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Wstęp

W dniu 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej są państwa i regiony bogate, wysoko rozwinięte, jak np. Holandia, czy

południowa Anglia, ale są i takie, których poziom rozwoju jest znacznie niższy, np. Grecja,

Portugalia, północna Finlandia i południowe Włochy. Do tych ostatnich dołączyło dziesięć

nowo przyjętych państw, w tym także Polska. Wyrównanie różnic pomiędzy bogatymi

i biednymi państwami Unii Europejskiej odbywa się poprzez:

 Udzielanie pomocy regionom zacofanym, wiejskim, o niewielkim zaludnieniu.

 Restrukturyzację regionów zagrożonych upadkiem przemysłu.

 Zwalczanie bezrobocia i ułatwienie młodzieży startu zawodowego.

Z powodu zapóźnień rozwojowych Polski w stosunku do rozwiniętych krajów unijnych,

znaczna część funduszy zostanie przekazana Polsce. W praktyce oznacza to, iż obok

konieczności rozwiązywania skomplikowanych problemów natury politycznej, staniemy

przed koniecznością wykorzystania przyznanych Polsce przez Unię Europejską funduszy.

Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój regionalny jest rozwój lokalny,

rozumiany jako działania podejmowane z woli lokalnych podmiotów [samorządów, struktur

gospodarczych, stowarzyszeń itp.] w oparciu o lokalne zasoby ludzkie oraz warunki naturalne

i ekonomiczne. Warunkiem rozwoju regionalnego Unii Europejskiej jest uruchomienie

mechanizmów na płaszczyźnie lokalnej, które doprowadzą do jego rozwoju, a rozwinięte

struktury lokalne mechanizmów w prosty sposób przełożą się na rozwój regionalny.

Wobec powyższego, politykę regionalną Unii Europejskiej rozumieć należy jako

interwencję władz unijnych zmierzającą do wyrównania gospodarczych nierówności

pomiędzy poszczególnymi regionami, zaś politykę lokalną, jako działania zmierzające

do generowania dynamiki rozwoju poprzez wykorzystywanie oddolnego potencjału

rozwojowego określonej lokalnej przestrzeni.
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W ciągu dziesiątków lat istnienia Wspólnota Europejska wypracowała mechanizmy

prowadzonej przez siebie polityki lokalnej, które sprowadzają się do prostych reguł: najpierw

trzeba określić cele i sporządzić plan prowadzących do rozwoju działań, następnie znaleźć

odpowiednie fundusze na ich realizację oraz znaleźć wykonawcę; plany, fundusze

i wykonawcy określane są mianem narzędzi unijnej polityki lokalnej. Wśród narzędzi polityki

lokalnej należy wyodrębnić:

 narzędzia planistyczne: m.in. strategia rozwoju, plan zagospodarowania

przestrzennego, plan rozwoju lokalnego.

 narzędzia finansowe: budżety samorządów lokalnych, kontrakt wojewódzki,środki unijne

dostępne na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz kierowane centralnie na realizację

przedsięwzięć w poszczególnych regionach oraz inneśrodki (np. BankuŚwiatowego);

 narzędzia instytucjonalne: urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe i gminne,

wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe, inne organizacje.

Wydawane z unijnej kasy pieniądze, zwłaszcza te przeznaczone na rozwój określonych

celów lokalnych, podlegają specjalnej procedurze ich pozyskiwania i rozliczania. Dlatego

warunkiem koniecznym wykorzystania ekonomicznej szansy, jaką stwarza Polsce

przystąpienie do Unii Europejskiej, jest wypełnienie obowiązujących w Unii Europejskiej

procedur, wśród których, jeśli chodzi o fundusze przyznawane na rozwój lokalny, jest

sporządzenie planów rozwoju lokalnego poszczególnych jednostek terytorialnych.

PrezentowanyPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Stara Kornica 2006-2013jest więc

z jednej strony dokumentem sporządzonym w celu skonkretyzowania planów rozwojowych

Gminy Stara Kornica, z drugiej odpowiedzią na warunki stawiane przez Unię Europejską,

czyli dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o jej środki pomocowe.
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Rozdział I
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jestPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Stara

Kornica na lata 2006-2013.

Plan rozwoju lokalnego stanowi dokument programowy rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy Stara Kornica o statusie wiejskim z siedzibą w Starej Kornicy.

Obszary objęte planem są to tereny wiejskie, na których planowane są przedsięwzięcia

związane z rozwojem infrastruktury technicznej, społecznej i ochroną środowiska

naturalnego.

Celem analizy sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej jest scharakteryzowanie Gminy

Stara Kornica, przedstawienie jej walorów społeczno-kulturalnych, technicznych, a także

zidentyfikowanie problemów i zakresu działań, które należy przedsięwziąć dla rozwoju

społeczno-gospodarczego gminy wiejskiej.

Poszczególne zadania inwestycyjne są spójne ze Strategią Województwa

Mazowieckiego, Narodowym Planem Rozwoju oraz wykazują zgodność priorytetami

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rada Gminy Stara Kornica uchwala Plan, który określa wizję Gminy poprzez

wyznaczenie priorytetów, celów i zadań realizacyjnych.

Główne zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stara Kornica to:

- określenie wizji Gminy, która zaktywizuje miejscowe społeczeństwo, do wspólnej pracy

na rzecz własnego terenu,

- zainicjowanie współpracy instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, organizacji

społecznych, w wyrażeniu własnych opinii oraz w działaniu rozwojowym,

- określenie merytorycznej i formalnej podstawy do tworzenia lokalnych programów

i projektów rozwojowych,

- przygotowanie samorządu, instytucji, przedsiębiorców do ubiegania się o środki

wspierania rozwoju z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej.

- stworzenie spójnego wizerunku Gminy, jako podstawy do jego intensywnej promocji.

Plan wpisuje się w koncepcję rozwoju regionu mazowieckiego, podkreślając działania

ukierunkowane na społeczność Gminy Stara Kornica. Formułuje zadania dla Urzędu Gminy

Stara Kornica , który oprócz funkcji administracyjnych wynikających z zapisów prawnych

będzie przejmować szereg funkcji inicjujących i koordynujących działania obejmujące

współdziałanie całej społeczności lokalnej.
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Rozdział II.
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym
wdrażaniem planu

1. Podstawowe dane o gminie

1.1. Zarys historii Gminy Stara Kornica

Pierwsza wzmianka o osadnictwie na terenie naszej gminy mówi

o wczesnośredniowiecznym grodzisku i powstałej w XII w. Osadzie w Walimie.

W 1560 r. Kornica, Szpaki i Ruda (dziś Rudka ) wchodziły w skład nie grodowego starostwa

Łosickiego.

Kornica to wieś mająca charakter tzw. ulicówki , domy i inne budynki usytuowane

są po obu stronach ulicy , której długość wynosi 7,0 km . Miejscowość ta podzielona jest

na Nową Kornicę i Starą Kornicę.

W przeszłości Kornica była wsią królewską, przynależną do Korony. Legenda głosi ,

że król Jan Kazimierz osadził tu ciurów taborowych , którzy ocalili mużycie pod Zborowem

(15 – 16 sierpień 1649 r.), gdyśpieszył na czele wojsk królewskich z odsieczą oblężonemu

przez wojska kozacko - tureckie Zbarażowi.

Historię tworzą też męczennicy (unici) z Kornicy.

W końcu XIX wieku Kornica znana już była z wydobywania i przerobu kredy.

Z kredy wydobywanej sposobem chałupniczym formowano baryłki i suszono pod wiatrem.

Ten sposób eksploatacji został przerwany przez powstałe w 1955 r. Kornickie Zakłady

Kredowe. Wskutek zachodzących procesów prywatyzacyjnych , w latach 90-tych zostały one

sprzedane osobie prywatnej. Złoża kredy oceniane są jako największe w Europie.

1.2. Położenie, powierzchnia i ludność.

Gmina Stara Kornica leży na Nizinie Południowo Podlaskiej we wschodniej części

województwa mazowieckiego.

Graniczy z następującymi gminami:

- od północy z Gminą Sarnaki / powiat łosicki/

- od północnego-zachodu z Gminą Platerów /powiat łosicki/,

- od zachodu z Gminą Łosice /powiat łosicki/

- od południowego- zachodu z Gminą Huszlew /powiat łosicki/

- od północnego- wschodu z Gminą Konstantynów /powiat bialski/

- od południowego- wschodu z Gminą Leśna Podlaska /powiat bialski/.
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Położenie geograficzne gminy Kornica wyznaczają współrzędne:

- szerokość 52°7’-15’

- długość 22°50’-23°03’

Z obliczeń geograficznych wynika,że centrum geograficzne Gminy Stara Kornica znajduje

się na szerokości geograficznej 52 st.12’30” i długości geograficznej 22 st.59’40” i jest

położone na działce Nr 385 w Koszelówce (własność gminy Stara Kornica , lokalizacja

Szkoła Podstawowa w Koszelówce).

Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą

Polski, z przejściem granicznym w Terespolu i Koroszczynie, w odległości ok. 40 km.

Przez teren Gminy na odcinku ok. 14 km przebiega droga krajowa nr 698

z Warszawy do Terespola.

Przepływają dwie rzeki Klukówka i Kałuża. Bogactwem naturalnym gminy są złoża kredy,

położone na wschód od Starej Kornicy.

Gmina obejmuje obszar 119 km2 , co stanowi zaledwie 2,2% obszaru województwa

mazowieckiego.

Powierzchnia w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- użytki rolne - 10 092 ha,

- lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone - 1 434 ha,

- drogi - 270 ha,

- grunty pod wodami - 11 ha.

- nieużytki - 67 ha.

Warunki ekologiczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa i wytwarzaniu zdrowejżywności.

Dominuje tu produkcja trzody chlewnej, bydła mlecznego i uprawy zbóż.

Liczba osób zamieszkałych na stałe według stanu na dzień 29 grudnia 2005 roku

wynosi 5277 osoby, a czasowo 49 osób. W strukturze wiekowej ludności gminy dominują

osoby w wieku produkcyjnym, które stanowią 56,4 % ogółu mieszkańców.

1.3. Budowa geologiczna

Podłoże gminy Stara Kornica tworzą osady kredowe reprezentowane przez margle,

wapienie, kredę piszącą i piaski glaukonitowe. Na utworach kredy zalegają osady

trzeciorzędowe w postaci mioceńskich iłów oraz oligoceńskich piasków pylastych.

Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe reprezentowane przez

utwory akumulacji lodowcowej związane ze zlodowaceniemśrodkowopolskim . Są to gliny,
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piaski zwałowe oraz piaski wodnolodowcowe. W dolinach rzek i obniżeniach terenowych

występują torfy, mursze i mady . Wśrodkowej części gminy występują utwory kredowe

wykształcone głównie jako kreda pisząca .

Obszar gminy Stara Kornica należy w całości do zlewni Bugu .Północna część gminy

zaliczona jest do zlewni Kałuży – dopływu Tocznej. Przeważająca część (około 90 %

powierzchni) należy do zlewni cząstkowej Klukówki , odprowadzającej wody do Krzny .

Na terenie gminy znajduje się 40 drobnych , poeksploatacyjnych zbiorników wodnych.

Największą powierzchnię (6,6 ha) posiada zbiornik po eksploatacji torfu w Wyrzykach.

Łączna powierzchnia wszystkich zbiorników wynosi 11,85 ha. Przy założeniu średniej

głębokości 0,6 m stałych zbiorników , łączna objętość retencyjnej wody wynosi 71000 m3.

Pod względem hydrogeologicznym gmina Stara Kornica znajduje się w Regionie

podlaskim . Wschodni skraj gminy jest zlokalizowany w zasięgu Głównego Zbiornika Wód

Podziemnych nr 224 – Subzbiornik Podlasie , który objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony.

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom trzeciorzędu. Wody głębinowe

zalegają stosunkowo płytko (średnio 60-70 m).

1.4. Surowce mineralne.

Na obszarze gminy Stara Kornica występują jedne z największych w kraju złoża kredy

piszącej, obecnie nie eksploatowane. Poniżej przedstawiono bilans tych złóż (na podstawie

„Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na 31.12.2002 r.).

Zasoby złóż poszczególnych kopalin w powiecie łosickim [tys. Mg]: R – złoże o zasobach

rozpoznanych szczegółowo, Z-złoże zaniechane, T- złoże zagospodarowane eksploatowane

okresowo).

Zasoby
Nazwa złoża Stan zagrożenia

złoża geologiczne
bilansowe

przemysłowe

Kol. Wolka Nosowska R 5 -
Kol. Wólka Nosowska
II

T 4 -

Kol. Wolka Nosowska
III

T 26 -

Nowa Kornica R 9841 -
Nowa Kornica-zarejstr. Z 1 -
Nowa Kornica II R 226 -
Kornica-Koszelówka R 12732 -
Kornica-Popówka Z 9239 -
Rudka Z 6 -
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1.5. Walory przyrodnicze.

Obszar gminy Stara Kornica leży na wschodnim skraju Niżu Środkowoeuropejskiego,

we wschodniej części Podprowincji Niziny Środkowopolskiej, w Makroregionie Nizina

Południowopodlaska. Niemal cały teren gminy znajduje się w granicach mezoregionu

Wysoczyzna Siedlecka. Sieć hydrograficzna gminy jest dość uboga, a największymi ciekami

wodnymi przepływającymi przez obszar gminy są Klukówka oraz Kałuża.

Teren gminy jest w zasadzie płaski, mało zróżnicowany morfologicznie, największe

wzniesienie (187,3 m n.p.m.) znajduje się na północ od wsi Nowe Szpaki.

Gmina Stara Kornica należy do obszarów o wysokiej lesistości. Lasy zajmują obszar

ok. 1.367 ha, z czego aż ok. 75 % stanowią lasy prywatne. Powierzchnia leśna nie jest

rozmieszczona równomiernie, większą lesistością odznacza się zachodnia część gminy.

Dominującym gatunkiem drzew jest sosna, dość duży udział ma dąb, brzoza i olcha.

Wyjątkowo bogata jest także fauna kręgowców i bezkręgowców. Najliczniejszą grupą

są ptaki lęgowe, wyróżnia się także 29 gatunków ssaków, 10 gatunków płazów i gadów.

W grupie ssaków jest 11 gatunków łownych, 9 chronionych oraz co najmniej 9 gatunków

nie podlegających ochronie gatunkowej. Licznie są reprezentowane niektóre ssaki łowne,

np. sarna i zając, natomiastśrednio licznie: dzik, jeleń europejski i lis. Znacznie mniej liczny

jest łoś. Główna ostoją ssaków łownych jest las koło miejscowości Walimek i Dubicze.

Obszar gminy Stara Kornica jest pod wpływem klimatu kontynentalnego, co wyraża

się dużą amplitudą temperatur w ciągu roku (od +30 do -30°C) oraz niezbyt wysoką sumą

opadów atmosferycznych.Średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach

7 - 8°C, aśrednia roczna suma opadów wynosi od 550 mm do 560 mm.

Na okres wegetacyjny, który trwa 210-215 dni, przypadaśrednio 2/3 rocznej sumy opadów.

Zima średnio trwa 108-110 dni, a średni czas zalegania pokrywyśniegowej

to 55-60 dni. Liczba dni z temperaturą ujemną wynosi około 50-55. Występujące na terenie

gminy Stara Kornica w przeważającej części wiatry zachodnie przynoszą latem powietrze

chłodniejsze i wilgotne, zimą natomiast cieplejsze w porównaniu z suchymi i chłodnymi

masami powietrza kontynentalnego.

1.6. Zabytki i pomniki przyrodnicze

Do najstarszych zabytków gminy należą: kapliczka pochodząca z 1835 roku,

cmentarz unicki , kościół parafialny w Kornicy z 1906 r. oraz Starych Szpakach , ruiny

zespołu pałacowo- parkowego w Wólce Nosowskiej z około 1840 r, przebudowany w XIX
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i XX wieku, Park dworski w Czeberakach powstały w drugiej połowie XIX wieku ,

rozbudowany na początku XX w. na powierzchni 11,5 ha , obecnie zajmujący tylko 2,4 ha

wraz z dworem murowanym. Obecnie oba obiekty są własnością prywatną.

Park dworski w Kobylanach założony w końcu XIX w. o pow. 5,9 ha użytkowany przez

Szkołę Podstawową w Kobylanach.

Na terenie gminy Stara Kornica ustanowiono 4 pomniki przyrody :

- lipa drobnolistna , trójpniowa ,

- jesion wyniosły szt. 2 ,

- lipa drobnolistna

w parku zabytkowym w Kobylanach.

W gminie Stara Kornica występują 3 typy krajobrazów przyrodniczych :

- rolniczy ,zajmuje około 85 % powierzchni gminy,

- dolinny , zajmuje około 4 % powierzchni gminy

- leśny, zajmuje około 11 % powierzchni gminy.

2. Zagospodarowanie przestrzenne

2.1. Struktura wewnętrzna gminy

Gmina Stara Kornica składa się z 20 wsi:
- Dubicze,
- Zalesie,
- Walim,
- Walimek,
- Kiełbaski,
- Kobylany,
- Wólka Nosowska,
- Stara Kornica,
- Nowa Kornica,
- Kolonia Kornica,
- Kolonia Szpaki,
- Stare Szpaki,
- Nowe Szpaki,
- Popławy,
- Wygnanki,
- Wyrzyki,
- Czeberaki,
- Kazimierzów,
- Koszelówka,
- Rudka
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W skład Gminy Stara Kornica wchodzi 18 następujących sołectw:

- Dubicze,
- Walim,
- Kiełbaski,
- Kobylany,
- Wolka Nosowska,
- Stara Kornica,
- Nowa Kornica,
- Kolonia Kornica,
- Kolonia Szpaki,
- Stare Szpaki,
- Nowe Szpaki,
- Popławy,
- Wygnanki,
- Wyrzyki,
- Czeberaki,
- Kazimierzów,
- Koszelówka,
- Rudka

2.2. Opracowania planistyczne gminy

Gmina Stara Kornica posiada opracowane STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARA

KORNICA zatwierdzone uchwałą Nr XXII/149/02 Rady Gminy w Starej Kornicy

z dnia 28.02.2002 r.

Składającego się z:

1) części graficznej ustaleń studium obejmującej rysunek w skali 1:10 000

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały ,

2) części tekstowej ustaleń studium stanowiącej załącznik nr 2.

W opracowaniu jest plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy

Stara Kornica .

Do chwili obecnej opracowana została :

- ekofizjografia,

- koncepcja planu.

Termin jego uchwalenia planowany jest w III kwartale 2006 roku.
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3. Infrastruktura techniczna

3.1. Infrastruktura drogowa

Przez teren gminy Stara Kornica z zachodu na wschód przebiega droga wojewódzka

Nr 698 , klasy G Siedlce- Łosice – granica województwa. Długość tej drogi na terenie naszej

gminy wynosi 14,125 km , zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce z siedzibą w Węgrowie .

Jakość drogi jest bardzo dobra , w latach 2002-2005 położona została nawierzchnia

bitumiczna na odcinku od m. Rudka do granicy województwa.

Pozostałą infrastrukturę drogową tworzą drogi powiatowe i gminne.

Dróg powiatowych jest 14 o łącznej powierzchni 60,749 km , w tym o nawierzchni twardej

53,701 km, zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

Drogi powiatowe na terenie naszej gminy stanowią:

Nr i (klasa drogi) nazwa
drogi

Długość
w km

Naw. twarda
w km

Naw. gruntowa
w km

Naw.
nieulepszona

02 114 (L)Chybów-
Litewniki-Kornica

6,905 6,905 - -

02 115 (Z) Ostromęczyn –
Kornica

8,180 8,180 - -

02 117 (L) Kornica-
Wyrzyki-Falatycze

8,054 5,091 - 2,963

02 118 (L) od dr. Nr 698
Czeberaki

3,154 3,154 - -

02 119 (L) Szpaki-Walim 3,258 3,258 - -

02 120 (L) Walim-
Dubicze-Wólka
Nosowska

7,021 5,077 - 1,944

02 121(L) Bonin-
Kazimierzów

3,803 2,892 - 0,911

02 124 (Z)Cicibór-
Kornica

3,830 3,830 - -

02 125 (L) Wólka
Nosowska-Nosów

1,432 1,432 - -

02 126 (L) od 698-Nosów 1,787 1,787 - -

02 128 (L) Rudka-
Kobylany-Wygnanki

6,554 6,554 - -

02 129 (L) Stara Kornica-
Kiełbaski

4,053 4,053 - -
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02 321 (L) Zienie-
Bachorza-Kobylany

1,488 1,488 - -

02 322 (L) Huszlew-
Wygnanki

1,230 - - 1,230

Razem: 60,749 53,701 - 7,048

Długość dróg gminnych Stara Kornica wynosi ok.89 km.

Sieć dróg gminnych tworzą następujące drogi:
Lp. Nr

drogi
Nazwa drogi (lokalizacja drogi)

1. 001 Droga pow. nr 2125 – droga pow. nr 2126
2. 002 Droga pow. nr 2120 – droga pow. nr 2121

3. 003 Droga pow. nr 2120 – droga gm. Nr 004

4. 004 Droga pow. nr 2120 – Koszelówka Stara-droga pow. nr 2120

5. 005 Droga woj. nr 698 – droga gm. nr 004

6. 006 Droga woj. nr 698 – droga pow. nr 2114

7. 007 Droga pow. nr 215 – droga pow. nr 2119

8. 008 Droga woj. nr 698 – Zakłady Kredowe

9. 009 Droga pow. nr 2124 – droga gm. Nr 010

10. 010 gr. gm. Leśna Podl. – Kolonia Kornica – gr. gm. Leśna Podl.

11. 011 Droga pow. nr 2128 – Kol. Kiełbaski – gr. gm. Huszlew

12. 012 Droga pow. nr 2128 – Czarnoziem – gr. gm. Huszlew

13. 013 Droga pow. nr 2128 – Wołowik – gr. gm. Huszlew

14. 014 Droga pow. nr 2128 – gr. gm. Huszlew

15. 015 Droga pow. nr 2129 (Kiełbaski)- Kobylany-droga pow. nr 2128

16. 016 Droga woj. nr 698 (Stara Kornica)-Kol. Rudka-droga gm. Nr 017

17. 017 Droga gm. Nr 016 – Kol. Rudka – droga gm. Nr 018

18. 018 Droga gm. Nr 017 Kol. Rudka – droga woj. nr 698

19. 019 Droga pow. nr 2117 – Wyrzyki – droga gm. Nr 020

20. 020 Droga pow. nr 2115 – Wyrzyki-Popławy-droga pow. nr 2118

21. 021 Droga pow. nr 2119 (Kol. Szpaki)-gr. gm. Platerów
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3.2. Komunikacja

Gmina Stara Kornica nie ma dostępu do linii kolejowej.

Powiązania zewnętrzne gminy realizowane są wyłącznie przez komunikację autobusową

głównie poprzez drogę wojewódzką nr 698 Siedlce- Łosice – Terespol oraz drogi powiatowe.

Przez teren gminy prowadzone są relacje autobusowe o znaczeniu międzyregionalnym,

wewnątrzwojewódzkim. Podstawowe połączenia zewnętrzne to: Warszawa, Siedlce, Łosice,

Biała Podlaska, Janów Podlaski.

3.3. Zaopatrzenie w wodę

Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenie w wodę ma istotne znaczenie

dla warunkówżycia ludności . Gmina została zwodociągowana w 100 % . Na obszarze

gminy funkcjonuje sieć wodociągowa o długości ok. 90 km , natomiast liczba przyłączy

wynosi 1241 szt. Zużycie wody na dzień 31 grudnia 2004 roku w gospodarstwach rolnych i

domowych wyniosło 128,300m³, co w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 24,25 m³.

Główne trasy sieci wodociągowej usytuowane są wzdłuż szlaków komunikacyjnych

w ścisłym powiązaniu z siecią osadniczą. Sieć wodociągowa jest w dobrym stanie

technicznym , jej budowa została rozpoczęta w 1990 roku i trwała przez okres 10 lat.

Zaopatrzenie w wodę jest realizowane z ujęcia:

1/ W Nowej Kornicy zaopatrującego wsie: Starą Kornicę, Nową Kornicę, Kolonię Kornicę,

Kobylany, Kiełbaski , Wygnanki, Popławy , Czeberaki , Rudkę, Wyrzyki, Stare Szpaki, Nowe

Szpaki , Szpaki Kolonię , Walim oraz Klukowszczyznę z gm. Leśna Podlaska i Falatycze

z gm. Platerów. Na ujęciu tym wykonane zostały 3 odwierty studni głębinowych , z czego

studnia Nr 1 w chwili obecnej jest nieczynna (wymaga renowacji), natomiast studnia Nr 2

i Nr 3 pracują na zmianę. Ogólnie analizując obiekt i urządzenie stacji wodociągowej

w Nowej Kornicy przejęte w 1993 roku od Kornickich Zakładów Kredowych wymagają

modernizacji i udoskonaleń.

2/ W Wólce Nosowskiej zaopatrującego wsie :Wólkę Nosowską, Kazimierzów, Koszelówkę,

Dubicze, Walimek i Zalesie oraz Nosów z gm. Leśna Podlaska.

Jakość wody z każdego źródła odpowiada normom sanitarnym obowiązującym dla wody

do picia i potrzeb gospodarczych ( woda poddawana jest procesowi odżelaziania).

3.4. Gospodarkaściekowa

Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna gminna oczyszczalnia

ścieków typu SBR usytuowana w Starej Kornicy .Przyjmuje onaścieki z sieci kanalizacyjnej
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o łącznej długości 32 km z 540 przykanalikami z miejscowości Stara Kornica , Nowa

Kornica, Kolonia Kornica oraz Stare Szpaki, Nowe Szpaki i Szpaki Kolonia. W ilości

ok. 80 m³ścieków na dobę przy maksymalnej przepustowości tej oczyszczalni 300 m³/dobę.

Oczyszczalnia przygotowana jest również na zrzut ścieków dowożonych z pozostałych

miejscowości gminy . Odbiornikiem oczyszczonychścieków jest rów melioracyjny,

a następnie rzeka Klukówka w zlewni rzeki Krzny.

Duży problem w skanalizowaniu gminy stanowi jej rozległy obszar i rozproszenie

niektórych wsi oraz zabudowy w tych wsiach. Powoduje to,że podłączenie do sieci

kanalizacyjnej i odprowadzenieścieków do gminnej oczyszczalniścieków jest bardzo

kosztowne.

W tych miejscowościach ścieki będą czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach

na posesjach.

W 2006 roku planowany jest zakup samochodu asenizacyjnego dla potrzeb gminy

do wywozu nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników nieczystości (szamb).

Na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych będzie możliwość budowy

przydomowych oczyszczalniścieków, co oczywiście jest w planach władz samorządowych.

3.5. Zaopatrzenie w gaz

Ludność gminy nie korzysta z gazu przewodowego oraz centralnego zaopatrzenia

w ciepło. W razie zapotrzebowania na gaz ziemny istnieje możliwość zgazyfikowania terenu

gminy siecią gazową średniego ciśnienia.Źródłem gazu będzie magistrala gazowa DN 700

Podlasie –Wronów z punktem zaporowo-upustowym we wsi Kolonia Droblin w sąsiedniej

gminie Leśna Podlaska. Budowa odgałęzienia od magistrali i stacji redukcyjno-pomiarowej

może nastąpić po opracowaniu programu gazyfikacji gminy i uzgodnieniu z Polskim

Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

3.6. Zaopatrzenie w ciepło

Budynki będą ogrzewane indywidualnie. Preferuje się stosowanie paliwa gazowego
i olejowego.

3.7.Gospodarka odpadami

Największą grupę odpadów powstających na terenie gminy Stara Kornica stanowią

odpady komunalne związane z codzienną egzystencją człowieka.
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W skład odpadów komunalnych wchodzą zatem:

1. odpady z gospodarstw domowych tj. odpady organiczne, papier i tektura, tworzywa

sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale, odpady mineralne,

2. odpady z obiektów infrastruktury takich jak: punkty handlowo-usługowe, szkoły,

budynki administracji, itp. (podobne składem do odpadów z gospodarstw domowych),

a także:

3. odpady z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów i parków),

4. odpady z czyszczenia ulic i placów,

5. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Nagromadzenie odpadów komunalnych powstających na danym obszarze zależy zatem

przede wszystkim od liczby mieszkańców oraz ilości i rodzaju obiektów infrastruktury.

Jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wynosi dla

mieszkańców wsi – 223 kg/rok. W tej ilości mieszczą się następujące rodzaje odpadów

pochodzące z różnych miejsc generowania.

L.p Rodzaj odpadów komunalnych
Wskaźnik

nagromadzenia
[kg/M]

Udział
procentowy

. Odpady z gospodarstw domowych
116 52,1

. Odpady z obiektów infrastruktury
45 20,2

. Odpady z ogrodów o parków
5 2,2

. Odpady z oczyszczenia ulic i placów
- -

. Odpady niebezpieczne
2 0,9

. Odpady wielogabarytowe
15 6,7

. Odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych

40 17,9

Razem 223 100

Na obszarze gminy Stara Kornica zlokalizowane jest składowisko odpadów

komunalnych, które służy mieszkańcom gminy.

Zbiórka odpadów z terenu gminy od 1 stycznia 2006 roku będzie prowadzona metodą

„u źródła” tzn. Odpady będą zbierane i segregowane przez właścicieli nieruchomości

w worki foliowe odbierane systematycznie 1 raz w miesiącu wg rocznego harmonogramu.
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Mieszkańcy wsi zostali zaopatrzeni odpłatnie w metalowe pojemniki naśmieci oraz mają

możliwość zakupu worków do segregacji odpadów j.n.

- worki w kolorze białym o nadruku „SZKŁO”,

- worki w kolorze niebieskim o nadruku „PLASTIK”

- worki w kolorze szarym o nadruku „METALE”

- worki w kolorze czarnym o nadruku „KOMUNALNE”.

Odbiór odpadów prowadzony jest przez Urząd Gminy nieodpłatnie własnym

transportem (ciągnik i przyczepa z wysokimi bortami). Z mieszkańcami naszej gminy oraz

jednostkami użyteczności publicznej zostały zawarte umowy na odbiór odpadów

komunalnych.

Przy obiektach szkolnych i użyteczności publicznej znajdują się kontenery KP 7

o pojemności 7,7 m3 . Są one transportowane przez Łosickie Przedsiębiorstwo Komunalne

KOM-GAZ Sp. z o.o. w Łosicach i opróżniane na gminnym składowisku odpadów

komunalnych w Starej Kornicy.

3.8. Energetyka

Gmina Stara Kornica nie posiada własnej stacji 110/15kV wysokiego napięcia.

Zasilanie pracujących tu stacji 15/0,4 kV w dalszym ciągu odbywać się będzie

z istniejących stacji WN/SN położonych w gminach sąsiednich, czyli:

a/ stacji 110/15/6 kV w Hołowczycach gm. Sarnaki,

b) stacji 110/15 kV w Łosicach,

c) stacji 110/15 kV w Białej Podlaskiej (stacja „Sitnicka”,

d) stacji 110/15 kV w Janowie Podlaskim (zasilanie rezerwowe).

Lubelskie Zakłady Energetyczne „LUBZEL” aktualnie na terenie gminy Stara Kornica

nie przewidują budowy linii wysokiego napięcia 110 kV. Również linia najwyższego napięcia

400 kV (Miłosna –Biała Podlaska-Białoruś) o której mowa w strategicznych planach Polskich

Sieci Elektroenergetycznych ominie teren tej gminy.

W podstawowym zasilaniu poszczególnych wsi gminy Stara Kornica udział biorą linie

średniego napięcia. Rozwój istniejących urządzeń polega na modernizacji i rozbudowie

urządzeń istniejących oraz dobudowie urządzeń nowych.

Wykonania pełnej modernizacji polegającej na całkowitym demontażu urządzeń

wyeksploatowanych , przestarzałych i montażu zastępujących je urządzeń nowoczesnych

z jednoczesnym zwiększeniem ilości stacji 15/0,4 kV wymagają wsie posiadające lokalne

urządzenia zasilające wybudowane w latach 60-tych .
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Są to : Wólka Nosowska z Kolonią Kazimierzów, Dubicze, Zalesie, Koszelówka, Rudka,

Wyrzyki, Kiełbaski czyli około 40 % ogółu gminy.

W 5 wsiach (Popławy, Stare Szpaki, Nowe Szpaki, Szpaki Kolonia i Kolonia

Kornica ) posiadających lokalne sieci z lat 70-tych , doraźną poprawę parametrów zasilania

uzyskać można poprzez reelektryfikację częściową polegającą na dobudowie nowych stacji

trafo i wymianie przewodów w niektórych ( najdłuższych i najbardziej obciążonych) trzonach

linii niskiego napięcia.

Oprócz działań modernizacyjnych procesem ciągłym będzie budowa nowych

elementów sieci lokalnych , służących zasilaniu obiektów powstających na terenie nie

uzbrojonym jeszcze w urządzenia elektroenergetyczne.

Istotnym kierunkiem rozwoju jest budowa, modernizacja i rozbudowa urządzeń oświetlenia

drogowego.

Inne kierunki rozwoju elektroenergetyki to:

- budowa lokalnych , ekologicznych miniźródeł energii ( małe elektrownie wiatrowe,

słoneczne, biogazowe),

- racjonalizacja gospodarki energią (nowoczesne technologie, energooszczędne źródła

światła, maszyny i urządzenia elektryczne),

- właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, zmniejszająca straty energii

i zagrożenia porażeniowego i pożarowego.

3.9. Telekomunikacja

Gmina Stara Kornica za sprawą Telekomunikacji Polskiej SA posiada sieć

telefoniczną i jest podłączona do ruchu automatycznego. Tam gdzie wymagała tego sytuacja -

przyłącza kablowe ułożono w ziemi. Obecnie miejscowości gminy są dobrze wyposażone

w stacje telefoniczne.

Na terenie gminy jest ograniczony dostęp do sieci telefonii komórkowej. Dla jego

poprawienia Telefonia Cyfrowa sieci „Plus” przystąpiła do budowy stacji przekaźnikowej

w miejscowości Stara Kornica. W IV – kwartale 2005 roku TP stworzyła możliwość

dla części mieszkańców gminy korzystanie z tańszych stałych łączy internetowych.
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4. Gospodarka

Rejon Gminy Stara Kornica, ze względu na ukształtowanie terenu, tradycje społeczne,

oraz głównie brak lokalizacji przemysłu ciężkiego to obszary o charakterze rolniczym. Jednak

ze względu na fakt występowania na terenie gminy głównie gleb klasśrednich i słabych oraz

brak dużych zakładów odpowiadających za przetwarzanie produktów rolnych, produkcja

rolnicza nie należy do bardzo opłacalnych gałęzi gospodarki i nie przynosi gminie wielkich

korzyści.

Z tego względu gmina powinna dążyć do wprowadzenia zmian w strukturze firm

prowadzonych przez osoby zamieszkujące na terenie gminy. Brak zlokalizowania na terenie

gminy i w jej pobliżu zakładów należących do przemysłu ciężkiego, oddalenie od dużych

ośrodków miejskich, duży udział lasów w ogólnej powierzchni stwarzają warunki do rozwoju

turystyki oraz branży usług wypoczynkowo – rekreacyjno - sportowych, a w szczególności

agroturystyki. Gmina powinna wspierać działania mieszkańców mające na celu rozwój tego

typu działalności oraz prowadzić akcję informacyjno-promocyjną na temat możliwości

wypoczynku i walorów gminy wśród mieszkańców innych regionów kraju.

Gmina powinna wspierać te działania poprzez stworzenie odpowiednich warunków

inwestycyjnych ( tereny inwestycyjne, pomoc merytoryczna dla młodych przedsiębiorców,

promocja przedsiębiorczości wśród bezrobotnych ), oraz poprzez pozyskiwanie inwestorów

zewnętrznych. Uznaje się, że inwestycje zewnętrzne z upływem czasu powinny przyczynić

się do istotnego wzrostu liczby dobrych jakościowo i trwałych miejsc pracy w gminie.

4.1. Główni pracodawcy

Według danych ze Spisu Powszechnego wynika,że na 1464 gospodarstw domowych

570 deklarowało,że głównymźródłem utrzymania jest praca na własny rachunek, a stanowi

to 38,93 %. Gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa jest 547,

co stanowi 37,36 %. Praca najemna stanowi dochód dla 241 gospodarstw domowych, czyli

16,46 %.

Na koniec 2005 roku według ewidencji prowadzonej w urzędzie na terenie gminy

działało 146 podmiotów gospodarczych . Duża ilość podmiotów gospodarczych

zarejestrowanych na terenie gminyświadczy o wysokiej aktywności zawodowej

mieszkańców gminy oraz o istnieniu dobrych warunków do rozwoju prywatnej

przedsiębiorczości.
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Przedsiębiorstwa te stanowią dość typowe dla Gminy Stara Kornica przykłady

kierunków rozwoju przedsiębiorczości. Wiodącymi branżami w dzisiejszym krajobrazie

gminy są:

L.p. Nazwa działalności Liczba podmiotów

1. Pozostałe Górnictwo (wydobywanie kredy) 4
2. Przerób drewna i wyrób z drewna 18
3. Budownictwo 23
4. Handel hurtowy i detaliczny 49
5. Transport drogowy 23
6. Bary, placówki gastronomiczne 2
7. Pośrednictwo finansowe,

Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno – rentowe,
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

5

8. Działalność weterynaryjna 1
9. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 2
10. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 5
11. Inne 14

Na terenie gminy działają także urzędy i przedsiębiorstwa państwowe, zapewniające

znaczną ilość miejsc pracy dla miejscowej ludności. Ich obecność w istotny sposób wpływa

na strukturę zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Do najważniejszych

należą:

- Urząd Gminy w Starej Kornicy,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy,

– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Starej Kornicy,

- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy,

- Szkoły Podstawowe w Starych Szpakach, Kobylanach, Koszelówce,

- Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy,

- Poczta Polska S.A. w Starej Kornicy.

- „OMG Sp. z o.o.” Wólka Nosowska

4.2. Rolnictwo

Gmina Stara Kornica jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Większość

ludności czynnej zawodowo utrzymuje się głównie z rolnictwa. Według Spisu Rolnego

w 2002 roku liczba gospodarstw rolnych wynosiła 1031. Zajmowały one ogólną

powierzchnię 11 634,07 ha w tym użytków rolnych 10 553,71 ha.
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Charakterystyka gospodarstw według powierzchni:

Grupy
obszarowe

Użytków rolnych

Liczba
gospodarstw

Powierzchnia ogólna w ha Powierzchnia
użytków rolnych w ha

Do 1 ha 72 37,25 22,28
1- 5 ha 224 774,44 652,20
5 – 10 ha 293 2548,73 2263,46
10 – 15 ha 231 3103,17 2806,51
15 ha i więcej 211 5170,48 4809,26

Ogółem 1031 11634,07 10553,71

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 11,66 ha.

Pod względem klas bonitacyjnych na gruntach ornych i użytkach rolnych dominują gleby

klasy IV i V . Jest również duży udział klas słabych tj. V i VI.

Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych.

Wyszczególnienie Ogółem w ha Ogółem %

Razem użytków rolnych 11634,07 100

Grunty orne 8706,51 74,8
Łąki 1371,89 11,8
Pastwiska 344,25 3,0
Lasy i grunty leśne 742,98 6,4
Sady 131,06 1,1
Odłogi 145,04 1,2
Ugory 94,69 0,8
Pozostałe grunty 337,38 2,9

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów.

Wyszczególnienie Ogółem w ha Ogółem %

Ogółem grunty użytkowane 8466,78 100

Zboża 7204,33 85,1
Strączkowe jadalne na ziarno 8,92 0,1
Ziemniaki 902,64 10,7
Przemysłowe 30,03 0,4
Pastewne 113,56 1,3
Pozostałe 207,30 2,4
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Liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta według gatunków.

Wyszczególnienie Gospodarstwa W % ogółu gospodarstw
rolnych

Bydło
w tym krowy

krowy mleczne

631
608
608

61,2
59,0
59,0

Trzoda chlewna 695 67,4
Owce 18 1,7
Kozy 20 1,9
Konie 44 4,3
Króliki 111 10,8
Pnie pszczele 11 1,1
Drób 668 64,8

5. Sfera społeczna

Rozwój mieszkańców gminy Stara Kornica w sferze społecznej polega na stałym

wzroście ich poziomu wykształcenia,świadomości obywatelskiej oraz osobistej kulturze.

Wyrazem rozwoju dokonującego się w tej sferze powinien być wzrastający poziom poczucia

odpowiedzialności za sprawy o charakterze publicznym.

5.1. Prognozy demograficzne i zasoby ludzkie

Według stanu na dzień 29 grudnia 2005 roku gminę zamieszkiwało 5277 osób

zameldowanych na pobyt stały i 49 osób zameldowanych czasowo. Na 1 km2 przypada

44,3 osoby. Jest to wskaźnik zbliżony do powiatu (43,6 na 1 km2 ) i trzykrotnie niższy

od średniej wojewódzkiej (143,24 osób na 1 km2 ).

Podstawowe informacje o ludności gminy na tle czterech minionych lat.

Stan na dzień Liczba
mieszkańców

Liczba kobiet Liczba
mężczyzn

Gęstość
zaludnienia

31.12.2002 5394 2716 2678 45,3

31.12.2003 5330 2673 2657 44,7

31.12.2004 5303 2663 2640 44,5

29.12.2005 5277 2651 2626 44,3
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Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg

stanu na dzień 29 grudnia 2005 roku.

Przedprodukcyjny
(wiek 0 – 17)

Produkcyjny
(wiek: kobiety 18 - 60

mężczyźni 18 – 65)

Poprodukcyjny
(wiek: kobiety pow. 60,

mężczyźni pow. 65 )

Kobiety Mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety Mężczyźni

628 676 1356 1619 667 331

Ogółem

1304 2975 998 5277
24,7% 56,4 % 18,9 % 100%

Ruch naturalny w Gminie Stara Kornica.

2005 2004 2003 2002

Urodzenia zgony % urodzenia zgony % Urodzenia Zgony % urodzenia Zgony %

61 63 -0,04 53 63 -0,19 37 52 -0,28 56 63 - 0,13

5.2. Wykształcenie

Poziom wykształcenia mieszkańców jest na dość niskim poziomie, najwięcej osób ma
wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe i zawodowe. Pozytywnym zjawiskiem
jest wzrost ilości osób z wykształceniem wyższym wśród ludzi młodych.

Poziom wykształcenia ludności z terenu gminy według danych Urzędu
Statystycznego w Warszawie z 2002 roku przedstawia poniższa tabela.

Poziom wykształcenia
Średnie

Wyszczególnienie Ogółem

W
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e
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e

P
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e
i
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w
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Mężczyźni 2044 32 23 315 30 285 600 929 145
Kobiety 2066 99 70 359 84 275 349 944 245
Ogółem 4110 131 93 674 114 560 949 1873 390

W wieku:
19 lat i mniej 612 - - 30 13 17 44 482 56

20- 29 602 33 30 226 36 190 217 95 1

30 –39 595 36 22 164 20 144 281 91 1
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40 – 49 654 35 29 149 14 135 264 172 5

50 – 59 510 11 10 70 20 50 112 296 11

60 – 64 237 8 2 11 4 7 20 173 23

65 lat i więcej 900 8 - 24 7 17 11 564 293

Z przedstawionego wykazu wynika,że na terenie Gminy Stara Kornica jest mało

mieszkańców posiadających wykształcenie wyższe , a znacznie dużo z wykształceniem

podstawowym. Porównując poziom wykształcenia naszej ludności z wskaźnikami dla obszaru

Polski można zauważyć kilka niepokojących różnic. A mianowicie udział społeczeństwa

z wykształceniem wyższym (3,2 % ) jest zdecydowanie niższy niż średnia dla kraju

(11,6 %), a z wykształceniem podstawowym w gminie (45,5 %), gdyśrednia dla kraju

to (17,6 % ).

5.3. Struktura bezrobocia

W roku 2005 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było

323 bezrobotnych w tym 154 kobiet z terenu Gminy Stara Kornica. W stosunku do roku

poprzedniego liczba bezrobotnych spadła o 30 osób.

Stopa bezrobocia na koniec października 2005 roku dla naszego powiatu wynosiła 15,8 % ,

zaś dla województwa mazowieckiego 13,9 %.

Efektywna realizacja aktywnych programów rynku pracy zarówno w naszej gminie

jak i w powiecie jest bardzo utrudniona, ze względu na jego rolniczy charakter i ograniczoną

liczbę tworzonych miejsc pracy. Restrukturyzacja trwająca w polskim rolnictwie powoduje

wzrost liczby bezrobotnych, którzy często są słabo wykształceni i nie wykwalifikowani.

Korzystając z ofert proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy tut. Urząd Gminy

zatrudnia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych

oraz osoby kierowane na odbycie stażu.

5.4. Oświata

Przejęcie szkół i innych placówek oświatowych przez samorządy lokalne, było jedną

z najistotniejszych, ustrojowych reform, jakie dokonały się w polskim systemie oświaty.
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Gmina Stara Kornica stała się organem prowadzącym placówki oświatowe

tj. Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy, Szkoły Podstawowej

w Starych Szpakach, Szkoły Podstawowej w Kobylanach, Szkoły Podstawowej

w Koszelówce oraz Szkoły Filialnej w Wólce Nosowskiej.

Na terenie naszej gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

W zakresie edukacji przedszkolnej :

Przedszkole w Starej Kornicy jest dla dzieci 3 - 5 letnich i funkcjonuje przez pięć

dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie. Łącznie zapisanych jest 25 dzieci.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje „zerówka” dla dzieci 6-letnich.

W chwili obecnej do „zerówek” uczęszcza łącznie 54 dzieci.

W zakresie edukacji szkolnej –szkolnictwo podstawowe:

W gminie występują cztery Szkoły Podstawowe o stopniu organizacyjnym I-VI, jedna

szkoła filialna z klasami I-III. Są to szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy – to obecnie nasza największa szkoła

na terenie gminy. Organizacyjnie podlega jej Szkoła Filialna w Wólce Nosowskiej.

W bieżącym roku szkolnym do jednostki macierzystej uczęszcza 248 uczniów. Obwód

szkoły obejmuje wsie: Stara Kornica, Nowa Kornica, Kornica Kolonia, Walim, Wólka

Nosowska, Wyrzyki, Czeberaki, Popławy, Rudka od nr 1 – 10 i 55-59 włącznie.

2. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach- jest szkołą sześcioklasową do której

uczęszcza 84 uczniów. Obwód tej szkoły obejmuje sołectwa: Stare Szpaki, Nowe Szpaki,

Szpaki Kolonia.

3. Szkoła Podstawowa w Kobylanachim. Marii Konopnickiej - funkcjonuje w układzie

klas I-VI. W szkole uczy się 76 uczniów. Szkoła obejmuje swoim zasięgiem cztery wsie

tj.; Kobylany, Wygnanki, Kiełbaski, Rudka od nr 11-54.

4. Szkoła Podstawowa w Koszelówce- jest placówką sześcioklasową, w której uczy

się 55 uczniów. Obwód tej szkoły obejmuje Koszelówkę, Dubicze, Zalesie, Walimek

i Kazimierzów.

W zakresie edukacji szkolnej -szkolnictwo gimnazjalne:

Szkolnictwo gimnazjalne obejmuje jedno Gimnazjum w Starej Kornicy. Szkoła

ta funkcjonuje od 1 września 1999 r., a więc od początku reformy szkolnej. Swoim obwodem

obejmuje całą gminę. W gimnazjum uczy się aktualnie 266 uczniów. Budynek Szkoły

w którym mieści się Zespół Publicznych Palcówek Oświatowych w Starej Kornicy jest

bardzo duży, posiada 25 sal lekcyjnych i 2 pracownie komputerowe, w których wszystkie
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dzieci uczą się na jednej zmianie. Warunki nauki są dobre. Ponadto w ZPPO mieści

się biblioteka, hala sportowa, stołówka iświetlice szkolne.

Każda szkoła, obok zajęć dydaktycznych, prowadzi szeroko zrozumiałą działalność

wychowawczą. Poza zajęciami, odbywającymi się w ramach planu lekcyjnego także

po lekcjach kontynuowane są prace mające na celu rozwijanie zdolności i umiejętności

uczniów w ramach pracy kół przedmiotowych. Szczególnym powodem do dumy jest udział

dzieci naszej gminy w konkursach przedmiotowych i sportowych o różnych specjalnościach,

gdzie zajmują wysokie miejsca na szczeblu powiatu jak i województwa.

W celu realizacji tych zadań Gmina m.in.:

- zapewnia prowadzonym przez siebie jednostkom odpowiednie warunki działania,

w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

- wyposaża podległe jednostki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji

programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

- zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną,

- wykonuje remonty, inwestycje i modernizacje obiektów szkolnych,

- organizuje przygotowanie dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki

w szkole – tzw. „zerówkę”,

- finansuje i organizuje dowożenie i dojazdy uczniów do szkół.

5.5. Kultura

Bazę dla kultury stanowią świetlice wiejskie zlokalizowane w sześciu miejscowościach:

Nowa Kornica, Stara Kornica, Nowe Szpaki, Stare Szpaki, Walim, Kobylany. Odpowiadają

one za organizację działań mających na celu propagowanie kultury wśród mieszkańców

okolicznych miejscowości. W świetlicach wiejskich organizowane są, między innymi,

następujące inicjatywy:

- organizowanie przez OSP i KGW imprez tanecznych,

- szkolenia dla rolników organizowanych przez ARiMR oraz ODR,

- pokazy kulinarne,

- zebrania,

- wesela,

- organizowanie różnego rodzaju zabaw dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych

od nauki szkolnej.
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6. Bezpieczeństwo

6.1. Opieka Zdrowotna

Zadania opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia realizuje Ośrodek Zdrowia w Starej

Kornicy. Usługi medyczne są dla mieszkańców gminy dostępne i zorganizowane. Z usług

można korzystać w godzinach 7.30 do 18.00. Funkcjonująca w Starej Kornicy apteka

zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Jest niezbędnym uzupełnieniem działań miejscowych

lekarzy.

6.2. Opieka Społeczna

Każde środowisko społeczne jest bazą, w której funkcjonują instytucje ustawowo

zobowiązane do opieki i pomocy społecznej. W Gminie Stara Kornica działa Ośrodek

Pomocy Społecznej, którego polityka społeczna w zakresie pomocy społecznej samorządu,

koncentruje się przede wszystkim na ochronie najsłabszych członków społeczności gminy

a są nimi osoby: starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, dzieci i młodzież z ubogich

rodzin, bezrobotni oraz inne osoby potrzebujące pomocy. Celem głównym polityki gminy

jest skuteczna polityka społeczna oraz poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców

Gminy Stara Kornica.

Z wielu form pomocy oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej

Kornicy w roku 2005 skorzystało 130 rodzin.

Liczba rodzin korzystających w 2005 roku zeświadczeń GOPS w Starej Kornicy wg formy
pomocy.

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie
Zasiłki stałe 14 40
Zasiłki okresowe
w tym przyznane z powodu:
- braku możliwości zatrudnienia
- długotrwałej choroby
- niepełnosprawności

47

27
5
5

211

121
22
23

Posiłek
w tym;
- dla dzieci i młodzieży w okresie

nauki szkolnej – cel posiłek

60

40

340

200
Inne zasiłki celowe i w naturze 60 430
Pomoc w załatwianiu spraw 25 55
Praca socjalna 98 400
Świadczenia rodzinne 408 1743
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Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Starej Kornicy ze względu na trudną
sytuacjeżyciową

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

Ubóstwo 120 561
Sieroctwo 6 34
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:

- wielodzietność

3

1

21

5
Bezrobocie 83 369
Niepełnosprawność 50 195
Długotrwała lub ciężka choroba 20 75
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – ogółem
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne

82

18
40

450

89
290

Przemoc w rodzinie 4 11
Alkoholizm 35 149
Trudności w przystosowaniu dożycia
po zwolnieniu z zakładu karnego

1 5

Sytuacja kryzysowa 2 6

Zdarzenia losowe 1 5

6.3. Policja i Ochotnicza Straż Pożarna

Ustawowe zadanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizuje

Komisariat Policji w Łosicach. Jednostka policji w Łosicach obejmuje swym działaniem

gminy Stara Kornica, Sarnaki, Platerów, Olszanka, Huszlew.

Ochronę przeciwpożarową w gminie realizuje 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych

w tym: 4 typu S , oraz 3 typu M.

Ogółem jednostki posiadają 7 samochodów bojowych: 4 ciężkie „STAR” oraz 3 lekkie

w tym 2 „Żuki” i 1 „Lublin”. Wszystkie jednostki są dobrze wyposażone w sprzęt bojowy

i ubrania.

Ogólna liczba wszystkich członków w jednostkach 200. Najbardziej wyróżniającymi

się jednostkami są: Rudka, Nowa Kornica i Stare Szpaki. Jednostki te biorą udział

w zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla, z bardzo dobrymi wynikami.

Jednostki typu „S” posiadają strażnice, boksy garażowe i zaplecze socjalne.
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Rozdział III .
Analiza SWOT Gminy Stara Kornica.

Rozpatrywanie możliwości i wizji tego, co powinno wystąpić w przyszłości, wymaga

konkretnej wiedzy o tym, co dzieje się dziś oraz zrozumieniu organizacji w jej obecnym

kształcie. Koniecznym staje się przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji, która

polega na określeniu jej mocnych i słabych stron.

Funkcjonowanie Gminy, tak jak każdej organizacji, odbywa się w kontekście silnych

relacji z otoczeniem, które w znacznym stopniu determinuje jej warunki działania. Czynniki

warunkujące rozwój organizacji występują tak wewnątrz jej, jak i na zewnątrz. Analiza

połączona z wnioskowaniem pokazuje obraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań

rozwoju Gminy i może stanowić podstawę do identyfikowania celów strategicznych

i bezpośrednich.

POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 niski poziom zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego,

 dogodne warunki dla budownictwa,

 walory przyrodnicze, tereny zielone wsi

dające podstawy dla rozwoju aktywizacji

gospodarczej,

 bogata sieć wód powierzchownych,

 zmniejszenie emisji płynów do atmosfery

(kotłownie olejowe),

 niezagrożoneśrodowisko przyrodnicze -brak

zakładów przemysłowych,

 urozmaicony krajobraz naturalny –

zróżnicowanie przyrodnicze i przestrzenne,

 czytelna struktura funkcjonalno –

przestrzenna gminy.

 niskaświadomość mieszkańców o potrzebie

ochronyśrodowiska naturalnego,

 słabe wykorzystanie krajobrazu gminy i

walorów przyrodniczych oraz kulturowych,

 niedostateczna promocja gminy,

 słaba jakość gleb.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, GOSPODARKA KOMUNALNA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 konkurencyjne ceny nieruchomości pod

inwestycje,

 umiarkowany system selektywnej zbiórki

 duże braki w zakresie systemów

infrastruktury społecznej i technicznej,

 niedobór nowych inwestycji od podstaw
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odpadów,

 dobry układ komunikacyjny z wszystkimi

częściami Polski,

 dobry stan oświetleń ulicznych,

 sieć wodociągowa, kanalizacyjna,

energetyczna i telefonizacyjna.

zapewniających nowe miejsca pracy,

 brakśrodków finansowych na modernizację

dróg gminnych,

 nieprzystosowane obiekty kulturalne do

bieżącego użytkowania,

 brak technicznych możliwości korzystania ze

stałych łączy internetowych w całej gminie.

GOSPODARKA, ROLNICTWO

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 pomoc w załatwianiu formalności

związanych z rozpoczęciem działalności

gospodarczej na terenie gminy,

 istnienie rezerwowej siły roboczej,

 pomoc gospodarstwom rolnym poprzez

szkolenia i doradztwo w zakresie dotacji na

rozwój i pozyskiwanie środków na

inwestycje,

 korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa

ekologicznego,

 długie tradycje rolnicze.

 niska dochodowość z prowadzonej

działalności gospodarczej uniemożliwiająca

kumulowanieśrodków na inwestycje,

 niestabilność rynków zbytu,

 niestabilność przepisów podatkowych, prawa

pracy, oraz przepisów branżowych,

 ograniczoneśrodki finansowe przeznaczone

na dostosowanie do wymogów unijnych w

zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej,

 mała liczba podmiotów gospodarczych

mogących tworzyć nowe miejsca pracy,

 brak usług specjalistycznych pozwalających

wykorzystać naturalne walory gminy,

 brak inwestorów z zewnątrz,

 brak specjalizacji w produkcji,

 brak usług przetwórstwa rolno –

spożywczego,

 zły stan techniczny sprzętu rolniczego w

większości gospodarstw,

 niskie kwalifikacje osób prowadzących

gospodarstwa rolne,

 utrudnione procedury w pozyskiwaniu

środków unijnych na rozwój gospodarstw

rolnych.
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KULTURA, SPORT, TURYSTYKA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 występowanie zabytków na terenie gminy,

 rozwój życia kulturalnego w oparciu o

przywiązanie do tradycji i korzeni lokalnych,

 wysokie walory przyrodnicze,

 możliwość współpracy w zakresie turystyki z

sąsiednimi gminami,

 bardzo dobry stan techniczny zespołu boisk

wielofunkcyjnych ,

 promocja sportu poprzez organizowanie

przez szkoły zawodów i konkursów oraz

nagradzanie osiągnięć sportowych,

 dobrze wyposażone sale gimnastyczne w

szkołach.

 mała liczba imprez kulturalnych i

sportowych o charakterze ponadlokalnym,

 małe zainteresowania turystyką,

 niedobórśrodków finansowych na inwestycje

związane z kulturą i sportem,

 brak inwestorów i funduszy dla atrakcyjnego

zabudowania i odrestaurowania obiektów

zabytkowych położonych na terenie Gminy,

 brak kalendarza stałych imprez kulturalnych

promujących Gminę i okolice.

WARUNKI SOCJALNO – BYTOWE, POTENCJAŁ LUDZKI

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół

podstawowych

 samorządowy system zarządzania sferą

społeczną w gminie,

 szczególna opieka socjalna i pomoc społeczna

dzieci pochodzących z rodzin ubogich, pomoc

na dożywianie.

 dobrze zorganizowane struktury

Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzące w

skład Krajowego Systemu Ochrony Przeciw

Pożarowej.

 niski poziom wykształcenia – migracja

młodzieży wykształconej do miast,

 postępujące ubożenie mieszkańców –

zwiększenie liczby mieszkańców

zwracających się o pomoc,

 ograniczona dostępność do usług

medycznych lekarzy specjalistów,

 wzrost przestępczości oraz patologii

społecznej,

 rosnące bezrobocie,

 ujemny przyrost naturalny,

 pogarszające się warunki ludności wiejskiej,

 brak miejscowej jednostki policji na terenie

gminy.
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Rozdział IV
Cele rozwoju i funkcje gminy.

1. Cele rozwoju gminy

Określenie polityki przestrzennej gminy wymagaścisłego powiązania tej polityki

z ekonomicznymi i społecznymi podstawami rozwoju.

Właściwym opracowaniem w tym zakresie będzie:

- strategia rozwoju gminy.

W opracowaniu tym określone zostaną niezbędne oraz realnie osiągalne środki

i sposoby realizacji celów rozwoju.

2. Cele rozwoju gminy i polityka ich osiągania

Jako główny cel rozwoju gminy przyjęto osiągnięcie wszechstronnego rozwoju

gospodarczego, głównie poprzez rozwój i aktywizację rolnictwa, zapewniającego poprawę

warunkówżycia mieszkańców przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą

a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Na cel główny składają się cele szczegółowe , a mianowicie:

1) Cele ekonomiczne wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów napędzających

efektywny rozwój gospodarczy gminy, zapewniający obniżenie bezrobocia

i zapewnienieźródeł utrzymania w obrębie gminy oraz poprawę sytuacji bytowej

mieszkańców.

W przypadku Gminy Stara Kornica może to być osiągnięte poprzez:

- restrukturyzację rolnictwa,

- stworzenie warunków do zwiększenia lesistości gminy,

- aktywizację rozwoju funkcji wypoczynkowo-turystycznej,

- wzmocnienie wsi Stara Kornica jako głównego ośrodka usługowego

i produkcyjnego,

- stworzenie warunków do działalności gospodarczej szczególnie w zakresie

przetwórstwa rolno-spożywczego nie kolidujących z wymogami

wynikającymi z ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych.

Polityka ich osiągnięcia to:

- przygotowanie terenów i ofert lokalizacyjnych pod różnego rodzaju działalność

gospodarczą,
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- ochrona najcenniejszych kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej

i dążenie do zalesienia użytków rolnych najsłabszych klas bonitacyjnych,

- ochronaśrodowiska poprzez budowę systemów oczyszczaniaścieków.

2) Cele społeczne wyrażają się w poprawie standardużycia mieszkańców

gminy poprzez prowadzenie następującej polityki:

- zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania,

- zapewnienie podstawowego wyposażenia gminy w usługi lokalne, głównie zdrowia i

opieki społecznej i kultury,

- likwidację bezrobocia,

3) Cele przyrodnicze i polityka ich osiągnięcia obejmują:

- zachowanie i ochronę istniejących wartości środowiska przyrodniczego ,

pomnika przyrody we wsi Kobylany,

- wzmocnienie systemu obszarów i obiektów chronionych poprzez

utworzenie nowych form ochrony przyrody:

• 3 pomników przyrody ożywionej,

• 4 użytków ekologicznych ,

- ochronę ciągów ekologicznych,

- ochronę zasobów wód, lasów oraz terenów otwartych,

- dostosowanie rozwoju gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych,

- kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów

przyrodniczych,

4) Cele kulturowe wyrażają się w:

- ochronie istniejących zasobów kulturowych i krajobrazowych objętych ochroną

prawną,

- prowadzenie polityki ochronnej w stosunku do obiektów uznanych za szczególnie

wartościowe,

5) Cele przestrzenne wyrażają się w:

*dążeniu do kształtowania ładu przestrzennego w rozwoju osadnictwa, poprzez:

a) przestrzeganiu zasad architektury krajobrazu,

b) upowszechnianiu parterowej skali zabudowy wiejskiej,

c) realizacji estetycznych form architektonicznych,

d) twórczej realizacji przy trasach komunikacyjnych atrakcyjnych

form architektury regionalnej,
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*kształtowaniu zagospodarowania gminy przy zachowaniu wymogów wynikających

z ochronyśrodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Realizacja celów ekonomicznych stanowi podstawowy warunek osiągnięcia celów

pozostałych grup.

3. Główne funkcje gminy

Wyniki rozpoznania przestrzennych uwarunkowań gminy Stara Kornica

wskazują na to, że główną podstawową funkcją gminy będzie rolnictwo. Uzupełniającą

funkcjąmoże być obsługa rolnictwa i obsługa ludności.

Rozwój funkcji podstawowej będzie wiązał się z restrukturyzacją rolnictwa

i dostosowaniem do wymogów gospodarki rynkowej i wymogów unijnych. O działaniach

w tej dziedzinie będą decydować nie tylko władze samorządowe , ale w znacznym stopniu

reformy systemowe w skali ogólnokrajowej .

4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna
gminy.

4.1. Demografia i zatrudnienie.

Do roku 2013 przewiduje się utrzymanie trendów ludnościowych z lat 1975-1998.

Zakłada się przyrost naturalny na poziomie 5 % oraz ujemne saldo migracji stałych

na poziomie ok. 50 osób rocznie. Stąd stan ludności będzie ustabilizowany i wyniesie

ok. 5400 osób.

Wzrost ludności dokona się głównie we wsiach: Stara Kornica, Nowa Kornica,

Kobylany, Popławy, Wólka Nosowska i Nowe Szpaki.

W pozostałych wsiach ludność pozostanie w niezmienionym stanie lub będzie

następował ubytek liczby ludności. Będą pogłębiały się dysproporcje płci, co wpłynie

niekorzystnie na liczbę zawieranych małżeństw, a tym samym i przyrost naturalny. Pogłębi

się w związku z tym proces starzenia się ludności.

Nadal podstawowymźródłem utrzymania ludności pozostanie praca w rolnictwie.

Coraz większego znaczenia będzie nabierała indywidualna działalność gospodarcza poza

rolnictwem. Nie zmieni ona jednak rolniczego charakteru gminy.
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4.2. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego.

4.2.1. Ochrona przyrody
Zasady ekorozwoju na obszarze gminy Stara Kornica obejmują:

1) ochronę obszarów o wyróżniających się walorach przyrodniczych polegającą

na zabezpieczeniu i ochronie istniejących pomników przyrody: 2 lip drobnolistnych

i 2 jesionów wyniosłych zlokalizowanych w parku zabytkowym we wsi Kobylany,

2) wprowadzeniu nowych form ochrony indywidualnej poprzez:

• uznanie za pomniki przyrody 4 okazów drzew: topoli czarnej we wsi Rudka,

jesiona wyniosłego we wsi Czeberaki, dwóch dębów we wsi Kobylany,

• uznanie za pomnik przyrody alei grabowej w Kol. Wólka Nosowska,

• uznanie za użytki ekologiczne 3 zbiorników wodnych: jednego w Starej

Kornicy i dwóch w Rudce.

Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie polegającej na zakazie:

- wycinania, niszczenia i uszkadzania,

- pozyskiwania i zrywania pąków, kwiatów, owoców i liści,

- nacinania, rycia napisów i znaków,

- umieszczania na drzewach tablic, wszelkich znaków i przedmiotów za wyjątkiem

tablicy „Pomnik Przyrody Prawem Chronionym”

- zanieczyszczenia terenu w pobliżu drzewa, w szczególności wzniecania ognia,

w promieniu 15 m od pni drzew:

a) wznoszenia obiektów budowlanych i urządzeń stałych,

tymczasowych, trwale i nietrwale związanych z gruntem,

b) prowadzenia prac ziemnych,

c) dokonywanie zmian ukształtowania rzeźby terenu,

- dokonywania niekorzystnych dla drzew zmian stosunków wodnych.

Zasady ochrony użytków ekologicznych. Na terenach proponowanych użytków

ekologicznych wprowadza się:

- nakaz utrzymania obecnego zagospodarowania,

- zakaz składowania wszelkich odpadów,

- zakaz wypalania traw i szuwarów,

- zakaz osuszania.

Dopuszczalne jest wykorzystanie rekreacyjne oraz ekstensywny wypas i wykaszania

brzegów zbiornika.
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4.3. Kierunki kształtowania struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

W zakresie kształtowania struktury i funkcjonowania krajobrazów i ekosystemów gminy

Stara Kornica proponuje się:

1/ ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

- zaniechanie nadmiernego pogłębiania rowów melioracyjnych w celu powstrzymania

osuszania dolin rzek i lokalnych obniżeń terenowych,

- zrenaturalizowania koryt rzeki Kałuży i Klukówki poprzez przywrócenie dawnej,

naturalnej meandracji, co zarówno zwiększy zdolności retencyjne dolin, procesy

samooczyszczania rzek, jak i poziom różnorodności biologicznej,

- zaniechanie usuwaniaśródpolnych drzew i zakrzewień oraz utworzenie nowych

nasadzeń w krajobrazie rolniczym, zwłaszcza w północnej części gminy oraz wzdłuż

drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych.

- ograniczenie zamiany trwałych użytków zielonych na grunty orne,

- połączenie wyspowo położonych kompleksów korytarzami leśnymi (w pierwszej

kolejności w północnej części gminy).

Ochronę dolin rzecznych oraz obniżeń terenu

- ustala się ochronę dolin rzek: Klukówki, Kałuży oraz rozległych obniżeń terenów

we wsiach: Stara Kornica, Kol. Kornica, Dubicze, Walim, Wólka Nosowska, Zalesie,

Kazimierzów i Koszelówka poprzez wyznaczenie stref ochrony ekologicznej.

Dla obszarów ochrony ekologicznej proponuje się następujące zasady zagospodarowania:

- zachowanie istniejących zadrzewień i zarośli,

- zaniechanie nadmiernego pogłębiania rowów melioracyjnych,

- utworzenie przepustów w nasypach drogowych oraz utrzymanie ich drożności,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonychścieków do wód i do gruntu,

- zakaz zabudowy z wyjątkiem:

a) obiektów gospodarki wodnej i ochronyśrodowiska,

b) obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją wód (ujęć) i ochronę wód

(oczyszczalnie),

c) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem wysypiska, jeżeli

nie ma możliwości innego przebiegu tras jej infrastruktury.
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Ochrona gruntów rolnych.

Ochrona gruntów rolnych będzie polegała na:

- maksymalnym ograniczeniu przeznaczania na cele nierolnicze gleb organicznych oraz

mineralnych klas I-IV,

- zachowaniu istniejących oraz wprowadzeniu nowych zadrzewień śródpolnych,

- wprowadzaniu zadrzewień wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a szczególnie wzdłuż

drogi wojewódzkiej Siedlce – Terespol.

Ochrona lasów i zadrzewień

Lasy podlegają ochronie przed przeznaczeniem na cele nieleśne. Nakazuje się:

1) ochronę wszystkich lasów już istniejących wyrażającą się bezwzględnym zakazem:

- uszczuplenia powierzchni lasów,

- niszczenia lasów,

- działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów,

2) prowadzenie gospodarki leśnej w sposób pozwalający na:

- utrzymanie trwałości lasów i ciągłości ich wielostronnych funkcji tj. funkcje

środowiskotwórcze, ochronne i gospodarcze,

- powiększenie zasobów leśnych, poprzez przeznaczenie gruntów rolnych na zalesienia.

W celu ochrony gleb przed erozją, poprawy wartości produkcyjnej gleb, ochronyświata

zwierzęcego i walorów krajobrazowych proponuje się wprowadzenie nowych zadrzewień

i pielęgnowanie zadrzewień istniejących. Ustala się lokalizację zadrzewień na terenach:

- położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych i drógśródpolnych,

- terenów budowlanych istniejących i projektowanych,

- położonych wokół obiektów uciążliwych dla otoczenia,

- położonych wokół ujęć wody,

- źródliskowych.

4.4. Kierunki rozwoju gospodarki leśnej, łowieckiej i zadrzewionej

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z określonymi w polityce leśnej

państwa celami, jakimi są:

- utrzymanie trwałości lasów i ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji,
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- powiększenie zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki

życia człowieka i funkcjonowania całości przyrody,

- powszechnej ochrony lasów.

Realizacja powyższych celów wymaga prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z

ustaleniami planów urządzenia lasów dla lasów państwowych i uproszczonych planów

urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych oraz stosowania wszystkich zabiegów

przewidzianych instrukcjami i zasadami funkcjonującymi w gospodarowaniu na terenach

leśnych.

W skali gminy realizacja celu, jakim jest utrzymanie trwałości lasów, powinna się

odbywaćmiędzy innymi poprzez:

- zachowanie i ochronę istniejących elementów różnorodności przyrodniczej w lasach,

- przebudowę jednogatunkowych drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych

poprzez zabiegi biomelioracyjne,

- wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów na siedliskachżyznych przez

gatunki rodzime,

- dostosowanie składu gatunkowego nowozakładanych upraw do siedlisk leśnych

i warunków glebowych na gruntach porolnych,

- likwidację ugorów leśnych (halizm i płazowin),

- ochronę i wykorzystanie miejscowych drzewostanów nasiennych rodzimych

gatunków lasotwórczych,

- produkcję drewna i produktów ubocznych na zasadzie racjonalnej, zrównoważonej

gospodarki wielofunkcyjnej.

Jednym z podstawowych czynników decydujących o trwałości lasów jest ograniczenie

procesów degradacji stosunków wodnych w lasach. Zatem ważne jest:

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtworzenieśródleśnych zbiorników

i cieków wodnych,

- zachowanie w stanie nienaruszonymśródleśnych nieużytków leśnych, tj. bagien,

torfowisk, łąk wraz z ich florą i fauną w celu ochrony pełnej różnorodności

przyrodniczej i dalsze traktowanie ich jako użytki ekologiczne,

- zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji

przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów

wilgotności siedlisk i mikroklimatu.

Powiększenie zasobów leśnych powinno następować poprzez:
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- zalesianie zwiększającej się podaży gruntów porolnych oraz gleb nieprzydatnych

do produkcji rolnej,

- przebudowę i uproduktywnienie już istniejących lasów.

Realizacja trzeciego celu – powszechnej ochrony lasów – powinna się odbywać

głównie poprzez zakaz przeznaczania lasów na cele nieleśne, niszczenia lasów

i działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów.

Ochrona lasów powinna być prowadzona także poprzez:

- profilaktykę ochronną mającą na celu ochronę zasobów leśnych przed szkodnikami

owadzimi i grzybowymi,

- przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu i doskonaleniu metod walki z pożarami

lasów.

W okresie wiosennym należy szeroko propagować szkodliwość wypalania traw będących

główną przyczyną pożarów w lasach.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymagać będzie doskonalenia gospodarki leśnej

w oparciu o podstawy ekologiczne. Podstawy ekologiczne mają m.in.. następujące działania

gospodarcze, które powinny być wykonywane w lasach:

- ograniczenie powierzchni zrębów zupełnych i unikanie prostych linii zrębowych,

- pozostawienie na powierzchniach zrębowych drzew starych i dziuplastych będących

siedliskiem ptaków i owadów.

Bardzo ważnym problemem w gospodarce leśnej na terenie gminy jest ochrona bardziej

zaniedbanych niż w lasach państwowych drzewostanów w lasach niepaństwowych.

Szczególnego podkreślenia wymaga konieczność propagowania i jednoczesnego

egzekwowania przestrzegania wskazań gospodarczych zawartych w uproszczonych planach

urządzenia lasów. W przypadku ich dezaktualizacji powinno nastąpić szybkie ponowne

wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. Dla poprawy stanu lasów

niepaństwowych ważne byłoby także wypracowanie takich elementów prawnych

i ekonomicznych, które wymuszałyby prawidłową gospodarkę w lasach, stymulowanie

zrzeszenia się właścicieli lasów we wspólnoty leśne w celu prawidłowego prowadzenia

gospodarki leśnej oraz zintensyfikowanie działań instruktażowo – szkoleniowych dla

właścicieli lasów przez służbę leśną.

Gospodarka zadrzewiona

Zadrzewienia spełniają wielorakie funkcje wśrodowisku przyrodniczym. Są to przede

wszystkim funkcje ochronne w stosunku do wielu elementówśrodowiska, polepszające
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warunki produkcji rolnej i uzupełniające w zakresie produkcji surowca drzewnego. Dlatego

też w gminie Stara Kornica zachodzi konieczność ochrony i pielęgnowania zadrzewień

istniejących i potrzeba wprowadzania nowych zadrzewień. Do podstawowych lokalizacji

zadrzewień należą szlaki komunikacyjne i drogiśródpolne oraz wiejski tereny budowlane.

Gospodarka łowiecka

Prowadzenie gospodarki łowieckiej jest regulowane przez szczegółowe przepisy.

W zakresie obowiązków dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich leży m.in. dbałość

o poprawę warunków bytowania zwierzyny łownej, które można polepszyć poprzez

przeprowadzenie zimowego dokarmiania, tworzenia nowych poletek łowieckich i racjonalne

zagospodarowanie już istniejących oraz zwiększanie w drzewostanach ilości preferowanych

przez zwierzynę gatunków domieszkowych drzew i krzewów stanowiących ich bazę żerową.

W gestii gminy powinny leżeć działania niezależne lub w porozumieniu z kołami łowieckimi

poprawiające stan ilościowy i zdrowotny zwierzyny łownej.

Jakość łowisk i stan zdrowotny zwierzyny można podnieść poprzez:

- pozostawienie miedz dzielących poszczególne rodzaje upraw,

- pozostawienie zadrzewień śródpolnych,

- ograniczenie stosowaniaśrodków ochrony roślin i nawozów mineralnych

wpływających na wzrostśmiertelności młodych kuropatw i spadek odporności zajęcy,

- zmianę sposobu wykaszania upraw zielonych tzn. Koszenia odśrodka na zewnątrz

aby umożliwi ć zwierzynie ucieczkę (zwłaszcza młodych kuropatw, bażantów

i zajęcy).

4.5. Kierunki ochrony zasobów zieleni

Zieleń cmentarna
Ustala się ochronę istniejących cmentarzy czynnych zlokalizowanych we wsiach Stara

Kornica i Stare Szpaki. Ustala się możliwość powiększenia istniejących cmentarzy pod

warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych i nie naruszania

terenów osób trzecich.

Dla istniejących cmentarzy czynnych ustala się zachowanie strefy ochrony sanitarnej

wyłączonej z zabudowy wynoszącej 50,0 m od granicy terenu cmentarza.

Ustala się ochronę istniejących parków dworskich i pałacowych, zlokalizowanych

we wsiach: Czeberaki, Kobylany i Wólka Nosowska.
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4.6. Kierunki i zasady ochrony wartości kulturowych

W zakresie ochrony wartości kulturowych terenu objętego opracowaniem, ustalono

historyczne rozplanowanie przestrzenne, historyczną strukturę funkcjonalną, wartościowe

obiekty kubaturowe, wartości ekspozycyjno – krajobrazowe oraz archeologiczne. Wnioski

wypływające ze stanu wartości kulturowych terenu objętego opracowaniem, umożliwiły

określenie stref ochrony konserwatorskiej.

Strefy te grupują obszary i zespoły o podobnej wartości kulturowej, przyrodniczej

i krajobrazowej. Wyznaczenie w ich zasięgu chronionych pojedynczych obiektów, umożliwia

ponadto ich ochronę niezależnie od charakteru strefy w jakiej się znajdują.
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Rozdział V.
Realizacja zadań i projektów na lata 2006 - 2013.

Lp Nazwa zadania wartość 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Sprzężenie sieci wodociągowej
Kornica-Wólka Nosowska

80.000 + - - - - - - -

2 Zakup pompy głębinowej 20.000 - - - - - - - -

3 Budowa drogi powiatowej w
Starej Kornicy

250.000 + - - - - - - -

4 Modernizacja chodnika w Starej
Kornicy

20.000 + - - - - - - -

5 Budowa chodnika w Nowych
Szpakach

50.000 + - - - - - - -

6 Budowa dróg Wólka Nosowska
500 mb.
Kornica-Osiedle 500 mb.

80.000

80.000

+ - - - - - - -

7 Budowa drogi gminnej
Kobylany-670 mb.
W tym:

roboty ziemne-10.700 zł
podbudowa 115.000 zł
nawierzchnia 33.900 zł
nadzór inwestorski 5.400 zł

165.000 + - - - - - - -

8 Opracowanie Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

90.000 + - - - - - - -

9 Rozbudowa budynku
administracyjnego Urzędu
Gminy
- ogrodzenie
- zakup wyposażenia

400.000 + + + + - - - -

10 Zakup sprzętu komputerowego
do Urzędu Gminy

40.000 + + + + - - - -

11 Zakup motopompy 35.000 + - - - - - - -

12 Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Starej Kornicy

389.000 + - - - - - - -

13 Zakup szafek do szatni w
Gimnazjum w Starej Kornicy

20.000 + - - - - - - -

14 Przebudowa dróg gminnych
powstałych w wyniku scalenia
gruntów w miejscowości
Popławy

533.500 + + + + + + + -

15 Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Wólce
Nosowskiej; docieplanieścian,

100.000 + + - - - - - -



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY STARA KORNICA

44

wymiana dachu
16 Modernizacja Szkoły

Podstawowej w Koszelówce;
docieplenieścian, elewacja
zewnętrzna budynku,
wewnętrzny remont
cyklinowanie i lakierowanie
podłóg, malowanie
pomieszczeń

1.100.000 + - - - - - - -

17 Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Starych
Szpakach: wymiana dachu

100.000 + - - - - - - -

18 Modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej w Starych
Szpakach

30.000 + - - - - - - -

19 Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Kobylanach:
docieplenie budynku, elewacja
zewnętrzna budynku

100.000 + - - - - - -

20 Budowa podjazdu dla
inwalidów, utwardzenie placu,
wykonanie chodników wokół
Ośrodka Zdrowia

30.000 + - - - - - - -

21 Budowa kanalizacji sanitarnej-
przyłącza kanalizacyjne do
istniejącej sieci

20.000 + - - - - - - -

22 Zakup samochodu
asenizacyjnego i urządzenia
ssąco-płuczącego na przyczepie

700.000 + - - - - - - -

23 Opracowanie dokumentacji i
planów przydomowych
oczyszczalniścieków

180.000 + - - - - - - -

24 Modernizacja gminnego
Ośrodka Kultury; wymiana
okien, otworów drzwiowych,
centralnego ogrzewania,
urządzenie placu i wykonanie
ogrodzenia

550.000 + + + + + + - -

25 Remont i modernizacja
pomieszczeń mieszkalnych na
Klub koła GospodyńWiejskich
w Koszelówce

41.500 + - - - - - - -

26 Modernizacja Wiejskiego
Domu Kultury w Kobylanach

200.000 + - - - - - - -

27 ModernizacjaŚwietlicy
Wiejskiej w Nowych Szpakach-
wymiana otworów okiennych

30.000 + - - - - - - -

28 ModernizacjaŚwietlicy
Wiejskiej w Starej Kornicy

140.000 + + + + - - - -
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29 ModernizacjaŚwietlicy
Wiejskiej w Dubiczach

60.000 + - - - - - - -

30 Odwiert studni w Nowej
Kornicy

150.000 + + - - - - - -

31 Drogi powiatowe 25%
partycyp. w kosztach

2.100.000 - + + + + + + +

32 Drogi gminne 4.450.000 - + + + + + + +

33 Modernizacja boiska w Starych
Szpakach-II etap

180.000 - + + + + - - -

34 Odwiert studni głębinowej w
Wólce Nosowskiej

150.000 + + - - - - - -

35 Modernizacja obiektu i
urządzeń hydroforni w Nowej
Kornicy (zakup dwóch pomp,
wymiana urządzeń i
wyposażenia)

800.000 - - + + + - - -

36 Budowa przydomowych
oczyszczalniścieków w
miejscowościach nie objętych
kanalizacją

2.000.000 - + + + + + + +

37 Zakup samochodu strażackiego 485.000 + - - - + - - -
38 Wymiana oświetlenia ulicznego

w centrum Starej Kornicy
200.000 - - - - - - + +

39 Modernizacja budynku
przystanku autobusowego i
obsadzenie zielenią terenu w
Starej Kornicy

350.000 - - - + + + + -

40 Budowa chodników:
- osiedle Stara Kornica
- ośrodek zdrowia

300.000 - + + + + - - -

41 Modernizacja Ośrodka Zdrowia 300.000 - - + + + - - -
42 Utworzenie Gminnego Centrum

Informatycznego w Domu
Kultury w Starej Kornicy

250.000 - - - + + + - -

43 Modernizacja budynków
wiejskich, placów i ogrodzeń w:
- Wólce Nosowskiej
- Wyrzyki
- Wygnanki
- Walim
- Rudka
- Nowa Kornica

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

-
-
-
-
-
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

44 Zakup pojemników do
segregacjiśmieci

150.000 - + + - - - - -

45 Opracowanie dokumentacji i
renowacja parku w Kobylanach

500.000 - + + + + + + -

46 Remont gminnego wysypiska 30.000 - + + + - - - -
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śmieci
47 Modernizacja budynków po

byłych szkołach w:
- Czeberaki
- Wygnanki
- Walim

200.000
200.000
100.000

-
-
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-
-
-

-
-
-

-
-
-

48 Modernizacja byłego budynku
Urzędu Gminy w Nowej
Kornicy i zagospodarowanie
placu wokół budynku

300.000 - + + + + + - -

49 Modernizacja targowiska
gminnego w Starej Kornicy

150.000 - - + + + + - -

50 Modernizacja budynku
mieszkalnego lecznicy w Starej
Kornicy i zagospodarowanie
terenu wokół budynku

400.000 - - + + + + + +

Renowacja i iluminacja kościoła w Starej Kornicy – wartość inwestycji 600.000 zł, termin
realizacji 2008-2013 r z udziałemśrodków społecznych i funduszy unijnych.
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Rozdział VI
Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi
na terenie Gminy i powiatu.

Rozwój społeczno- gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany

z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie

gospodarki rynkowej, otoczeniem, które może mieć wpływ na wykorzystanie szans

rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie jak i dalsze.

Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy

zachodzące w gminach. Otoczenie dalsze w postaci gospodarki kraju i gospodarkiświatowej

we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym

sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio

sąsiadujących z Polską jak i dalszych znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm

i całych branż gospodarczych.

Na rozwój gminy mają wpływ czynniki zawarte w:

- Narodowym Planie Rozwoju,

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

- Strategii Rozwoju Powiatu Łosickiego,

- Realizowane projekty w ramach byłych programów przedakcesyjnych – SAPARD,

- Realizowane projekty w ramach funduszy unijnych,

- Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju

Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych

dokumentów.

Rozdział VII
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich,

- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów

zewnętrznych,

- aktywizacja lokalnej społeczności,

- rozwój społeczeństwa informatycznego,

- zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych,

- wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie mieszkańców

jako szansa przezwyciężenia trudności ekonomicznych,
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- wzrost kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczychźródeł utrzymania,

- tworzenie przyjaznegośrodowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw,

- realizowanie polityki równych szans w realizacji poszczególnych projektów interesu

grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji:

a) osób niepełnosprawnych (np. łamanie barier architektonicznych podczas

inwestycji w zakresie modernizacji dróg i obiektów kubaturowych),

b) kobiet ( poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój

agroturystyki na obszarach wiejskich, samozatrudnienie poprzez stworzenie

bazy do rozwoju turystyki),

c) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grupy

bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy),

- poprawa stanyśrodowiska naturalnego gminy,

- podniesienie standardu nauczania,

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Rozdział VIII
Plan finansowy na lata 2006-2013.

Przewidywany budżet na lata 2006-2013
w tys. PLN

2006 2007 2008 2009 210 2011 2012 2013

Dochody ogółem 9.334 9.474 9.616 9.760 9.907 10.055 10.206 10.350

Wydatki ogółem 11.455 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800

Wydatki
inwestycyjne
ogółem

2.976 2.990 3.003 3.016 3.029 3.042 3.055 3.068

Wydatki
inwestycyjne
pokryte środkami
własnymi

2.976 2.360 2.503 2.516 2.529 2.542 2.555 2.568

Wydatki
inwestycyjne
pokryte
kredytami i
pożyczkami

- 630 500 500 500 500 500 500
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Rozdział IX
System wdrażania

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stara Kornica oparty został

o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ześrodków

finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur

wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca

1999 r wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz

w pozostałych rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy pomocowych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowaniaśrodków

wedługźródeł ich pochodzenia.

Instytucja Zarz ądzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego

będzie pełnił Wójt Gminy Stara Kornica.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi

wyższego rzędu,

- promocja Planu,

- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii

ekspertów.

Instytucja wdra żająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Stara Kornica jako Instytucja Wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

jest odpowiedzialny za:

- przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych beneficjentów

pomocy,

- kreowanie i składanie wniosków aplikacyjnych do Instytucji właściwych do zarządzania

programem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami Planu,

- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
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- zapewnienie odpowiedniej promocji projektów i informowanie społeczeństw

o współfinansowaniu przez Unie Europejską realizowanych projektów.

Rozdział X
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania i interpretowania danych.

Monitorowanie dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania Planu.

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Władze Gminy – Wójt i Rada Gminy będą monitorowały przebieg realizacji zadań

zawartych w Planie oraz będą interweniowały w przypadku stwierdzenia opóźnień

lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego.

Plan będzie poddawany bieżącej ocenie przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i może być uzupełniany poprzez

wpis nowych zadań inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania

budżetu.

Postulaty i wnioski dotyczące umieszczenia nowych inwestycji w Planie mogą składać

w Urzędzie Gminy mieszkańcy, radni, stowarzyszenia orazorganizacje powiązane

z budżetem gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Stara

Kornica.

4. Public Relations planu rozwoju lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego umieszczony będzie na stronie internetowej Gminy Stara

Kornica www.kornica.nazwa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej :

www.kornica.biuletyn.net . Plan dostępny będzie do wglądu w Urzędzie Gminy w Starej

Kornicy pokój Nr 7. Informacje dotyczące składanych wniosków i rozpoczęcia inwestycji

będą publikowane na takich samych zasadach jak Plan Rozwoju Lokalnego.


