy,
§ wolne środki brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji gminnych i

obsługę długu,
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§ wolne środki netto na realizację gminnych programów inwestycyjnych (a więc po
uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na
obsługę planowanego zadłużenia),

§ górny pułap możliwości zadłużenia się Gminy - przyjmując najbardziej prawdopodobne
założenia co do warunków kredytowania inwestycji gminnych.

 Oba wieloletnie plany stanowią „pomost” pomiędzy ustaleniami Strategii, a corocznymi
budżetami Gminy Sokołów Podlaski.

Partnerska współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i
przedsiębiorcami
 Władze Gminy Sokołów Podlaski winny poszukiwać partnerów społecznych chętnych do
współpracy przy realizacji ustaleń STRATEGII.  W tym celu będą one inicjować i koordynować
partnerską współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi
środowiskami opiniotwórczymi i przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie Gminy.
Partnerska współpraca winna się opierać na następujących pięciu generalnych zasadach:
§ pomocniczości - Władze Gminy Sokołów Podlaski udzielają finansowej i organizacyjnej

pomocy  organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie uzasadnionym potrzebami
mieszkańców,

§ niezależności - Władze Gminy Sokołów Podlaski i organizacje pozarządowe nie
pretendują do narzucania sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, co umożliwia
partnerską ich współpracę,

§ finansowania przedmiotowego - środki finansowe z budżetu Gminy Sokołów Podlaski są
przyznawane na ściśle określone przedsięwzięcia (dotyczy to zadań inicjowanych i
realizowanych przez organizacje pozarządowe), a nie określonym organizacjom,

§ korzyści publicznej - pierwszeństwo w dostępie do środków finansowych z budżetu
Gminy Sokołów Podlaski mają te zadania, których pozytywne skutki będą dotyczyły
możliwie jak najszerszego grona mieszkańców, lub które w inny sposób będą realizowały
ważne korzyści publiczne, np. opieka nad niepełnosprawnymi, działalność edukacyjna,
opiekuńczo-wychowawcza, sportowa oraz kulturalna wśród dzieci i młodzieży,

§ pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację określonych zadań ze
źródeł zewnętrznych (np. prywatni sponsorzy, zagraniczne środki pomocowe).

 Efektem partnerskiej współpracy Władz Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami
pozarządowymi będzie niewątpliwie podniesienie efektywności wydatkowania środków
finansowych z budżetu (środki publiczne), lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
umacnianie poczucia podmiotowości mieszkańców oraz uzyskanie możliwości wczesnego
reagowania na problemy lokalne, a w konsekwencji wzrost jakości życia mieszkańców
Gminy.
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 Z kolei, partnerska współpraca Władz Gminy Sokołów Podlaski z przedsiębiorcami
umożliwia poznanie ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych. Ułatwia to tworzenie jak
najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe i
średnie firmy. Partnerska współpraca z przedsiębiorcami pozwala również na ich włączenie
się w rozwiązywanie problemów Gminy Sokołów Podlaski, a także prowadzenie wspólnej
działalności promocyjnej.

Promocja walorów i zasobów Gminy Sokołów Podlaski
 Jest ona istotnym uwarunkowaniem skutecznej realizacji ustaleń strategicznych. Ma ona
na celu wyrobienie pozytywnego wizerunku Gminy Sokołów Podlaski u potencjalnych
inwestorów, mieszkańców i turystów. Promocja musi być prowadzona w sposób aktywny i
nie może zaniedbywać żadnych sposobności, tak w środkach masowej informacji, jak i
podczas różnego rodzaju konferencji, targów, kontaktów z odpowiednimi agendami
rządowymi, czy wreszcie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

Krajowa partnerska współpraca Gminy Sokołów Podlaski
 Część ustaleń zapisanych w STRATEGII może być realizowana wspólnie w ramach powiatu
sokołowskiego jako całości lub z wybranymi gminami, wchodzącymi w jego skład, a także z
innymi gminami i władzami województwa mazowieckiego. Wspólna realizacja przedsięwzięć
przyczyniać się będzie do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz racjonalizacji
wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy. Takie podejście będzie również
czynnikiem zwiększającym szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze źródeł
zewnętrznych, w tym zwłaszcza środków pomocowych Unii Europejskiej.

Międzynarodowa partnerska współpraca Gminy Sokołów Podlaski
 Umożliwia ona skorzystanie z doświadczeń gmin zagranicznych w kwestii metod i
praktycznych sposobów rozwiązywania różnych problemów, a także umożliwia realizację
wspólnych przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie ze strony Unii Europejskiej.
Współpraca ta jest również ważna z punktu widzenia nawiązywania bezpośrednich kontaktów
mieszkańców współpracujących gmin, przedsiębiorców działających na ich terenie,
organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

 Reasumując należy stwierdzić, że skuteczna realizacja ustaleń STRATEGII

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU zależy  od  wielu
uwarunkowań, które ogólnie można określić następująco:
§ sprawne i skuteczne przywództwo Władz Gminy Sokołów Podlaski, tworzące jak

najlepsze warunki techniczne i organizacyjne dla realizacji wytyczonych celów, a także
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motywujące pracowników samorządowych do aktywnych działań na rzecz realizacji
ustaleń strategicznych,

§ adekwatna do zaplanowanych zadań struktura organizacyjna Urzędu Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych oraz sprawne procedury postępowania urzędowego,

§ odpowiednio przygotowane kadry administracji samorządowej do realizacji ustaleń
strategicznych,

§ współpraca z otoczeniem (organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, władzami
innych jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą),

§ aktywna prorozwojowa polityka finansowa Władz Gminy Sokołów Podlaski, polegająca
na długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków
bieżących, wzroście i poprawie efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych
oraz aktywnym pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z Unii Europejskiej,

§ sprawne systemy informacyjne umożliwiające rzetelny monitoring i kontrolę przebiegu
oraz ocenę efektów realizacji ustaleń Strategii.
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CZĘŚĆV
SPÓJNOŚĆ CELÓW I ZADAŃ REALIZACYJNYCH

GMINY SOKOŁÓW PODLASKI Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI I PROGRAMOWYMI RZĄDU RP

I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2007-2013

 Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej sektor publiczny, w tym jednostki samorządu
terytorialnego ma możliwość pełnego korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Podstawowym ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek
krajów Unii Europejskiej. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów,
które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu
ekonomicznego w Unii Europejskiej.
 Do pozyskania dofinansowania w ramach pomocy z funduszy Unii Europejskiej
konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Jej zawartość będzie zależna od
rodzaju projektu inwestycyjnego oraz funduszu, z którego będzie on współfinansowany. W
każdym z przypadków musi zawierać ona wniosek (przygotowany w oparciu o ujednolicone
formularze)  oraz  w  zależności  od  programu  -  studium  wykonalności  projektu  (inwestycji)  i
raport o oddziaływaniu na środowisko. Dokumenty te będą następnie składane w
odpowiedniej jednostce zarządzającej lub pośredniczącej w zależności od wybranego
programu.
 Jednak warunkiem wstępnym ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych
przewidzianych do realizacji przez władze polskich gmin, w tym Gminy Sokołów Podlaski z
funduszy pomocowych Unii Europejskiej jest zapewnienie spójności celów jej rozwoju i
zadań realizacyjnych z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych i programowych
rządu RP i województwa mazowieckiego. Spójność tę  prezentuje poniższe zestawienie:

Gmina Sokołów Podlaski
Cel strategiczny: STAŁA POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH,
ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I DZIAŁAŃ

PROSPOŁECZNYCH ORAZ TROSKA O ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015:
Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
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Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich - Obszary działań: Rozwój i poprawa infrastruktury
technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, Wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz
aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi.
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 NA RZECZ
WZROSTU I ZATRUDNIENIA (NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI):
Cel horyzontalny 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
Cel horyzontalny 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
Cel horyzontalny 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013:
Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania
działalności gospodarczej.
Oś 3 (priorytetowy kierunek wsparcia obszarów wiejskich UE): Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki.
Oś 4  (priorytetowy  kierunek  wsparcia  obszarów  wiejskich  UE):  LEADER  - aktywizacja
społeczności wiejskiej poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw (realizowane jest to przez Lokalne Grupy
Działania).
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:
Oś priorytetowa XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
Oś priorytetowa XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia.
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2020 ROKU:
Kierunki działań:
1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji.
1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr.
1.4. Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do

świadczeń społecznych.
1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
4.4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.
5.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2007-2013:
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Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
Gmina Sokołów Podlaski
Cel strategiczny: TWORZENIE JAK MNAJLEPSZYCH PODSTAW DO TRWAŁEGO ROZWOJU

GOSPODARCZEGO, W TYM ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO ORAZ

POWSTAWANIA POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015:
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich - Obszary działań: Różnicowanie działalności
gospodarczej, Rozwój przedsiębiorczości, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
obszarów wiejskich, Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych.
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 NA RZECZ
WZROSTU I ZATRUDNIENIA (NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI):
Cel horyzontalny 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013:
Cel: Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji,
rozwoju i innowacji.
Oś 1 (priorytetowy kierunek wsparcia obszarów wiejskich UE): Poprawa konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego.
Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania
działalności gospodarczej.
Oś 3 (priorytetowy kierunek wsparcia obszarów wiejskich UE): Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2020 ROKU:
Kierunki działań:
2.1. Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności.
4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie.
5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o

walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2007-2013:
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu.
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Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji.
Gmina Sokołów Podlaski
Cel strategiczny: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ

OSIĄGNIĘCIE EUROPEJSKICH STANDARDÓW STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015:
Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich.
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 NA RZECZ
WZROSTU I ZATRUDNIENIA (NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI):
Cel horyzontalny 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
Cel horyzontalny 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:
Oś priorytetowa I. Gospodarka wodno-ściekowa.
Oś priorytetowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Oś priorytetowa III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013:
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie
gospodarki gruntami.
Oś 2 (priorytetowy kierunek wsparcia obszarów wiejskich UE): Poprawa stanu środowiska
naturalnego i obszarów wiejskich.
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2020 ROKU:
Kierunki działań:
4.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie
4.5. Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i
zrównoważonego rozwoju
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2007-2013:
Priorytet III. Regionalny system transportowy.
Priorytet VI. Inwestycje w ochronę środowiska.

 Ponadto, zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej województwa mazowieckiego
określonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
(PZPWM) obszar Gminy Sokołów Podlaski położony jest w nadbużańskim obszarze
problemowym polityki przestrzennej. Obszar ten charakteryzuje się niską zdolnością
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wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju, na którym zaobserwowano kumulowanie
się negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i małe możliwości samodzielnego ich
przezwyciężania. Korzystnymi cechami tego obszaru są: wysokie walory przyrodnicze doliny
Bugu (w najbliższej okolicy Gminy Sokołów Podlaski znajdują się tereny zaliczone do
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego a południowo - zachodnia jej część została zaliczona
Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
 PZPWM dla terenu Gminy Sokołów Podlaski zakłada wykorzystanie jej obszaru dla
rozwoju towarowego rolnictwa wielokierunkowego. W zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej plan ten zakłada, że przez teren Gminy Sokołów Podlaski będzie przebiegała
Wielka Obwodnica Mazowsza oparta na połączeniach w paśmie ośrodków subregionalnych –
Płock, Ciechanów, Siedlce, Radom (z postulowanym Ostrołęka).
 PZPWM przewiduje powiększenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego a także
powiększenie stref obszarów chronionego krajobrazu co może zwiększyć obszar Siedlecko-
Węgrowskiego obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Sokołów Podlaski. W
zakresie rozwoju turystki PZPWM zakłada wytyczenie w najbliższej okolicy Gminy Sokołów
Podlaski dwóch wariantów tras rowerowych EuroVelo – trasa liwieckia i EuroVelo – trasa
Nadbużańska.
 W ramach polityki przeciwdziałania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym PZPWM
zakłada dla obszaru nadbużańskiego rozwój ośrodków powiatowych Węgrowa, Łosic i
Sokołowa Podlaskiego w zakresie funkcji obsługi ludności i rolnictwa, realizację inwestycji
strukturalnych, szczególnie na odcinku Sokołów Podlaski - Ostrów Mazowiecka z
uwzględnieniem budowy nowego mostu na Bugu. W PZPWM na terenie Gminy Sokołów
Podlaski nie przewiduje się realizacji żadnych infrastrukturalnych programów rządowych.
Obszar Gminy powinien podlegać możliwości realizacji programu zwiększania lesistości
kraju zgodnie z Programem zwiększania lesistości województwa mazowieckiego do roku
2020.

 Podsumowując należy stwierdzić, że zapisy celów rozwoju i zadań realizacyjnych Gminy
Sokołów Podlaski są kompatybilne z zapisami wyżej wymienionych dokumentów
strategicznych. Stanowi to wstępną merytoryczną podstawę do ubiegania się o środki
pomocowe Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań gminnych. Stanowi to również
podstawę do nawiązywania i rozwoju współpracy w władzami samorządowymi województwa
mazowieckiego, powiatu sokołowskiego i poszczególnych gmin, wchodzących w jego skład
przy rozwiązywaniu wspólnych problemów.
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CZĘŚĆVI
MONITORING, KONTROLA I OCENA EFEKTÓW

REALIZACJI USTALEŃ STRATEGICZNYCH

 Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU niezbędne jest stworzenie systemu stałego
monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji jej ustaleń.
 Monitorowanie i kontrola jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie
stanu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć i ich zgodności ze
sformułowanymi  celami.  Jego  istotą jest  wyciąganie  wniosków  z  tego,  co  zostało,  a  co  nie
zostało zrobione, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć
zakładane cele. Monitorowanie i kontrola wdrażania ustaleń STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU będzie obejmowała w szczególności:
§ weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami,
§ weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją,
§ ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji

budżetu Gminy i aktualizację prognoz finansowych,
§ wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane

przedsięwzięcia, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji,
§ aktualizację, korygowanie (modyfikowanie) i uzupełnianie zapisów Strategii,
§ sporządzanie przez Wójta Gminy raportu z realizacji ustaleń Strategii (raz w roku) i jego

przekazywanie do Rady Gminy, a także upowszechnianie wśród mieszkańców.
 Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Strategii mają, więc za zadanie szybko wykrywać
tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych
celów rozwoju i planowanych przedsięwzięć realizacyjnych.
 Z kolei, ocena efektów realizacji ustaleń STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY

SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU umożliwia - poprzez odpowiednio dobrany system
mierników - badać rezultaty (postępy) w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy. Będzie
ona prowadzona w dwóch aspektach:
§ bieżąca (on-going) - ocenie tej będą podlegać poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich

realizacji,
§ ex-post - ocenie tej będą podlegać poszczególne przedsięwzięcia po ich zakończeniu.
 Przy ocenie efektów realizacji ustaleń Strategii należy uwzględnić następujące trzy
kryteria:
§ skuteczności, co pozwala określić, czy i na ile cele zapisane w Strategii zostały osiągnięte,
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§ efektywności, co pozwala porównać zasoby zaangażowane przy realizacji danego
przedsięwzięcia z rzeczywistymi osiągnięciami - jest to stosunek poniesionych nakładów
do uzyskanych efektów,

§ korzystności, co pozwala ocenić faktyczne efekty z realizacji danego przedsięwzięcia -
jest to ocena „salda” skutków pozytywnych i negatywnych powstałych w wyniku jego
realizacji.

Ocena efektów zdefiniuje również czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub
niepowodzenia we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć, a także określi rekomendacje i
proponowane zmiany w zapisach Strategii.
 W celu ułatwienia monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń  STRATEGII

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU wprowadzić należy
zestaw mierników, a mianowicie (należy je obliczać i upowszechniać z roku na rok):

Mierniki o charakterze ogólnym
Liczba ludności ogółem, w tym kobiet
Struktura ludności według płci
Struktura ludności według wieku
Struktura ludności według grup ekonomicznych - ludność w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym i poprodukcyjnym
Przyrost naturalny ludności
Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań)
Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu gminy
Wielkość zadłużenia budżetu gminy w stosunku do wymogów ustawowych
Liczba projektów współfinansowanych środkami pomocowymi Unii Europejskiej
Wielkość środków finansowych pozyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
(w tys. zł)
Cel strategiczny:
Stała poprawa jakości świadczonych usług społecznych, organizowanie i wspieranie
działań na rzecz integracji i działań prospołecznych mieszkańców oraz troska  o zasoby
dziedzictwa kulturowego
Liczba mieszkań ogółem na 1000 mieszkańców
Liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie i na 1 izbę
Ogólna liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców
Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną
Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców
gminy
Przeciętny kwota świadczeń z pomocy społecznej na 1 korzystającego (w zł)
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (ogółem i w rozbiciu na poszczególne
placówki)
Przeciętny koszt utrzymania ucznia w gminnych placówkach oświatowych (w zł/rocznie) -
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
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Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela i na 1 oddział
Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców
Liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców
Odsetek wykrywanych przestępstw w stosunku do zgłoszonych przez mieszkańców
Liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych (szt.)
Liczba imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-turystycznych (szt.)
Liczba przedsięwzięć gminnych konsultowanych z mieszkańcami lub ich reprezentantami (szt.)
Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy (szt.)
Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację inicjatyw obywatelskich i wspieranie
działalności organizacji pozarządowych (w tys. zł)
Liczba przestępstw i wykroczeń oraz stopień ich wykrywalności (szt. i %)
Czas załatwiania spraw mieszkańców i inwestorów przez urząd gminy
Stopień upowszechnienia systemu e-gmina (możliwość załatwiania spraw przez Internet)
Odsetek gospodarstw domowych korzystających z dostępu do Internetu (w %)
Liczba bezpłatnych punktów dostępowych do komputerowej sieci bezprzewodowej, tzw. „hot-
spot” dla mieszkańców gminy
Cel strategiczny:
Tworzenie jak najlepszych podstaw dla trwałego rozwoju gospodarczego, w tym rolnictwa
i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz powstawania pozarolniczych miejsc pracy
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
Liczba pracujących ogółem
Liczba pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych  (dotyczy gospodarstw pow. 1 ha)
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, w tym w rozbiciu na poszczególne branże
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy
Liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych
Stopa bezrobocia
Udział ludzi młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Liczba miejsc noclegowych (szt.)
Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego (w ha)
Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.)
Liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi
Liczba imprez promujących lokalne produkty turystyczne i kulturowe oraz liczba uczestników
tych imprez (szt.)
Odsetek powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w
stosunku do powierzchni, która powinna być nimi objęta
Wolne tereny do zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe, produkcyjno-usługowe i
rekreacyjno-wypoczynkowe (w ha)
Zasób niezabudowanych gruntów komunalnych (w ha)
Stan wyposażenia niezabudowanych gruntów komunalnych w urządzenia infrastruktury
technicznej (opis poszczególnych nieruchomości gruntowych)
Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na uzbrojenie nowych
terenów inwestycyjnych (produkcja, handel, usługi, mieszkalnictwo)
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Cel strategiczny:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz osiągnięcie europejskich
standardów stanu środowiska przyrodniczego
Odsetek terenów prawnie chronionych
Odsetek terenów zieleni, w tym lasów w ogólnej powierzchni gminy
Długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej (w km)
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (w km)
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej
Liczba dzikich wysypisk śmieci (szt.)
Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci (szt.)
Liczba punktów skupu surowców wtórnych (szt.)
Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów (szt.)
Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji i odzyskiwaniu surowców wtórnych
(recyklingowi) w stosunku do ogółu wytworzonych odpadów
Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych (km)
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy (km)
Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej w stosunku do ogólnej długości dróg
gminnych
Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego
wymagających
Odsetek dróg powiatowych - przebiegających przez teren gminy - poddanych modernizacji i
remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających
Odsetek dróg wojewódzkich - przebiegających przez teren gminy - poddanych modernizacji i
remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających
Odsetek dróg krajowych - przebiegających prze teren gminy - poddanych modernizacji i
remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających
Natężenie ruchu pojazdów na drogach tranzytowych przebiegających przez gminę (poj./dobę)
Natężenie hałasu generowanego przez ruch kołowy na drogach tranzytowych przebiegających
przez gminę (decybele)
Liczba połączeń (szt.) i częstotliwość kursowania taboru komunikacji autobusowej (w min.)
Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych
Długość wybudowanych chodników (w metrach)
Liczba wybudowanych punktów świetlnych - oświetlenia ulicznego (szt.)
Liczba wybudowanych i zmodernizowanych przejść dla pieszych (szt.)
Liczba wybudowanych i zmodernizowanych zatok autobusowych (szt.)
Długość ścieżek rowerowych (w km)

 Tak określone mierniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sokołów Podlaski w czasie i stopień
zaawansowania realizacji przyjętych celów strategicznych. Powyższe mierniki można
również stosować do porównań z innymi gminami porównywalnej wielkości, średnią dla
powiatu sokołowskiego, gmin wiejskich województwa mazowieckiego i Polski.
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CZĘŚĆVII
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

 Systematyczna i konsekwentna realizacja ustaleń zawartych w STRATEGII

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2020 ROKU w celu jak
najlepszego (przy danych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych) zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego
rozwoju gospodarczego związana jest w dużej mierze z INWESTYCJAMI GMINNYMI w sferze:
§ usług społecznych,
§ infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,
§ ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.
 Podstawowym czynnikiem wpływającym na skalę i tempo działalności inwestycyjnej jest
ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Władz Gminy Sokołów
Podlaski (budżet). Ta sytuacja wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o
sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne.
 Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Sokołów Podlaski nie mogą być planowane w
horyzoncie jednego roku budżetowego (jest to tzw. „planowanie od budżetu do budżetu”), lub
też jednej kadencji władz gminy (jest to tzw. „planowanie kadencyjne”). Jak pokazuje
bowiem praktyka, prowadzi to do niepożądanych zjawisk ekonomiczno-społecznych takich,
jak:
· doraźność i przypadkowość w podejmowaniu decyzji powodująca nieuzasadniony

ekonomicznie, społecznie i ekologicznie wybór inwestycji gminnych do realizacji,
· nadmierna rozbudowa frontu inwestycyjnego (prowadzi się jednocześnie zbyt wiele zadań

inwestycyjnych) oraz wydłużenie cyklu inwestycyjnego poszczególnych inwestycji - w
konsekwencji powoduje to wzrost kosztów tych inwestycji, a także przesunięcie w czasie
korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z tytułu oddania do użytku danej
inwestycji,

· nadmierne zadłużanie się Gminy, bez analizy negatywnych skutków dla jej budżetu, jakie
z tego tytułu mogą powstać w przyszłości - w konsekwencji może to doprowadzić do
utraty płynności finansowej i zdolności kredytowej, a także znacznego zmniejszenia
potencjału inwestycyjnego gminy.
Wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy Sokołów Podlaski muszą więc być

programowane w dłuższej perspektywie czasowej, wykraczającej poza jedną kadencję
samorządową zwłaszcza, że wiele z nich cechuje się długoletnim cyklem i wysokimi
kosztami realizacji. W tej sytuacji niezbędne jest sformułowanie długookresowej i
skoordynowanej polityki inwestycyjnej gminy, której wyrazem jest WIELOLETNI PLAN

INWESTYCYJNY (zwany w skrócie WPI), jako merytorycznej podstawy do racjonalnego
podejmowania decyzji, związanych z inicjowaniem i wdrażaniem w życie inwestycji
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gminnych w cyklu wieloletnim. WPI stanowi “pomost” pomiędzy celami rozwoju i zadaniami
realizacyjnymi zawartymi w Strategii a corocznymi budżetami Gminy, a także stanowi
podstawowy instrument koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji gminnych,
przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych
(budżet). Innymi słowy, WPI ma charakter długookresowego programu określającego
kierunki, dziedziny i priorytety inwestowania w gminie. Jest on opracowywany w celu:
· skutecznej realizacji ustaleń Strategii w części dotyczącej inwestycji gminnych,
· uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich

(racjonalizacja decyzji inwestycyjnych),
· wydzielenia wydatków inwestycyjnych z procedur uchwalania budżetu gminy,
· optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych (budżet gminy) na inwestycje

gminne,
· uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów

inwestowania w Gminie,
· ułatwienia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii

Europejskiej na współfinansowanie inwestycji gminnych.
 Zapotrzebowanie na inwestycje gminne w Gminie Sokołów Podlaski jest ogromne i
daleko przekracza dostępne na ten cel środki finansowe. Ustalenia WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU są więc  wynikiem  stałego
procesu wyboru i kompromisu między zaspokajaniem potrzeb bieżących (wydatki bieżące) a
zaspokajaniem przyszłych potrzeb (wydatki inwestycyjne), którego będą dokonywały Władze
Gminy Sokołów Podlaski w sprawie tego:
§ jak duże środki finansowe przeznaczać na inwestycje? – jaki ma być udział wydatków

inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy?
§ jakie inwestycje gminne przedkładać nad inne? – jakie inwestycje mają priorytetowe

znaczenie dla mieszkańców Gminy? (na wszystkie pożądane inwestycje nie  wystarczy
pieniędzy),

§ w jaki sposób finansować preferowane inwestycje? – jakie powinny być źródła
finansowania inwestycji?

 Stąd też, w pracach planistycznych nad tworzeniem WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU nieustannie pojawiała się
konieczność dokonywania wyborów - często trudnych i bolesnych - bowiem środki
inwestycyjne są ograniczone. Liczba i zakres rzeczowy zgłoszonych zadań inwestycyjnych
znacznie przekracza możliwości ich sfinansowania z budżetu Gminy. Stąd też nie można ich
rozpoczynać w jednym czasie. Kluczową sprawą było więc ustalenie, które inwestycje
gminne mają charakter priorytetowy, a które niestety muszą jeszcze „poczekać” z realizacją.
 Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w
WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

preferowano takie inwestycje gminne, które spełniały następujące kryteria:
§ generują największe korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych,
§ zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego

stanu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
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§ sprzyjają podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy dla nowych mieszkańców i
inwestorów oraz pobytu turystów,

§ dają realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe, w tym z funduszy
Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty oraz dotacje,

§ powinny być kontynuowane lub rozpoczęte z uwagi na wymogi stawiane przez przepisy
prawa,

§ pozwolą obniżyć wydatki bieżące budżetu Gminy poprzez zmniejszenie kosztów
utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych oraz nakładów pracy.

 Biorąc powyższe pod uwagę, WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SOKOŁÓW

PODLASKI DO 2015 ROKU będzie spełniał bardzo ważną rolę dla Wójta i Rady Gminy między
innymi jako:
§ ułatwienie podejmowania bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami

rozwoju Gminy, zapisanymi w Strategii,
§ formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji

gminnych,
§ narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami

inwestycyjnymi (optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych),
§ mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych referatów

urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, związane z przygotowaniem oraz
przebiegiem procesu inwestycyjnego,

§ merytoryczna podstawa do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach
oraz środki pomocowe z Unii Europejskiej (fundusze strukturalne),

§ podstawa do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału
w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-
prywatne),

§ podstawa do opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z
zapisami art. 166 Ustawy o finansach publicznych.

 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU stanowi
także istotne źródło informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących
podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach
komunalnych (rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji).
  WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU zawiera
program inwestycji gminnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację (ogólną oraz w rozbiciu na poszczególne zadania
inwestycyjne) oraz roczne plany realizacji inwestycji gminnych zawierające rzeczowy wykaz
inwestycji wraz z określoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich
realizację. Ogólna kwota wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku
budżetowym na realizację inwestycji gminnych określona została jako tzw. BUDŻET

INWESTYCYJNY, w odróżnieniu od pozostałej części budżetu Gminy, która określana jest
mianem budżetu operacyjnego. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania
rocznego budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.
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  Główną cechą WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY SOKOŁÓW PODLASKI DO

2015 ROKU jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego
sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych (kredyty
bankowe, środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej) - patrz: Część VIII.

Jednak podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na realizację
przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych będzie przede wszystkim budżet Gminy. W tej
sytuacji należy w sposób ciągły prognozować jego dochody i wydatki, aby mieć orientację w
przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków.
 Biorąc powyższe pod uwagę WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SOKOŁÓW

PODLASKI DO 2015 ROKU prezentuje w swej treści:
§ zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz usług komunalnych w
odniesieniu do inwestycji gminnych, wynikające z ustaleń STRATEGII (cele rozwoju i
zadania realizacyjne),

§ odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą być
przeznaczone na ujęte w tym planie zadania inwestycyjne (źródła wewnętrzne i
zewnętrzne).
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROGRAM INWESTYCYJNY:  UJĘCIA WODY, STACJE UZDATNIANIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA

Budowa stacji uzdatniania wody
wraz z niezbędnymi przyłączami

2008-2009 2 000 000 0 300 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM:

2 000 000 0 300 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY: OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa kanalizacji ściekowej
wraz z kanalizacją deszczową w
ulicy Siedlceckiej w mieście
Sokołów Podlaski i w Żanecinie - II
etap

2008 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków - ochrona i popra-
wa stanu środowiska na terenie
Gminy Sokołów Podlaski - I etap:
50 przydomowych oczyszczalni

2008-2012 12 000 000 0 600 000 2 000 000 3 000 000 3 200 000 3 200 000 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budowa  oczyszczalni ścieków -
przy obiektach Zespołów
Oświatowych oraz Ośrodków
Zdrowia - Gminy Sokołów Podlaski

2008 96 000 0 96 000 0 0 0 0 0 0 0

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM: 13 096 000 0 1 696 000 2 000 000 3 000 000 3 200 000 3 200 000 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY:  DROGI GMINNE

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Krasnodęby Kasmy
wraz z odwodnieniem - 500m

2008 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dąbrowa  1110 m

2008 308 000 0 308 000 0 0 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Przywózki 1500 m

2008 330 000 0 330 000 0 0 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Walerów 1000 m

2008 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Justynów -
Czerwonka  1394 m

2009 376 000 0 0 376 000 0 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Skibniew  2000 m 2009 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi w miejscowości
Dziegietnia  500 m 2009 150 000 150 000

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kosierady Wielkie
1000 m

2010 360 000 0 0 0 360 000 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi w miejscowości
Kostki 2000 m

2010 600 000 600 000

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM: 3 527 000 0 1 488 000 1 126 000 960 000 0 0 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY: CHODNIKI

Budowa chodnika w miejscowości:
Brzozów, Brzozów Kol., Grochów
(2500 mb)

2008-2009 600 000 0 150 000 450 000 0 0 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budowa chodnika we wsi
Bachorza, Karlusin (2000 mb)

2009-2010 450 000 0 0 100 000 350 000 0 0 0 0 0

Budowa chodnika we wsi
Przywózki – 1000 mb

2010 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM:

1 250 000 0 150 000 550 000 550 000 0 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa sali gimnastycznej przy
Zesp. Oświatowym w Grochowie 2008-2010 3 000 000 0 100 000 1 500 000 1 400 000 0 0 0 0 0

Budowa bloku żywieniowego w
Zespole Oświatowym w
Grochowie

2008 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0

Zagospodarowanie placów zabaw
dla dzieci z zachowaniem
standardów bezpieczeństwa w
Przedszkolach Publicznych w
Czerwonce, Grochowie,
Przywózkach, Nowej Wsi,
Skibniewie.

2009-2010 200 000 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Termomodernizacja budynku
szkoły wraz z wymianą instalacji
C.O. w Zespole Oświatowym w
Skibniewie.

2008 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0

Termomodernizacja budynku
szkoły wraz z wymianą instalacji
C.O. w Zespole Oświatowym w
Grochowie.

2009 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0

Termomodernizacja budynków
szkół  w Zespole Oświatowym w
Czerwonce i Przywózkach.

2010 600 000 0 0 0 600 000

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM: 5 220 000 0 920 000 2 200 000 2 100 000 0 0 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY: UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SPORT I REKREACJA

Kształtowanie centrum wsi
Czerwonka poprzez urządzenie
ciągów pieszych - od cmentarza
przez centrum kulturalno-
wypoczynkowe przy Bibliotece
Gminnej, świetlicy wiejskiej,

2007-2008 625 000 5 000 620 000 0 0 0 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kościele i ośrodku zdrowia oraz
remont budynku Biblioteki
Gminnej.

Kształtowanie centrum wsi
Skibniew poprzez urządzenie
ciągów pieszych - od kościoła
przez centrum kulturalno
wypoczynkowe w kierunku szkoły i
ośrodka zdrowia.

2008-2009 405 000 0 5 000 400 000 0 0 0 0 0 0

Remont świetlicy wiejskiej oraz
urządzenie ciągów pieszych w
miejscowości Przywózki.

2009-2010 205 000 0 0 5 000 200 000 0 0 0 0 0

Zagospodarowanie boiska przy
świetlicy wiejskiej wraz z
wyposażeniem w miejscowości
Ząbków

2009-2010 65 000 0 0 5 000 60 000 0 0 0 0 0

Remont świetlicy wiejskiej,
zagospodarowanie działki poprzez
urządzenie terenów zieleni oraz
oczyszczenie stawu w
miejscowości Brzozów.

2010-2011 205 000 0 0 0 5 000 200 000 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Urządzenie centrum kulturalno-
wypoczynkowego dla
mieszkańców poprzez remont
budynku po byłym przedszkolu
oraz zagospodarowanie terenu we
wsi Chmielew.

2011-2012 205 000 0 0 0 0 5 000 200 000 0 0 0

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM:

1 710 000 5 000 625 000 410 000 265 000 205 000 200 000 0 0 0

PROGRAM INWESTYCYJNY:  OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I ZDROWOTNA MIESZKAŃCÓW

Budowa siedziby Urzędu Gminy w
Sokołowie Podlaskim.

2009 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0

Informatyzacja urzędu gminy,
tworzenie tzw. E-urzędu dla
lepszego dostarczania usług
publicznych w Gminie Sokołów
Podlaski.

2008-2015 450 000 0 30 000 300 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Doskonalenie kadr w administracji. 2008-2010 90 000 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0
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LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI DO 2015 ROKU

Przewidywany  koszt realizacji  zadania w latach (w złotych):
Nazwa programu i tytuł zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji

Przewidywany
całkowity koszt

realizacji
zadania w
złotych

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poprawa jakości usług
zdrowotnych poprzez podniesienie
standardów i zwiększenie dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej
w Ośrodkach Zdrowia w
Czerwonce i Skibniewie

2010-2015 1 000 000 0 0 0 300 000 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
PROGRAMU RAZEM: 3 040 000 0 60 000 1 830 000 350 000 320 000 120 000 120 000 120 000 120 000

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
WSZYSTKICH PROGRAMÓW INWESTYCYJ-
NYCH W LATACH 2007-2013 OGÓŁEM:

29 890 000 5 000 5 239 000 9 816 000 7 225 000 3 725 000 3 520 000 120 000 120 000 120 000

  *   Rok 2007 - według Załącznika do Uchwały budżetowej Gminy Sokołów Podlaski na 2007 rok
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CZĘŚĆVIII
OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ I SCENARIUSZE

FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

  Ważnym zagadnieniem w procesie formułowania, a zwłaszcza realizacji Strategii rozwoju
oraz Wieloletniego planu inwestycyjnego jest ocena sytuacji finansowej gminy oraz
odniesienie kosztów realizacji programów rozwojowych do jej możliwości finansowych.
Realizacja programów i zadań realizacyjnych może być finansowana zarówno ze źródeł
wewnętrznych (budżet gminy), jak i zewnętrznych (kredyty bankowe, zagraniczne środki
pomocowe, w tym Unii Europejskiej, budżet państwa). Podstawowym źródłem jest budżet
gminy. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe,
aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania poszczególnych
programów. Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej części przedstawiono analizę sytuacji
finansowej Gminy Sokołów Podlaski oraz prognozę jej budżetu do 2018 roku. Wykazano
także możliwość realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (patrz: Część VII).

1. ANALIZA HISTORYCZNA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI W LATACH
2003-2007

Dochody budżetowe
 W latach 2003-20075dochody budżetu Gminy Sokołów Podlaski wzrosły nominalnie z
6.927,7 tys. zł. do 10.591,8 tys.  zł.  Ich realna wartość (liczona w cenach stałych 2007 roku)
zwiększyła się 8.133,1 tys. zł w 2001 roku do10.591,8 tys. zł mln zł w 2007 roku (plan), czyli
wzrost wyniósł 30,2 proc. Tylko w planie 2007 roku odnotowano realny spadek dochodów (w
stosunku do roku poprzedniego). W pozostałych latach mieliśmy do czynienia ze stosunkowo
stabilnym poziomem dochodów i stałym ich wzrostem, a dynamika tego wzrostu w
poszczególnych latach wykazywała znaczne zróżnicowanie. Zestawienie dochodów budżetu
Gminy Sokołów Podlaski w cenach bieżących i stałych, z wyszczególnieniem ich głównych
źródeł dla lat 2003-2007, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

2003 2004 2005 2006

Wyszczególnienie
ceny

bieżące
ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

2007
ceny

bieżące
i stałe

Dynamika
2007/2003
2003=100
ceny stałe

Dochody własne 2 220,50 2 606,86 2 106,06 2 318,77 2 447,13 2 613,54 3 241,65 3 371,31 2 200,06 84,39
Udziały w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa 602,17 706,95 803,64 884,81 1 012,83 1 081,70 1 211,81 1 260,28 1 257,32 177,85
Subwencja ogólna 3 592,76 4 217,90 4 176,73 4 598,58 4 414,46 4 714,64 4 707,64 4 895,95 4 872,27 115,51
Dotacje 512,26 601,39 652,05 717,91 1 351,45 1 443,35 2 350,49 2 444,51 2 178,62 362,26
RAZEM DOCHODY 6 927,68 8 133,10 7 738,49 8 520,07 9 373,87 10 011,29 11 511,58 11 972,05 10 591,83 130,23

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski.

5 Dla 2007 roku wykorzystano planowane wykonanie budżetu - lipiec 2007. Dotyczy to całego opracowania.
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Dochody budżetu gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007
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          Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.

 Analizy historyczne wielkości i dynamiki zmian dochodów budżetu Gminy Sokołów
Podlaski wykazały zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty jej finansów.
 Wśród zjawisk pozytywnych wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów budżetu
Gminy Sokołów Podlaski można wymienić:

- nominalny i realny wzrost wartości dochodów ogółem o 52,9% (nominalnie w całym
analizowanym okresie). W wartościach realnych dochody 2007 roku były wyższe od
uzyskanych w 2003 roku o 30,2 proc. Wzrastający zasób środków budżetowych daje
możliwość lepszego wypełniania funkcji samorządu gminnego jako gospodarza
terenu, tak w zakresie realizacji zadań bieżących, jak i inwestycyjnych;

- bardzo wysoki przyrost wpływów uzyskiwanych z tytułu dotacji budżetu państwa
(+262,3%). Należy tu podkreślić staranność i skuteczność Władz Gminy w
pozyskiwaniu dotacji, co nie jest zjawiskiem powszechnie występujących w
samorządzie terytorialnym w Polsce;

- wysoki realny przyrost dochodów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatkach
budżetu państwa (realnie +77,8%). Uwagę zwraca zwłaszcza dynamiczny przyrost
wpływów z podatku PIT (nominalnie 110%). Świadczy to o poprawie sytuacji
materialnej mieszkańców Gminy – osiągających w kolejnych latach coraz wyższe
dochody;

- w strukturze dochodów zanotowano przyrost udziału dochodów z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa (2007r. – 3,2%) oraz dotacji budżetu państwa
(+13.1%). Oznacza to z jednej strony pewien  wzrost bazy ekonomicznej Gminy
(rosnące wpływy z PIT i CIT) z drugiej jednak zwiększające się uzależnienie gminy
od zewnętrznych źródeł finansowania (dotacji). Wykazana tendencja zmniejszenia roli
dochodów własnych nie sprzyja kształtowaniu stabilnych podstaw prognozowania
budżetu. Im więcej środków budżetowych podlega lokalnemu władztwu decyzyjnemu,
tym większa jest przewidywalność wpływów, a tym samym trafność prognoz
finansowych.
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 Wśród zagrożeń wynikających z przeprowadzonych analiz dochodów budżetu Gminy
Sokołów Podlaski można wymienić:
- realny spadek  wielkości dochodów własnych (-15,6%). Przyczyn tej sytuacji należy

szukać zarówno w uwarunkowaniach wewnętrznych (np. rzeczywisty stopień
ściągalności podatków, realność ich wymiaru) jak i wewnętrznych (sytuacja
społeczno-gospodarcza gminy i regionu). Podejmowane przez Władze Gminy
działania powinny być ukierunkowane na zwiększenie wpływów dochodów i opłat
lokalnych. Głównym składnikiem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne.
Zachodzi wiec relacja: silniejsza baza – wyższe wpływy budżetowe. Przyjęcie takich
założeń będzie sprzyjać wzrostowi stabilnych dochodów budżetu. Stąd ważnym
zadaniem jest kształtowanie prorozwojowej polityki podatkowej i skuteczność jej
realizacji;

- zbyt wolny w stosunku do kosztów funkcjonowania szkół przyrost dochodów z
subwencji oświatowej oraz spadek ich udziału w dochodach ogółem. Realnie
najwyższe wpływy osiągnięto tu w 2006r. W założeniach prognozy dbając o właściwe
proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi należy zwrócić uwagę na
wzajemne kształtowanie się relacji dochodów i wydatków oświatowych. Wielkość
wydatków oświatowych powinna być zestawiona z kwotami przekazywanej gminom
subwencji oświatowej. W istniejącej sytuacji należy stale monitorować relację
dochodów z tytułu subwencji oświatowej do wydatków oświatowych, w celu
zapobieżenia sytuacji nadmiernego dofinansowywania z budżetu Gminy działań
oświatowych,

- przeprowadzone analizy wykazały częściowy brak związku pomiędzy tempem zmian
dochodów własnych i udziałów w podatkach budżetu państwa. Sytuacja ta wskazuje,
że w Gminie można podjąć działania mające na celu urealnienia wpływów z podatków
i opłat lokalnych.

Wnioski:
1. z punktu widzenia gospodarowania budżetem i możliwości jego długookresowego

prognozowania zanotowane w analizowanym okresie zmiany mają dla Gminy
Sokołów Podlaski zarówno korzystny jak i niekorzystny charakter. Pozytywna
tendencja jest wzrost dochodów ogółem, mniej korzystne są  zmiany struktury
dochodów;

2. przeprowadzone analizy wykazały zmieniającą się na niekorzyść strukturę dochodów.
Wysoki i zwiększający się w kolejnych latach udział dochodów uzupełniających
utrudnia proces budowy trafnych programów i strategii rozwojowych. W sytuacji
wejścia na rynek kapitałowy nie sprzyja także uzyskiwaniu pozytywnych ocen od
instytucji kapitałowych i finansowych;

3. analiza danych historycznych  budżetu Gminy Sokołów Podlaski wykazuje, iż w
kolejnych latach (okresu 2003-2007) miało miejsce pewne zróżnicowanie wielkości i
wzajemnych proporcji poszczególnych źródeł dochodów. Świadczy to o pewnej
niestabilności dotychczas prowadzonej polityki finansowej;
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4. w latach 2007-2013 Władze Gminy powinny dążyć do kształtowania stabilnej polityki
dochodowej, czytelnej zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów.
Wyrazem tego będą określone tendencje wzrostu/spadku poszczególnych źródeł
dochodów, kształtowane w dłuższym okresie. Założenia i preferowane kierunki
rozwoju powinny zostać wypracowane w wyniku konsekwentnej współpracy organu
stanowiącego i wykonawczego gminy.

Dane liczbowe obrazujące zmiany struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu
Gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007 (w  proc.) przedstawiono w poniższym
zestawieniu:

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2007-2003
Dochody własne 32,05 27,22 26,11 28,16 20,77 -11,28
Udziały w podatkach budżetu państwa 8,69 10,39 10,80 10,53 11,87 3,18
Subwencja ogólna 51,86 53,97 47,09 40,89 46,00 -5,86
Dotacje 7,39 8,43 14,42 20,42 20,57 13,17

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski.

Struktura dochodów budżetu gminy Sokołów Podlaski
w latach 2003-2007
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Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.

 W strukturze dochodów własnych dominowały wpływy z podatków i opłat lokalnych.
Podobnie jak w innych tego typu gminach głównym źródłem wpływów podatkowych był
podatek od nieruchomości, a drugim co do wielkości źródłem podatek rolny. Znacznie
mniejsze znaczenie miały wpływy z podatku  od  środków transportowych.

 W procesie współfinansowania zadań inwestycyjnych funduszami Unii Europejskiej
ważną pozycją dochodów własnych mogą być wpływy z darowizn, jako element
wspomagający  środki budżetowe w montażu finansowym zadań inwestycyjnych. Jako
przykład można tu podać partycypację mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej
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lub kanalizacyjnej. Przy uzyskaniu akceptacji współfinansowania zadania przez mieszkańców
(jako alternatywy dla wprowadzenia opłaty adiacenckiej) można zwiększyć zakres
realizowanych zadań. W takiej sytuacji w wyniku realizacji wpłat wzrasta własny potencjał
finansowy gminy. Może to stanowić podstawę do pozyskania odpowiednio wyższych
zewnętrznych źródeł finansowania. W obecnej sytuacji finansowej gminy jej władze podczas
konsultacji z mieszkańcami gminy mogą rozważyć tą formę pozyskiwania środków
finansowych.

Wpływy z lokalnych dochodów własnych nie zapewniają środków finansowych w
wysokości wystarczającej na realizację ustawowych zadań gmin. Są one uzupełniane
udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także subwencjami i
dotacjami z budżetu państwa. Część tych środków stanowią dotacje celowe, które mogą być
wydatkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (środki niewykorzystane wracają do
budżetu centralnego).

Kształtując politykę rozwoju gminy należy dążyć do przyspieszenia tempa wzrostu
dochodów własnych, a także ich udziału w dochodach ogółem. Jest to bowiem grupa
dochodów w znacznej części podlegająca władztwu decyzyjnemu gminy. Im większy udział
mają one w budżecie gminy tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny (trafny) jest proces
prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy
ekonomicznej możliwy do osiągnięcia m.in. w wyniku realizowanych inwestycji służących
lokowaniu nowej działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w
dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu Gminy Sokołów Podlaski wzrosły w badanym okresie z 6.891,1 tys. zł

w 2003 roku do 11.933,8 tys. zł w 2007 roku (zgodnie z planem). W wartościach realnych
(liczonych w cenach stałych 2007 roku) oznacza to wzrost o 47,5 proc., z 8,1 mln zł w 2003
roku do 11,9 mln zł planowanych w 2007 roku, tj. o 47,5%. Wydatki budżetowe wzrastały
stopniowo, najwyższą dynamikę zanotowano w 2006r., a wartość w 2007r. Szczegółowe dane
przedstawiono w poniższym zestawieniu:

2  0  0  3 2  0  0  4 2  0  0  5 2  0  0  6 2 0 0 7Wyszczegól-
nienie

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny
bieżące

ceny
stałe

ceny bieżące
i stałe

Dynamika
zmian

2007/2003
ceny stałe

Wydatki
ogółem 6 891,10 8 090,15 7 982,37 8 788,59 8 864,44 9 403,40 11 107,21 11 551,50 11 933,83 147,51
Wydatki
bieżące 6 528,42 7 664,36 7 077,92 7 792,79 8 266,33 8 768,92 10 719,37 11 148,14 10 210,83 133,22
Wydatki
inwestycyjne 362,68 425,79 904,45 995,80 598,11 634,48 387,84 403,35 1 723,00 404,66

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych budżetów Gminy Sokołów Podlaski.
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Wydatki budżetu gminy Sokołów Podlaski na tle dochodów
w latach 2003-2007
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  Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.

Analiza dynamiki zmian w wartościach nominalnych i realnych wykazuje stały wzrost
wydatków. W badanym okresie wystąpiło zjawisko rozwarcia nożyc pomiędzy kierunkami
oraz tempem wzrostu dochodów i wydatków budżetowych (o ok. 17 pkt. procentowych na
niekorzyść dochodów). Sytuacja taka nakazuje corocznie monitorować wynik finansowy
budżetu gminy, z zaleceniem przeciwdziałania generowaniu zbyt wysokiego deficytu.
Analizy wskaźnikowe powinny być prowadzone w symulacjach kolejnych wariantowych
prognoz budżetu. Proporcje wydatków budżetu Gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007
w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniżej:

 Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007
Wydatki ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wydatki bieżące 94,74 88,67 93,25 96,51 85,56
Wydatki inwestycyjne 5,26 11,33 6,75 3,49 14,44

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych budżetów Gminy Sokołów Podlaski.

Struktura wydatków gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007
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         Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.
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 Z punktu widzenia kształtowania długookresowej polityki rozwoju lokalnego ważnym jest
monitorowanie wzajemnych relacji wydatków bieżących i majątkowych, w tym zwłaszcza
inwestycyjnych. Analiza przebiegu krzywych udziału wydatków bieżących i inwestycyjnych
w wydatkach ogółem wykazuje niezbyt korzystne proporcje podziału środków budżetowych.
W wydatkach ogółem zdecydowanie dominują wydatki bieżące (stanowiące od 87,7%  w
2004r. do 96,5% w 2006r.). Pewna poprawa omawianej relacji zaplanowana jest na 2007r.,
(wydatki bieżące  obniżyły się do 85,6% ogółu wydatków budżetowych). Główne przyczyny
istniejącej sytuacji, to niski poziom dochodów budżetowych, wynikający z zasobów bazy
ekonomicznej gminy oraz wysokie koszty realizacji niektórych zadań bieżących, w
szczególności wydatków oświatowych. Ważnym zadaniem stojącym przed władzami gminy
jest dążenie do zahamowania i odwrócenia wykazanych negatywny tendencji, notowanych w
latach wcześniejszych.
 W analizowanym okresie, przy wykazanych ogólnych trendach, miały miejsce niewielkie
wahania wzajemnych proporcji wydatków bieżących i inwestycyjnych. Najwyższy udział
inwestycji w budżecie notowano w: 2007 roku (14,4 proc.) 2004r. (11,3%), a znacznie niższy
w latach 2005r. (3,5%) oraz 2003r. (5,6%).  W każdym roku wartości notowane w gminie
Sokołów Podlaski były znacznie niższe od notowanych średnich krajowych.

Podsumowują można stwierdzić, że z punktu widzenia rozwoju Gminy Sokołów
Podlaski zjawiskiem niekorzystnym korzystnym jest rozwieranie nożyc pomiędzy
wzrostem wydatków bieżących i inwestycyjnych na niekorzyść inwestycji. Należy
bowiem mieć na uwadze, że wzrastające koszty obsługi bieżącej początkowo hamują tempo
wzrostu, a następnie powodują spadek wielkości inwestycji. W analizowanym okresie
zjawisko to uwidoczniło się w budżecie gminy.
 Warunkiem realizacji przyspieszonego wariantu rozwoju Gminy Sokołów Podlaski będzie
ustalenie proinwestycyjnych długookresowych proporcji podziału budżetu, w szczególności
planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych. W kolejnych latach konieczny jest stały
monitoring realizacji kosztów operacyjnych prowadzący do racjonalizacji wydatków
bieżących, z równoległym dążeniem do wzrostu dochodów budżetowych. W wyniku tak
przeprowadzonych działań będzie można zaproponować rozszerzenie frontu inwestycyjnego,
przy wykorzystaniu własnych i zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów i
pożyczek z długim okresem karencji (zwłaszcza o charakterze preferencyjnym) lub obligacji
komunalnych oraz środków z funduszy europejskich. W przeciwnej sytuacji  może dojść do
dalszego ograniczenia własnego potencjału rozwojowego gminy. Racjonalizacji wydatków
bieżących służą analizy efektywnościowe dokonywane w działach budżetu w najwyższym
stopniu obciążających budżet. Im szerszy będzie zakres wprowadzanych przedsięwzięć
racjonalizujących, tym większe będą możliwości dalszego wzrostu potencjału inwestycyjnego
Gminy Sokołów Podlaski. Stąd też zaleca się także stałe monitorowanie wzajemnych relacji
wzrostu wydatków bieżących i inwestycyjnych. Konsekwentna polityka finansowa powinna
prowadzić do umocnienia sytuacji finansowej gminy.
 W strukturze wydatków budżetu Gminy Sokołów Podlaski ogółem uwidoczniły się
następujące relacje i proporcje:
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- w całym badanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na
cele oświaty i wychowania (średniorocznie 48,55 proc. ogółu wydatków). Jak
wykazano w analizie wydatków bieżących zanotowanej dynamice wzrostu,
towarzyszyły odpowiednio wysokie kwotowe wartości przyrostów. W dłuższym
okresie należy podejmować próby zapobieżenia dalszemu nadmiernemu wzrostowi
wydatków. Ich racjonalizacji służą analizy ekonomiczne wykazujące jednostkowe
koszty funkcjonowania poszczególnych placówek. Z punktu widzenia
gospodarowania całym budżetem koncentracja wydatków w jednej branży ma
zazwyczaj w dłuższym okresie negatywny wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb w
innych sferach funkcjonowania gminy;

- drugim co do wielkości działem wydatków budżetowych była „Opieka społeczna”
(średniorocznie ok. 14,8 proc., a w 2007r. dochodząca do 20 proc.). Należy zakładać,
że w następstwie zachodzących zmian demograficznych (przyrost ludności w wieku
poprodukcyjnym) i występującego salda migracji, a uwzględniając dodatkowo
występujący poziom bezrobocia - udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem
będzie miał w dłuższym okresie charakter rosnący. To także trend prowadzący do
ograniczenia potencjału inwestycyjnego gminy;

- administracja publiczna objęła średniorocznie około 11,8 proc. ogółu wydatków
budżetu, co jest udziałem zbliżonym do średniej krajowej. Były to koszty
funkcjonowania Urzędu Gminy oraz realizacji zadań związanych z codzienna obsługą
mieszkańców;

- w porównaniu z innymi gminami stosunkowo wysoki odsetek stanowiły wydatki na
cele edukacyjnej opieki wychowawczej (średniorocznie 5,4 proc. ogółu wydatków
budżetowych);

- w dziele rolnictwo wydatkowanie nieco ponad 6 proc. środków budżetowych gminy..
Były tu ewidencjonowane m.in. zadania inwestycyjne realizowane na terenach
wiejskich w zakresie gospodarki wodociągowo-ściekowej;

- na cele działu transport i łączność kierowano średniorocznie 5,1% ogółu wydatków
budżetowych. Znaczną część ewidencjonowanych tu kwot przeznaczono na cele
inwestycyjne na różnych kategoriach dróg. Biorąc pod uwagę rozmiary potrzeb w
zakresie drogownictwa w najbliższych latach należy się liczyć ze wzrostem wydatków
w tym dziale.

- niższy udział w porównaniu z wartościami średnimi miały wydatki na cele gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska (średniorocznie 3,8 proc.). Jest to bardzo ważna
grupa wydatków z punktu widzenia prawidłowości codziennego funkcjonowania
gminy;

Wydatki w pozostałych działach sprawozdawczości budżetowej miały znacznie niższy udział
w wydatkach ogółem.
 Strukturę wydatków ogółem budżetu Gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007
obrazuje poniższe zestawienie.
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Struktura wydatków gminy Sokołów Podlaski w latach 2003-2007
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         Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.

 Podsumowując należy zwrócić uwagę na zdecydowaną dominacje wydatków
realizowanych  w zakresie sfery społecznej i administracyjnej. Znaczne niższe kwoty
alokowano w działach infrastruktury technicznej.

a/ Wydatki bieżące
 W latach 2003-2007 wydatki bieżące budżetu Gminy Sokołów Podlaski wzrosły realnie o
33,2%  (z 6,5 mln zł w 2003 roku do 10,2 mln zł w 2007 roku). Z punktu widzenia
możliwości rozwoju Gminy zaobserwowaną tendencję należy ocenić negatywnie, z pewną
poprawa sytuacji planowana w 2007r.. Stale notowany jest  bowiem niski potencjał
inwestycyjny Gminy. Stąd mając na uwadze rozmiary potrzeb inwestycyjnych, władze gminy
w kolejnych latach powinny konsekwentnie dążyć do dalszej racjonalizacji wydatków
bieżących.
 W strukturze wydatków bieżących w 2007 roku zdecydowanie dominują środki kierowane
na cele oświaty i wychowania (48,8 proc.), a następnie pomocy społecznej (9,7 proc.)
administracji publicznej (12,5 proc.), transportu i łączności (5,5 proc.), edukacyjnej opieki
wychowawczej (3,8 proc.)  oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego (1,7 proc.).
 Analiza zmian wydatków bieżących w latach 2005-2007 wykazuje ich znaczny kwotowy i
procentowy przyrost, najwyższy w następujących działach:



85

Dział Nominalny przyrost
kwotowy

Opieka społeczna   +1,069 mln zł
Oświata i wychowanie                    +0,444 mln zł
Administracja publiczna    +0,179 mln zł
Gospodarka komunalna    +0,066 mln zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowej    +0,062 mln zł
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo    + 0,046 mln zł

 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przyrost wydatków bieżących przewyższał poziom
inflacji – tak dynamika zmian jak i ich kwotowy wymiar. Szczególnie widoczny był on w
sferze usług społecznych. W związku z powyższym w następnych latach zaleca się
monitoring kosztów realizacji wydatków bieżących.

b/ Wydatki inwestycyjne
 W latach 2003-2007 wydatki inwestycyjne gminy Sokołów Podlaski wzrosły w
wartościach realnych z 362,7 tys. zł w 2003r. do 403,3 tys.zł w 2006r. W 2007r. zaplanowano
je na poziomie 1.723,0 tys.zł, co oznacza wzrost ich realnej wartości o 304,7,3%. Tempo
wzrostu wydatków inwestycyjnych znacznie przewyższało przyrost dochodów i wydatków
ogółem. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego jest to zjawisko pozytywne. Szczegółowe dane
obrazujące wielkość wydatków inwestycyjnych obrazuje poniższy wykres:

Wydatki inwestycjne budżetu gminy Sokołów Podlaski w latach  2003-2007
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        Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.

 Zanotowany w Gminie Sokołów Podlaski trend jest o tyle istotny, że zwiększanie
własnego potencjału inwestycyjnego podwyższa udział własny gminy przy
współfinansowaniu inwestycji środkami Unii Europejskiej (wymóg współfinansowania np. w
przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe jest dofinansowanie
środkami UE w wysokości do 75 proc. kosztów zadania, a w przypadku Funduszu Spójności -
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do 85 proc.). Każdy uzyskany wzrost potencjału finansowego daje możliwość mnożnikowego
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

W strukturze wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Sokołów Podlaski należy
zwrócić uwagę na to, iż:
§ w ostatnich latach największe kwoty inwestowano w dziale Rolnictwo (zakres zadań

obejmuje tu w gminach wiejskich inwestycje w zakresie gospodarki wodociągowo-
ściekowej) - w latach 2003-2007 średniorocznie 69,1% ogółu wydatków inwestycyjnych).
W latach 2005-2007 wydatki wyniosły tu ok. 2,43 mln zł. Jest to bardzo ważna sfera
funkcjonowania  gminy, zarówno z punktu widzenia zaspakajania bytowych potrzeb
mieszkańców gminy jak i kształtowania jej rozwoju. Główny zakres zadań obejmuje tu
inwestycje w zakresie gospodarki wodociągowo-ściekowej,

§ corocznie wysoki udział inwestycji cechował dział „Gospodarka komunalna”–
średniorocznie wydatkowano tu 21,3% ogólnej wartości gminnych inwestycji. W
wartościach kwotowych wydatki tego działu wyniosły w analizowanym okresie 1,26 mln
zł.  Inwestowanie w infrastrukturę drogową wynika z  występującego zakresu ilościowych
i jakościowych potrzeb inwestycyjnych. Celem realizowanych tu zadań jest poprawa
warunków życia ludności i codziennego funkcjonowania gminy;

§ w dziale Oświata i wychowanie – średniorocznie inwestowano 4,44% ogółu wydatków
inwestycyjnych gminy. W latach 2003-2007 łączne wydatki poniesione w tym dziale
sięgają kwoty 104,3 tys. zł. Były to zadania mające na celu rozbudowę i modernizacje
istniejącej bazy oświatowej w celu poprawy jakości nauczania w placówkach będących w
zarządzie gminy,

§ w poszczególnych latach inwestycje notowano także w działach: Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona ppoż. (średniorocznie 2,9% ogółu wydatków inwestycyjnych -
wydatki okresu 2005-2007 wyniosły tu 98,3 mln zł.), Administracja publiczna
(średniorocznie 1,4% wydatków inwestycyjnych), udział wydatków notowany w innych
działach nie przekraczał 1%  i

Strukturę wydatków inwestycyjnych Gminy Sokołów Podlaski obrazuje poniższy wykres

Struktura wydatków inwestycyjnych Sokołów Podlaski
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Źródło: Rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Sokołów Podlaski.
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Podsumowując należy zwrócić uwagę na szeroki zakres branżowy realizowanych
inwestycji – wydatki koncentrowały się w dwóch działach sprawozdawczości budżetowej, co
wynika przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych gminy, wyznaczonych
poziomem osiąganych dochodów.

Wynik finansowy budżetu Gminy Sokołów Podlaski
 Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość wydatków budżetowych na tle dochodów
gminy w latach 2003-2007. W gospodarce finansowej gminy w latach: 2003 i 2006 dochody
nieznacznie przewyższały wydatki, w 2005r. sytuacja była zrównoważona, zaś w 2004r. oraz
2007r. planowany jest nieco wyższy poziom wydatków budżetowych w stosunku do
osiąganych dochodów. Zakładany poziom deficytu budżetowego nie stanowił zagrożenia
utraty płynności finansowej Gminy.
 Występowanie deficytu budżetowego, będącego wynikiem rozszerzonego zakresu
finansowania inwestycji nie jest zjawiskiem negatywnym. Należy jednak kontrolować jego
poziom, tak z punktu widzenia wymogów prawa , jak i uwarunkowań ekonomicznych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Sokołów Podlaski z lat 2003-2007

 Reasumując, analizę historyczną budżetu należy stwierdzić, że do priorytetów polityki
finansowej i gospodarki budżetowej Gminy Sokołów Podlaski na najbliższe lata należy
zaliczyć:

- dążenie do wzrostu bazy dochodowej Gminy, w tym poprzez wzrost lokalnych
dochodów podatkowych,

- racjonalny poziom realizowanych wydatków bieżących,
- ustalenie długookresowych proinwestycyjnych proporcji podziału środków

budżetowych, znajdujących swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków
inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy,

- umiejętny montaż finansowy inwestycji, wykorzystujący zewnętrzne źródła
finansowania.
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Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych
 Dług jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący cząstkę długu publicznego, jest
zaciągany przez samorządy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
dochodach budżetowych. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych jednostka
samorządu terytorialnego ma prawo zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe, stanowiące zwrotne źródła dochodów. Środki pozyskiwane w formie zwrotnych
dochodów dłużnych wymagają racjonalnego nimi gospodarowania. Korzystanie z długu obok
wymienionych  wyżej  korzyści  pociąga  za  sobą także  negatywne następstwa,  wyrażające  się
m.in. w:

- ponoszeniu ciężaru obsługi zadłużenia - koszty odsetek, prowizji itp.,
- obciążenie przyszłych dochodów - spłata i obsługa zadłużenia zmniejsza ilość

środków pozostających w swobodnej dyspozycji w kolejnych budżetach,
- potencjalnym pogorszeniu kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

(w skrajnej sytuacji powodującym utratę płynności finansowej) w sytuacji złego
zarządzania długiem i programem inwestycyjnym.

 Niekontrolowane zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem
niebezpiecznym, mogącym prowadzić do zachwiania, a nawet utraty płynności finansowej. W
ocenie przyszłej zdolności kredytowej gminy jej władze nie powinny bazować wyłącznie na
wspomnianych zapisach ustawy o finansach publicznych. Dla każdej gminy może to stanowić
zagrożenie przekroczenia bezpiecznego poziomu zadłużenia. Wyznaczone bariery ustawowe
nie odnoszą się bowiem do ekonomicznej analizy płynności finansowej gminy, a wynikają z
oceny jej kondycji finansowej. Koniecznym jest stałe badanie zmian wielkości i struktury
budżetu gminy i jej zdolności kredytowej wynikającej z jego dotychczasowego i przyszłego
zadłużenia. Racjonalne zarządzanie długiem wymaga prowadzenia szeregu analiz zdolności
kredytowej jednostki samorządowej w dłuższym okresie. Niezbędne jest także określenia jego
maksymalnego bezpiecznego poziomu oraz dobór korzystnych instrumentów dłużnych w
różnych wariantach prognostycznych oraz dopasowania terminów spłat do możliwości
finansowych gminy.
 Istotnym problemem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest
właściwy dobór instrumentów dłużnych do zadań, których finansowaniu mają one służyć.
Głównymi instrumentami zaciągania długu przez te jednostki są kredyty i obligacje
komunalne. Jeśli władze gminy podejmą decyzję o zaciągnięciu nowego długu powinny mieć
na uwadze, że wybór instrumentu dłużnego jest każdorazowo wyborem indywidualnym. Nie
ma tu jednego schematu postępowania. O wyborze między kredytem a emisją obligacji
decydują ostateczne warunki ustalone w negocjacjach z agentem emisji i bankiem
kredytodawcą, tj. koszt uzyskania środków, terminy spłat i sposób wykupu długu oraz
dostosowanie instrumentu dłużnego do możliwości finansowych i potrzeb gminy.
Najistotniejszym z wymienionych czynników jest koszt pozyskania środków finansowych,
przy określonej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.
 W latach 2003-2007 Gmina Sokołów Podlaski prowadziła ostrożną politykę kredytowo-
pożyczkową. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie Gminy wyniosło 0,405 mln zł., a na
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koniec 2007r. planowany poziom zadłużenia wynosi 1,024 mln zł. Planowany dług ma służyć
finansowaniu rozszerzonego zakresu zadań inwestycyjnych.
 W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące poziom
zadłużenia Gminy Sokołów Podlaski w latach 2005-2007 (w zł).

Wyszczególnienie 2005 2006 2007*
Transze kredytu 460 713 147 287 0 754 363
Odsetki 0 18 240 16 213 12 160
Raty kapitałowe 0 67 556 135 111 135 111
Saldo zadłużenia 460 713 540 444 405 333 1 024 585
*przewidywane zadłużenie na koniec 2007r.
Źródło: na podstawie danych UG Sokołów Podlaski

 Należy zwrócić uwagę na fakt niskiego zadłużenia gminy. Jest to sytuacja rzadko
spotykana w polskim samorządzie terytorialnym. W przyszłości daje to gminie zdolność do
zaciągania zobowiązań dłużnych. Może być to bardzo ważne przy współfinansowaniu zadań
funduszami Unii Europejskiej.  W przypadku zaciągania długu należy rozważyć
wykorzystanie instrumentów dłużnych stosownie do potencjału finansowego gminy kolejnych
lat, racjonalnie  kształtując transze zadłużenia i terminy spłat
 Wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi tych zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi
kredytów i pożyczek oraz poręczeń do dochodów wynosi w 2007r. 1,3% - zachowuje
bezpieczne wartości  w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach
publicznych (bariera 15%). Wskaźnik poziomu zadłużenia  w stosunku do dochodów ogółem
budżetu gminy w 2007r. kształtuje się na poziomie 4,3% i także zachowuje bezpieczny
poziom w stosunku do bariery wyznaczonej ustawą o finansach publicznych (bariera 60%).

Podsumowując należy stwierdzić, iż jeśli Władze Gminy Sokołów Podlaski będą
chciały realizować duże programy inwestycyjne, możliwym będzie racjonalne
korzystanie z długu komunalnego, jako elementu montażu finansowego projektów. Na
podstawie posiadanej prognozy budżetu należy wykonać wówczas symulacje pozwalające
oszacować wielkość bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz dokonać doboru instrumentu
dłużnego stosownie do kondycji finansowej i zakresu planowanych programów
inwestycyjnych gminy. Bezwzględnie należy unikać zaciągania długu na cele bieżącej
konsumpcji.

2. SCENARIUSZE FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY
SOKOŁÓW PODLASKI DO 2018 ROKU

 Wieloletni plan inwestycyjny w tradycyjnym ujęciu zawiera zestawienie zadań
inwestycyjnych, którego celem jest wyszczególnienie poszczególnych inwestycji
realizowanych przez gminę. Prezentowane poniżej zestawienia wydatków inwestycyjnych ma
inny cel – pokazanie możliwości inwestycyjnych Gminy Sokołów Podlaski. Określenie
możliwości inwestycyjnych odbywa się poprzez takie określenie wysokości wydatków
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inwestycyjnych, przy których skumulowany stan gotówki na koniec roku bieżącego stanowi
co najmniej 1% dochodów z danego roku budżetowego. Oznacza to, że środki są wtedy przez
gminę maksymalnie wykorzystywane oraz że na początku przyszłego roku gmina będzie w
stanie przez pewien okres regulować swoje zobowiązania.
 Zgodnie z ustaleniami z Władzami Gminy Sokołów Podlaski opracowano różne
scenariusze finansowania rozwoju gminy. Bazują one na przyjętych założeniach dynamiki
zmian poszczególnych źródeł dochodów i kierunków wydatków. W wersjach podstawowych
zostały oszacowane na podstawie przyjętych w prognozie proporcji podziału wydatków
bieżących i inwestycyjnych. Poszczególne scenariusze wykazują różne kierunki lokowania
środków finansowych i oparte są na zróżnicowanych założeniach polityki finansowej.
Ostateczny wybór kierunków wydatkowania środków, czy to na cele konsumpcji bieżącej,
czy też cele rozwoju zależy od Władz Gminy. Należy podkreślić iż istniejąca sytuacja
finansowa Gminy Sokołów Podlaski wymaga dobrej współpracy organu stanowiącego i
organu wykonawczego.
 Poniżej został zamieszczony opis, tabele i wykresy prognozowanych przepływów
finansowych według czterech scenariuszy.

SCENARIUSZ I - WŁASNY POTECJAŁ FINANSOWY

 Wartość wydatków inwestycyjnych w tym scenariuszu przyjmuje się na  poziomie
wielkości bazujących na dochodach zaprezentowanych w budżecie gminy oraz wskazanym
poziomie wydatków bieżących, bez sięgania po dodatkowe dochody o charakterze zwrotnym
(bez nowego długu). Wariant nie uwzględnia ewentualnego pozyskania środków
pomocowych  Unii  Europejskiej.  W  kolejnych  latach  ustala  się wartości  wydatków  na
poziomie, który pozwala na to, że skumulowany stan gotówki na koniec każdego roku jest
dodatni. Przy tak realizowanej polityce finansowej własny potencjał inwestycyjny pozwoli
począwszy od 2007r. realizować wydatki inwestycyjne w wysokości: 1,7 mln zł. w 2007r.,
0,7 mln zł. w 2008 r., 1,0 mln zł. w 2009r., 1,5 mln zł. w 2010r., 1,85 mln zł. w 2011r., 2,3
mln zł. w 2012r., 2,7 mln zł. w 2013r. oraz 3,1 mln zł. w 2014r. i 3,6 mln zł. w 2015r. Przy
takim poziomie inwestycji gmina w całym analizowanym okresie zachowuje płynność
finansową. Scenariusz ten obrazuje własny potencjał inwestycyjny (własne możliwości
finansowe) Gminy Sokołów Podlaski - pod warunkiem zachowania racjonalności wydatków
bieżących oraz przy dążeniu do stałego wzrostu dochodów budżetowych. Szczegółowe
projekcje przedstawiono w Tabeli I i Wykresie I, zamieszczonych poniżej.

SCENARIUSZ II - WŁASNY POTENCJAL FINANSOWY + KREDYT

 Scenariusz ten przedstawia możliwość realizacji wariantu przyspieszonego rozwoju
Gminy w stosunku do „Scenariusza I”, zwłaszcza w okresie najbliższych kilku lat.
Warunkiem jego wykonania jest sięgnięcie po instrumenty rynku dłużnego w postaci kredytu
bankowego. Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na
poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec każdego
roku.
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 W tym wariancie prognozy finansowej bazując na założeniach Scenariusza I dodatkowo
począwszy od 2008r.  zostają zaciągnięte nowe kredyty przeznaczone na cele inwestycje. Ich
wielkość  wyniesie 1,2 mln zł w 2008r., 1,0 mln zł w 2009r., 0,85 mln zł w 2010r.; 0,57 mln
zł w 2011r., 0,55 mln zł w latach 20012-2013r. oraz 0,5 mln zł w 2014r. Razem nowy dług na
cele finansowania inwestycji zaplanowano w  wysokości 5,23 mln zł (do 2014r.). Całkowita
spłata tego zadłużenia nastąpi do 2018r. W wyniku tak prowadzonej polityki finansowej
nastąpi możliwość wzrostu wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych do poziomu 1,9
mln zł w 2008r.,  1,9 mln zł w 2009r., 2,0 mln zł w 2010 r. 2,3 mln zł w 2012r., 2,68 mln zł w
2013r., 3,1 mln zł w 2014r. oraz 2,89 mln zł w 2015r.
 W wyniku powstałych kosztów tego przedsięwzięcia w kolejnych latach nastąpi pewne
zmniejszenie potencjału inwestycyjnego (wskutek spłaty rat i odsetek kapitałowych).
Konsekwencją jest zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia w następnych latach. W okresie
2015-2018 przy tak realizowanej polityce finansowej własny potencjał inwestycyjny Gminy
wyniesie od ok. 2,9 mln zł. w 2015 r. do ok. 4,65 mln zł w 2018r .
 Począwszy od 2015r. pojawia dalsza możliwość zaciągania nowego długu. Realizacja tego
scenariusza zwiększa potencjał inwestycyjny Gminy, wzrasta także możliwość absorpcji
środków Unii Europejskiej. W kolejnych latach można pokusić się o zaciągnięcie kredytu w
innych  wartościach,  jednak zawsze w wysokości pozwalającej zachować płynność
finansową w całym okresie. Przedstawiony scenariusz zakłada zrównoważenie budżetu, a tym
samym zachowanie płynności finansowej w całym analizowanym okresie. Wariant ten jest
rekomendowany do realizacji, daje bowiem możliwość realizacji wariantu szybszego rozwoju
Gminy Sokołów Podlaski.  Szczegółowe projekcje  przedstawiono w Tabeli  II  i  Wykresie  II,
zamieszczonych poniżej.

SCENARIUSZ III - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT + ŚRODKI
UNII EUROPEJSKIEJ

Scenariusz ten przedstawia możliwość realizacji wariantu przyspieszonego rozwoju
Gminy  w  stosunku  do  Scenariusza  I  i  Scenariusza  II   w  okresie  następnego  okresu
budżetowego Unii Europejskiej, tj. w latach 2007-2013 . Warunkiem jego wykonania jest:
- pełne wykorzystanie własnego potencjału finansowego,
- sięgnięcie po instrumenty rynku dłużnego w postaci kredytu bankowego, zgodnie z

założeniami Scenariusza II,
- uzyskanie dofinansowania funduszami UE lub innymi zagranicznymi nie podlegającymi

zwrotowi dla 50% realizowanych przez gminę zdań inwestycyjnych, przy zakładanym
średnim poziomie dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych zadania.

 Warunkiem realizacji tego scenariusza jest uzyskanie zewnętrznego dofinansowania
zadań inwestycyjnych Gminy  Sokołów Podlaski zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Łączne nakłady inwestycyjne w zł 5 750 000 5 280 000 5 160 000 4 360 000 4 850 000 5 330 000
w tym:
Własny potencjał finansowy w zł 700 000 1 050 000 1 500 000 1 850 000 2 290 000 2 680 000
Własny udział  finansowy w zł 687 500 886 250 1 197 500 1 386 250 1 771 250 2 105 000
Kredyt w zł 1 200 000 1 000 000 850 000 570 000 555 000 555 000
Fundusze UE w zł 3 862 500 3 393 750 3 112 500 2 403 750 2 523 750 2 670 000
% dofinansowania funduszami UE 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
% projektów objętych dofinansowaniem 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

 W przypadku nie uzyskania w pewnych okresach zakładanego dofinansowania Gmina ma
możliwość realizacji projektów przy wykorzystaniu instrumentów rynku dłużnego
 Przedstawiony scenariusz ma charakter hipotetyczny, należy go traktować jako wariant
maksimum (choć teoretycznie możliwe są jeszcze korzystniejsze konfiguracje montażu
finansowego). Warunkiem jego realizacji jest bardzo dobre przygotowanie projektów
inwestycyjnych do dofinansowania funduszami unijnymi, a także uzyskanie pozytywnych
wyników etapów oceny formalnej i oceny merytorycznej  projektów. Należy podkreślić, że
jest to wariant bardzo optymistyczny, w przypadku jego realizacji należy wyraźnie zaznaczyć,
iż realizacja inwestycji jest uwarunkowana pozyskanie m funduszy Unii Europejskiej (należy
wskazać konkretne zadania). Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym
przyjmuje się na poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na
koniec każdego roku. Szczegółowe projekcje przedstawiono w Tabeli III i Wykresie III,
zamieszczonych poniżej.

SCENARIUSZ IV - REALIZACJA USTALEŃ W RAMACH WIELOLETNIEGO
PLANU INWESTYCYJNEGO

Scenariusz ten przedstawia możliwość sfinansowania przyspieszonego wariantu rozwoju
Gminy Sokołów Podlaski w okresie następnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.
Został on opracowany dla wykazania możliwości i uwarunkowań sfinansowania zadań
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO GMINY SOKOŁÓW PODLASKI  DO 2015 ROKU (patrz: część VII). Warunkiem
jego wykonania jest:
- pełne wykorzystanie własnego potencjału finansowego Gminy,
- sięgnięcie po instrumenty rynku dłużnego w postaci kredytu bankowego, zgodnie z

wartościami przedstawionymi w Tabeli IV i Wykresie IV,
- uzyskanie dofinansowania funduszami UE lub innymi zagranicznymi nie podlegającymi

zwrotowi zgodnie z  wartościami przedstawionymi w Tabeli IV i Wykresie IV.
 Warunkiem realizacji tego scenariusza jest uzyskanie zewnętrznego dofinansowania
zadań inwestycyjnych Gminy Sokołów Podlaski zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Własne środki  budżetowe w zł 700 000 900 000 700 000 898 000 1 300 000 2 300 000

Kredyt w zł 1 500 000 2 600 000 1 200 000 450 000 555 000 0

Fundusze UE w zł 3 039 000 6 416 000 5 325 000 2 377 000 1 665 000 0

Razem w zł 5 239 000 9 916 000 7 225 000 3 725 000 3 520 000 2 300 000

Struktura źródeł finansowania

Udział własny 13,36% 9,08% 9,69% 24,11% 36,93% 100,00%

Udział własny z kredytem 41,99% 35,30% 26,30% 36,19% 52,70% -

Średnie dofinansowanie UE 58,01% 64,70% 73,70% 63,81% 47,30% 0,00%

 W przypadku nie uzyskania w pewnych okresach zakładanego dofinansowania Gmina ma
możliwość realizacji projektów przy wykorzystaniu instrumentów rynku dłużnego
 Przedstawiony scenariusz ma charakter hipotetyczny, należy go traktować jako wariant
maksimum, z ograniczonymi możliwościami całkowitego wykonania . Aby mógł on zostać
zrealizowany dofinansowanie unijne musiałaby uzyskać zdecydowana większość
realizowanych inwestycji, a w latach 2009-2010 - biorąc pod uwagę fakt występowania
kosztów niekwalifikowanych - w zasadzie wszystkie zadania. Będzie to scenariusz bardzo
trudny do sfinansowania – tak z przyczyn wewnętrznych – wynikających z procedur
przygotowania projektów do finansowania funduszami UE, jak i uwarunkowań zewnętrznych
związanych z wielkością dostępnych funduszy unijnych będących w dyspozycji strony
polskiej, w szczególności przyznanych dla województwa mazowieckiego.
 Warunkiem realizacji tego scenariusza jest bardzo dobre przygotowanie projektów
inwestycyjnych do dofinansowania funduszami unijnymi, a także uzyskanie pozytywnych
wyników etapów oceny formalnej i oceny merytorycznej  projektów. Należy podkreślić, że
jest to scenariusz bardzo optymistyczny, w przypadku jego realizacji należy wyraźnie
zaznaczyć, iż realizacja inwestycji jest uwarunkowana pozyskaniem funduszy UE (należy
wskazać konkretne zadania). Jego realizacja wymaga także wysokiego poziomu zarządzania
finansami Gminy.
 Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na
poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec każdego roku
(pod warunkiem uzyskania dofinansowania unijnego w kwotach podanych w powyższym
zestawieniu). Szczegółowe projekcje przedstawiono w Tabeli IV i Wykresie IV,
zamieszczonych poniżej.
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TABELA I: SCENARIUSZ I  - WŁASNY POTENCJAŁ FINANSOWY

 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DOCHODY OGÓŁEM 10 932 471 11 929 290 12 678 225 13 610 555 14 623 013 15 747 411 16 965 030 18 271 732 19 679 356 21 195 704 22 829 186 24 588 859

Dochody własne 3 540 947 4 534 085 4 818 202 5 172 007 5 556 337 5 983 286 6 445 782 6 942 281 7 477 299 8 053 833 8 675 115 9 344 627

1. Podstawowe dochody podatkowe 2 964 816 3 945 012 4 192 877 4 501 453 4 836 568 5 208 773 5 611 889 6 044 566 6 510 741 7 013 016 7 554 194 8 137 298

2. Wpływy z majątku i sprzedaży 39 900 19 422 19 316 19 312 19 309 19 325 19 342 19 353 19 365 19 377 19 388 19 400

3. Dochody z działalności finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 44 000 46 239 48 638 51 657 54 861 58 374 62 111 66 056 70 252 74 717 79 467 84 521

5. Pozostałe dochody własne 492 231 523 413 557 371 599 585 645 599 696 813 752 440 812 306 876 941 946 723 1 022 065 1 103 408

Subwencje i dotacje 7 391 524 7 395 204 7 860 023 8 438 548 9 066 676 9 764 126 10 519 248 11 329 451 12 202 056 13 141 871 14 154 071 15 244 232

     Subwencje ogółem 4 872 268 5 171 491 5 496 540 5 901 105 6 340 357 6 828 086 7 356 145 7 922 723 8 532 939 9 190 154 9 897 989 10 660 342

     Dotacje ogółem 2 095 049 2 223 713 2 363 483 2 537 443 2 726 319 2 936 040 3 163 103 3 406 728 3 669 118 3 951 717 4 256 082 4 583 890

     Dotacje UE i inne nie podlegające zwrotowi 424 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WYDATKI BIEŻĄCE: 10 210 834 10 715 838 11 255 685 11 936 607 12 656 379 13 444 324 14 280 117 15 160 033 16 094 443 17 086 738 18 140 521 19 259 620

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA 0 57 562 45 458 32 481 23 576 12 472 7 226 0 0 0 0 0

SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO 721 637 1 155 890 1 377 082 1 641 467 1 943 058 2 290 615 2 677 687 3 111 699 3 584 913 4 108 967 4 688 665 5 329 239

FINANSOWANIE MBBR

Przychody z zaciągania długu 754 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spłata zadłużenia 135 111 452 686 335 784 118 058 118 058 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO 1 340 889 703 204 1 041 298 1 523 409 1 825 000 2 290 615 2 677 687 3 111 699 3 584 913 4 108 967 4 688 665 5 329 239

INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE 1 723 000 700 000 1 050 000 1 500 000 1 850 000 2 290 000 2 680 000 3 100 000 3 600 000 4 100 000 4 690 000 5 300 000

Roczne przepływy gotówki netto -382 111 3 204 -8 702 23 409 -25 000 615 -2 313 11 699 -15 087 8 967 -1 335 29 239

Wolne środki na koniec roku 111 447 114 651 105 949 129 358 104 358 104 973 102 660 114 359 99 272 108 239 106 904 136 143
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WYKRES I: SCENARIUSZ  I - WŁASNY  POTENCJAŁ FINANSOWY
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TABELA II:  SCENARIUSZ II  - WŁASNY  POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT

  Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DOCHODY OGÓŁEM 10 932 471 11 929 290 12 678 225 13 610 555 14 623 013 15 747 411 16 965 030 18 271 732 19 679 356 21 195 704 22 829 186 24 588 859
Dochody własne 3 540 947 4 534 085 4 818 202 5 172 007 5 556 337 5 983 286 6 445 782 6 942 281 7 477 299 8 053 833 8 675 115 9 344 627
1. Podstawowe dochody podatkowe 2 964 816 3 945 012 4 192 877 4 501 453 4 836 568 5 208 773 5 611 889 6 044 566 6 510 741 7 013 016 7 554 194 8 137 298
2. Wpływy z majątku i sprzedaży 39 900 19 422 19 316 19 312 19 309 19 325 19 342 19 353 19 365 19 377 19 388 19 400
3. Dochody z działalności finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 44 000 46 239 48 638 51 657 54 861 58 374 62 111 66 056 70 252 74 717 79 467 84 521
5. Pozostałe dochody własne 492 231 523 413 557 371 599 585 645 599 696 813 752 440 812 306 876 941 946 723 1 022 065 1 103 408
Subwencje i dotacje 7 391 524 7 395 204 7 860 023 8 438 548 9 066 676 9 764 126 10 519 248 11 329 451 12 202 056 13 141 871 14 154 071 15 244 232
     Subwencje ogółem 4 872 268 5 171 491 5 496 540 5 901 105 6 340 357 6 828 086 7 356 145 7 922 723 8 532 939 9 190 154 9 897 989 10 660 342
     Dotacje ogółem 2 095 049 2 223 713 2 363 483 2 537 443 2 726 319 2 936 040 3 163 103 3 406 728 3 669 118 3 951 717 4 256 082 4 583 890
     Dotacje UE i inne nie podlegające zwrotowi 424 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WYDATKI BIEŻĄCE: 10 210 834 10 715 838 11 255 685 11 936 607 12 656 379 13 444 324 14 280 117 15 160 033 16 094 443 17 086 738 18 140 521 19 259 620
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA 0 57 562 117 458 158 481 188 576 195 472 202 526 169 500 173 700 137 400 99 180 58 980
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO 721 637 1 155 890 1 305 082 1 515 467 1 778 058 2 107 615 2 482 387 2 942 199 3 411 213 3 971 567 4 589 485 5 270 259
FINANSOWANIE MBBR
Przychody z zaciągania długu 754 363 1 200 000 1 000 000 850 000 570 000 555 000 555 000 500 000 0 0 0 0
Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spłata zadłużenia 135 111 452 686 435 784 318 058 388 058 350 000 350 000 350 000 520 000 537 000 570 000 620 000
Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO 1 340 889 1 903 204 1 869 298 2 047 409 1 960 000 2 312 615 2 687 387 3 092 199 2 891 213 3 434 567 4 019 485 4 650 259
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE 1 723 000 1 900 000 1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 300 000 2 680 000 3 100 000 2 890 000 3 400 000 4 050 000 4 650 000
Roczne przepływy gotówki netto -382 111 3 204 -30 702 47 409 -40 000 12 615 7 387 -7 801 1 213 34 567 -30 515 259
Wolne środki na koniec roku 111 447 114 651 83 949 131 358 91 358 103 973 111 360 103 559 104 772 139 339 108 824 109 083
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WYKRES II: SCENARIUSZ II  - WŁASNY  POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT
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TABELA III: SCENARIUSZ III - WŁASNY  POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT + FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DOCHODY OGÓŁEM 10 932 471 15 791 790 16 071 975 16 723 055 17 026 763 18 271 161 19 635 030 18 271 732 19 679 356 21 195 704 22 829 186 24 588 859
Dochody własne 3 540 947 4 534 085 4 818 202 5 172 007 5 556 337 5 983 286 6 445 782 6 942 281 7 477 299 8 053 833 8 675 115 9 344 627
1. Podstawowe dochody podatkowe 2 964 816 3 945 012 4 192 877 4 501 453 4 836 568 5 208 773 5 611 889 6 044 566 6 510 741 7 013 016 7 554 194 8 137 298
2. Wpływy z majątku i sprzedaży 39 900 19 422 19 316 19 312 19 309 19 325 19 342 19 353 19 365 19 377 19 388 19 400
3. Dochody z działalności finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 44 000 46 239 48 638 51 657 54 861 58 374 62 111 66 056 70 252 74 717 79 467 84 521
5. Pozostałe dochody własne 492 231 523 413 557 371 599 585 645 599 696 813 752 440 812 306 876 941 946 723 1 022 065 1 103 408
Subwencje i dotacje 7 391 524 11 257 704 11 253 773 11 551 048 11 470 426 12 287 876 13 189 248 11 329 451 12 202 056 13 141 871 14 154 071 15 244 232
     Subwencje ogółem 4 872 268 5 171 491 5 496 540 5 901 105 6 340 357 6 828 086 7 356 145 7 922 723 8 532 939 9 190 154 9 897 989 10 660 342
     Dotacje ogółem 2 095 049 2 223 713 2 363 483 2 537 443 2 726 319 2 936 040 3 163 103 3 406 728 3 669 118 3 951 717 4 256 082 4 583 890
     Dotacje UE i inne nie podlegające zwrotowi 424 207 3 862 500 3 393 750 3 112 500 2 403 750 2 523 750 2 670 000 0 0 0 0 0
WYDATKI BIEŻĄCE: 10 210 834 10 715 838 11 255 685 11 936 607 12 656 379 13 444 324 14 280 117 15 160 033 16 094 443 17 086 738 18 140 521 19 259 620
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA 0 57 562 117 458 158 481 188 576 195 472 202 526 169 500 173 700 137 400 99 180 58 980
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO 721 637 5 018 390 4 698 832 4 627 967 4 181 808 4 631 365 5 152 387 2 942 199 3 411 213 3 971 567 4 589 485 5 270 259
FINANSOWANIE MBBR
Przychody z zaciągania długu 754 363 1 200 000 1 000 000 850 000 570 000 555 000 555 000 500 000 0 0 0 0
Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spłata zadłużenia 135 111 452 686 435 784 318 058 388 058 350 000 350 000 350 000 520 000 537 000 570 000 620 000
Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO 1 340 889 5 765 704 5 263 048 5 159 909 4 363 750 4 836 365 5 357 387 3 092 199 2 891 213 3 434 567 4 019 485 4 650 259
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE 1 723 000 5 750 000 5 280 000 5 160 000 4 360 000 4 850 000 5 330 000 3 100 000 2 890 000 3 400 000 4 050 000 4 650 000
Roczne przepływy gotówki netto -382 111 15 704 -16 952 -91 3 750 -13 635 27 387 -7 801 1 213 34 567 -30 515 259
Wolne środki na koniec roku 111 447 127 151 110 199 110 108 113 858 100 223 127 610 119 809 121 022 155 589 125 074 125 333
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WYKRES III: SCENARIUSZ III  -  WŁASNY  POTENCJAŁ FINANSOWY + KREDYT + FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
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TABELA IV: SCENARIUSZ IV - REALIZACJA USTALEŃ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DOCHODY OGÓŁEM 10 932 471 15 029 290 19 094 225 18 110 555 17 000 013 17 412 411 16 965 030 18 271 732 19 679 356 21 195 704 22 829 186 24 588 859
Dochody własne 3 540 947 4 534 085 4 818 202 5 172 007 5 556 337 5 983 286 6 445 782 6 942 281 7 477 299 8 053 833 8 675 115 9 344 627
1. Podstawowe dochody podatkowe 2 964 816 3 945 012 4 192 877 4 501 453 4 836 568 5 208 773 5 611 889 6 044 566 6 510 741 7 013 016 7 554 194 8 137 298
2. Wpływy z majątku i sprzedaży 39 900 19 422 19 316 19 312 19 309 19 325 19 342 19 353 19 365 19 377 19 388 19 400
3. Dochody z działalności finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 44 000 46 239 48 638 51 657 54 861 58 374 62 111 66 056 70 252 74 717 79 467 84 521
5. Pozostałe dochody własne 492 231 523 413 557 371 599 585 645 599 696 813 752 440 812 306 876 941 946 723 1 022 065 1 103 408
Subwencje i dotacje 7 391 524 10 495 204 14 276 023 12 938 548 11 443 676 11 429 126 10 519 248 11 329 451 12 202 056 13 141 871 14 154 071 15 244 232
     Subwencje ogółem 4 872 268 5 171 491 5 496 540 5 901 105 6 340 357 6 828 086 7 356 145 7 922 723 8 532 939 9 190 154 9 897 989 10 660 342
     Dotacje ogółem 2 095 049 2 223 713 2 363 483 2 537 443 2 726 319 2 936 040 3 163 103 3 406 728 3 669 118 3 951 717 4 256 082 4 583 890
     Dotacje UE i inne nie podlegające zwrotowi 424 207 3 100 000 6 416 000 4 500 000 2 377 000 1 665 000 0 0 0 0 0 0
WYDATKI BIEŻĄCE: 10 210 834 10 715 838 11 255 685 11 936 607 12 656 379 13 444 324 14 280 117 15 160 033 16 094 443 17 086 738 18 140 521 19 259 620
WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA 0 57 562 135 458 269 481 350 576 330 472 318 926 267 300 252 900 201 000 138 600 70 200
SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO 721 637 4 255 890 7 703 082 5 904 467 3 993 058 3 637 615 2 365 987 2 844 399 3 332 013 3 907 967 4 550 065 5 259 039
FINANSOWANIE MBBR
Przychody z zaciągania długu 754 363 1 500 000 2 600 000 1 900 000 450 000 555 000 555 000 500 000 0 0 0 0
Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spłata zadłużenia 135 111 452 686 485 784 518 058 718 058 660 000 660 000 660 000 780 000 940 000 1 040 000 1 060 000
Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO 1 340 889 5 303 204 9 817 298 7 286 409 3 725 000 3 532 615 2 260 987 2 684 399 2 552 013 2 967 967 3 510 065 4 199 039
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE 1 723 000 5 239 000 9 916 000 7 225 000 3 725 000 3 520 000 2 300 000 2 600 000 2 600 000 3 000 000 3 500 000 4 200 000
Roczne przepływy gotówki netto -382 111 64 204 -98 702 61 409 0 12 615 -39 013 84 399 -47 987 -32 033 10 065 -961
Wolne środki na koniec roku 111 447 175 651 76 949 138 358 138 358 150 973 111 960 196 359 148 372 116 339 126 404 125 443
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WYKRES IV: SCENARIUSZ IV  -  REALIZACJA USTALEŃ W RAMACH WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO
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