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Wst p
Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki,
w jakich powinna zmierza

gmina, aby zapewni

sobie sta y, zrównowa ony rozwój,

a mieszka com konsekwentn popraw warunków ycia.
Celem strategii jest odpowied na pytanie, co nale y wykona , aby samorz d funkcjonowa
i rozwija si

w przysz

ci. Strategia to plan d ugofalowego dzia ania (w niniejszym

opracowaniu przyj to lata 2010 — 2020) Rady Gminy, Wójta i wspieraj cych go urz dników
oraz wszystkich, którym na sercu le y lepsze jutro gminy, wobec szans i zagro
wynikaj cych ze zmieniaj cego si otoczenia i dzia

innych podmiotów.

Zgodnie z zapisami Strategii dzia anie takie jest ukierunkowane przez warto ci i opcje
uznane przez spo eczno

lokaln , bazuj ce na wewn trznym potencjale si i uwzgl dniaj ce

jej wewn trzne s abo ci.
Strategia rozwoju nie mo e zawiera
poniewa

z definicji jest domen

precyzyjnej listy inwestycji do realizacji,

Wieloletnich Planów Finansowych, Planów Rozwoju

Lokalnego. Tak szczegó owe informacje mog by umieszczane tylko w dokumentach, które
zawieraj stale aktualizowane plany finansowe. Pope nienie takiego b du spowodowa oby,
e Strategia bardzo szybko straci aby swoj aktualno .
Strategia stanowi podstaw dzia ania gminy, programów i przedsi wzi , a tak e
polityki przestrzennej. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich dzia
w gminie, w tym formu owaniu kolejnych Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
i Finansowych.
Podnosi wiarygodno

wobec partnerów zewn trznych, dla których niejednokrotnie

stanowi podstaw oceny wspó pracy z gmin lub lokalizacji w asnych dzia

na terenie

gminy.
Strategia rozwoju gminy stanowi podstaw

korzystania przez gmin

strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewn trznych
z Dyrektyw

z funduszy

róde finansowania. Zgodnie

Unii Europejskiej ka da jednostka samorz dowa powinna opiera

dzia ania inwestycyjne wspó finansowane ze

swoje

rodków Unii Europejskiej na planie

strategicznym. Po wst pieniu Polski do UE Strategia rozwoju jest wskazywana, jako jeden z
najwa niejszych dokumentów (nadrz dny wobec innych dokumentów) w funkcjonowaniu
Jednostek Samorz du Terytorialnego, przedstawiaj cy kierunki rozwoju jednostki na
najbli sze kilkana cie lat.
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Najwa niejsze jest jednak, e Strategia rozwoju tworzy platform wspó dzia ania wszystkich
zainteresowanych podmiotów w celu wypracowania wspólnej przysz

ci, odpowiadaj cej ich

potrzebom.

Metodologia sporz dzania Strategii
Do roku 1974 cz ci
przestrzennego by

sk adow

zatwierdzanych planów zagospodarowania

tzw. "Program", który równie

od strony potrzeb spo eczno-

gospodarczych, przedstawia problematyk rozwoju danego terenu. Programy te mia y stad
si

podstaw

do tworzenia "pi cioletnich planów gospodarczych". Cz sto by y jednak

przeszkod , poniewa by y zbyt rzetelne i niezale ne, wr cz niezgodne z "polityk ". W latach
1975 — 1994 "Programy rozwoju" umieszczane by y w opisowej, nie zatwierdzanej cz ci
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nazywanych wówczas planami
ogólnymi.
Obecnie podstaw prawn uchwalenia Strategii rozwoju gminy jest ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym.
W obecnie obowi zuj cych aktach prawnych opisano jedynie wymogi dotycz ce
sposobu opracowania i zawarto ci Strategii Kraju oraz Strategii Województw. Strategia
rozwoju gminy nie wymaga formalnie adnych opinii ani uzgodnie .
Zadaniem zespo u przygotowuj cego Strategi rozwoju gminy jest jedynie zebranie
informacji i wniosków, usystematyzowanie ich i kolejne, nawet wielokrotne formowanie
zamierze

i zada

gminy z uwzgl dnieniem bli szej i dalszej przysz

ci, zgodnie

z przeprowadzonymi dyskusjami przedstawicieli spo ecze stwa i samorz du.
Zespó przygotowuj cy projekt Strategii rozwoju gminy zaproponowa metod jej
opracowania polegaj

na przyj ciu i opisaniu dwóch punktów kluczowych dla gminy:

1 — gdzie gmina jest w chwili obecnej — punkt A
2 — gdzie ma by za 10 lat (w 2020 roku) — punkt B

Nast pnie na tej kanwie, po scharakteryzowaniu ww. punktów (sytuacji) zaproponowano
wypracowanie kolejnych kroków dla ró nych dziedzin rozwoju, prowadz cych gmin

z

punktu A do punktu B. Dla poszczególnych dziedzin kolejne wykonywane kroki to cele
operacyjne. Opisanie ró nic mi dzy punktami A i B (zdefiniowanie problemów, diagnoza
braków, wy onienie najbardziej wyró niaj cych si potrzeb i najwi kszych sukcesów) ma na
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celu wybranie dziedzin, nad którymi trzeba pracowa w dalszym rozwoju gminy. Ich analiza
przynosi propozycje konkretnych idei programów rozwojowych.

Ostatnim etapem tego procesu powinna by , po przyj ciu Strategii rozwoju gminy przez Rad
Gminy, cykliczna weryfikacja jej realizacji. Zaleca si , aby nast powa o to poprzez
opracowanie i wykonanie poszczególnych dzia

i projektów wynikaj cych z zapisów

Strategii rozwoju gminy, a nast pnie ocen porównawcz za

onych i uzyskanych t drog

efektów pod k tem uzyskania celu strategicznego i celów operacyjnych. Wa ne jest, e
wymienione w Strategii rozwoju gminy programy i projekty to idee Programów i Dzia

,

które wymagaj oddzielnego szczegó owego opracowania, a ich zbiór nie jest zamkni ty.
Niezb dne b dzie m.in. wypracowanie dla nich planów dzia ania (w tym okre lonych
w czasie)

ci le powi zanych ze

ród ami i zasadami finansowania oraz mierzalnych

kryteriów oceny.
Bezdyskusyjne jest, e docelowy punkt (punkt B) musi by zgodny ze strategiami
administracji wy szego rz du, czyli Strategi

Województwa i Strategi

Kraju. Zawsze

niezb dne jest równie zweryfikowanie przyj tego celu (punktu B) w stosunku do tendencji
rozwoju s siednich gmin w tym najsilniejszej — L borka.

adna gmina nigdy nie istnieje

sama, a procesy wzajemnych powi za w tym konkretnym przypadku, s bardzo silne.
Dla okre lenia punktów kluczowych (A i B) jako niezb dn wskazano potrzeb sporz dzenia
bada spo ecznych i mo liwie jak najszerszych konsultacji spo ecznych projektu Strategii
rozwoju gminy, w celu okre lenia, co si mieszka com gminy nie podoba, czego brakuje oraz
w jakiej gminie chcieliby wszyscy mieszka w przysz

ci.

Mo liwie jak najbardziej szczegó owy opis punktu wyj ciowego (punkt A) pozwala
równie na postawienie diagnozy ogólnej sytuacji gospodarczo-spo ecznej gminy opartej
równie na opiniach mieszka ców i ich postrzeganiu sytuacji. Fakt ten te jest bardo wa ny
dla wyznaczania przysz ych celów rozwoju gminy oraz mo e by wyra

wskazówk do

pracy nad zmian wizerunku gminy w wiadomo ci samych jej mieszka ców (równie , je li
to konieczne dla polityki wójta).
Partycypacja spo eczna
Przy sporz dzaniu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wie L borska przyj to nacisk na
mo liwe jak najszersze skonsultowanie jej projektu ze wszystkimi zainteresowanymi
podmiotami.
Dokumenty strategiczne dotycz ce bezpo rednio Strategii rozwoju gminy:
Strategia Rozwoju Powiatu L borskiego na lata 2007 - 2013 ,
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Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójno ci Spo ecznej Powiatu L borskiego na lata
2007 – 2015,
Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Nowa Wie L borska na lata
2008 -2011 z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2015,
Gminna Strategia Rozwi zywania problemów Spo ecznych na lata 2011-2015,
Plany (Programy) Rozwoju So ectw (Odnowy Wsi),
Wyniki samooceny przeprowadzonej metod CAF w Urz dzie Gminy Nowa Wie
borska,
Strategia Rozwoju Kraju,
Strategia Województwa Pomorskiego.

Na podstawie zapisów umieszczonych w Strategii Województwa Pomorskiego
sformu owano nast puj ce wytyczne do Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wie L borska na
lata 2010 — 2020:
Charakterystyka regionu:
czystego rodowiska; wysokiej jako ci ycia; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni,
rozwoju opartego na wiedzy, umiej tno ciach, aktywno ci i otwarto ci mieszka ców,
silnej i zró nicowanej gospodarki,
partnerskiej wspó pracy,
kultywowania

wielokulturowego

dziedzictwa

oraz

tradycji

morskich

i solidarno ciowych.
W za

eniach region Województwa Pomorskiego to:
REGION KONKURENCYJNY,
REGION SPÓJNY,
REGION DOST PNY.

Wa ne dla formu owania strategii powiatów i gmin, jest fakt, e w regionie wyst puj dwa
zjawiska:
wysokie zró nicowania wewn trz regionu,
wzrost gospodarczy nie niweluje dysproporcji.
Obecna sytuacja w województwie pomorskim:
najwi kszy przyrost naturalny w Polsce,
najwy sza dynamika eksportu w kraju,
70% warto ci regionalnej gospodarki powstaje w us ugach,
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sektor ma ych i rednich przedsi biorstw nale y do najbardziej rozwini tych w Polsce
najwi kszy w kraju potencja przemys ów morskich,
rolnictwo ma warunki dla bardzo ró norodnych form rozwoju,
prawie najwi kszy w Polsce odsetek osób z wy szym wykszta ceniem,
du y potencja instytucji edukacyjnych, naukowych i pozarz dowych,
wysokie walory rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
bogata spu cizna historyczna i etniczna,
silne tradycje i nowe formy wspó pracy ba tyckiej,
bardzo niski wska nik zatrudnienia,
wysokie bezrobocie, zw aszcza w ród ludzi m odych i na wsi,
aba zdolno

przyci gania bezpo rednich inwestycji zagranicznych,

najwy sze w Polsce wska niki przest pczo ci,
wysoka liczba korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej,
wysoka zachorowalno
dost pno

i umieralno

na choroby nowotworowe,

transportowa nale y do najni szych w Polsce.

Wizja Województwa Pomorskiego:

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
– ZNACZ CY PARTNER
W REGIONIE MORZA BA TYCKIEGO
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Punkt A – Jaka jest sytuacja w gminie dzisiaj?
Po

enie geograficzne i miejsce w uk adzie komunikacyjnym.
Gmina Nowa Wie

L borska po

ona jest w pó nocno – zachodniej cz ci

województwa pomorskiego w rodkowej cz ci powiatu l borskiego zajmuj c ponad 38%
jego powierzchni. Powierzchnia gminy szacowana jest na 270,39 km2, dzi ki czemu jest jedn
z najwi kszych gmin w województwie pomorskim, zamieszka

przez 13 338 tysi cy

mieszka ców. 1
Gmina le y w dolinie rzeki

eby pomi dzy wysoczyzn Pojezierza Kaszubskiego i

Pobrze a Kaszubskiego. Przez jej obszar przep ywaj
Pogorzelica. Od strony po udniowej otaczaj j

rzeki:

eba, Kisewa, Okalica,

kompleksy le ne b

ce cz ci Parku

Krajobrazowego „Dolina S upi”. Skoncentrowane s g ównie na zboczach Pradoliny eby i w
po udniowej cz ci gminy. Lasy stanowi
odgrywaj znacz

du y potencja gospodarczy i ekologiczny,

rol w przestrzeni przyrodniczej regionu. Stanowi podstaw dla rozwoju

lokalnego przemys u drzewnego jak i pe ni funkcje turystyczno-wypoczynkowe.
Gmina po

ona jest w niewielkiej odleg

ci od Morza Ba tyckiego, wyst puj w niej

liczne szlaki piesze i rowerowe, bogactwa naturalne, jeziora, parki, pomniki przyrody to
wszystko sprawia, e jest to obszar atrakcyjny pod wzgl dem turystycznym i krajobrazowym.
Gmina Nowa Wie L borska graniczy z:
Gmin miejsk L bork,
Gmin wiejsk Cewice,
Gmina wiejsk G ówczyce,
Gmin wiejsk

czyce,

Gmin wiejsk Pot gowo,
Gmin wiejsk Wicko.
Gminy Powiatu L borskiego cechuj podobne zale no ci. S one po czone ró nego rodzaju
zwi zkami, do których mo emy zaliczy system komunikacyjny, telekomunikacyjny czy
energetyczny. Podobie stwa wyst puj równie w sferze gospodarczej, w zakresie o wiaty,
kultury i sportu.

1

Urz d Gminy w Nowej Wsi L borskiej, Ewidencja ludno ci stan na 31.12.2010 r.
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Wspólne cechy i zale no ci mi dzy s siaduj cymi gminami, wynikaj przede wszystkim ze
wspólnych tradycji, obyczajów, przesz

ci historycznej, a tak e z rolniczego charakteru

ziem, gospodarki le nej oraz powi zania szlaków komunikacyjnych i turystycznych.
Obs ug komunikacyjn zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym
i lokalnym. Przez teren gminy przebiegaj nast puj ce szlaki komunikacyjne:
droga krajowa nr 6 relacji Szczecin – Gda sk,
droga wojewódzka nr 214 relacji eba - L bork – Bytów,
drogi powiatowe o cznej d ugo ci 98,9 km,
drogi gminne o cznej d ugo ci 68,35 km,
o nawierzchni twardej – 30,32 km,
o nawierzchni gruntowej – 38,03 km,
linie kolejowe relacji Szczecin – Gdynia oraz L bork –

eba (tylko w okresie

letnim).
Tabela 1. Wykaz dróg powiatowych w Gminie Nowa Wie L borska.
Lp. Nr drogi

Nazwa drogi

ugo

w km

1.

39 308

Granice gm. Wicko – ebie – Janowice

12,350

2.

30 311

Granice gm. G ówczyce – elazkowo – Nowa Wie L borska

12,100

3.

39 313

Granice gm. Pot gowo – Dar ewo

3.490

4.

39 315

Laska – Pogorzelice

4,200

5.

39 316

Redkowice – Pogorzelice

7,200

6.

39 317

Sikory – Janowice (droga nr 214)

14,097

7.

39 318

Granice Gminy Wicko – Rekowo L borskie

8,695

8.

39 321

B sewice – Rekowo L borskie

7,180

9.

39 322

od drogi nr 39 308 Obliwice

2,172

10.

39 323

Garczegorze – Wilkowo Nowowiejskie

6,030

11.

30 324

Nowa Wie L borska do drogi nr 39 324

1,700

12.

39 325

droga wojewódzka – K

4,540

13.

39 335

Pogorzelice – granice Gminy Cewice

3,000

14.

39 339

Le nice – Ma oszyce – L bork

8,100

15

39 340

Mosty – Lubowidz

4,040

owo Nowowiejskie

Razem:

98,894

ród o: Dane Urz du Gminy w Nowej Wsi L borskiej.
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Kolejnym elementem komunikacji zbiorowej s po czenia autobusowe obs ugiwane
przez PKS w L borku oraz prywatnych przewo ników.

Strefy funkcjonalne na terenie gminy.
Struktura funkcjonalno – przestrzenna kszta towana jest przez wyznaczenie na obszarze
gminy czterech podstawowych stref przeznacze

i sposobów zagospodarowania terenów.

to:
-

strefa rolnicza,

-

mieszkaniowo- rekreacyjna,

-

koncentracji miejsc pracy,

-

podstawowego systemu przyrodniczego.

Ka da ze stref terenów zabudowanych jest stref wielofunkcyjn . Strefy zabudowy jak i uk ad
terenów otwartych wype niaj

ca y obszar gminy. W obr bie stref wyst puj

obszary

strategiczne, które wp ywaj na struktur funkcjonalno- przestrzenn gminy. Obszary te
cechuj okre lone funkcje i formy zagospodarowania przestrzennego.
Dominuj

role odgrywa strefa rolnicza, u ytki rolne zajmuj 16 020 ha, co stanowi

59% powierzchni gminy, w tym grunty orne 10 466 ha,

ki 3.844 i pastwiska 1.561 ha. Lasy

i grunty le ne zajmuj obszar 8.536 ha, natomiast nieu ytki oko o 2.638 ha.

Wykres 1. U ytkowanie g runtów w G minie Nowa Wie
bors ka
10%

ytki rolne
31%

59%

las y i grunty
le ne
nieu ytki

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

10

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWA WIE L BORSKA NA LATA 2010-2020

Wykres 2. U ytki rolne w Gminie Nowa Wie L borska
10% 1%

grunty orne

24%

ki

65%

pastwiska
sady

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Gmina Nowa Wie L borska jest gmin typowo rolnicz znajduje si w niej ok. 939
gospodarstw o

cznej powierzchni 11 371,85 ha.

rednia powierzchnia indywidualnych

gospodarstw rolnych to 12 ha, a zatem gospodarstwa s

bardzo ma e i rozdrobnione.

Najwi cej jest gospodarstw o powierzchni do 7 ha, natomiast najmniejszy odsetek stanowi
gospodarstwa du e.
Tabela 2. Liczba gospodarstw indywidualnych ze wzgl du na powierzchni .
Lp.

Powierzchnia

Liczba gospodarstw

1.

1–2

332

2.

2–5

227

3.

5–7

102

4.

7 – 10

98

5.

10 – 15

86

6.

powy ej 15

94

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Naturalne warunki obszaru sprzyja y wykszta ceniu si rozdrobnionej sieci osadniczej.
Na terenie gminy wyst puj

trzy bardzo du e wsie, w których liczba mieszka ców

przewy sza 1000 oraz trzy du e wsie, licz ce ok. 500 mieszka ców. Pozosta e miejscowo ci
to wsie ma e i bardzo ma e licz ce zaledwie po kilkana cie mieszka ców. We wsiach gminy
przewa a zabudowa skupiona, jedynie na terenie Kr py Kaszubskiej, Karlikowa L borskiego,
Kanina, Czarnówka i Chocielewka jest ona rozproszona.
Na terenie gminy wyst puje budownictwo jednorodzinne jak i wielorodzinne.
W gminie zlokalizowanych jest oko o 2234 budynków mieszkalnych, w tym 1914 budynków
jednorodzinnych i 320 budynków wielorodzinnych. Ogó em w domach jednorodzinnych
zamieszkuje 60% mieszka ców gminy, podczas gdy w budynkach wielorodzinnych 40%.
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Na terenie gminy s

wsie, w których ponad 80% ludno ci mieszka w budownictwie

wielorodzinnym ale s i takie, gdzie wyst puj wy cznie domy jednorodzinne. Budownictwo
wielorodzinne przewa a w miejscowo ciach po by ych Przedsi biorstwach Gospodarstwa
Rolnego takich, jak:

ebie , Le nice, B sewice, Dar ewo, L dziechowo, Obliwice,

Nieb dzino, Janowice, Pogorszewo i K

owo Nowowiejskie.

Najwi ksze skupisko budownictwa jednorodzinnego wyst puje na terenie Mostów oraz
Nowej Wsi L borskiej – cznie oko o 40% zasobów budownictwa jednorodzinnego Gminy.

Wykres 3. Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne na
terenie gminy Nowa Wie L borska w latach 2007 - 2010.
320

2010

1914

320

2009

1879

320

2008

1846

320

2007
0

1806
500

1000

budownictwo wielorodzinne

1500

2000

budownictwo jednorodzinne

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Wykres 4. Budownictwo jednorodzinne na terenie gminy
18%

Mosty

49%
21%
6%

6%

Nowa Wie L borska
Lubowidz
Kr pa Kaszubska
pozosta e miejscowo ci gminy

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Nowa Wie

Leborska jest silnie zurbanizowana, wyst puje tu zwarta zabudowa

i w zasadzie stanowi przedmie cie L borka. Zjawisko to spowodowane jest dynamik
budownictwa mieszkaniowego, które w ostatnich latach doprowadzi o do po czenia
z miastem.
Na terenie wsi znajduj si instytucje o charakterze publicznym: Urz d Gminy, Gminny
Zak ad Us ug Komunalnych, Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej, O rodek Zdrowia,
Biblioteka Publiczna, Zespó Szkó , Przedszkole.
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Strefa rekreacyjna to przede wszystkim atrakcyjne miejsca i ciekawe zabytki
architektury. Przez teren gminy przebiegaj

cie ki rowerowe, szlaki piesze, szlaki konne

oraz cie ki dydaktyczno – przyrodnicze. W rejestrze zabytków widnieje dwór w Le nicach,
pochodz ca z ko ca XVIII wieku wraz z pó niejszym barokowym parkiem, natomiast
w miejscowo ciach Janowice i Dar ewo mieszcz si dwory pochodz ce z ko ca XVIII
wieku. W Garczegorzu znajduje si murowana Kaplica Grobowa z prze omu XVIII i XIX
wieku. Na terenie gminy mie ci si wiele zabytkowych ko cio ów m. in. w: Ma oszycach,
Janowicach,

ebieniu czy Garczegorzu. W Kr pie Kaszubskiej znajduje si

wi niów Stutthofu oraz Izba Pami ci Ofiar Marszu

cmentarz

mierci. Ponadto na terenie gminy

zarejestrowane s 24 pomniki przyrody, m. in. lipy drobnolistne, platany klonolistne, jarz b
szwedzki oraz d by szypu kowe. Kolejnym miejscem s
Lubowidz, które przyci ga mi

cym wypoczynkowi jest jezioro

ników rybactwa oraz eglugi.

Sytuacja spo eczna gminy.
Gmina Nowa Wie L borska zamieszka a jest przez 13 338 mieszka ców. Zarówno pod
wzgl dem powierzchni jak i liczby ludno ci zajmuje pierwsze miejsce w powiecie l borskim
ród gmin wiejskich. Liczba ludno ci zamieszkuj ca obszar gminy systematycznie wzrasta
dzi ki dodatniemu przyrostowi naturalnymi oraz imigracjom. G sto

zaludnienia wynosi 49

2

osób/km .
Obszar gminy podzielony jest na 22 so ectwa skupiaj ce 37 miejscowo ci. Najwi ksz
miejscowo ci jest Now Wie L borsk , zamieszkana przez Ja 2,5 tys. mieszka ców. Nowa
Wie

L borska pe ni funkcje gminnego o rodka us ugowego, to tutaj mieszcz

si

podstawowe urz dy, instytucje i obiekty u yteczno ci publicznej.
Tabela 3. Liczba mieszka ców w so ectwach gminy w latach 2006 – 2010.
Lp.

So ectwo

Miejscowo ci
wchodz ce
w sk ad so ectwa

2007

2008

2009

2010

1.

Nowa Wie L borska

Nowa Wie L borska

2290

2306

2381

2445

2.

Mosty

Mosty

1647

1696

1706

1726

3.

Pogorzelice

Pogorzelice

432

447

465

457

4.

Czarnówko

Czarnówko, Kanin

268

269

268

263
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Redkowice,

5.

Redkowice

6.

Kr pa Kaszubska

7.

Garczegorze

8.

Wilkowo Nowowiejskie

9.

Karlikowo L borskie

10.

Lubowidz

11.

Dar ewo

12.
13.
14.

634

635

633

664

549

576

590

594

509

510

520

532

156

160

161

174

329

334

335

329

Lubowidz, ugi, Jamy

557

578

591

589

Dar ewo, Laska

328

321

326

328

982

967

975

970

482

478

480

473

580

582

591

595

451

451

453

445

elazkowo, Nieb dzino
Kr pa Kaszubska
Garczegorze,
Janis awiec, Dar kowo

ebie

Wilkowo
Nowowiejskie
Karlikowo L borskie,
Rekowo L borskie

ebie

Taw cino

Taw cino, B sewice

owo Nowowiejskie

owo
Nowowiejskie, owcze
Dziechlino, Rybki,

15.

Dziechlino

16.

Janowiczki

Janowiczki,

225

220

223

228

17

Janowice

Janowice, Rozgorze

533

532

514

514

18.

Chocielewko

Chocielewko

520

525

526

546

19.

Obliwice

Obliwice

200

196

203

205

20.

Pogorszewo

Pogorszewo

352

350

350

355

277

592

284

289

595

608

609

617

12 897

13 028

13 184

13 338

21.
22.

dziechowo
Le nice

Ma oszyce

dziechowo
Le nice, Piaskowa
Liczba mieszka ców ogó em:

ród o: Ewidencja ludno ci – Urz d Gminy w Nowej Wsi L borskiej
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Najliczniejsza grup w gminie s osoby m ode w wieku produkcyjnym, które stanowi
70% mieszka ców, a ich liczba stale wzrasta. Zaledwie 22,5% stanowi dzieci i m odzie
w wieku do 18 lat. Najmniej reprezentatywn grup s osoby powy ej 65 roku ycia. Z roku
na rok liczba osób w wieku poprodukcyjnym spada stanowi c obecnie 7% mieszka ców
gminy.
Gmina wykazuje cechy charakterystyczne dla spo ecze stwa starzej cego si , gdy udzia
osób m odych w stosunku do osób w wieku produkcyjnych jest ponad trzykrotnie ni szy.
Wykres 5. Struktura wiekowa populacji w latach 2007 - 2010.
powy ej 65
lat
19 - 65 lat
18 lat
0

2000

4000

6000

8000

18 lat

19 - 65 lat

2010

3003

9358

977

2009

2896

9210

1078

10000

powy ej 65 lat

ród o: Ewidencja ludno ci – Urz d Gminy w Nowej Wsi L borskiej

Najliczniejsz grup w gminie stanowi kobiety i m czy ni w przedziale wiekowym 19
– 65, drug pod wzgl dem liczebno ci s osoby w wieku przedprodukcyjnym a wiec dzieci
i m odzie , natomiast najs abiej reprezentatywna cz
poprodukcyjnym, powy ej 65 roku

spo ecze stwa to osoby w wieku

ycia. Zarówno w ród osób w wieku przed - jak

i produkcyjnym wyst puje przewaga m czyzn nad kobietami, natomiast w grupie osób
w wieku emerytalnym to kobiety stanowi wi kszo . Wspó czynnik feminizacji w gminie
wynosi 99 i jest najni szym w Powiecie L borskim.
Tabela 4. Liczba mieszka ców Gminy Nowa Wie L borska wg p ci w latach 2007 – 2010.

czy ni
Kobiety

2007

2008

2009

2010

6572

6895

6620

6703

6325

6133

6564

6635

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.
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Wykres 6. Struktura ludno ci w gminie Nowa Wie L borska
wg p ci w 2010 r.
383
594
977

powy ej 65 lat

4762
4596

19 - 65 lat
1558
1445

0-18 lat
0

czy ni

9358

Kobiety
Ogó em

3003

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ród o: Ewidencja ludno ci – Urz d Gminy w Nowej Wsi L borskiej

Struktura wiekowa spo ecze stwa ma swoje odwzorowanie w stopniu wykszta cenia
mieszka ców gminy. Znaczna liczba ludno ci posiada najni szy stopie wykszta cenia b
nie posiada go w ogóle. Najliczniejsz grup , bo a 74%, stanowi osoby z wykszta ceniem
podstawowym i gimnazjalnym oraz osoby z wykszta ceniem zawodowym. S to najcz ciej
osoby w wieku poprodukcyjnym które przez wi kszo

ycia pracowa y w rolnictwie lub nie

mia y mo liwo ci kszta cenia si . Osoby z wykszta ceniem niepe nym wy szym i wy szym
stanowi zaledwie 4,4% spo eczno ci gminy i s to zazwyczaj osoby m ode.
Tabela 5. Struktura wykszta cenia ludno ci Gminy Nowa Wie L borska w 2008 roku.
Wykszta cenie

Liczba osób

Brak wykszta cenia (osoby powy ej 13 lat)

4503

Podstawowe i gimnazjalne

4451

Zawodowe

2690

rednie ogólne

687

rednie zawodowe

1850

Niepe ne wy sze

478

Wy sze

689

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 zespo ów szkó , w których mieszcz

si

szko y

podstawowe i gimnazja, oraz Szko a Podstawowa w Taw cinie. Funkcjonuje Przedszkole
w Nowej Wsi L borskiej wraz z fili w Lubowidzu, oraz 6 oddzia ów zerówek. Wg stanu na
pocz tek 2011 roku, w placówkach o wiatowych na terenie gminy uczy si 1491 dzieci.
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Tabela 6. Placówki o wiatowe na terenie Gminy Nowa Wie L borska.
Lp.

Placówka

Miejscowo

1.

Szko a Podstawowa

Nowa Wie L borska, Redkowice, Garczegorze,
ebie , Taw cino, Le nice

2.

Gimnazjum

Nowa Wie L borska, ebie , Redkowice, Le nice

3.

Przedszkole

Nowa Wie L borska, Lubowidz

Pocz wszy do 2007 r. liczba urodze

stale wzrasta a za wyj tkiem roku 2010,

natomiast od 2008 r. notuje si regularny spadek liczby zgonów. Konsekwencja tego jest
wysoki przyrost naturalny, który wyniós 7,5‰ i by o 27% wy szy w porównaniu z rokiem
ubieg ym.
Tabela 7. Liczba urodze i zgonów w Gminie Nowa Wie L borska w latach 2007 – 2010.
Liczba ludno ci

Urodzenie

Zgony

Saldo

2007

12 897

154

94

+ 60

2008

13 028

185

110

+ 75

2009

13 184

181

103

+ 78

2010

13 338

178

78

+ 100

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Wykres 7. Przyrost naturalny
190
185

170
154

150
130
110

110
94

178

181

Urodzenia

103

Zgony

90

78

70
2007

2008

2009

2010

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy.

Na d ugo

ycia ma wp yw wiele czynników, m. in. rodzaj wykonywanej pracy, dba

o zdrowie jak i dost p do opieki medycznej. Opiek zdrowotn na terenie gminy zapewniaj
lekarze i piel gniarki w O rodkach Zdrowia, które znajduj si w Nowej Wsi L borskiej
i

ebieniu. W o rodkach tych prowadzona jest indywidualna praktyka lekarska.
17
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Rozmieszczenie placówek s
zabezpiecza

potrzeb

by zdrowia jest nie tylko nierównomierne, ale tak e nie

mieszka com

gminy,

w

szczególno ci,

w

zakresie

gospodark

Polski

porad

specjalistycznych oraz rehabilitacji.

Zjawisko bezrobocia na lokalnym rynku pracy.
Transformacja

systemowa

przekszta caj ca

spowodowa a przemiany na rynku pracy, na którym w do

na

rynkow

krótkim czasie nast pi o przej cie

od niedoboru si y roboczej do masowego bezrobocia. Sytuacja ta szczególnie dotkn a by ych
pracowników Pa stwowych Gospodarstw Rolnych, szczególnie na wsiach gdzie PGR by
jedynym zak adem pracy. Ze wzgl du na likwidacj PGR-ów na terenie Gminy Nowa Wie
borska, d ugotrwa e bezrobocie poci gn o za sob lawin skutków, które spowodowa y
znaczny spadek aktywno ci spo ecznej. Rosn ca skala bezrobocia d ugotrwa ego oraz wzrost
liczby bezrobotnych pozbawionych prawa do zasi ku powodowa wykluczenie spo eczne
ród du ej cz ci osób.
Bezrobocie jest jednym z g ównych problemów wyst puj cych w gminie Nowa Wie
borska. Pomimo polityki socjalnej prowadzonej przez gmin , oraz nowych miejsc pracy
nadal znacz cy odsetek ludzi pozostaje bez zatrudnienia. Od kilku lat notuje si stopniowy
spadek liczby osób bezrobotnych. Na koniec grudnia 2010 bezrobocie wynosi a 7,0%,
w porównaniu do roku poprzedniego spad o o 8%.
ród osób pozostaj cych bez pracy przewa aj kobiety. W 2007 r. stanowi y a 62%
bezrobotnych podczas, gdy na koniec 2010 r. procent ten zmala do 54.

1200
1000
800
600

Wykres 8. Liczba osób bezrobotnych
w latach 2007 - 2010
1016

1019

935

871
633
386

400

572

558

444

313

513

422

200
0
2007
liczba bezrobotnych

2008
liczba bezrobotnych kobiet

2009

2010

liczba bezrobotnych me czyzn

ród o: Dane statystyczne z Powiatowego Urz du Pracy w L borku
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Zasi ek dla bezrobotnych cz sto stanowi jedyne

ród o dochodu dla osób nie

maj cych zatrudnienia. Na koniec 2010 r. w ewidencji Powiatowego Urz du Pracy
w L borku zarejestrowanych by o 320 osób z prawem do zasi ku, tj. o 169 mniej ni w roku
poprzednim. Grupy osób, które najcz ciej korzystaj z zasi ku to osoby powy ej 50 roku
ycia, bez kwalifikacji zawodowych i osoby niepe nosprawne.
Innym kryterium ró nicuj cym bezrobotnych jest okres pozostawania bez pracy. Od
2007 r. nast pi znacz cy spadek osób, które pozostawa y bez pracy d

ej ni 12 miesi cy.

Na koniec grudnia 2010 r. status d ugotrwale bezrobotnego posiada o 216 osób, czyli 23%
ogó u zarejestrowanych. Osoby d ugotrwale bezrobotne to w du ej cz ci osoby m ode do 34
roku ycia oraz osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lata.

Wykres 9. Liczba bezrobotnych z prawem do zasi ku i wg
..................czasu pozostawania bez pracy.
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619

600
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430

400

bezrobotni z prawem
do zasi ku

320 321

300
200

216

175

158

bezrobotni
pozostajacy bez pracy
powy ej 12 m - cy

151

100
0
2007
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ród o: Dane statystyczne z Powiatowego Urz du Pracy w L borku

Szczególn grup osób wyst puj
do 34 roku

na rynku pracy jest bezrobotna m odzie i ludzie m odzi

ycia. Czynnikami wp ywaj cymi na niemo no

znalezienia pracy jest

najcz ciej brak do wiadczenia i wykszta cenia. Stanowi oni najwi kszy odsetek osób
bezrobotnych, który z roku na rok ro nie. W ko cu 2010 r. udzia bezrobotnej m odzie y do
ogó u zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 24%, za osób w przedziale wiekowym 25 –
34, 23%, co stanowi o ok. 50% udzia u osób m odych w liczbie osób bezrobotnych.
Kolejne 20% osób bezrobotnych stanowi osoby po 45 roku ycia, czyli osoby stopniowo
wychodz ce z zatrudnienia. Osoby w tej grupie nara one s na czynniki wykluczaj ce je
z rynku pracy do, których nale

niska mobilno

przestrzenna i zawodowa.
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Nieca e 9% stanowi y osoby z przedzia u 55 – 59, których liczba w 2010 wzros a do 14%.
W sk ad najmniej licznej grupy wchodz osoby powy ej 60 roku ycia, których liczba od
kilku lat oscyluje w granicach 1,5%.
Tabela 8. Osoby bezrobotne wg wieku.
Wiek

2007

2008

2009

18 – 24 lat

227

198

271

228

25 – 34 lat

253

216

249

217

35 – 44 lat

200

171

186

160

45 – 54 lat

251

201

217

187

55 – 59 lat

77

71

80

132

60 – 64 lat

11

12

13

11

Bezrobocie

dotyka

osoby

z

wykszta ceniem

zawodowym

2010

jak

i

osoby

z wykszta ceniem wy szym i rednim. Na koniec 2010 r. najliczniejsz grup bezrobotnych
by y osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. Stanowi y one 65%
ogó u bezrobotnych. Najmniej liczn grup by y osoby legitymuj ce si dyplomem wy szej
uczelni, stanowi c 3,6% osób niezatrudnionych. W stosunku do 2009 r. odnotowano wzrost
udzia u osób z wykszta ceniem wy szymi, policealnym i rednim zawodowym w udziale
osób bezrobotnych, natomiast spadek osób z wykszta ceniem ni szym.
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Wykres 10. Wykszta cenie osób bezrobotnych.
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Struktura gospodarcza gminy.
Gmina Nowa Wie L borska jest gmin typowo rolnicz . Znacz ca cze

obszaru,

gdy a 60%, stanowi uzyski rolne i tereny po by ych Pa stwowych Gospodarstwach
Rolnych.
Tabela 9. U ytkowanie gruntów w Gminie Nowa Wie L borska
Rodzaj u ytkownika

Gmina
Powierzchnia [ha]

Udzia procentowy [%]

16 020 (100,0%)

58,8

10466 (65,81%)

38,7

sady

32 (0,20%)

0,12

ki

3844 (24,17%)

14,21

1561 (9,81%)

5,77

lasy i grunty le ne

8536

31,6

nieu ytki

2638

9,6

27039

100

ytki rolne
grunty orne
w tym:

pastwiska

Razem:

ród o: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002. Tom H, 2002, Urz d Statystyczny, Gda sk.

Na terenie gminy znajduje si

939 gospodarstw rolnych z czego 560 stanowi

gospodarstwa do 5 ha. Gmina Nowa Wie L borska zatraca charakter rolniczy na rzecz pracy
poza rolnictwem oraz na rzecz samo zatrudnienia. Nast puj stopniowe odchodzenie od
produkcji rolnej gdy staje si ona nieefektywna i niekonkurencyjna. Gospodarstwa s zbyt
ma e, rozdrobnione i brak w nich nowoczesnych rozwi za a przede wszystkim nowoczesnej
infrastruktury.
Jeszcze do niedawna rolnictwo by o g ównym

ród em utrzymania, dzi

jest

wypierane przez sektor ma ych i rednich przedsi biorstw.
Spo ród mieszka ców Gminy, których ród em utrzymania jest praca, a 83,6% utrzymuje si
z pracy poza rolnictwem. W ród pracuj cych w gospodarce narodowej 34% zatrudnionych
by o w sekcji przemys , ponad 18% w edukacji, 15% w budownictwie oraz w handlu
i naprawach, 6% w rolnictwie, owiectwie i le nictwie. Dominuj drobni przedsi biorcy
dzia aj cy w bran y us ugowej i handlu detalicznym.
W Gminie Nowa Wie L borska dzia aj 664 podmioty gospodarcze. Ich liczba
pocz wszy od 2008 r. maleje. Spowodowane jest to tym, e przedsi biorcy zamykaj swoje

21

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWA WIE L BORSKA NA LATA 2010-2020

zak ady ze wzgl du na wysokie koszty prowadzenia dzia alno ci, biurokracj , wysokie
podatki oraz brak podstawowej infrastruktury technicznej. Jedynie w bran y motoryzacyjnej
i dzia alno ci zwi zanej z ochrona zdrowia nast pi

niewielki wzrost podmiotów

gospodarczych. Niezmiennie od kilku lat najwi kszy udzia stanowi

przedsi biorstwa

us ugowe. W budownictwie zarejestrowanych jest 176 podmiotów gospodarczych a w handlu
179 co stanowi ponad 50% udzia u w ogóle przedsi biorców. Wszystkie zaliczaj si do
ma ych lub rednich przedsi biorstw. W wi kszo ci s to przedsi biorstwa zatrudniaj ce do
50 pracowników, ale równie funkcjonuje kilka rednich.
Tabela 10. Struktura podmiotów gospodarczych wg bran w Gminie Nowa Wie
borska

Bran a
Budowa maszyn i urz dze

2007
1

2008
2

2009
2

2010
3

Budownictwo

161

183

189

176

Gastronomia

15

16

17

14

Handel

210

197

196

179

Hodowla

3

2

2

2

Us ugi informatyczne

0

2

2

2

Materia y budowlane

2

2

1

1

Metalowe

48

46

38

41

Motoryzacja

32

35

36

39

Odzie

1

1

2

1

Ochrona zdrowia

24

24

25

28

Precyzyjne

0

14

18

11

Produkcyjno – us ugowa

15

13

10

8

Pozosta e us ugi materialne

36

34

35

34

Pozosta e us ugi niematerialne

78

73

63

71

Produkcja wyrobów

8

8

8

4

Artyku y spo ywcze

1

1

1

1

Transport

54

47

45

48

Us ugi przemys owe

1

1

0

1

690

701

690

664

czna liczba przedsi biorców
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Wykres 11. Podmioty gospodarcze
...............................w
Gminie Nowa Wie L borska
710
701

700
690

690

690

2007

680

2008

670

664

660

2009
2010

650
640

Do najwi kszych zak adów na terenie Gminy Nowa Wie L borska nale :
przedsi biorstwo Produkcyjno – Us ugowe „Abar”,
przedsi biorstwo „Hrynbud”,
przedsi biorstwo „Trans Rud”,
Tartak „Drewpol”,
Tartak w Chocielewku,
Zak ad Mechaniki Maszyn „Avalon”,
AREX
Na terenie gminy znajduje si

filia „Banku Spó dzielczego” w

ebie. Dzia aj

drobne

przedsi biorstwa us ugowe – sklepy, warsztaty samochodowe, fryzjer, itp.
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Turystyka i rekreacja
Gmina Nowa Wie

L borska charakteryzuje si

Urozmaicona rze ba terenu, bogata sie
atrakcyjno

turystyczn

du ymi walorami krajobrazowymi.

hydrograficzna oraz szata ro linna wp ywa na

gminy. Jednak na dzie

dzisiejszy gmina charakteryzuje si

umiarkowanym rozwojem turystycznej bazy noclegowej. Wed ug danych z 2009 roku baza
noclegowa w gminie obejmuje 8 obiektów, a liczb miejsc noclegowych w Gminie Nowa
Wie L borska ocenia si na 685.
Niew tpliwym potencja em turystycznym jest jezioro Lubowidz. Jednak e ze wzgl du na
brak odpowiedniej infrastruktury jest ono w pe ni niewykorzystane.

Identyfikacja z gmin i wizerunek gminy
Zdecydowana wi kszo

mieszka ców czuje si zwi zana z Gmin Nowa Wie L borska.

Widoczna jest tak e zale no

pomi dzy stopniem przywi zania do gminy a okresem

zamieszkiwania na jej terenie. Osoby mieszkaj ce d

ej w gminie czuj si z ni bardziej

zwi zane ni osoby z krótszym sta em.

Aktywno

spo eczna mieszka ców

Zdecydowana wi kszo

mieszka ców zainteresowana jest polityk lokaln oraz sprawami

rozwoju gminy. Widoczne jednak jest zró nicowanie poziomu tego zainteresowania
w zale no ci od miejsca zamieszkania oraz sta u zamieszkania na terenie gminy.
O wysokim poziomie aktywno ci spo ecznej na terenie gminy wiadczy nie tylko liczba
zarejestrowanych na jej obszarze organizacji i stowarzysze , lecz przede wszystkim dzia ania
samych mieszka ców.

Organizacje na terenie Gminy Nowa Wie L borska:
1.

Fundacja Ekologiczno – Sportowa im. Tomasza Hopfera
Cele Fundacji:
prowadzenie dzia alno ci zmierzaj cych do poprawy rodowiska naturalnego, a co
za tym idzie poprawy warunków ycia, pracy i wypoczynku cz owieka zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami,
gromadzenie i wypracowanie
z ochron

rodków materialnych na dzia ania zwi zane

rodowiska,

dzia ania profilaktyczno - ochronne dotycz ce ochrony zasobów naturalnych
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w zakresie ponadregionalnym,
organizacja nowatorskich imprez ekologiczno – sportowych propaguj cych
ró nego rodzaju sporty (m.in. Maraton pami ci Tomasza Hopfera, biegi
prze ajowe w Obliwicach).
2.

Stowarzyszenie Osób Niepe nosprawnych „ wiat o”
Cele stowarzyszenia:
troska o niepe nosprawnych (osoby doros e oraz dzieci i m odzie ),
pomoc i ochrona chorego,
ca kowita apolityczno , bezstronno

i neutralno , niesienie pomocy osobom

niepe nosprawnym, kieruj c si ich potrzebami yciowymi.
3.

Kó ko Rolnicze - Ko o Gospody Wiejskich w Chocielewku.

4.

Kó ko Rolnicze - Ko o Gospody Wiejskich w K

5.

Kó ko Rolnicze - Ko o Gospody Wiejskich w Kr pie Kaszubskiej.

6.

Kó ko Rolnicze - Ko o Gospody Wiejskich w Taw cinie.

7.

Kó ko Rolnicze - Ko o Gospody Wiejskich w Mostach.

8.

Kó ko Rolnicze w Le nicach.

9.

Kó ko Rolnicze w Wilkowie Nowowiejskim.
Dzia alno

owie Nowowiejskim.

Kó ek Rolniczych to g ównie integrowanie i aktywizacja spo eczno ci

wiejskich, np. organizowanie imprez dla mieszka ców wsi, ubieganie si o fundusze
na potrzeby wsi.
10.

Gminne Ko o Polskiego Zwi zku Emerytów i Rencistów
Dzia alno

zwi zku jest to min. organizowanie opieki nad lud mi samotnymi

i niepe nosprawnymi, usuwanie barier w zatrudnianiu emerytów i rencistów,
prowadzenie dzia alno ci turystycznej i krajoznawczej.
11.

Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportowy „T cza” Nowa Wie L borska.

12.

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi L borskiej.

13.

Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportowy „Anio y” Garczegorze.

14.

Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportowy „Start” ebie .

Celem klubów sportowych jest szerzenie kultury fizycznej w ród mieszka ców Gminy Nowa
Wie L borska.
Oprócz powy szych organizacji na terenie gminy w celach spo ecznych pr nie dzia aj
So tysi i Rady So ecki oraz Radni.
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Analiza SWOT
Gmina Nowa Wie L borska
Mocne strony
Walory przyrodnicze i krajobrazowe,
Jezioro Lubowidz,
Wysoka aktywno mieszka ców,
a torfu i borowiny leczniczej,
Blisko morza,
Uwarunkowania historyczne –
grodziska kultury
yckiej (zasoby
w Czarnówku), zabytkowe ko cio y,
cmentarz pomordowanych wi niów
KL Stutthof w Kr pie Kaszubskiej,
Znaczna ilo odnowionych wietlic
wiejskich tj. GOK Nowa Wie
borska, Kr pa Kaszubska,
Garczegorze, Pogorzelice,
Redkowice, Niebedzino, K owo
Nowowiejskie, Karlikowo L borskie,
Wilkowo, L dziechowo, ebie ,
Obliwice, Chocielewko – funkcje
integracyjne,
Pr nie dzia aj ce na rzecz wsi
i gminy Kó ka Rolnicze wykazuj ce
szczególn dba
o integracj
mieszka ców, zagospodarowanie
czasu dla dzieci i m odzie y,
Place zabaw we wszystkich
miejscowo ciach,
Boisko Orlik – funkcje integracyjne,
Dobrze rozwini ta sie klubów
sportowych, sukcesy tenisistów
sto owych i pi karzy no nych,
Ch integracji i potrzeba pracy dla
wspólnego dobra gminy,
Dobrze rozwini ta infrastruktura
wiatowa,
Dobrze rozwini ta administracja
samorz dowa d ca do lepszego
funkcjonowania (m.in. program
CAF),
Ci y przyrost mieszka ców gminy.

abe strony
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy z uwzgl dnieniem
terenów przeznaczonych pod inwestycje,

y stan infrastruktury drogowej - z y
stan dróg, brak chodników, cie ek
rowerowych, brak barierek przy
chodnikach, brak sygnalizacji
wietlnej,
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w wi kszo ci miejscowo ci (w jej
posiadaniu jest Nowa Wie L borska
i Mosty oraz osiedla popegeerowskie
w Pogorszewie, Dar ewie, ebieniu,
Janowicach,
Niewykorzystany potencja jeziora
Lubowidz,
Niedostatek kapita u lokalnego
i utrudniony dost p miejscowych
przedsi biorców do kapita u
zewn trznego,
Zanieczyszczenie powietrza emisj nisk
(spalanie mieci),
Du a ilo azbestu na budynkach,

Zanieczyszczenie wód ciekami
komunalnymi,
Wysokie bezrobocie i niskie kwalifikacje
bezrobotnych,
Brak uzbrojonych terenów pod
inwestycje,
Podzia mieszka ców na „starych”
i „nowych”,
Ma a ilo inwestycji kapita owych
i zagranicznych,
aba oferta dla turystów,
Brak „powrotów” wykszta conych ludzi
do swoich rodowisk,
Brak rozwini tego przemys u,
aba dba
o zabytki,
Niski poziom wykszta cenia
mieszka ców,
Ma o mieszka socjalnych,

Niewystarczaj ca liczba miejsc
w przedszkolach,
Brak obka,
Brak spójnej polityki jednostek
samorz dowo-terytorialnych ró nych

26

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWA WIE L BORSKA NA LATA 2010-2020
szczebli,
Brak planowania strategicznego
i operacyjnego,
Brak przystanku kolejowego w Mostach,

Sie energetyczna wymagaj ca
modernizacji,
Brak infrastruktury dla nowej
zabudowy,
Brak adu przestrzennego, zaburzanie
przestrzeni, np. wsteczna linia
zabudowy,
Znikoma baza hotelowa i niewielka
ilo kwater agroturystycznych,
Brak mo liwo ci utrzymania
infrastruktury zapewniaj cej Internet
dla ca ej gminy,
Brak „marki” gminy i oferty dla
inwestorów.
Szanse

Zagro enia

Harmonijny rozwój,

Niski stan wiadomo ci mieszka ców

Konsekwencja i ci

w dziedzinie ochrony rodowiska,

dokumentów gminnych,

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych,

Gmina Nowa Wie L borska jako

Konflikty: starzy – nowi mieszka cy,

region z wykszta con mark ,

walory krajobrazowe - infrastruktura,

zapewniaj cy mieszka com szereg

Zbyt gwa towny rozwój terenów

us ug, teren konkurencyjny,

mieszkaniowych, suburbanizacja,

Budowa ferm wiatrowych,

Zabudowa zaburza gospodark

Wysoka efektywno

wodno- ciekow ,

w

wykorzystywaniu funduszy unijnych

Umiastowienie, utrata wiejskiego

(100% z

charakteru,

onych projektów

otrzyma o dofinansowanie),

Zabudowa na podstawie decyzji

Strategia ró na dla miejscowo ci

o warunkach zabudowy, g sta

(zró nicowanie obr bów, ró ne

zabudowa uniemo liwia korzystanie

problemy rozwojowe),

z walorów gminy,

Rozwój agroturystyki i turystyki,

Problem gospodarki nieczysto ciami

Wykorzystanie warunków

– nieczysto ci zamiast do szamb

przyrodniczych,

i oczyszczalni trafiaj do gruntu lub

Zagospodarowanie terenów wokó

wody,
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jeziora Lubowidz,

Wyprowadzenie si przemys u i us ug

Rozwój cie ek krajobrazowych

z gminy,

i przyrodniczych, edukacyjnych

Problem wykluczenia spo ecznego,

i konnych,

Roszczeniowi mieszka cy,

Rzeka eba – trasy kajakowe,

Dzikie wysypiska mieci,

Budowanie dróg gminnych,

Usuwanie azbestu i sk adowanie

Poprawa stanu infrastruktury,

w niewiadomym miejscu,

Edukacja ekologiczna,

Niska motywacja do podj cia pracy

Opracowanie systemu wspierania

przez klientów GOPS,

rolników,

Traktowanie zasi ków jako sta ej

Opracowanie systemu wspierania

pensji.

i promocji zatrudnienia,
Opracowanie systemu pomocy dla
najubo szych dzieci,
Budowanie partnerstwa pomi dzy
poszczególnymi miejscowo ciami
w gminie,
Integracja mieszka ców,
Kampania promocyjna gminy, tak e
ród mieszka ców zach caj ca do
meldowania si na terenie gminy.

Powy szy wykaz stanowi ca
SWOT. Cz

ciowe zestawienie hase wed ug kryteriów analizy

z nich stanowi efekt problemów zg aszanych przez gospodarzy miejscowo ci –

so tysów oraz mieszka ców jednak niezaprzeczalnie za najs absze strony gminy nale y uzna
brak planów zagospodarowania przestrzennego przynajmniej dla kilku strategicznych
miejscowo ci Gminy z ustaleniem w nim stref przeznaczonych pod inwestycje. Powoduje to
niewielkie zainteresowanie Gmin

jako potencjalnym miejscem do zainwestowania.

Bazowanie tylko na decyzjach o lokalizacji celu publicznego powoduje nie tylko opó nienia
czasowe, co dla przedsi biorcy oznacza straty ale i w uj ciu czasowym równie nie ad
przestrzenny.
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Drogi gminne s nieutwardzone co w po czeniu z brakiem odwodnienia powoduje
znacz ce utrudnienia zarówno dla mieszka ców jak i przedsi biorców, co równie zniech ca
nowych potencjalnych inwestorów.
Jezioro Lubowidz b
w

ce per

mog

przyci gn

turystów i inwestorów nie jest

adnej cz ci zagospodarowane i przygotowane do pe nienia swojej funkcji. Brak

wspó dzia ania i partycypacji w kosztach samorz dów (tj. Gmina Nowa Wie L borska,
bork,

czyce, Zarz du Powiatu L borskiego oraz Miasta L borka) przyczynia si do

pog biania stagnacji w tej dziedzinie.
Zauwa alny jest równie podzia na „starych” i „nowych” mieszka ców. W kontek cie tym
zagro enie pog bienia si potencjalnych konfliktów po czonych z post puj cym procesem
urbanizacji i utraty walorów krajobrazowych Gminy Nowa Wie L borska wydaje si
najczarniejszym realnym scenariuszem. Wa ny jest równie problem braku jasnej oferty
gminy dla osób i podmiotów zewn trznych.
Do najwa niejszych silnych stron, a co za tym idzie i potencjalnych szans dalszego
rozwoju, wymieni nale y lokalizacj gminy, jej walory przyrodniczo-kulturowe oraz pr nie
dzia aj ce Stowarzyszenia, Kó ka Rolnicze i grupy nieformalne na rzecz wsi, które maj do
dyspozycji odpowiednie narz dzia w postaci odnowionych wietlic wiejskich i placów zabaw
oraz wysoki stopie wykorzystania funduszy europejskich.

Plan Strategiczny Gminy Nowa Wie L borska 2000-2010
Dbaj c o ci

rozwoju i jego harmonijno

nale y zweryfikowa zapisy poprzedniego

Planu Strategicznego Gminy Nowa Wie L borska 2000-2010 pod wzgl dem aktualno ci
oraz mo liwo ci przynajmniej cz ciowej kontynuacji jej realizacji.
Za ci gle aktualny uznaje si cel nadrz dny Gminy Nowa Wie L borska sformu owany jako:
„Poprawa warunków ycia mieszka ców gminy poprzez: tworzenie mo liwo ci zaspokajania
potrzeb materialnych, o wiatowych, kulturalnych i zdrowotnych oraz zapewnienie
bezpiecze stwa, równomiernego rozwoju wszystkich miejscowo ci i wpieranie powstawania
nowych miejsc pracy”.
Poni ej w sposób tabelaryczny przedstawiono ocen aktualno ci celów wyznaczonych dla
poszczególnych dziedzin w Planie Strategicznym Gminy Nowa Wie L borska 2000-2010 .
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Cele w Planie Strategicznym Gminy Nowa Wie L borska 2000 - 2010
Nr celu

Opis

Aktualno

Uwagi

CELE W PROBLEMACH STRATEGICZNYCH
problem: z e nawierzchnie dróg
cel: wybudowa drogi

aktualny

1

problem : brak chodników na terenie
gminy
cel : wybudowanie chodników
aktualny

2.

3

4

5

problem: bezrobocie
cel:
A. zmniejszenie bezrobocia
poprzez pozyskanie
nowych miejsc pracy w
nowo powstaj cych
zak adach pracy ( ci gni cie
inwestorów zewn trznych)
- zmniejszenie bezrobocia
do 12 % do 2010 roku ,
B. zatrudnianie bezrobotnych
przy budowach dróg i
chodników w gminie,
C. zatrudnianie bezrobotnych
przy inwestycjach na
terenie gminy w ilo ci 10%
stanu osobowego
wykonawcy inwestycji,
D. opracowa katalog ulg na
okres np. 3 lat dla ka dego
nowego podmiotu
gospodarczego, który
zatrudnia b dzie okre lon
liczb osób bezrobotnych z
terenu gminy.
problem: brak dostatecznej promocji
gminy
cel:
A. do roku 2000 powo
komórk ds. turystyki i
promocji gminy ( 1-2 etaty),
B. przygotowa i promowa
tereny pod inwestycje
gospodarcze – do roku 2002,
C. ustali jeden dzie w roku ,
który obchodzony b dzie
ka dego roku jako „ wi to
Gminy” – do 2000 roku.
problem: ma a baza lokalowa szkó i

Niektóre z dróg w miejscowo ci NWL
zosta y utwardzone: tj. ul. Kisewa,
Ogrodowa i Mostowa. ul. Witosa i Na
Stoku (w trakcie realizacji). W Mostach
utwardzono ok. 2 km dróg (z 6 km).
W pozosta ych miejscowo ciach
utwardzano b
remontowano drogi,
jednak e problem jest nadal aktualny ze
wzgl du na wysokie koszty finansowe.
Niewielka cz
zosta a zrealizowana
jednak e problem jest nadal aktualny ze
wzgl du na wysokie koszty finansowe
oraz brak dofinansowania chodników
przez w cicieli dróg tj. Zarz d Dróg
Powiatowych i Zarz d Dróg
Wojewódzkich.
Problem bezrobocia jest nadal aktualny,
bezrobocie spad o ale nie do
zak adanego - 12%. Brak specjalnej
oferty dla inwestorów.
W Gminnym Zak adzie Us ug
Komunalnym w Nowej Wsi L borskiej
zatrudniane s osoby do pracy przy
infrastrukturze. Brak wp ywu na
inwestorów do zatrudniania osób z
terenu gminy oraz niewystarczaj ca ilo
osób z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi.

aktualny

cz ciowo
aktualny

w niewielkim

Gmina posiada komórk ds. promocji
funkcj t spe nia równie Gminny
rodek Kultury w Nowej Wsi
borskiej.
Brak jest natomiast katalogu terenów
pod inwestycje.
Istnieje szereg imprez promuj cych
gmin , funkcjonuje strona internetowa,
gmina bierze udzia w targach
turystycznych (Pozna , Gda sk) poprzez
LOT „Ziemia L borska”, której jest
cz onkiem.

W zwi zku z ni em demograficznym
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ich z y stan techniczny
cel:
A. wybudowa osobne budynki
dla szkó w ebieniu i
Nowej Wsi L borskiej do
roku 2010,
B. wybudowa sal
gimnastyczn w
Redkowicach do roku 2002,
C. poprawi stan techniczny
szkó .

6

7

8

9

10

11.

problem: nieracjonalna sie szkó
podstawowych na terenie gminy i
zbyt wysokie koszty utrzymania
szkó
cel:
zweryfikowa sie szkó do
stanu jak ni ej:
6 pe nych szkó
podstawowych
od roku szkolnego
2000/2001,
2 gimnazja od roku
szkolnego 2000/2001,
5 szkó podstawowych
(bez Taw cina) stan
do osi gni cia do roku
2010.
problem: niedostateczna sie
dowozu dzieci do szkó
cel: od roku 2000 i dalej - nale y na
bie co dokonywa weryfikacji
dowozów dzieci.
problem: brak kanalizacji w
Mostach
cel: wybudowanie kanalizacji w
Mostach – strona pó nocna – do roku
2010.
problem: brak kanalizacji w Nowej
Wsi L borskiej i w ebieniu
cele:
A. wybudowanie kanalizacji w
Nowej Wsi L borskiej do
roku 2010,
B. wybudowanie kanalizacji w
ebieniu do roku 2010.
problem: brak oczyszczalni cieków
w Nowej Wsi L borskiej
cel: wybudowanie oczyszczalni i
odprowadzanie cieków.

problem: z y stan techniczny
urz dze wodoci gowych
cele:

stopniu
aktualny

brak potrzeby rozbudowy szkó .
Powsta o Gimnazjum i sala
gimnastyczna w Redkowicach oraz
dobiega ko ca remont szkó i ich
wyposa enie w Le nicach i Nowej Wsi
borskiej. Stan techniczny pozosta ych
szkó równie uleg poprawie.

Szko a Podstawowa w Taw cinie nadal
funkcjonuje. Funkcjonuj 4 Gimnazja
oraz 5 Szkó Podstawowych oraz 2
oddzia y przedszkolne. Zlikwidowano
oddzia przedszkolny w Chocielewku.

aktualny

nieaktualny

cz ciowo
aktualny

cz ciowo
aktualny

nieaktualny

cz ciowo
aktualny

Budowa kanalizacji w Nowej Wsi
borskiej – w trakcie realizacji.
Budowa kanalizacji w ebieniu nie by a
mo liwa do momentu budowy nowej
oczyszczalni cieków, która zosta a
zako czona w grudniu 2010 r.

Nowa Wie L borska nale y zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczania
cieków Komunalnych do aglomeracji
bork. Istniej ca nie spe niaj ca norm
rodowiskowych oczyszczalnia cieków
Na Stoku zosta a zamkni ta z ko cem
2010 r.
Stopie zwodoci gowania gminy wynosi
98%. Nowe uj cia wody s na bie co
realizowane. Nie zosta zbudowany
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A. wybudowa sie
wodoci gow ,
B. budowa nowych uj
wodnych,
C. gospodarka ciekowa

12

13

14.

15.

16

17.

18.

19.

20

21

problem: brak uzbrojonych terenów
pod budownictwo i przemys
cel:
zabezpieczy i uzbroi
tereny pod budownictwo
mieszkaniowe i przemys (Nowa
Wie L borska)

problem: zbyt ma a baza lokalowa
gimnazjów
cel: wybudowa nowe obiekty dla
gimnazjum w Nowej Wsi L borskiej
i ebieniu
problem: brak sali gimnastycznej
w Redkowicach
cel: wybudowa sal gimnastyczn
problem: brak przystanku PKP
w Mostach
cel: wybudowa przystanek PKP
w Mostach
problem: niedostateczna sie
gazyfikacji gminy
cel: gazyfikacja gminy
problem: brak telefonizacji
niektórych miejscowo ci w gminie
cel: przy czenie do sieci
telefonicznej miejscowo ci w Gminie
problem: y stan techniczny
wietlic wiejskich
cel: na bie co remontowa wietlice
wiejskie w poszczególnych
miejscowo ciach
problem: y stan techniczny boisk
sportowych
cel:
A. remontowa na bie co:
ebie – bie nia,
B. Nowa Wie L borska.
Problem: brak placów zabaw dla
dzieci
cel: wybudowa place zabaw dla
dzieci w odpowiednich miejscach
Problem: y stan mieszka
komunalnych
cel: ze wzgl du na du e koszty
utrzymania sprzeda mieszkania

kolektor Mosty – Lubowidz, ebie
i K owo Nowowiejskie, nie
zmodernizowano oczyszczalni
w Nieb dzinie

aktualny

nieaktualny

nieaktualny

nieaktualny

nieaktualny

Ze wzgl du na szybk rozbudow
mieszkalnictwa w stron L borka,
Czarnówka i eby zwi kszaj si
potrzeby w zakresie budowy kanalizacji
i wodoci gów. Pod inwestycje
przemys owe brak jest nowych terenów,
oprócz by ego „POM”. Brak planu
zagospodarowania przestrzennego jest
czynnikiem hamuj cym rozwój.
Ze wzgl du na ni demograficzny oraz
powstanie Gimnazjum w Le nicach
i Redkowicach problem sta si
nieaktualny.
Zako czono realizacj budowy sali
gimnastycznej w 2005 r.
nie ma mo liwo ci realizacji budowy
przystanku ze rodków gminnych – zbyt
droga inwestycja
Po przeprowadzonych konsultacjach
z inwestorami - brak zainteresowania
mieszka ców.
Rozwój telefonii komórkowej.

nieaktualny

nieaktualny

nieaktualny

nieaktualny

Pozostaje do remontu wietlica
w Garczegorzu i Taw cinie - w roku
2011 realizacja ze rodków unijnych.
Pozosta e wietlice b
doposa one
w sprz t multimedialny.
Zrealizowano. Bie nia w ebieniu
wykonana z programu odnowy wsi.
Nowa Wie L borska posiada boisko
ORLIK 2012.

Wybudowano place zabaw w 19 wsiach
z programu odnowa wsi.

Cz

mieszka zosta a sprzedana.

cz ciowo
aktualny
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22

23

24

problem: abe wyposa enie
jednostek Ochotniczych Stra y
Po arnych
cel: na bie co doposa
jednostki
Ochotniczych Stra y Po arnych
problem: brak dostatecznego
wietlenia dróg
cel: doprowadzi do skutecznego
wietlenia miejscowo ci gminy
problem: y stan dróg gruntowych
w gminie
cel: do realizacji na bie co

Wystarczaj ce wyposa enie jednostek
Ochotniczych Stra y Po arnych.
nieaktualny

Brak pojedynczych lamp.
cz ciowo
aktualny
aktualny

CELE W OBSZARACH STRATEGICZNYCH
Obszar Turystyka:
Cel:
A. Utworzenie agencji
promocji turystyki gminy –
jak najszybciej

1.

2

B. Uzbroi tereny pod us ugi
turystyczne:
nad jezioro Lubowidz
(woda , energia
elektryczna),
Le nice,
Redkowice.
C. Wydzielenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego terenów
atrakcyjnych turystycznie
pod inwestycje turystyczne
D. Przeszkolenie osób
ch tnych do prowadzenia
kwater agroturystycznych
E. Wprowadzenie ulg
podatkowych (podatek
rolny) dla rolników
indywidualnych
prowadz cych kwatery
agroturystyczne:
80% ulgi
50% ulgi
20% ulgi
F. Wydzielenie terenów pod
budow domków
letniskowych: jezioro
Lubowidz
Obszar Rolnictwo:
Cel.
1. Utworzenie
wysokoprodukcyjnych
gospodarstw o ró nych
kierunkach produkcji,
2. Utworzenie specjalistycznych
gospodarstw: produkcja mleka
i ywca wo owego pow. 20 szt.,
3. Zwi kszenie jako ci i wydajno ci

aktualny

Istnieje komórka w Gminie, Gmina
nale y do LOT „Ziemia L borska”
i dzia alno GOK przyczynia si do
rozwoju turystyki.
Brak uzbrojenia terenów wokó jeziora
Lubowidz.

aktualny

Brak planów zagospodarowania dla
terenów atrakcyjnych turystycznie.

nieaktualny

nieaktualny

aktualny

aktualny

cz ciowo
aktualny

Osoby ch tne do prowadzenia kwater
agroturystycznych zosta y przeszkolone.
Nie by y wprowadzone ulgi dla osób
prowadz cych gospodarstwa
agroturystyczne.

j/w

Wymogi unijne w zakresie rolnictwa
wywo y samoistny proces w
kszta towaniu si gospodarstw rolnych.
Wiele gospodarstw zlikwidowa o swoj
dzia alno ze wzgl du na re im
SANEPID-u (niekoniecznie
spowodowany niedostosowaniem do
przepisów).
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3.

4.

produkcji mleka,
4. Zwi kszenie wydajno ci zbó
z
1 ha,
5. Utworzenie upraw plantacyjnych:
truskawka,
borówka ameryka ska,
porzeczka, malina,
6. Wy czenie nieekonomicznych
gruntów z u ytkowania rolnego
do zalesienia,
7. Utworzenie szkó ek – produkcja
krzewów ozdobnych i drzew.
Obszar Przemys .
Cel:
A. Uruchomienie zak adów
przemys u drzewnego (wraz z
obecnie funkcjonuj cymi),
B. Uruchomienie zak adów
elektrotechnicznych,
C. Uruchomienie zak adów
przetwórstwa metalowego,
D. Uruchomienie zak adów
torfowych.
Obszar Us ugi:
Cel:
A. Rozwini cie sieci ma ej
gastronomii na trasie : eba –
bork - cie ka rowerowa,
B. Uruchomienie : wypo yczalni
rowerów, wypo yczalni
sprz tu wodnego,
C. Uruchomienie gminnego
targowiska w Nowej Wsi
borskiej (p ody rolne),
D. Uruchomienie prywatnych
us ug przewozowych (dowozy
dzieci),
E. Uruchomienie punktów
us ugowych:
Szewskie,
Krawieckie,
Komputerowe,
Szklarskie.
F. Uruchomienie kancelarii
prawniczej dost pnej dla
mieszka ców Gminy
G. Uruchomienie punktów
skupu:
Ziemniaki,
Owoce,
Zbo a.
H. Uruchomienie us ug odbioru
odpadów:
Sta ych,
Ciek ych.
I.
Uruchomienie us ug
w zakresie dostarczania
odbiorcom indywidualnym

Rynek na bie co weryfikuje potrzeby
w zakresie potrzeb przemys owych.
Nadal aktualny jest cel: uruchomienie
zak adów na bazie torfu.
cz ciowo
aktualny

1.

cz ciowo
aktualny

Brak potrzeby powstanie ma ej
gastronomii. cie ka rowerowa od
Nowej Wsi L borskiej do
Bia ogardy powstaje w ramach
inwestycji Zarz du Dróg
Wojewódzkich.
2. Wypo yczalnie rowerów i sprz tu
wodnego prowadzi LOT „Ziemia
borska”.
3. Brak potrzeby tworzenia Gminnego
Targowiska.
4. Prywatni przewo nicy stanowi
podstaw transportu zbiorowego
w Gminie Nowa Wie L borska.
5. Powstawanie punktów us ugowych
uzale nione jest od popytu rynku.
6. Prawnik z Fundacji PARASOL
udziela w urz dzie bezp atnych
porad mieszka com (do 2014
roku).
7. Istniej na terenie gminy punkty
skupu.
8. Na rynku istniej firmy wiadcz ce
us ugi w zakresie odbioru odpadów.
9. Na rynku istniej firmy wiadcz ce
us ugi dostarczania odbiorcom
surowce energetyczne.
10. Na rynku istniej firmy wiadcz ce
us ugi w zakresie wytwarzania
wyrobów kowalskich artystycznoytkowych.
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J.

Wi kszo

surowców energetycznych
(trociny, w giel, drewno, itp.).
Uruchomienie us ug w
zakresie wytwarzania
wyrobów kowalskich,
artystyczno-u ytkowych.

z wyznaczonych celów pozosta a aktualna. Powodem tego w g ównej

mierze nie jest brak ich realizacji, czemu przeczy lista zrealizowanych w ostatnich latach
inwestycji gminnych, a ich ponadczasowo

lub fakt, e przy obecnym stanie prawnym

samorz d gminny ma jedynie po redni wp yw na dane kwestie, które s mocno powi zane
z ogóln sytuacj w kraju i województwie lub le

w zakresie kompetencji ustawowo

przyznanych innym szczeblom administracji. Pewne jest, e dobra komunikacja, ekologia
i dobra sytuacja materialna mieszka ców zawsze b

znajdowa si w zakresie wa nych

celów rozwoju ka dej gminy.
Z perspektywy czasu, jaki up yn

od momentu opracowania dotychczasowej Strategii

rozwoju gminy, elementem wymagaj cym zmiany jest potrzeba skupienia ograniczonych si
i

rodków, jakim dysponuje gmina poprzez zwaloryzowanie wyznaczonych celów

i wywa enie ich hierarchizacji.
Aktualnym pozosta o:
tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego,
uzbrojenie i zagospodarowanie terenów wokó jeziora Lubowidz,
poprawa infrastruktury drogowej,
ci gni cie zewn trznego kapita u, a co za tym idzie zwi kszenie miejsc pracy
i spadek bezrobocia.
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Punkt B – Jak powinna wygl da gmina w przysz

ci?

Wizja

Z ka dego ród a zbieranych informacji przy opracowywaniu projektu Strategii rozwoju
gminy uzyskano podobne wytyczne odno nie waloryzacji celów rozwojowych gminy. Jako
najwa niejsze podawano problemy zwi zane z:
infrastruktur techniczn ,
brakiem planów zagospodarowania przestrzennego,
ochron

rodowiska,

komunikacj i integracj ,
wykorzystaniem walorów po

enia i zasobów gminy (w tym przyrody i dziedzictwa

kulturowego),
narastaj cym problem rozdrabniania i zabudowywania terenów gminy,
rozwojem i edukacj mieszka ców,
zaspokajaniem innych, wy ej nie wymienionych, bie cych potrzeb mieszka ców
oraz przedsi biorców.

W zwi zku z powy szym sformu owano nast puj

wizj przysz ego rozwoju Gminy Nowa

Wie L borska:

„Nowa Wie L borska to ekologiczna Gmina zaspokajaj ca

potrzeby jej

mieszka ców, oferuj ca czynny wypoczynek wykorzystuj cy jej zasoby
przyrodnicze i kulturowe, posiadaj ca atrakcyjn ofert dla inwestorów, którzy
znajd tu atrakcyjne tereny pod inwestycje.”
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Cele rozwoju gminy
Cel strategiczny
Kontynuuj c dotychczasow Strategi rozwoju gminy oraz uznaj c jej zapisy w dalszym
ci gu za aktualnie nadrz dny cel strategiczny, który stanowi misj gminy, pozostawia si bez
zmian, a jego obecn tre

„Poprawa

sformu owano nast puj co:

warunków

ycia

mieszka ców

Gminy

poprzez:

tworzenie

mo liwo ci zaspokajania potrzeb materialnych, o wiatowych, kulturalnych
i zdrowotnych oraz zapewnienie bezpiecze stwa, równomiernego rozwoju
wszystkich miejscowo ci i wpieranie powstawania nowych miejsc pracy”
Podrz dne cele strategiczne stanowi roz

enie celu nadrz dnego strategicznego na jej cz ci

sk adowe – cele operacyjne.

Cele operacyjne
Cel strategiczny wi e si z szeregiem zagro

i potencjalnymi konfliktami. Niezwykle

trudnym procesem jest rozwój funkcji mieszkaniowej i gospodarki gminy przy jednoczesnym
niezb dnym

dla

zachowania

walorów

przyrodniczo-krajobrazowych

i

dziedzictwa

kulturowego ograniczeniu ekspansji terenowej i ich intensywno ci na terenach ju na te cele
zagospodarowanych.
W kilkutysi cznej historii ludzko ci wielokrotnie wielcy naszego wiata wskazywali, e
odleg e i trudne do osi gni cia cele nale y zdobywa po kroku. Cele operacyjne stanowi
list niezb dnych kroków, które nale y przedsi wzi , aby doj

do celu.

W zwi zku z tym cel strategiczny podzielony zosta na poszczególne cele operacyjne:
1.

Gmina dost pna i bezpieczna,

2.

Gmina zrównowa onego rozwoju,

3.

Zdrowa i wykszta cona gmina,

4.

Gmina zintegrowana,

5.

Gmina przedsi biorcza.

Przy tak brzmi cych wizji rozwoju gminy oraz celu strategicznym, wyznaczono nast puj ce
cele operacyjne:
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nr

Grupa

1

Gmina dost pna i bezpieczna

Cel operacyjny

1.5.

Poprawa jako ci i bezpiecze stwa komunikacji
drogowej.
Wypracowywanie kolejnych mo liwo ci
wspó pracy z s siaduj cymi gminami, powiatem
i województwem.
Rozwijanie nowych technik komunikacji
mieszka ców ze sob i ze wiatem zewn trznym.
Rozwi zanie kwestii zwi zanych z melioracj i
terenami zalewowymi.
Poprawa poczucia bezpiecze stwa.

1.6.

Wzrost wiadomo ci prawnej i obywatelskiej.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2

Gmina zrównowa onego
rozwoju

2.2.

Wypracowanie wytycznych do planowania adu
przestrzennego. Zachowanie walorów
krajobrazowych – podzia terenów gminy pod
wzgl dem walorów przyrodniczokrajobrazowych, dziedzictwa kulturowego,
zakresu ich ochrony i mo liwo ci ich przysz ego
wykorzystania, czyli maksymalnych mo liwych
intensywno ci ich zagospodarowania.
Rozwój turystyki na terenie gminy.

2.3.

Wykorzystanie zasobów naturalnych.

2.1.

3.

Zdrowa i wykszta cona gmina
Stwarzanie mo liwo ci powi kszania zasobu
wiedzy ca ci spo ecze stwa gminy.
Wypracowanie bod ców i zach t do
samodoskonalenia si i kszta cenia ustawicznego.
Poprawa dost pu do us ug medycznych oraz
ogólnego stanu zdrowia mieszka ców.
Utrzymywanie jak najlepszego stanu rodowiska
w gminie i jej s siedztwie.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4

Gmina zintegrowana
enie do jak najwi kszej integracji
mieszka ców gminy oraz likwidacji dziel cych
je barier.
Zwi kszenie poczucia to samo ci mieszka ców
z miejscem ich zamieszkania.

4.1.
4.2.
5

Gmina przedsi biorcza

5.1.

Wypracowanie jasnego wizerunku gminy.

5.2.

Przygotowanie i promocja oferty gminy.

Przyj ta numeracja (1, 2, 3, 4 i 5) jest jednoczesn waloryzacj wagi danych celów na
podstawie potrzeb spo ecznych. Wszelkie mo liwe rodki znajduj ce si w dyspozycji gminy
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powinny by

przeznaczane, a kolejno programy opracowywane wed ug takiego ich

uporz dkowania.
Za najskuteczniejsze metody realizacji celów operacyjnych nale y uzna takie, gdzie
realizuj c jedne ze wskazanych celów uzyskuje si równolegle przynajmniej nieznaczn
popraw sytuacji w dziedzinie obj tej innym celem. Realizacja jednego celu nie wyklucza
jednoczesnej realizacji innego.
Powy sza lista nie jest zbiorem zamkni tym i dopuszczalne jest wy onienie innych
celów operacyjnych, o ile wykazany zostanie ich bezpo redni zwi zek z realizacj
nadrz dnego celu strategicznego.

Jak z punktu A doj

do punktu B?

Pytanie, na jakie powinna odpowiedzie ka da Strategia rozwoju to nie tylko, jaka przysz
gminy jest najlepsza, ale równie , w jaki sposób j osi gn .

Realizacja strategii
We wspó czesnym

wiecie gminy i miasta osi gaj

sukces dzi ki umiej tnemu

czeniu elementów konkurencji i wspó pracy, wspierania jednostek najbardziej efektywnych
i pomocy osobom nieprzystosowanym. Wymagane jest poszukiwanie i wspólne wspieranie
osób i podmiotów, które stanowi

„lokomotywy” nap dzaj ce lokalny rozwój przy

jednoczesnym ujawnianiu i wspieraniu osób i pomiotów najgorzej funkcjonuj cych w
realiach dzisiejszej gospodarki wolnorynkowej. Oznacza to, e samorz d gminy nie jest
jedynym i wy cznym podmiotem Strategii rozwoju, chocia ponosi odpowiedzialno

za jej

sformu owanie i uchwalenie. Jedyn drog do jej realizacji jest wspólne d enie do realizacji
jej za

zarówno mieszka ców gminy jak i jej administracji oraz dzia aj cych na jej

obszarze podmiotów gospodarczych i stowarzysze .

Realizacja celów
Zak ada si , e dla ka dego z wyznaczonych celów operacyjnych (od 1.1 do 5.2)
nale y zrealizowa

przynajmniej jeden program rozwojowy. Opracowuj c je nale y

uwzgl dni sposoby ich monitoringu oraz ocen ich skuteczno ci. Jednym z wa niejszych
za

ka dego programu jest ustalenie kryteriów jego oceny na podstawie mierzalnych

wielko ci.
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Ka dy cel powinien mie swojego opiekuna. Osob lub wyznaczon grup osób
odpowiedzialnych za jego realizacj . Praca tych osób powinna polega na przygotowaniu
kolejnych programów realizuj cych cel, nadzorowaniu ich realizacji oraz oceny ko cowej
jego skuteczno ci.
Zawarte w niniejszej Strategii rozwoju gminy dzia ania nale y traktowa , jako otwarty
zestaw wymagaj cy uzupe nienia i szczegó owego opracowania na etapie realizacji Strategii
rozwoju gminy, a wymienione idee stanowi jedynie inspiracj dla osób wyznaczonych do
przygotowania i realizacji wymienionych w Strategii rozwoju gminy celów operacyjnych.
Wskazane jest poszukiwanie kolejnych programów zgodnych z wyznaczonymi celami, ich
uszczegó awiania i je eli zachodzi taka potrzeba modyfikacja ju wymienionych.

Poni sza tabela stanowi list propozycji dzia

Nr

Grupa

1

Gmina dost pna
i bezpieczna

uporz dkowan wg celów operacyjnych.

Cel operacyjny

Dzia ania

Poprawa jako ci i bezpiecze stwa
komunikacji drogowej

Modernizacja, budowa i poprawa
stanu technicznego nawierzchni
dróg i chodników wraz
z infrastruktur towarzysz ,
budowa cie ek i dróg
rowerowych.
Program imprez organizowanych
z wybran lub wybranymi
gminami s siednimi lub
powiatem,
poszukiwanie mo liwo ci
realizacji zada województwa na
terenie gminy.
Zapewnienie powszechnego
dost pu do internetu, tworzenie
spo ecze stwa informacyjnego oraz
wspieranie nowoczesnych
technologii.
Rozwi zanie kwestii zwi zanych
z melioracj i terenami
zalewowymi,
gminny program retencji wód
opadowych.
Poprawa poczucia bezpiecze stwa
oraz zapobieganie przest pczo ci
Gminne spotkania z prawnikiem.

1.1.

1.2.

Wypracowywanie kolejnych
mo liwo ci wspó pracy z
siaduj cymi gminami,
powiatem i województwem.

1.3.

Rozwijanie nowych technik
komunikacji mieszka ców ze
sob i ze wiatem zewn trznym.

1.4.

Rozwi zanie kwestii zwi zanych
z melioracj i terenami
zalewowymi.

1.5.
1.6.

Poprawa poczucia
bezpiecze stwa.
Wzrost wiadomo ci prawnej i
obywatelskiej.
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2

2.1.

Gmina
zrównowa onego
rozwoju
Wypracowanie wytycznych do
planowania adu przestrzennego.
Zachowanie walorów
krajobrazowych – podzia terenów
gminy pod wzgl dem walorów
przyrodniczo-krajobrazowych,
dziedzictwa kulturowego,
zakresu ich ochrony i mo liwo ci
ich przysz ego wykorzystania,
czyli maksymalnych mo liwych
intensywno ci ich
zagospodarowania.

Aktualizacja studium
uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego,
sporz dzenie planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa
Wie L borska.

Rozwój turystyki na terenie
gminy.

Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej,
zw aszcza zagospodarowanie
terenów wokó jeziora
Lubowidz i rzeki eby,
rozszerzenie oferty produktów
turystycznych gminy,
rozwój atrakcji i szlaków
turystycznych oraz
infrastruktury informacyjnej,
wsparcie dzia sektora
prywatnego w zakresie szkole
dotycz cych tworzenia
i rozwoju lokalnych produktów
turystycznych,
wprowadzenie systemu
zarz dzania oraz diagnozy
potrzeb sektora us ug
turystycznych w gminie,
stworzenie warunków dla
rozwoju twórczo ci, edukacji
regionalnej i kultury gminy,
wspieranie rewitalizacji
zabytkowych obiektów oraz
ochrona dóbr kultury,
wspieranie rozwoju
agroturystyki,
kszta cenie kadr dla turystykii
agroturystyki,
promowanie rolnictwa
ekologicznego.

Wykorzystanie zasobów
naturalnych

Wykorzystanie zasobów torfów
do celów leczniczych,

2.2.

2.3.
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wykorzystanie pok adów gazu
upkowego,
racjonalne i kontrolowane
wydobycie kruszyw i gliny,
zwi kszenie wykorzystania
odnawialnych róde energii na
bazie s ca, wiatru i wody.
3.

Zdrowa
i wykszta cona
gmina
Stwarzanie mo liwo ci
powi kszania zasobu wiedzy
ca ci spo ecze stwa gminy.

3.1.

Wypracowanie bod ców i zach t
do samodoskonalenia si i
kszta cenia ustawicznego
3.2.

Poprawa dost pu do us ug
medycznych oraz ogólnego stanu
zdrowia mieszka ców.

3.3.

Umo liwienie szerszej grupie
dzieci uczestnictwa w edukacji
przedszkolnej,
poprawa jako ci nauczania w
szko ach,
wzmocnienie zasobów ludzkich
poprzez kszta cenie zawodowe
i mo liwo ci podwy szania
kwalifikacji zawodowych,
stworzenie programu
pomocowego jako systemu
wp ywaj cego na popraw
szans edukacyjnych dla dzieci
i m odzie y z najubo szych
rodzin,
upowszechnianie nauki
zyków obcych, edukacji
ekologicznej, obywatelskiej
i europejskiej w szko ach.
Wsparcie grup szczególnego
ryzyka dla zwi kszenia ich
szans na zatrudnienie,
stworzenie aktywnych form
zwalczania bezrobocia oraz
przeciwdzia ania wykluczeniu
spo ecznemu,
utworzenie obka.
Rozwój i poprawa jako ci
funkcjonowania gminnej sieci
placówek ochrony zdrowia,
rozwój sieci terenów i urz dze
sportowo-rekreacyjnych,
wprowadzanie programów
profilaktycznych, szczególnie
dotycz cych chorób
nowotworowych,
wprowadzanie programów
profilaktycznych dla dzieci
i m odzie y realizowanych w
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Utrzymywanie jak najlepszego
stanu rodowiska w gminie i jej
siedztwie.

3.4.

4

Gmina
zintegrowana
enie do jak najwi kszej
integracji mieszka ców gminy
oraz likwidacji dziel cych je
barier.

4.1.

szko ach (uzale nienia, tak e od
Internetu, zasady zdrowego
ywienia, wady postawy, wady
wzroku i s uchu, stan
uz bienia),
zapewnienie opieki lekarskiej
w szko ach i przedszkolach,
w tym stomatologa,
promowanie nowoczesnej
profilaktyki spo ecznozdrowotnej.
Wprowadzenie segregacji
odpadów oraz ich selektywnej
zbiórki,
propagowanie kompostowania
odpadów organicznych przez
mieszka ców we w asnym
zakresie,
edukacja ekologiczna,
utylizacja azbestu przez
uprawnione firmy,
poprawa dost pno ci do dobrej
jako ci wody pitnej,
rozwój systemu wsparcia dla
osób starszych w rodowisku
zamieszkania,
rozwi zanie kwestii zwi zanych
ze spalaniem i wywozem
mieci,
rozwi zanie kwestii
nielegalnego wylewu fekaliów
z szamb przez mieszka ców,
budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,
rozwój i wspieranie
wprowadzania na terenie gminy
technologii przyjaznych
rodowisku.

Umacnianie wspólnoty lokalnej
i wi zi s siedzkich – program
wyszukiwania i wspólnego
rozwi zywania problemów
gminy,
program wsparcia osób
organizuj cych i inicjuj cych
ycie spo eczne – dzia aczy
spo ecznych,
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Zwi kszenie poczucia to samo ci
mieszka ców z miejscem ich
zamieszkania.

4.2.

5

Gmina
przedsi biorcza
Wypracowanie jasnego wizerunku
gminy.

5.1.

Przygotowanie i promocja oferty
gminy.
5.2.

konkurs wiedzy o gminie,
konkurs na naj adniejszy ogród,
posesje itp.
organizacja tematycznych
festynów i zabaw dla
mieszka ców gminy w tym
najm odszych,
organizacja wyjazdów dla
dzieci z terenu gminy,
wypracowanie szeregu korzy ci
dla osób zameldowanych na
terenie gminy.
Umacnianie wspólnoty lokalnej
i wi zi s siedzkich – program
wyszukiwania i wspólnego
rozwi zywania lokalnych
problemów,
realizacja programu Odnowa
Wsi i Leader,
aktywizowanie ycia
spo ecznego i mobilizowanie
spo eczno ci lokalnych m. in.
poprzez w czanie si instytucji
i szkó w organizowanie zaj
dla mieszka ców,
program inicjowania
i wspierania ycia spo ecznego
wokó lokalnych szkó ,
tworzenie miejsc spotka
integracyjnych w
poszczególnych
miejscowo ciach,
wspieranie rozwoju kultury
fizycznej i sportu w oparciu
o baz szkoln ,
program lekcji i wyk adów
z historii gminy.

Wy onienie marki gminy,
program cyklicznych ponad
lokalnych imprez
organizowanych w gminie jako
cz
promocji gminy.
Wspieranie wspó pracy
mi dzygminnej i
mi dzynarodowej,
maksymalne wykorzystanie
rodków pomocowych przez
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gmin , przedsi biorstwa
i sektor pozarz dowy,
program dla rozwoju ma ej
przedsi biorczo ci,
program wsparcia rolników,
program wsparcia lokalnych
przedsi biorstw,
przygotowanie (pe ne
uzbrojenie) terenów
przeznaczonych pod inwestycje.

Monitoring realizacji Strategii
Zmierzaj c do wyznaczonej w Strategii rozwoju gminy przysz

ci niezb dne jest

cykliczne sprawdzanie post pu. Tylko w drodze monitorowania i raportowania zmian, jakie
uzyskiwane dzi ki realizacji kolejnych dzia

mo liwe jest zweryfikowanie post pu prac

przy realizacji celu strategicznego. Czynno ci te umo liwiaj

dokonywanie weryfikacji

i modyfikacji przygotowywanych kolejnych programów tak, aby by y bardziej dostosowane
do potrzeb, a co za tym idzie uzyskane zosta y lepsze ich efekty ko cowe.
W ramach pracy urz du gminy nale y wyznaczy osob odpowiedzialn za realizacj
ca

ci Strategii rozwoju gminy, która w zakresie swoich obowi zków s

bowych b dzie

mia a wskazane koordynowanie prac oraz:
sporz dzenie raz w roku sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju gminy
i umieszczanie na stronie internetowej, w tym badanie zgodno ci zapisów WPI, WPF
i wydatków bud etowych z zapisami Strategii rozwoju gminy,
wypracowanie i doskonalenie monitoringu sytuacji w gminie i potrzeb mieszka ców
oraz bie cej reakcji na jej negatywne zmiany,
opracowanie krótkiej ankiety przedk adanej osobom rejestruj cym dzia alno
gospodarcz

z pytaniami m.in. dotycz cymi ogólnego okresu prowadzenia

dzia alno ci i przyczyn rejestrowania si na terenie gminy oraz raportowanie jej
wyników w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju gminy,
opracowanie krótkiej ankiety przedk adanej osobom melduj cym si w gminie
z pytaniami m.in. dotycz cymi dotychczasowego czasu zamieszkania na terenie gminy
i przyczyn meldowania si oraz raportowanie jej wyników w ramach corocznego
sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju gminy,
przynajmniej raz w okresie kadencji badania w ca ej gminie dotycz ce jako ci ycia
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i oceny zmian na terenie gminy, a tak e jako ci prac urz du i w adz samorz dowych.
Ka de sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju gminy winno by sporz dzone w oparciu
o takie same lub atwo porównywalne ze sob wska niki. Poni ej zawarto list zalecanych
wska ników:
przyrost naturalny na 1000 mieszka ców,
saldo migracji na 1000 mieszka ców,
dochód w gospodarstwach domowych ogó em i w przeliczeniu na 1 osob ,
odsetek osób yj cych poni ej minimum egzystencjalnego i socjalnego,
udzia bezrobotnych w liczbie osób czynnych zawodowo,
udzia kobiet bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych,
udzia osób d ugotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych,
udzia osób bezrobotnych w wieku 50+ w liczbie osób bezrobotnych,
liczba ludno ci z wykszta ceniem wy szym na 1000 mieszka ców w wieku 25+.

Bud et Gminy Nowa Wie L borska a mo liwo ci realizacji
Strategii Rozwoju
Podstawowym narz dziem realizacji Strategii rozwoju gminy s gminne rodki finansowe
oraz wsparcie pozyskane z ró nych funduszy zewn trznych. Wi kszo

ambitnych zamierze

zwykle wykracza jednak poza gminne mo liwo ci bud etowe. Oczywiste jest, e bud et,
jakim dysponuje Gmina Nowa Wie L borska, nie pozwala na zrealizowanie niniejszej
Strategii rozwoju gminy samodzielnie. Nie mo liwe jest, bez wykorzystania zewn trznych
róde finansowania, zrealizowanie jej w ca

ci zarówno w przeci gu jednej kadencji Rady

Gminy, czy Wójta jak i w za

onym okresie, na jaki zosta a opracowana Strategia rozwoju

gminy.

potrzeby

Przeprowadzona

na

niniejszego

dokumentu

uproszczona

analiza

zestawiaj ca bud ety gminy z ostatnich kilku lat wskazuje na kolejne narastanie potrzeb oraz
wolniej wzrastaj ce przychody. Bilans roczny wykazuje,

e w kasie gminy pozostaj

niewystarczaj ce rodki potrzebne na realizacj du ych inwestycji gminnych. Równocze nie
wskazane cele operacyjne niejednokrotnie dotycz

kwestii b

cych w zakresie innych

szczebli administracyjnych. Dlatego niezb dne jest poszukiwanie ró nych rozwi za
z zastosowanie takich metod dzia ania, jak: przedsi wzi cia publiczno-prywatne, wspó praca
mi dzygminna, pozyskiwanie

rodków pozabud etowych, zlecanie zada

publicznych

organizacjom spo ecznym, interwencyjne dzia ania rz du, w adz regionalnych i powiatowych.
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Analiz przeprowadzono na podstawie zestawie realizacji bud etów w latach 2005
— 2009. W trakcie analizy poszukiwano g ównych róde dochodów i wydatków gminy.
Gmina bezpiecznie szacuje zarówno swoje dochody jak i wydatki co niew tpliwie wp ywa na
jej stabilno

finansow .

wysoki procent ca
ca

rodki finansowe pochodz ce ze róde zewn trznych stanowi

ci rocznych dochodów gminy jednak nigdy nie przekroczy y one po owy

ci dochodów, co wskazuje na stosunkowo du y potencja gminy na wypadek potrzeby

samodzielnego ponoszenia kosztów jej funkcjonowania.
ównym ród em dochodów w Gminie Nowa Wie L borska jest podatek rolny ze wzgl du
na charakter gminy oraz podatek od dochodów osób fizycznych. Sami wi c mieszka cy
gminy i ich sytuacja materialna jest najwi ksz warto ci z punktu widzenia finansów gminy.
Bezpo rednio zwi zana z tym jest warto

przychodów do kasy gminnej z tytu u rodków

transportowych, a wi c ilo ci pojazdów jak dysponuj mieszka cy i podmioty prowadz ce
na jej terenie dzia alno

gospodarcz . Stosunkowo nisk liczb dochodów z tytu u podatków

od osób prawnych t umaczy mo na faktem, ze jedynie cz
dzia alno

z nich zarejestrowa a swoj

i ma swoj siedzib w Gminie Nowa Wie L borska. Nie bez wp ywu na bud et

gminy pozosta kryzys gospodarczy, który uwidoczni si w 2009 roku.
Ogólny silny wzrost ilo ci rodków przeznaczanych na inwestycje gminne, równoleg y wzrost
dochodów z tytu u podatku od dochodów osób fizycznych oraz fakt relatywnie du ego
udzia u w dochodach gminy dochodów w asnych wiadczy o dobrej kondycji finansowej
gminy. W nadchodz cych latach najwa niejsza wydaje si

potrzeba wzmocnienia

pozytywnych trendów wzrostowych panuj cych na terenie Gminy oraz dalsze unikanie
wzrostu zad

enia gminy, co niestety zbyt cz sto w naszym kraju bywa g ówn metod na

finansowanie inwestycji samorz dowych. W latach 2005 – 2007 wysoko

zad

enia gminy

mala a, co wynika m.in. z kosztów obs ugi d ugu publicznego uj tych w kolejnych bud etach
gminy. Niestety warto

ta wzros a w latach 2008 – 2009. Nie wydaje si jednak aby,

przynajmniej na razie, by o to powa ne obci enie dla bud etu gminy. Trend ten, mimo to,
nale y traktowa

jako niekorzystny i warto by oby poszukiwa

przeciwdzia ania. Mo e by to mocno utrudnione przy ci
zada

samorz dom lokalnym przez w adz

centraln

mo liwo ci jego

ym wzro cie ilo ci powierzanych
oraz nie do unikni cia przy

wykorzystywaniu dodatkowych rodków z funduszy pochodz cych z Unii Europejskiej oraz
Skarbu Pa stwa. Te za wydaj si niezb dne do dalszego utrzymania wzrostu nak adów
przeznaczanych na inwestycje.
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