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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Podstawy opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica 

Strategia rozwoju gminy to długookresowy program działania, określający 

strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania, a także 

alokację środków finansowych, które są niezbędne do realizacji przyjętych zamierzeń 

rozwojowych. Strategia rozwoju powinna być centralną osią, wokół której muszą się 

skupiać wszelkie działania władz gminy, zmierzające do jak najlepszego zaspokajania 

różnorodnych potrzeb mieszkańców oraz stymulowania rozwoju gospodarczego. Jest ona 

również głównym wyznacznikiem sukcesów lub niepowodzeń rozwojowych gminy. 

 Podstawą prawną uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy jest ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Strategie rozwoju gminy uzyskały usankcjonowanie 

prawne w ustawie  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Politykę rozwoju ustawa definiuje jako zespół wzajemnie powiązanych działań 

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, 

podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali 

krajowej, regionalnej lub lokalnej. Do prowadzenia polityki rozwoju zobowiązano także 

samorząd gminny, przy czym wskazano, iż politykę prowadzi się na podstawie strategii 

rozwoju.  

 

 

1.2. Definicja Strategii Rozwoju Gminy 

 

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakim 

powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a 

mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Strategia rozwoju gminy to 

plan długofalowego działania Rady Gminy i Wójta. Zgodnie z zapisami Strategii działanie 

takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, 

bazujące na wewnętrznym potencjale  sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości. 

Strategia rozwoju nie może zawierać precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ z 

definicji jest to domeną Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, czy Planów Rozwoju 
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Lokalnego. Tak szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, 

które zawierają stale aktualizowane plany finansowe. Popełnienie takiego błędu 

spowodowałoby, że Strategia bardzo szybko straciłaby swoją aktualność. Strategia tworzy 

platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów w celu wypracowania 

wspólnej przyszłości i odpowiadającej ich potrzebom. 

  Podstawowymi zadaniami strategii rozwoju jest stworzenie podstaw do: 

- sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania rozwojem gminy zarówno w 

krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasu, 

- optymalnego wykorzystywania ograniczonych własnych środków finansowych z budżetu 

gminy, 

- lepszego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia, w którym znajdują się 

zarówno szanse, jak i zagrożenia dla dalszego rozwoju gminy, 

- prowadzenia działalności promocyjnej gminy, a przede wszystkim jej walorów i zasobów 

w celu przyciągnięcia inwestorów, 

- pozyskiwania przez władze gminne środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 

realizację przewidzianych w strategii rozwoju przedsięwzięć rozwojowych, 

- nawiązywania oraz rozwoju współpracy władz gminy z podmiotami gospodarczymi, 

organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie gminy, władzami gmin 

sąsiadujących, władzami powiatu w celu rozwiązywania wspólnych problemów w sferze 

społecznej, gospodarczej, infrastruktury technicznej, ekologicznej i dziedzictwa 

kulturowego. 

Strategia odpowiada na pytanie „co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać 

zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Stara Kornica” przyjmując istniejące i dające się 

przewidzieć w przyszłości warunki funkcjonowania i rozwoju gminy. Tymi warunkami są: 

- obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad funkcjonowania i finansowania jednostek 

samorządu terytorialnego, 

- kierunki, priorytety i cele rozwoju Unii Europejskiej, Polski i województwa 

mazowieckiego, 

- dynamika rozwoju gospodarczego regionu i kraju, 

- rozmiary środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na finansowanie 

obszarów istotnych dla mieszkańców gminy, takich jak: gospodarka, wspierania małych i 

średnich przedsiębiorstw, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sztuka, 
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sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, drogi publiczne, transport publiczny, ochrona 

środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 

- aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i wynikająca z tego analiza jej 

silnych i słabych stron, 

- zasobność budżetu gminy oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych 

środków finansowych na realizacje zadań gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych. 

 

 

1.3. Zasady planowania i realizacji ustaleń strategii rozwoju 

 

Zasada 1 – zrównoważonego rozwoju, czyli uznawanie nadrzędności wymogów 

ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i 

zagospodarowania przestrzeni ziemi. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 

zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Dalszy rozwój gminy nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a 

więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a 

także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj 

decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości 

środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości 

życia mieszkańców. Takie postępowanie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP i innych 

ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej.  

Zasada 2 – racjonalnego gospodarowania polegająca na „maksymalizacji efektów z 

wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów”. 

Jest to także zgodne z zapisem art. 44 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że 

wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny (z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów), w sposób 



Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 
 

6 
 

umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Zasada 3 – partycypacji społecznej, czyli wspólne podejmowanie działań przez 

władze gminy, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Innymi 

słowy chodzi tu o „uspołecznienie procesu zarządzania rozwojem gminy”, czyli włączanie 

do planowania i realizacji działań na rzecz rozwoju gminy, jak najszerszego grona 

mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej oraz lokalnych przedsiębiorców. Taki 

sposób postępowania pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z 

oczekiwaniami mieszkańców.  

Zasada 4 – partnerstwa, czyli wspieranie inicjatyw obywatelskich, zachęcanie do 

aktywności społecznej i działań prospołecznych mieszkańców, współpracę z organizacjami 

społecznymi, sektorem prywatnym oraz realizację przedsięwzięć gminnych, w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego, tzw. PPP. 

Zasada 5 – koncentracji, czyli skupienie wysiłków na realizacji ustalonych w strategii 

rozwoju celach operacyjnych, a w konsekwencji celach strategicznych. 

Zasada 6 – spójności, czyli zgodności zapisów strategii rozwoju z aktualnymi 

dokumentami kraju, województwa, regionu czy powiatu, o charakterze strategicznym i 

programowym. 

Zasada 7 – otwartości, czyli możliwości aktualizacji zapisów strategii rozwoju, jeśli 

pojawią się istotne okoliczności merytoryczne. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie i 

korygowanie celów rozwoju oraz kierunków działań w odpowiedzi na zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. 

 

1.4. Korzyści z posiadania strategii rozwoju 

 

Wśród potencjalnych korzyści płynących z posiadania tego typu dokumentu 

wymienić można: 

- identyfikacja najważniejszych wyzwań i problemów, które wymagają rozwiązania, a 

przez to umożliwienie wcześniejszego podejmowania działań mających na celu 

przygotowanie gminy i społeczeństwa do potrzeb, które niesie przyszłość, 

- umożliwienie koncentracji środków na przedsięwzięciach najważniejszych, 
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- sformułowanie kierunkowego celu nadrzędnego oraz bardziej szczegółowych celów 

operacyjnych pomocnych w organizowaniu działań w poszczególnych dziedzinach życia, 

- stworzenie warunków unikania sprzeczności pomiędzy decyzjami krótkoterminowymi, a 

potrzebami długookresowymi, 

- umożliwienie skoordynowania działań różnych podmiotów wokół celów uznanych za 

nadrzędne. 

 

1.5. Miejsce strategii rozwoju gminy w polityce inwestycyjnej gminy 

 

Gmina realizuje lokalną politykę inwestycyjną. Działania polityki inwestycyjnej 

zmierzają do poprawienia lokalnych warunków życia poprzez: 

- przyciąganie na swoje terytorium kapitału, którego właściciele tworzą nowe miejsca 

pracy, 

- rozwój infrastruktury, która ma za zadanie coraz lepiej zaspokajać potrzeby 

mieszkańców i przedsiębiorców. 

Na zadania gminy w zakresie polityki inwestycyjnej należy spojrzeć poprzez pryzmat 

zadań zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym jako podstawowe zadanie gminy dość ogólnie określa 

„zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”. W pojęciu tym mieści się wiele zagadnień, 

dlatego ustawodawca do zadań gminy w szczególności zaliczył sprawy: 

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz, jak również działalności w zakresie 

telekomunikacji,  

4. lokalnego transportu zbiorowego, 

5. ochrony zdrowia, 

6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
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8. edukacji publicznej, 

9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 

11. targowisk i hal targowych, 

12. zieleni gminnej i zadrzewień, 

13. cmentarzy gminnych, 

14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków 

do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej, 

18. promocji gminy, 

19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Zaledwie kilka z wymienionych spraw (tzn. punkty 16, 17 i 20) wydają się nie być w 

sferze działania polityki inwestycyjnej. Pozostałe w mniejszym lub większym stopniu 

wymagają od gminy włączenia ich do gminnej polityki inwestycyjnej. Większość z 

wymienionych spraw dotyczy zagadnień związanych z infrastrukturą lokalną i te wymagają 

bezpośrednich inwestycji w urządzenia i obiekty infrastruktury, co nie tylko powiększa 

sumę wartości majątku trwałego w gminie, lecz także przyczynia się lub jest wręcz 

warunkiem koniecznym do przyciągania inwestorów sektora prywatnego. Przyciąganie 

tych inwestorów mieści się w  obszarze sprawy wymienionej w punkcie 18. Sprawa 

gminnego budownictwa (punkt 7) w zakresie polityki inwestycyjnej oznacza: tworzenie 
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warunków do rozwoju budownictwa prywatnego najczęściej poprzez uzbrajanie terenów, 

utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, co wiąże się z inwestycjami remontowymi. 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi (punkt 19) może dotyczyć również 

inwestycji tych organizacji, dlatego również tę sprawę można zaklasyfikować do obszaru 

gminnej polityki inwestycyjnej. 

Gmina prowadząc politykę inwestycyjną korzysta z szeregu instrumentów 

planistycznych, administracyjnych, finansowych i marketingowych. Podstawowymi 

dokumentami planistycznymi w gminie są plany gospodarcze oraz plany przestrzenne. W 

grupie planów gospodarczych wymienić należy strategię rozwoju i wieloletnie plany 

inwestycyjne oraz w grupie planów przestrzennych studium uwarunkować i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  GMINY STARA KORNICA 

 

2.1. Charakterystyka obszaru gminy Stara Kornica 

 

2.1.1. Zarys historyczny 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 mu życie pod Zborowem 

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

przez wojska kozacko - tureckie  Zbarażowi.  

Historię  tworzą też męczennicy (unici) z Kornicy.   
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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. 

 

2.1.2. Położenie gminy w układzie geograficznym i administracyjnym 

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/. 

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. 

Przez teren gminy 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.  
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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 zdrowej żywności. 

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

 

 

Rys. 1. Lokalizacja gminy na tle powiatu łosickiego 

 

2.1.3. Budowa geologiczna 

Podłoże gminy Stara Kornica tworzą osady kredowe reprezentowane przez margle, 

wapienie, kredę piszącą i piaski glaukonitowe. Na utworach kredy zalegają osady 
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trzeciorzędowe w postaci mioceńskich iłów oraz oligoceńskich piasków pylastych. Na 

utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe  reprezentowane przez 

utwory akumulacji lodowcowej związane ze zlodowaceniem środkowopolskim. Są to gliny, 

piaski zwałowe oraz piaski wodnolodowcowe. W dolinach rzek i obniżeniach terenowych 

występują torfy, mursze i mady. W środkowej 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). 

 

2.1.4. Zasoby dóbr kultury 

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 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. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Starych Szpakach – jest 

cennym obiektem budownictwa sakralnego, drewniany, wzniesiony na początku XX 

wieku. Zbudowany na planie prostokąta. Posadowiony na podmurówce, oszalowany 

deskami w układzie poziomym oraz ukośnym, w górnej partii elewacji frontowej tworząc 

kształt rombów. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, płycinowe, osłonięte daszkiem, nad 
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którym znajduje się figura Ukrzyżowanego Chrystusa. Od frontu dwa okna 

dwuskrzydłowe, szesnastopolowe. W elewacjach bocznych okna prostokątne, zakończone 

półkoliście. Korpus nakryty dachem dwuspadowym o połaciach z blachy. Na kalenicy od 

frontu czworoboczna sygnaturka z prostokątnymi otworami zakończonymi półkoliście, 

osłoniętymi deskowymi żaluzjami. Sygnaturka nakryta daszkiem czterospadowym z 

krzyżem łacińskim na kuli w zwieńczeniu. 

 

2.1.5. Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Stara Kornica ustanowiono 4 pomniki przyrody : 

       -     lipa drobnolistna, trójpniowa, 

- jesion wyniosły – 2 szt., 

- lipa drobnolistna, 

które znajdują się w parku zabytkowym w Kobylanach. 

 Ponadto na terenie miejscowości Stara Kornica znajduje się użytek ekologiczny o 

pow. 1,40 ha zatwierdzony Uchwałą nr XXII/149/02 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 

lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica. 

 

 

2.1.6. Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura wodno-ściekowa 

Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę ma istotne 

znaczenie dla warunków życia ludności. Cała gmina zaopatrywana jest w wodę z 

wodociągu gminnego, zasilanego z ujęć wody zlokalizowanych w miejscowości Nowa 

Kornica i Wólka Nosowska. 

 Zaopatrzenie w wodę realizowane jest w następującym podziale:  

1) Stacja Uzdatniania Wody w  Nowej Kornicy zaopatruje następujące wsie: Starą 

Kornicę, Nową Kornicę, Kornicę Kolonię, 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. Cały obiekt, jak i 

technologia na przełomie roku 2014/2015 została zmodernizowana. Wymieniono 
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instalacje technologiczne i sanitarne, a także dokonano generalnego remontu budynku 

hydroforni. 

2) Stacja Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej zaopatruje następujące wsie: Wólkę 

Nosowską, Kazimierzów, Koszelówkę, Dubicze, Walimek i Zalesie  oraz Nosów z gm. Leśna 

Podlaska. 

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. 

Gmina została zwodociągowana prawie w 100 %. Na obszarze gminy funkcjonuje 

sieć wodociągowa o długości 96,74 km, natomiast liczba przyłączy wynosi 1344 szt. 

Zużycie wody na dzień 31 grudnia 2014 roku w gospodarstwach rolnych, domowych i 

przedsiębiorstwach  wyniosło 308 890 m³. 

Na obszarze gminy gospodarka ściekowa rozwiązywana jest poprzez: 

1. przyłączanie budynków do gminnej kanalizacji ściekowej, 

2. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3.  wprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz ścieków na 

oczyszczalnię. 

Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna gminna oczyszczalnia 

ścieków typu SBR usytuowana w Starej Kornicy. Przyjmuje ona ścieki z sieci kanalizacyjnej 

o łącznej długości około 32 km z 540 przykanalikami z miejscowości Stara Kornica, Nowa 

Kornica, Kolonia Kornica oraz Stare Szpaki, Nowe Szpaki i Szpaki Kolonia. Oczyszczalnia 

przyjmuje ok.  80 m³ ścieków na dobę przy maksymalnej przepustowości tej oczyszczalni 

300 m³/dobę. 

Oczyszczalnia przygotowana jest również na zrzut ścieków dowożonych z 

pozostałych miejscowości gminy. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów 

melioracyjny, a następnie rzeka Klukówka w zlewni rzeki Krzny. 

 

Elektroenergetyka, telekomunikacja i gazociągi  

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: 
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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). 

PGE Dystrybucja S.A. 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. 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), 
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- właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, zmniejszająca straty energii                             

i zagrożenia porażeniowego i pożarowego.   

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 również dobry dostęp do sieci telefonii komórkowej. 

Obecnie najlepiej funkcjonujące sieci komórkowe na terenie gminy to  PLUS, T-Mobile, 

Orange, Play. Mieszkańcy mogą korzystać także z Internetu mobilnego oferowanego przez 

w/w sieci.  

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. 

 

 

2.1.7. Drogi i komunikacja 
 

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. 

Pozostałą infrastrukturę drogową tworzą drogi powiatowe i gminne. 

Dróg powiatowych jest 14 o łącznej powierzchni 60,749 km, zarządcą jest Zarząd Dróg 

Powiatowych w Łosicach. 
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Rys 2. Mapa dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kornica 

 

Długość dróg gminnych wynosi około 85,50 km, z czego: 

 55,5 km – o nawierzchni ulepszonej bitumicznej 

 3,40 km – o nawierzchni ulepszonej betonowej 

 11,5 km – o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żwirem, żużlem, itp. 

 14,8 km – o nawierzchni gruntowej naturalnej z gruntu rodzimego. 
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Rys 3. Mapa dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kornica 

 

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. 

 

2.1.8. Rolnictwo 

Dane statystyczne dotyczące gospodarki rolniczej pochodzą ze spisów rolnych. 

Ostatni Powszechny Spis Rolny z 2010 r. był spisem realizowanym od czasu przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie od 1 września do 31 października 2010 r., według stanu na 30 czerwca 
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2010 r. Spisem rolnym zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były 

osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej.  

Gmina Stara Kornica jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Większość 

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

w 2010 roku liczba gospodarstw rolnych wynosiła 1048. Zajmowały one ogólną 

powierzchnię  11 170,63 ha w tym użytków rolnych 9 916,47 ha. 

Grupy obszarowe 

Użytków rolnych 

Liczba 

gospodarstw 
Powierzchnia ogólna w ha 

W % ogółu gospodarstw 

rolnych 

 Do 1 ha 46 52,86 4,40 

 1- 5 ha          303 1065,70 28,91 

 5 – 10 ha 312 2703,32 29,77 

10-15 ha 209 2854,55 19,94 

 15 ha i więcej 178 4494,20 16,98 

Ogółem 1048 11170,63 100 

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw według  powierzchni 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 10,66 ha. 

Wyszczególnienie Ogółem w ha Ogółem  % 

Powierzchnia użytków rolnych 

ogółem 

9916,47 100 

 

 Grunty pod zasiewami 7965,39 80,32 

Grunty ugorowane łącznie z 

nawozami zielonymi 

60,36 0,62 

Sady 312,49 3,15 

 Ogrody przydomowe 24,01 0,24 

 Łąki trwałe 1382,06   13,94 

 Pastwiska trwałe 108,07   1,09 

 Pozostałe użytki rolne 55,84   0,56 

Inne grunty trwałe 8,25 0,08 

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Wyszczególnienie Ogółem w ha Ogółem   % 

Ogółem grunty użytkowane 

 

7965,39 100 

Zboża 7084,63 88,94 

Strączkowe jadalne na ziarno 11,13  0,14 

Ziemniaki 406,03                     5,10 

Uprawy przemysłowe 12,68  0,16 

Buraki cukrowe 3,32 0,04 

Warzywa gruntowe 115,90 1,46 

Pozostałe 331,70  4,16 

Tabela 3. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Wyszczególnienie Gospodarstwa 
W % ogółu gospodarstw 

rolnych 

Bydło 

        w tym krowy 

447 

370 

32,82 

27,17 

Trzoda chlewna 456 33,48 

Konie 34 2,50 

Drób 425 31,20 

Tabela 4. Liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta, według gatunków 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

2.1.9. Działalność gospodarcza 
 

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 rok, na terenie Gminy 

Stara Kornica w krajowym rejestrze urzędowym REGON zarejestrowanych było 254 

podmiotów gospodarki narodowej. W większości są to podmioty sektora prywatnego, 

blisko 96% podmiotów. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Gminie – 

podobnie jak w całym powiecie i kraju – jest to forma jednoosobowej działalności 

gospodarczej osoby fizycznej (80% liczby podmiotów). 

Branżą w której działa najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

terenie Gminy jest Sekcja G czyli handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 
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samochodowych z wynikiem 21,26%. Kolejnymi sektorami są: budownictwo (16,14%), 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (12,20%), transport i gospodarka magazynowa 

(9,45%). 

 

Sekcja Opis Ogółem 
W tym sektor 

publiczny 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

31 0 

B Górnictwo i wydobywanie 10 0 

C Przetwórstwo przemysłowe 23 0 

F Budownictwo 41 0 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

54 0 

H Transport i gospodarka narodowa 24 0 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

3 0 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 0 

M Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

11 0 

N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

6 0 

O Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne 

10 2 

P Edukacja 8 6 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 1 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

2 0 

S i T Pozostała działalność usługowa [S] oraz 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące i świadczące usługi na własne 
potrzeby [T] 

12 0 

OGÓŁEM 254 9 
Tabela 5.  Wykaz podmiotów (według działów PKD 2007) zarejestrowanych na terenie Gminy 

Stara Kornica w roku 2014 [stan na 31 XII] 
Źródło: na podstawie danych GUS 

 
Wśród podmiotów prywatnych największą część stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (83,67%), dalej są to: stowarzyszenia i organizacje 

społeczne (5,71%), spółki handlowe (2,86%), spółdzielnie (1,63%). Udział sektora 

publicznego w gospodarce gminy stanowi około 3,54%.  W większości sektor ten tworzy 8 
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zarejestrowanych na terenie gminy państwowych i samorządowych jednostek sektora 

budżetowego.  

 

2.1.10. Demografia  

Według stanu na 31.12.2014 r. gminę zamieszkiwało 4998 osób, z czego 2478 to 

kobiety. Analizując sytuację z ostatnich okresów zauważa się systematyczny spadek liczby 

mieszkańców. W roku 2002 ogólna liczba mieszkańców wynosiła 5089, w 2010 – 5076, w 

2013 – 5025, a w 2014 – 4998. Główną przyczyną spadku liczby mieszkańców w 

analizowanym okresie jest migracja ludności do większych miejscowości i miast.  

 

Wykres 1. Struktura liczby mieszkańców w latach 2002-2014. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Wg stanu na 31.12.2014 r. na 1 km2  przypada 42 osoby.  Jest to wskaźnik większy 

od powiatu (32,22 osoby  na 1 km 2) i  niższy od średniej wojewódzkiej (53,63 osób           

na 1 km2). 

Stan na dzień 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

Gęstość 

zaludnienia 

 

31.12.2011 5081 2528 2553 42,70 

31.12.2012 5059 2505 2554 42,51 
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31.12.2013 5052 2485 2540 42,23 

31.12.2014 4998 2478 2520 42,00 

Tabela 6. Podstawowe informacje o ludności gminy na tle czterech minionych lat 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 

Przedprodukcyjny 

(wiek 0 – 14) 

Produkcyjny 

(wiek: kobiety  15 - 59 

mężczyźni 15 – 64) 

Poprodukcyjny 

(wiek: kobiety pow. 60 

mężczyźni pow. 65 ) 
Ogółem 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

 

388 400 1425 1767 665 353 

788 3192 1018 4998 

15, 77 % 63,86 % 20,37  % 100% 

Tabela 7. Liczba  mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  
wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Ruch naturalny w Gminie Stara Kornica. 
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59 58 0,2 53 63 -1,0 52 59 -1,4 72 69 0,6 

Tabela 8. Ruch naturalny w Gminie Stara Kornica 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

2.1.11.  Rynek pracy 

Podstawowym wskaźnikiem charakteryzującym rynek pracy w gminie Stara Kornica 

jest liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach jako 

bezrobotni. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Stara Kornica zarejestrowanych w 2014 

roku wynosiła 301 i była równa liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w grudniu 2013 

roku. Stopa bezrobocia w Gminie Stara Kornica od lat utrzymuje się na takim samym 

poziomie. 
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Wykres 2. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
 
 

2.1.12. Oświata i edukacja 
 

Na terenie gminy Stara Kornica działają placówki oświatowe obejmujące kształcenie 

na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Obecnie funkcjonują 

następujące placówki oświatowe: 

1. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej 

Kornicy, w skład którego wchodzi: 

- Gimnazjum w Starej Kornicy 

- Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy 

- Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy 

- Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy Punkt Filialny w Koszelówce 

2. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach. 
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Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Średnia liczba 
uczniów 

przypadająca 
na jeden 
oddział 

Liczba 
zatrudnionych 

nauczycieli      
(w przeliczeniu 

na etat) 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Szpakach 

7 68 9,71 9 

Szkoła Podstawowa  
w Kobylanach 

7 65 9,28 10 

Szkoła Podstawowa  
w Starej Kornicy 

8 154 19,25 17 

Szkoła Podstawowa  
w Starej Kornicy  
Filia w Koszelówce 

7 29 4,14 8 

Gimnazjum w Starej 
Kornicy 

9 168 18,66 22 

Suma 38 484 12,74 66 
Tabela 9.  Struktura szkolnictwa w Gminie Stara Kornica 

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy 

 

W roku szkolnym 2014/2015 na poziomie szkół podstawowych kształcenie 

pobierało 274 uczniów w 26 oddziałach, natomiast w szkole gimnazjalnej kształciło się 168 

uczniów w 9 oddziałach. Ilość miejsc w placówkach oświatowych w pełni zaspokaja 

potrzeby szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego.  

 
 
 

2.1.13. Pomoc społeczna  

W Gminie Stara Kornica zadania pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. Zgodnie z art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej OPS w 

Starej Kornicy udziela pomocy z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
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 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Ośrodek udziela też wsparcia w ramach:  

 pomocy społecznej, 

 świadczeń rodzinnych, 

 funduszu alimentacyjnego, 

 pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

 wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

 organizacji prac społecznie użytecznych. 

 

Środowiskowa pomoc społeczna 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość gospodarstw domowych 
korzystających z pomocy społecznej 

163 172 179 196 180 

 w tym poniżej kryterium 
dochodowego 

109 124 127 138 135 

Liczba osób w gospodarstwach 
domowych korzystających z pomocy 
społecznej 

330 361 373 399 387 

Tabela 10. Środowiskowa pomoc społeczna w Gminie Stara Kornica w latach 2010-2014 
Źródło: Dane własne GOPS w Starej Kornicy 

 

Na przestrzeni lat 2010-2014 zauważa się wzrost liczby rodzin korzystających z 

świadczeń rodzinnych, jest to w głównej mierze spowodowane spadkiem dochodów 

rodzin oraz równoległy wzrost liczby dzieci. 
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Świadczenia rodzinne 2010 2011 2012 2013 2014 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych 

rodziny otrzymujące 
zasiłki rodzinne na 
dzieci 

341 334 313 353 335 

dzieci, na które rodzice 
otrzymują zasiłek 
rodzinny 

876 870 812 742 683 

Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku  

Kwota zasiłków 
rodzinnych 

1 274 549 1 226 939 1 150 313 1 118 816 1 000 928 

Kwota zasiłków 
pielęgnacyjnych 

197 829 182 376 171 360 168 606 157 896 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne w Gminie Stara Kornica w latach 2010-2014 
Źródło: Dane własne GOPS w Starej Kornicy 

 
 

2.1.14. Bezpieczeństwo publiczne 
 

Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z istotnych czynników wpływających na 

poziom życia mieszkańców Gminy Stara Kornica. Główną instytucją zapewniającą 

mieszkańcom bezpieczeństwo są Ochotnicze Straże Pożarne, które ze sobą ściśle 

współpracują. 

Na terenie Gminy Stara Kornica działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

skupiając łącznie ponad 200 strażaków ochotników. Jednostki dysponują łącznie 

dziewięcioma wozami pożarniczymi przeznaczonymi do różnego typu zadań. Jednostki 

OSP działają w: Nowej Kornicy, Starych Szpakach, Nowych Szpakach, Rudce, Wyrzykach, 

Kobylanach. Oprócz tego w Starych Szpakach, Rudce i Nowych Szpakach działają 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

 

 

 
2.1.15. Finanse 

 

Ogólne zasady prowadzenia gospodarki finansowej gminy określa ustawa o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz ustawa o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 roku. 
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Z zapisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż gmina prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową, której podstawę stanowi uchwalany przez Radę Gminy coroczny 

budżet.  

Gmina Stara Kornica wydatkuje środki budżetowe głównie w kierunku oświaty, 

pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, administracji publicznej 

oraz transportu.  

Najważniejszymi źródłami dochodów gminy są przede wszystkim wpływy z 

różnego rodzaju podatków i opłat oraz subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. 

Ponadto gmina pozyskuje środki na zadania inwestycyjne i „projekty miękkie” z Unii 

Europejskiej.  

Analizie poddano dochody i wydatki gminy Stara Kornica w okresie 2010-2014. W 

roku 2011 i 2012, w odróżnieniu od pozostałych lat zauważyć można, iż dochody do 

budżetu przewyższyły wydatki. 

 

 

Wykres 3. Dochody oraz wydatki budżetowe gminy Stara Kornica w latach 2010-2014 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 

2.1.16 Zagospodarowanie przestrzenne 

Gmina Stara Kornica prowadzi aktywne działania zmierzając do zrównoważonego 

rozwoju przestrzennego. 
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Obecnie obowiązują następujące dokumenty planistyczne: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stara Kornica – przyjęte Uchwałą Nr XXII/149/02 Rady Gminy w Starej Kornicy z 

dnia 28 lutego 2002 r., 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie 

terenów przeznaczonych do zalesienia – przyjęty Uchwałą Nr XVII/106/12 Rady 

Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 czerwca 2012 r., 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie 

terenów zurbanizowanych – przyjęty Uchwałą Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 26 marca 2013 r.    

 
 

3.  ANALIZA SWOT 
 
 
 Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w 

jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, 

stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki 

samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów 

rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących 

jednocześnie pola przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie 

planu strategicznego. 

 
 

 
 

Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie analizy SWOT 
  

SILNE STRONY 
[STRENGTHS] 

SŁABE STRONY 
[WEAKNESSES] 

SZANSE 
[OPPORTUNITIES] 

ZAGROŻENIA 
[THREATS] 

SWOT 
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 Kierunki rozwoju, wyznaczone w Gminie Stara Kornica na lata 2016-2025, będą 

bazować na mocnych stronach tego obszaru oraz wykorzystaniu szans zidentyfikowanych 

w analizie SWOT. 

 Mocne strony należycie wykorzystane będą sprzyjać rozwojowi Gminy, 

pozytywnie wyróżniając ją w otoczeniu oraz budować przewagę konkurencyjną w 

stosunku do innych podmiotów.  

 Ważne jest, aby uniknąć zagrożeń oraz w jak największym stopniu 

zminimalizować skutki słabych stron gminy. 
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SILNE STRONY  

• Istnienie obszarów o wysokiej 
jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

• Sprzyjające warunki do rozwoju 
OZE (m.in. ogniwa fotowoltaniczne, 
biomasa, źródła geotermalne) 

• Rozwiająca się specjalizacja 
produkcji i hodowli zwierzęcej 

• Występowanie zasobów surowców 
naturalnych wykorzystywanych w 
rolnictwie i związany z tym rozwój 
podmiotów gospodarczych 

• Bardzo dobrze rozwinięta sieć 
wodociągowa (pełne 
zwodociągowanie gminy) 

• Dobra sieć dróg lokalnych 

• Dostępność komunikacyjna - 
przebieg drogi krajowej 698 

• Plan zagospodarowania gminy dla 
terenów zurbanizowanych 

• Poprawa poziomu mechanizacji 
rolnictwa 

• Wysoki poziom tożsamości lokalnej 

• Duża dostępność szkół 
podstawowych 

• Zorganizowany dowóz dzieci do 
szkół  

• Gmina estetyczna, spokojna i czysta 

• Sprawne jednostki szybkiego 
reagowania - OSP 

• Brak uciążliwego, "szkodliwego" 
przemysłu na terenie Gminy 

• Doświadczenie w pozyskiwaniu 
funduszy oraz ich optymalne 
wykorzysatnie 

• Bogata oferta czasu wolnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

SŁABE STRONY 

• Niski poziom i dynamika rozwoju 
gospodarczego 

• Niska aktywność gospodarcza 
mieszkańców (mała ilość podmiotów 
gospodarczych) 

• Niski poziom zamożności 
mieszkańców (poziom PKB na 1 
mieszkańca, dochody mieszkańców) 

• Wysoki poziom wydatków bieżących 
w stosunku do dochodów 

• Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

• Brak atrakcyjnych, przygotowanych 
terenów inwestycyjnych, skutkujący 
małą liczbą inwestorów 
zewnętrznych 

• Brak bazy gastronomicznej i 
noclegowej 

• Zwiększający się poziom 
dziedziczonej bezradności i 
obojętności  

• Słaby dostęp do specjalistycznej 
opieki medycznej 

• Brak zasięgu sieci internetowej i 
komórkowej na niektórych obszarach 
gminy 

• Niski poziom bezpieczeństwa 
ekologicznego: zanieczyszczenie 
powietrza spowodowane spalaniem 
odpadów w piecach domowych, 
piece o niskiej sprawności 
energetycznej 

• Bezrobocie, brak miejsc pracy na 
terenie gminy 
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SZANSE 

• Wzrost popytu na alternatywne 
źródła energii wynikający z pakietu 
klimatycznego Unii Europejskiej 

• Możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych w perspektywnie roku 
2020 

• Korzystna polityka UE w zakresie 
wspierania proekologicznych działów 
gospodarki - rolnictwo, turystyka 
(m.in. programy rolnośrodowiskowe) 

• Wzrastająca świadomość i popyt na 
żywność ekologiczną, 

• Polityka UE w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej preferująca 
zrównoważony rozwój sieci wodno-
kanalizacyjnej  

• Wzrost rangi inwestycji w kapitał 
ludzki i kapitał społeczny na 
poziomie władz centralnych 

• Działania wspierające gospodarkę 
niskoemisyjną (wymiana źródeł 
ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych) 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców 

• Lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

• Tworzenie gospodarstw 
agroturystycznych  

• Bliskość granicy - możliwość 
uczestnictwa w projektach 
transgranicznych i 
międzynarodowych 

• Podejmowanie działań 
promocyjnych, znalezienie "topowej" 
atrakcji, która będzie motorem 
napędowym gminy 

• Rozwój nowych technologii (w 
dziedzinie recyklingu, odpadów 
komunalnych, komunikacji , dostępu 
do informacji) 

 

 

ZAGROŻENIA 

• Niekorzystne zmiany środowiskowe, 
wpływające na wysokość planów i 
reżim hydrologiczny 

• Polityka rolna utrwalająca 
niekorzystną strukturę agrarną 

• Peryferyjne położenie gminy na tle 
województwa mazowieckiego 

• Odpływ młodych ludzi do większych 
ośrodków miejskich oraz za granicę 
jako skutek większej atrakcyjności 
dużych miast 

• Niekorzystny system finansowania 
szkolnictwa podstawowego i 
gimnazjalnego (subwencja 
oświatowa) 

• Uwarunkowania cywilizacyjne 
(patologie społeczne) 

• Niekorzystne zmiany demograficzne - 
starzenie się społeczeństwa, 
emigracja zarobkowa ludzi młodych 

• Spowolnienie gospodarcze 

• Niestabilność przepisów prawa, 
które spowolniają działania 
inwestycyjne i rozwojowe 

• Niezrozumienie problemów 
dotyczących gminy ze strony 
administracji rządowej i 
samorządowej 

• Dysproporcje w wynagrodzeniu za 
pracę pomiędzy regionem, krajem a 
UE - odpływ wykwalifikowanej siły 
roboczej za granicę 

• Niedostateczny rozwój gospodarczy 
województwa - kryzys gospodarczy, a 
co za tym idzie mniej pieniędzy 

• Niska świadomość ekologiczna - 
problemy związane z 
zanieczyszczeniem lasów odpadami 
komunalnymi 
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4. WIZAJ ROZWOJU GMINY 
 

 Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości gminy 
Stara Kornica w perspektywie kilku najbliższych lat. Określa stan docelowy, do którego 
dążyć będą wszyscy zaangażowani partnerzy, tj. władze samorządowe gminy, partnerzy 
społeczni i gospodarczy oraz mieszkańcy, wykorzystując przy tym możliwości płynące z 
własnych atutów i szans pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest 
prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza cała wspólnota obszaru funkcjonalnego. 
Wskazuje ona zasadniczy kierunek podejmowanych działań, by ukształtować wizerunek 
gminy na koniec założonego horyzontu czasowego, tj. do 2025 roku. 
 Wizja rozwoju jest pojęciem wielopłaszczyznowym, dlatego też została szerzej 
zdefiniowana w czterech kluczowych kategoriach: 

 Przestrzeń i środowisko 

 Gospodarka 

 Infrastruktura 

 Społeczeństwo. 
 
 

 
 

 
 

Gmina Stara Kornica w 2025 roku to:  
• biegun wzrostu gospodarczego oferujący mieszkańcom doskonałe warunki do 

życia i pracy, a przedsiębiorcom do prowadzenia i rozwijania biznesu,                                     
a także wykorzystujący wielokulturowość oraz walory architektoniczne                              
i przyrodnicze dla rozwoju turystyki i kultury.  

• czysta/ekologiczna - zadbana, uwzględniająca ochronę obszarów i 
obiektów cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

• przyjazna - uwzględniająca oczekiwania mieszkańców i turystów 

• estetyczna - uwzględniająca dbałosć o walory estetyczne 

• atrakcyjna turystycznie - dostosowana do potrzeb turystyki i rekreacji, 
wykorzystująca naturalne walory dla ich dalszego rozwoju 

• racjonalnie zagospodarowana - wykorzystująca odnawialne źródła 
energii oraz możliwie jak najmniej inwazyjna dla środowiska 
naturalnego 

• funkcjonalna - wykorzystująca naturalne predyspozycje terenu oraz 
odpowiadająca wprost na oczekiwania i potrzeby 

 

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 
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• innowacyjna - wykorzystująca zdolność i motywację przedsiębiorców do 
wdrażania nowych lub udoskanalania istniejących rozwiązań, pomysłów i 
koncepcji 

• konkurencja - gotowa do rywalizacji, a w szczególności do sprzedaży 
wlasnych produktów i usług na innych rynkach 

• dochodowa - przynosząca wymierne korzyści ekonomiczne 

• dobrze rozwinięta - nowoczesna, opierająca się na stabilnych podstawach 

• wielokierunkowa/zdywersyfikowana - oferująca szeroką gamę produktów 
i usług 

• inteligentna - oparta na lokalnych zasobach i potencjale 

• z silnym sektorem MŚP - rozwinięta przedsiębiorczość, wypełniająca nisze 
oraz tworząca nowe produkty i usługi 

• kooperacyjna i prosektorowa - gotowa i otwarta na współpracę 
wielosektorową i klastrową 

GOSPODARKA 

• publiczna - dostępna dla wszystkich 

• nowoczesna - zmodernizowana, w dobrym stanie technicznym 

• zintegrowana - tworząca spójną całość 

• intermodalna - umożliwiająca optymalizację przemieszczania się, dzięki 
wykorzystaniu integracji różnych środków transportu 

• perspektywistyczna - spełniająca przyszłe oczekiwania i uwzględniająca 
zmiany zarówno w skali makro jak i mikro 

• stymulująca rozwój gospodarczy - korzystnie wpływająca na stymulację 
rozwoju gospodarczego 

• racjonalna - dostosowana do potrzeb, a także rozwijana z 
poszanowaniem środowiska naturlanego oraz wykorzystująca zasady 
ekorozwoju 

INFRASTRUKTURA 
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5. MISJA 
 
 Osiągnięcie stanu docelowego przedstawionego w formie wizji jest długoletnim 

procesem, na który składa się szereg działań podejmowanych na różnych szczeblach. Do 

uczestnictwa w nim są zobowiązani zarówno mieszkańcy, władze samorządowe, jak i 

wszelkie organizacje i instytucje społeczno-gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy. 

Podejmowane działania rozwojowe powinny być odpowiednio skoordynowane. Spójność 

procesu rozwoju i utrzymanie jego ciągłości leży w gestii władz samorządowych i to 

właśnie do nich skierowana została misja. 

 Misja stanowi więc punkt odniesienia dla przedstawicieli samorządu w kontekście 

planowania priorytetów długookresowych, a także w zakresie integrowania działań 

partnerów rozwoju lokalnego (wewnętrznych i zewnętrznych). Zadaniem misji jest także 

motywowanie i integrowanie  mieszkańców oraz ugruntowanie w nich potrzeby 

partycypacji w rozwoju. Wreszcie misja spełnia funkcję promującą gminę, w szczególności 

wobec potencjalnych inwestorów oraz turystów.  

 Bazując na powyższych założeniach misji gminy Stara Kornica nadano następujące 

brzmienie: 

 

• dobrze wykształcone - posiadające dobry dostęp do oświaty na każdym 
szczeblu oraz możliwości samorozwoju i i samorealizacji 

• zdrowe - posiadające dobry dostęp do podstawowej i specjalistycznej 
opieki medycznej 

• aktywne i obywatelskie - energiczne w działaniu i uczestniczące w życiu 
społecznym, gospodarczym i obywatelskim 

• wielokulturowe - cechujące się współistnieniem grup o różnym 
pochodzeniu  

• zintegrowane - podejmujące wspólne działania, szukające kompromisów i 
porozumienia 

• otwarte/tolerancyjne - gotowe na zmiany, szanujące różnorodność i 
odmienność poglądów 

• bezpieczne - spokojne i pewne mechanizmów funkcjonujących w gminie, 
eliminujących zagrożenia  

SPOŁECZEŃSTWO 
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 Do zapewnienia skutecznej realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Stara 
Kornica na lata 2016-2025, oprócz określenia misji ważne jest także wskazanie zestawu 
wartości, którymi gmina będzie się kierować wykonując zadania własne oraz zlecone. 
Wartości te mają sprzyjać wszechstronnemu i zrównoważonemu rozwojowi oraz 
wyróżniać gminę na tle innych ośrodków. Powinny one przyświecać wszystkim 
interesariuszom rozwoju gminy Stara Kornica. 
 

 
 

 

 

 

 

MISJA GMINY STARA KORNICA 

Wykorzystanie atutów i potencjału gminy do wzmocnienia jej pozycji w 
regionie, dążenie do zaspokojania potrzeb mieszkańców gminy oraz innych jej 

interesariuszy, a także stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki przy 
jednoczenym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju 

 

 
 

• szczerość i otwartość, wzajemny szacunek i wiara w 
czystość intencji partnerów w działaniu 

ZAUFANIE 

•  tworzenie więzi i współdziałanie we wzajemnych 
relacjach mieszkańców, przedstawicieli władz 
samorządowych i organizacji społeczno-gospodarczych 

WSPÓŁPRACA 

•  dokładność i poprawność wykonywanych działań, 
uczciwość i sumienność w wykonywaniu pracy 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

• zrozumienie dla zrównoważonych potrzeb i poglądów 
na wszystkich płaszczyznach, ukierunkowane na 
tworzenie pozytywnych realzji z otoczeniem 

SZACUNEK 

• koncentracja na pracy, nastawienie na 
maksymalizację efektów pracy i osiąganie 
wyznaczonych celów 

ZAANGAŻOWANIE 
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 Realizacja polityki samorządowej zgodnie z powyższymi zasadami zagwarantuje, iż 

podejmowane działania charakteryzować się będą wysoką wartością dodaną. Tym samym 

osiągnięty zostanie efekt synergii rozwoju – zwielokrotnienie osiągniętych korzyści. 

 
 

 

 

6. CELE ROZWOJU GMINY STARA KORNICA  
 

Stara Kornica jest gminą o licznych atutach, pozytywnie wyróżniającą się w 

regionie pod względem relacji społecznych, warunków wyznaczających jakość życia, 

warunków przyrodniczych i krajobrazowych. 

Jest to również gmina o korzystnych uwarunkowaniach dla rozwoju 

przedsiębiorczości, wśród których do najistotniejszych należy dogodne położenie 

komunikacyjne. Głównym wyzwaniem strategicznym wyznaczającym cele strategii jest 

wykorzystanie posiadanego potencjału gminy Stara Kornica dla podniesienia jakości życia 

społeczności lokalnej oraz przyciągania z otoczenia nowych mieszkańców, firm i 

organizacji, a także pozyskiwania środków i pomysłów wspierających rozwój gminy.    

Dla efektywnej realizacji wizji i misji rozwoju gminy Stara Kornica zdefiniowano cel 

strategiczny, będący celem o charakterze długofalowym, wskazujący na generalny 

kierunek postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju w danym zakresie 

tematycznym. Cele szczegółowe, dotyczące średniego horyzontu czasowego, wskazują 

określone narzędzia i sposoby realizacji wspomnianych celów strategicznych. 

Wyodrębnione kierunki interwencji – kluczowe grupy zadań i projektów do realizacji – 

służą urzeczywistnieniu założonych celów. Stanowią one ogólne ramy koncentracji 

aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej w długofalowej perspektywie. 

Dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów Strategii 

Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025, stworzono listę rekomendowanych 

mierników. Mierniki te zostaną wykorzystane przede wszystkim podczas dokonywania 

• ukierunkowanie na osiąganie wartości 
docelowych: zdrowie, bezpieczeństwo, 
wykształcenie, zamożność i poczucie 
samorealizacji każdego mieszkańca 

DOBROBYT SPOŁECZNY 
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monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu. Mierniki te w ramach potrzeb mogą 

być modyfikowane i uzupełniane.  

Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 nie ogranicza się w 

swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych przez władze samorządowe, ale 

dotyczy całego społeczeństwa gminnego, czyli wszystkich organizacji, instytucji i 

podmiotów działających na rzecz rozwoju gminy. Realizacja zapisów Strategii powinna 

odbywać się poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej współpracy międzysektorowej i 

międzyorganizacyjnej, czyli zgodnie z kluczowymi zasadami polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej. 

 

Cel strategiczny I 

Silna pozycja gospodarcza gminy, bazująca na wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców, 

wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie czasu wolnego. 

 

Mierniki osiągnięć 

Cel szczegółowy: Proponowane mierniki 
monitorowania celu: 

Źródło: 

 
I.1: Wysoki potencjał 

intelektualny 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

dane gminy/ GUS 

Edukacyjna wartość dodana dane OKE 

Liczba godzin doradztwa zawodowego dane gminy  

 
 
 
 
 
 

I.2: Rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
wsparcie zatrudnienia 

Liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w rejestrze REGON 
na 100 zarejestrowanych podmiotów 

dane 
gminy/GUS/CEIDG 

Relacja liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w REGON oraz 
wykreślonych 

dane gminy/ GUS/ 
CEIDG 

Udział osób długotrwale bezrobotnych 
w ogólnej liczbie bezrobotnych 

dane 
Powiatowego 
Urzędu Pracy w 
Łosicach 

Liczba gospodarstw rolnych 
prowadzących aktywną działalność 
rolniczą 

dane gminy/ GUS 

Przeciętna powierzchnia 
gospodarstwa rolnego 

dane gminy/ GUS 
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I.3.Wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

Wpływ do budżetu gminy z CIT na 1 
mieszkańca 

dane gminy 

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych na 
terenie gminy 

dane gminy/ GUS/ 
CEIDG 

 
I.4. Rozwój oferty czasu 

wolnego 

Długość urządzonych i oznakowanych 
tras rekreacyjnych na terenie gminy 

dane gminy 

Liczba uczestników imprez lokalnych, 
bazujących na tradycji i specyfice 
gminy  

dane gminy 

 

Kierunki interwencji Jednostka 

koordynująca 

Kuczowi Partnerzy 

I.1.1 Modernizacja i rozwój bazy 
oświatowej, dbałość o właściwe 
wyposażenie szkół 

Gmina, Szkoły Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, placówki 
oświatowe, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe  

I.1.2 Poprawa jakości i dostępności 
usług w zakresie oferty edukacji 
przedszkolnej 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, placówki 
oświatowe, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe 

I.1.3 Rozwijanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, przy szczególnym 
uwzględnieniu kształcenia kompetencji 
kluczowych (językowych, 
matematycznych, informatycznych, 
itd.) 

Placówki 
oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
placówki oświatowe, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury 

I.1.4 Wdrażanie mechanizmów 
odkrywania, kształtowania i wspierania 
talentów (np. stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży) 

Placówki 
oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
organizację pozarządowe, 
instytucje kultury  

I.1.5. Kształtowanie postaw uczenia się 
przez całe życie oraz zdobywania 
nowych kompetencji 

Placówki 
oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, Powiatowy 
Urząd Pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy, gmina, 
organizację pozarządowe, 
instytucje kultury 

I.1.6 Pomoc osobom ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

Placówki 
oświatowe 

Gmina, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, organizacje 
kultury, instytucje kultury 
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II.2.1 Kształcenie cech 
przedsiębiorczych wśród młodzieży 

Placówki 
oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, Powiatowy 
Urząd Pracy, gmina, rolnicy, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe  

II.2.2 Umocnienie rozwojowych 
gospodarstw rolniczych poprzez 
adresowany system doradztwa 
produkcyjnego, organizacyjnego i 
ekonomicznego 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
rolnicy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe   

II.2.3 Promocja i wsparcie dla 
wszelkiego rodzaju zrzeszeń 
przedsiębiorców, w tym wspieranie 
różnorodnych grupowych form 
współdziałania producentów (np. grup 
producenckich)  

Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
rolnicy, przedsiębiorcy, izby 
gospodarcze, organizacje 
pozarządowe 

II.2.4 Współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Łosicach i innymi 
podmiotami na rzecz zwiększenia 
zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu 

Gmina, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, PUP w 
Łosicach, Wojewódzki 
Urząd Pracy, rolnicy, 
przedsiębiorcy, izby 
gospodarcze, organizacje 
pozarządowe 

II.2.5 Wdrożenie mechanizmów 
wsparcia dla rozwoju i 
upowszechnienia zawodów ginących 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, PUP 
w Łosicach, gmina, rolnicy, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe,  
Stowarzyszenie „LGD – 
Tygiel Doliny Bugu” 

III.3.1 Efektywne gospodarowanie 
przestrzenią – bieżące aktualizowanie 
dokumentów planistycznych, 
skupowanie gruntów, wymiana, 
uzbrajanie, itp. 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, właściciele 
gruntów, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe 

III.3.2 Promocja potencjału 
gospodarczego gminy 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, media 

IV.4.1 Tworzenie warunków dla 
rozwoju i modernizacji infrastruktury 
turystycznej i około turystycznej na 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
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terenie gminy przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, rolnicy, 
Stowarzyszenie „LGD -
Tygiel Doliny Bugu” 

IV.4.2 Tworzenie i efektywne 
wykorzystanie lokalnych produktów 

Gmina, 
Stowarzyszenie 
„LGD- Tygiel Doliny 
Bugu” 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, rolnicy, 
instytucje kultury 

IV.4.3 Tworzenie sieci szlaków 
rekreacyjnych i poznawczych 

Gmina, 
Stowarzyszenie 
„LGD- Tygiel Doliny 
Bugu” 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, rolnicy, 
instytucje kultury 

IV.4.4 Współpraca z sąsiednimi 
jednostkami samorządu terytorialnego 
w zakresie oferty czasu wolnego, w tym 
m.in. tworzenie wspólnego kalendarza 
imprez 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, 
sąsiednie gminy,  
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

IV.4.5 Zachowanie materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego gminy i włączanie go w 
ofertę czasu wolnego 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, właściciele i 
użytkownicy obiektów 
zabytkowych 

IV.4.6 Porządkowanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie „LGD – 
Tygiel Doliny Bugu” 

IV.4.7 Promocja turystyczna w oparciu 
o walory przyrodniczo - kulturowe 
gminy 

Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel 
Doliny Bugu” 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, gmina, 
sąsiednie gminy, 
przedsiębiorcy,  organizacje 
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pozarządowe, media 

IV.4.8 Wsparcie dla rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych na 
terenie gminy 

Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel 
Doliny Bugu” 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe 

IV.4.9 Utworzenie Gminnego Centrum 
Kultury 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego, 
Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji, organizacje 
pozarządowe 

 

Cel strategiczny II 

Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego 

 

Mierniki osiągnięć 

Cel szczegółowy: Proponowane mierniki 
monitorowania celu: 

Źródło: 

 
 
 

II.1 Skuteczny system ochrony 
środowiska 

Odsetek mieszkańców korzystający z 
sieci wodociągowej 

dane gminy/ GUS 

Odsetek mieszkańców korzystający z 
sieci kanalizacyjnej 

Dane gminy/ GUS 

Liczba projektów dot. wymiany 
źródeł grzewczych na nowoczesne i 
ekologiczne lub liczba beneficjentów 
z terenu gminy 

dane gminy  

Liczba projektów dot. zwiększenia 
efektywności energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej 

Dane gminy 

 
 

II.2 Efektywny system 
zarządzania kryzysowego i 
przeciwdziałania klęskom 

żywiołowym 
 
 
 
 

Liczba ćwiczeń z zarządzania i 
reagowania kryzysowego 

Dane gminy 

Liczba godzin zajęć szkolnych w 
ramach kształtowania i promocji 
postaw właściwych w odniesieniu do 
sytuacji kryzysowych 

Dane gminy/ 
placówek 
oświatowych 

Suma środków publicznych 
przeznaczonych na poprawę stanu 
specjalistycznego doposażenia dla 
jednostek OSP 

Dane gminy/ OSP 

 



Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 
 

43 
 

Kierunki interwencji Jednostka  

koordynująca 

Kluczowi Partnerzy 

II.1.1 Kompleksowa ochrona 
zasobów wodnych poprzez 
rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
instytucje publiczne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

II.1.2 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
instytucje publiczne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

II.1.3 Wprowadzenie rozwiązań 
bazujących na odnawialnych 
źródłach energii w 
gospodarstwach domowych i 
budynkach użyteczności 
publicznej 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
mieszkańcy, gmina, 
przedsiębiorcy, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

II.1.4 Sukcesywna redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, 
zwłaszcza pochodzących z 
systemów indywidualnego 
ogrzewania mieszkań 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
mieszkańcy, gmina, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

II.1.5 Wzmacnianie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, w tym 
edukacja ekologiczna oraz 
promocja wymiany źródeł 
grzewczych w gospodarstwach 
domowych na nowoczesne i 
ekologiczne 

Placówki oświatowe Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
gmina, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
organizacje pozarządowe 

II.1.6 Doskonalenie systemu 
gospodarki odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi i 
likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

gmina Gmina, mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe 

II.1.7 Zapobieganie degradacji i 
ochrona zasobów dziedzictwa 
przyrodniczego 

gmina Urząd  Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
gmina, mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, organizacje 
pozarządowe 

II.2.1 Przeciwdziałanie skutkom 
klęsk żywiołowych (susze, itp.) – 
właściwe zagospodarowanie 
przestrzeni, systemy monitoringu 

Gmina, służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo 

Administracja rządowa, 
wojewoda, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
mazowieckiego, RZGW, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, OSP, PSP, Policja, 
organizacje pozarządowe 
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II.2.2 Współpraca gminy z 
podmiotami zewnętrznymi w 
zakresie doskonalenia systemu 
bezpieczeństwa publicznego 
(zarządzanie kryzysowe, 
przeciwdziałanie skutkom klęsk 
żywiołowych) 

Gmina, służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo 

Administracja rządowa, 
wojewoda, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, OSP, 
PSP, Policja, organizacje 
pozarządowe 

II.2.3 Poprawa stanu 
specjalistycznego doposażenia 
służb ratowniczych 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, OSP, PSP, Policja, 
organizacje pozarządowe   

II.2.4 Prewencja, edukacja i 
profilaktyka wśród dzieci i 
młodzieży – bezpieczeństwo na 
drodze, unikanie zagrożeń, 
pierwsza pomoc 

Placówki oświatowe, 
służby 

odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, gmina, OSP, PSP, 
Policja, organizacje 
pozarządowe, media 

 

Cel strategiczny III 

Wysokiej jakości system usług publicznych, dostosowanych do potrzeb społecznych 

 

Mierniki osiągnięć 

Cel szczegółowy: Proponowane mierniki monitorowania 
celu: 

Źródło: 

 
 

III.1 Wysoka dostępność 
komunikacyjna gminy 

 

Długość nowo powstałych i 
zmodernizowanych dróg gminnych  

dane gminy 

Długość rowerowej  i pieszej 
infrastruktury transportowej 

dane gminy 

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych 
poprzez skrócenie czasu dojazdu 
pomiędzy jednostkami osadniczymi 

dane gminy  

 
III.2 Rozwój oferty 

rekreacyjno-sportowej i 
kulturalnej 

Suma środków publicznych 
przeznaczonych na rozwój infrastruktury 
kulturalnej i rekreacyjno-sportowej 

dane gminy 

Liczba imprez kulturalnych i sportowych 
organizowanych na terenie gminy 

dane gminy 

III.3 Poprawa 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
społecznego 

Liczba akcji oraz programów 
profilaktycznych, badań i konsultacji 
medycznych organizowanych dla 
mieszkańców 

dane gminy  
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Liczba projektów lub uczestników 
programów na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

dane gminy/ 
instytucji pomocy 
społecznej  

 

 

 

Kierunki interwencji Jednostka  

koordynująca 

Kluczowi Partnerzy 

III.1.1 Współpraca z innymi 
zarządcami dróg w zakresie 
zwiększenia zewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej 
gminy 

Gmina Zarządcy dróg, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, 
sąsiednie gminy 

III.1.2 Budowa, przebudowa i 
modernizacja dróg gminnych do 
parametrów normatywnych 

Gmina Zarządcy dróg, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, 
sąsiednie gminy 

III.1.3 Budowa ciągów pieszych 
przy drogach 

Gmina, powiat Zarządcy dróg, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach 

III.1.4 Tworzenie miejsc 
parkingowych, szczególnie  przy 
obiektach użyteczności publicznej  

Gmina Gmina, właściciele gruntów, 
przedsiębiorcy 

III.1.5 Współpraca w zakresie 
usprawnienia komunikacji 
zbiorowej, w tym dostosowania 
rozkładu jazdy komunikacji do 
potrzeb mieszkańców 

gmina Sąsiednie gminy, przewoźnicy  

III.1.6 Poprawa bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

Policja, służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, gmina, OSP, PSP, 
media  

III.1.7 Współpraca z innymi 
jednostkami,  instytucjami i 
podmiotami w zakresie rozwoju 
infrastruktury dla społeczeństwa 
informacyjnego (dostęp do sieci 
Internet, zasięg sieci 
komórkowych) 

gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
firmy telekomunikacyjne 

III.1.8 Modernizacja 
infrastruktury energetycznej na 
terenie gminy 

Przedsiębiorstwa 
energetyczne 

Gmina 

III.1.9 Zapewnienie dostępu do 
źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny 

Przedsiębiorstwa 
gazociągowe 

Gmina, przedsiębiorcy 
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III.2.1 Zrównoważony rozwój 
infrastruktury kulturalnej i 
rekreacyjno-sportowej 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
sąsiednie gminy, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

III.2.2 Lepsze wykorzystanie 
obiektów służących spędzaniu 
czasu wolnego  

Gmina Przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe, instytucje kultury 

III.2.3 Zwiększenie poziomu 
społecznego uczestnictwa w 
kulturze oraz aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego 

Gmina, placówki 
oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
sąsiednie gminy, organizacje 
pozarządowe i społeczne, 
Stowarzyszenie „LGD – Tygiel 
Doliny Bugu”, placówki 
oświatowe 

III.2.4 Tworzenie warunków 
rozwoju dla organizacji, 
podmiotów i osób prowadzących 
działalność w zakresie kultury  

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
organizacje pozarządowe, 
placówki oświatowe 

III.2.5 Utrzymanie 
wielokulturowego bogactwa oraz 
tożsamości lokalnej i regionalnej, 
w szczególności poprzez 
wspieranie folkloru, tradycji i 
sztuki ludowej       

Gmina, instytucje 
kultury 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
sąsiednie gminy, placówki 
oświatowe, Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

III.2.6 Inicjowanie i wspieranie 
działań mających na celu 
podnoszenie społecznej 
świadomości  i wrażliwości w 
zakresie dziedzictwa 
kulturowego, a także 
podejmowanie działań na rzecz 
poprawy poziomu estetycznego 
otoczenia i ładu przestrzennego 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
sąsiednie gminy, 
przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, Stowarzyszenie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe 

III.3.1. Organizowanie i 
wspieranie akcji oraz programów 
profilaktycznych, badań i 
konsultacji medycznych dla 
mieszkańców gminy 

Zakład opieki 
zdrowotnej, gmina 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, przedsiębiorstwa, 
firmy farmaceutyczne, 
organizacje pozarządowe 

III.3.2 Promocja zdrowego i 
aktywnego stylu życia 

Zakład opieki 
zdrowotnej, gmina, 

organizacje 
pozarządowe 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
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pozarządowe, placówki 
oświatowe 

III.3.3 Wspieranie osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym 
wykorzystanie mechanizmu 
ekonomii społecznej 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
organizacje pozarządowe, 
placówki oświatowe, zakłady 
opieki zdrowotnej 

III.3.4 Działania na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych, w tym m.in.  
likwidacja barier 
architektonicznych 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
organizacje pozarządowe, 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zakłady opieki 
zdrowotnej 

III.3.5 Przeciwdziałanie i 
zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, 
w tym m.in. przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe 

III.3.6 Prowadzenie działań z 
zakresu profilaktyki uzależnień w 
tym wśród dzieci i młodzieży  

Placówki oświatowe Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, gmina, organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

III.3.7 Skuteczna polityka 
prorodzinna 

Gmina Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
organizacje pozarządowe, 
placówki oświatowe 

III.3.8 Kompleksowa polityka 
senioralna 

Gmina  Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
organizacje pozarządowe, 
placówki oświatowe 
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Cel strategiczny IV 

Partnerskie zarządzanie sprawami publicznymi 

 

Mierniki osiągnięć 

Cel szczegółowy: Proponowane mierniki monitorowania 
celu: 

Źródło: 

 
IV.1: Sprawne i 

efektywne zarządzanie 
publiczne 

 

Liczba pracowników samorządowych, 
którzy rozwinęli swoje kompetencje 
zawodowe przez udział w szkoleniach, 
kursach, warsztatach i innych formach 
doskonalenia 

dane gminy 

Liczba usług publicznych, 
udostępnionych za pomocą systemu 
elektronicznego 

dane gminy 

 
IV.2: Wzmacnianie 

aktywności obywatelskiej 
oraz partycypacji 

społecznej mieszkańców 
 

Liczba osób lub organizacji 
korzystających z mechanizmów 
partycypacji 

dane gminy 

Liczba stowarzyszeń i organizacji 
społecznych w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców 

dane gminy 

Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na konkursy dla 
organizacji pozarządowych 

dane gminy  

Liczba poddanych konsultacjom 
dokumentów/ proponowanych 
rozwiązań społeczno-gospodarczych 

dane gminy  

IV.3: Wzmacnianie 
tożsamości lokalnej i 
spójności społecznej 

Liczba programów lub uczestników 
programów integracyjnych 

dane gminy  

 

Kierunki interwencji Jednostka  

koordynująca 

Kluczowi Partnerzy 

IV.1.1 Wrażanie nowoczesnych 
instrumentów zarządzania 
publicznego 

Gmina Ministerstwo Administracji i  
Cyfryzacji, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, firmy 
szkoleniowo-doradcze, 
organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie „LGD – Tygiel 
Doliny Bugu”, instytucje 
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publiczne 

IV.1.2 Doskonalenie kadr 
samorządowych 

Gmina Ministerstwo Administracji i  
Cyfryzacji, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, firmy 
szkoleniowo-doradcze, 
organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne 

IV.1.3 Promowanie systemu 
wartości etycznych wśród 
pracowników samorządowych 
przejrzystość pracy urzędu w 
załatwianiu spraw i dostępie do 
informacji publicznej 

Gmina Ministerstwo Administracji i  
Cyfryzacji, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, firmy 
szkoleniowo-doradcze, 
organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne, media 

IV.1.4 Rozwój usług 
elektronicznych w administracji 
publicznej (e-administracja) 

Gmina Ministerstwo Administracji i  
Cyfryzacji, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Łosicach, firmy 
szkoleniowo-doradcze, 
organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne 

IV.1.5 Rozwój współpracy w 
ramach i ze Stowarzyszeniem 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, firmy szkoleniowo-
doradcze, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

IV.1.6 Funkcjonalne zarządzanie 
przestrzenią, w tym rewitalizacja 
strategicznych przestrzeni gminy 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, firmy szkoleniowo-
doradcze, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu” 

IV.2.1 Promocja aktywności 
obywatelskiej oraz partycypacji 
społecznej mieszkańców 

Gmina, organizacje 
pozarządowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
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placówki oświatowe, instytucje 
kultury, media 

IV.2.2 Edukacja obywatelska 
mieszkańców, w szczególności 
dzieci i młodzieży 

Placówki oświatowe Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe, instytucje 
kultury, media 

IV.2.3 Doskonalenie budżetu 
partycypacyjnego 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
media 

IV.2.4 Rozwój współpracy 
międzysektorowej – finansowe i 
pozafinansowe formy 
współpracy, promocja 
innowacyjności w obszarze usług 
publicznych 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
media 

IV.2.5 Wspieranie rozwoju 
instytucjonalnego i 
profesjonalizacji organizacji 
pozarządowych 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
media 

IV.2.6 Wspieranie rozwoju i 
promocja wolontariatu 

Gmina, organizacje 
pozarządowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe, instytucje 
kultury, media 

IV.2.7 Doskonalenie procedur 
informowania i konsultacji 
społecznych 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
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pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
media 

IV.3.1 Budowanie poczucia 
wspólnoty, wrażliwości i 
współodpowiedzialności 
społecznej, w tym promocja 
dobrego sąsiedztwa 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe, instytucje 
kultury, media 

IV.3.2 Wzmacnianie patriotyzmu 
oraz tożsamości lokalnej i 
regionalnej 

Gmina Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe, media 

IV.3.4 Działania z zakresu 
integracji międzypokoleniowej 

Gmina, instytucje 

kultury, placówki 

oświatowe  

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Starostwo Powiatowe w 
Łosicach, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
publiczne, Stowarzyszanie 
„LGD – Tygiel Doliny Bugu”, 
placówki oświatowe, media 

 

 

7. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z WYTYCZNYMI I ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI                               

W DOKUMNETACH WYŻSZEGO RZĘDU  

 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności 

 Strategia jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Głównym 

celem wyznaczonym w dokumencie jest poprawa jakości życia Polaków mierzona 

zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB. W 
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dokumencie wyznaczone zostały trzy obszary strategiczne, z którymi korelują założenia 

niniejszej Strategii.     

Długookresowa 
Strategia 

Rozwoju Kraju – 
Polska 2030 
Trzecia fala 

nowoczesności 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca 
na wiedzy i 
przedsiębiorczoś
ci mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
oraz rozwiniętej 
ofercie czasu 
wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. Partnerskie 
zarządzanie 
sprawami 

publicznymi 

OBSZAR: 
Konkurencyjność 
i innowacyjność 
gospodarki 

X X X  
OBSZAR: 
Równoważenie 
potencjałów 
rozwojowych 
regionów 

X X X X 

OBSZAR: 
Efektywność i 
sprawność 
państwa 

  X X 
 

 Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z 

założeniami Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo. 

 Jest to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej określający cel 

rozwoju kraju do 2020 r. Strategia wskazuje kluczowe zadania państwa, których podjęcie 

w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Celem 

głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i 

instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 
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Strategia 
Rozwoju Kraju 

2020 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca 
na wiedzy i 
przedsiębiorczoś
ci mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
oraz rozwiniętej 
ofercie czasu 
wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. Partnerskie 
zarzadzanie 
sprawami 

publicznymi 

OBSZAR: 
Sprawne i 
efektywne 
państwo 

X X X X 
OBSZAR: 
Konkurencyjna 
gospodarka 

X X   
OBSZAR: 
Spójność 
społeczna i 
terytorialna 

X  X X 
 

Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami 

Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 Jest to dokument sektorowy o randze krajowej, stanowiący jedną z dziewięciu 

strategii zintegrowanych i będąca odpowiedzią na konieczność podniesienia jakości życia 

w Polsce w perspektywie roku 2020. Dokument jest jednocześnie punktem wyjścia do 

rozbudowy i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego w Polsce poprzez zastosowanie 

właściwych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb osób na każdym etapie życia. 

 Głównym celem realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie 

kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach 

życia. W dokumencie wyznaczono pięć celów szczegółowych, które wykazują zbieżność z 

celami określonymi dla Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025. 
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Strategia 
Rozwoju 
Kapitału 

Ludzkiego 2030 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca 
na wiedzy i 
przedsiębiorczoś
ci mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
oraz rozwiniętej 
ofercie czasu 
wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. Partnerskie 
zarzadzanie 
sprawami 

publicznymi 

Cl szczegółowy 
1: Wzrost 
zatrudnienia 

X    
Cel szczegółowy 
2: 
Wydłużenie 
okresu 
aktywności 
zawodowej i 
zapewnienie 
lepszej jakości 
funkcjonowania 
osób starszych 

 X   

Cel szczegółowy 
3: Poprawa 
sytuacji osób i 
grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

  X X 

Cel szczegółowy 
4: Poprawa 
zdrowia 
obywateli oraz 
efektywności 
systemu opieki 
zdrowotnej 

 X X X 

Cel szczegółowy 
5: 
Podniesienie 
poziomu 
kompetencji 
oraz kwalifikacji 
obywateli 

X   X 
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Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami 

Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie stanowi kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do 

prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. 

Celem strategicznym polityki regionalnej, wskazanym w Strategii, jest efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów 

rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i spójności w 

horyzoncie długookresowym.  

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 
2010-2020: 

regiony, miasta, 
obszary wiejskie 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca na 
wiedzy i 
przedsiębiorczości 
mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej oraz 
rozwiniętej ofercie 
czasu wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. 
Partnerskie 
zarzadzanie 
sprawami 

publicznymi 

Cel 1: 
Wspomaganie 
wzrostu 
konkurencyjności 
regionów 
„konkurencyjność” 

X X   

Cel 2: Budowanie 
spójności 
terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
procesom 
marginalizacji na 
obszarach 
problemowych 
„spójność” 

  X X 

Cel 3: Tworzenie 
warunków dla 
skutecznej, 
efektywnej i 
partnerskiej 
realizacji działań 

X  X X 
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rozwojowych 
ukierunkowanych 
terytorialnie 
„sprawność” 

 

Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego będąca podstawowym i 

najważniejszym narzędziem prowadzonej przez Samorząd Województwa polityki 

regionalnej, wyznacza główne cele i kierunki dalszego rozwoju regionu. Strategia wskazuje 

cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w 

ujęciu problemowym. Zgodność celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Stara 

Kornica z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

prezentuje poniższa tabela. 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Mazowieckiego do 
2030 roku 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca na 
wiedzy i 
przedsiębiorczości 
mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej oraz 
rozwiniętej ofercie 
czasu wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. 
Partnerskie 
zarzadzanie 
sprawami 

publicznymi 

CEL 
PRIORYTETOWY: 
Rozwój produkcji 
ukierunkowanej na 
eksport w 
przemyśle 
zaawansowanych i 
średniozaawansow
anych technologii 
oraz w przemyśle i 
przetwórstwie 
rolno-spożywczym  

X X   

CEL 
STRATEGICZNY: 
Wzrost 

X    
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konkurencyjności 
regionu poprzez 
rozwój działalności 
gospodarczej oraz 
transfer i 
wykorzystanie 
nowych technologii 

CEL 
STRATEGICZNY: 
Poprawa 
dostępności i 
spójności 
terytorialnej 
regionu oraz 
kształtowanie ładu 
przestrzennego 

 X  X 

CEL 
STRATEGICZNY: 
Poprawa jakości 
życia oraz 
wykorzystanie 
kapitału ludzkiego i 
społecznego do 
tworzenia 
nowoczesnej 
gospodarki 

X X X X 

 

Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 

Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WM są zdeterminowane zapisami sześciu 

Regionalnych Programów Strategicznych stanowiącymi uszczegółowienia SRWM. 

Zgodność priorytetów RPO WM z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy 

Stara Kornica na lata 2016-2025 została przedstawiona w postaci tabeli. 
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Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 

 
Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 

1. Silna pozycja 
gospodarcza 
gminy, bazująca na 
wiedzy i 
przedsiębiorczości 
mieszkańców, 
wysokiej 
atrakcyjności 
inwestycyjnej oraz 
rozwiniętej ofercie 
czasu wolnego 

2. Wysoki 
poziom 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

gminy 

3. Wysokiej 
jakości system 

usług 
publicznych, 

dostosowanych 
do potrzeb 

społecznych 

4. 
Partnerskie 
zarzadzanie 
sprawami 

publicznymi 

1.Wykorzystanie  
działalności 
badawczo-
rozwojowej w 
gospodarce 

X    

2.Wzrost e-
potencjału 
Mazowsza 

  X  
3.Rozwoj 
potencjału 
innowacyjnego i 
przedsiębiorczości 

X   X 
4.Przejście na 
gospodarkę 
niskoemisyjną 

 X   
5. Gospodarka 
przyjazna 
środowisku 

 X   
6. Jakość życia 

X X   
7.Rozwój 
regionalnego 
systemu 
transportowego 

    
8.Rozwój rynku 
pracy X    
9.Wspieranie 
włączenia 
społecznego i 
walka z ubóstwem 

  X X 
10.Edukacja dla 
rozwoju regionu X  X  
11.Pomoc 
techniczna X    
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 Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest zgodna z 

założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  

 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 214-2020 

 Dokument strategiczny w ramach którego zaplanowane zostały zadania 

prowadzące do budowania nowego wymiaru integracji społecznej koniecznego w 

kontekście zmian demograficznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. Strategia 

jest opracowaniem kompleksowym, obejmującym w szczególności programy: 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych,  pomocy społecznej, polityki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Strategia stanowi integralną 

część Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do  roku 2030 – jest dokumentem 

o charakterze operacyjno-wdrożeniowym w obszarze aktywni mieszkańcy. 

 Cele strategiczne w Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 są 

spójne z celem strategicznym nr 3 „Wysokiej jakości system usług publicznych, 

dostosowanych do potrzeb społecznych”.  

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

perspektywą do 2018 roku  

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

perspektywą do 2018 roku zawiera 5 obszarów priorytetowych, 21 celi 

średniookresowych oraz 58 kierunków działań. Każdemu z celów towarzyszy krótka 

charakterystyka stanu i problemów środowiska oraz wybranych uwarunkowań 

wynikających z przepisów prawa. Strategia Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-

2025 jest spójna z Programem Ochrony Środowiska WM poprzez cel strategiczny nr 2 

„Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy”.  
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8. WDRAŻANIE, MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY STARA 

KORNICA  

 Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii 

Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 jest dysponowanie wiedzą na temat 

postępów osiąganych w zakresie wdrażanych kierunków interwencji oraz zdolność do 

reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami, a uzyskiwanymi 

efektami realizacji kluczowych zadań. 

 Wdrażaniem Strategii jest zespół czynności służących: 

- osiągnięciu postawionych w strategii celów, w tym szczególnie przez realizację 

zawartych w niej zadań,  

- koordynacji w czasie i przestrzeni realizacji tych zadań, 

- monitorowaniu realizacji zadań i weryfikacji stopnia osiągnięcia celów postawionych w 

strategii, 

- monitorowaniu i koordynowaniu czynności służących organizacji wdrażania strategii, 

- monitorowaniu aktualności treści strategii i koordynowaniu jej w odpowiednich 

momentach. 

 Jak widać, wdrażanie strategii to nie tylko osiąganie stanu docelowego w niej 

określonego, ale również obserwacja i modyfikacja procedury wdrożeniowej oraz treści 

dokumentu. 

 Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025 rozpoczyna 

się z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy Stara Kornica stosownej uchwały, a wykonanie 

powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica. W ten sposób tworzone są prawne ramy 

wdrażania strategii. 

 Ze względu na fakt, że gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, prowadzone 

będą bieżące działania monitorujące w celu przeglądu uwarunkowań, ograniczeń i 

identyfikacji potencjalnego ryzyka.  

 Strategia nie może być dokumentem zamkniętym, zakłada się możliwość 

aktualizacji dokumentu, czyli wprowadzania zmian, uzupełnień i pomysłów uzasadnionych 

potrzebami społeczności lokalnej, a wynikających z pojawiania się wcześniej 

niezidentyfikowanych szans. 

 Sukces wdrażania strategii rozwoju gminy zależy w największym stopniu od 

poziomu identyfikacji lokalnych interesariuszy z zapisami dokumentu, który wyznacza plan 
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działania w kierunku podnoszenia konkurencyjności gminy na najbliższe lata. Można 

zatem przyjąć, iż dokument jest swego rodzaju zaproszeniem do współpracy, połączenia 

wspólnych sił na rzecz podnoszenia konkurencyjności i rozwoju lokalnego. Strategia nie 

wskazuje w swych zapisach zadań wytypowanych jedynie do realizacji przez Urząd Gminy 

w Starej Kornicy. Zidentyfikowane zostały również zadania, które pozostają w sferze 

aktywności mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji działających na terenie gminy.  

 Niewątpliwie istotną rolę w finansowaniu zadań wskazanych w strategii odegrają 

w najbliższych latach fundusze europejskie okresu programowania 2014-2020, tym 

samym samorząd gminy dołoży wszelkich starań, aby lokalni interesariusze byli świadomi 

funkcjonujących mechanizmów i starali się skutecznie pozyskiwać te środki dzięki 

prawidłowo przygotowanym wnioskom o dofinansowanie. 

 Kreowanie działań przez różne podmioty i realizacja komplementarnych 

przedsięwzięć wpisujących się w poszczególne wyzwania, pozwolą osiągnąć założone cele 

i przyczynią się do ziszczenia przyjętej wizji rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 


