
UCHWAŁA NR XVII/106/2012
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Rada Gminy Rybczewice, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Strategię Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020”, która stanowi załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała uchyla Uchwałę Nr XVIII/72/2007 Rady Gminy Rybczewice z dnia 3 grudnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2007-2020” oraz Uchwałę Nr 
XXVIII/139/09 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 
XVIII/72/2007 Rady Gminy Rybczewice z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju 
Gminy Rybczewice na lata 2007-2020”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tomasz Świetlicki
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CZĘŚĆ I. 
OPIS PROCESU TWORZENAI STRATEGII –SCENARIUSZ 
DZIAŁAŃ 
 

1.  CEL  OPRACOWANIA 

   

Strategia rozwoju gminy to proces wyboru długofalowych celów i ustalanie programów do 

realizacji zadań. To doskonałe narzędzie do stymulowania rozwoju gminy. Dzięki jej 

założeniom, będzie można sterować rozwojem gminy tak, by równocześnie godzić interesy 

polityki województwa z lokalnymi interesami samorządu gminy oraz interesami podmiotów 

gospodarczych i osób fizycznych. Strategia rozwoju gminy jest szansą na stworzenie 

długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację i hierarchizację działań.  

       Dokument ten pozwala też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności 

rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. 

Dzięki opracowaniu strategii jest szansa na zwiększenie wiarygodności gminy wobec 

partnerów zewnętrznych. Wreszcie dokument ten daje ogromne możliwości promocji gminy.  

Warte podkreślenia jest również to, że planowanie strategiczne przyczyni się do 

przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian. 

OBSZAR I CZAS REALIZACJI  
Strategia Rozwoju  gminy Rybczewice odnosi się do obszaru całej gminy. Czas realizacji 

przyjmuje się na lata 2012 –2020.  

Strategia Rozwoju gminy Rybczewice obejmuje wszystkie działania Gminy, a to m.in. 

działania dotyczące: 

1. zabudowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami 

2. dróg gminnych, ulic, mostów  

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę 

4. lokalnego transportu zbiorowego  

5. ochrony zdrowia 

6. pomocy społecznej  

7. budownictwa mieszkaniowego 

8. kultury oraz bibliotek gminnych 

9. edukacji w szkołach publicznych 

10. porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli 

11. polityki prorodzinnej 

12. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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2.PROCES  BUDOWY  STRATEGI I  

Do opracowania strategii niezbędne jest następujące założenie: uspołecznienie procesu 

budowy strategii, a więc zaangażowanie w pracę przedstawicieli samorządu, podmiotów 

gospodarczych, organizacji społecznych, lokalnych liderów, ekspertów, losowo wybranych 

mieszkańców, etc. Sformułowane w ten sposób założenia zrealizować można poprzez 

wykorzystanie metody wspólnego planowania, która spełnia te wymogi. 

Metoda ta bowiem pozwala na połączenie wysiłku zespołu ekspertów z odbiorcą programu, 

czyli społeczeństwem, które w tym przypadku reprezentowane jest przez radnych, 

pracowników urzędu gminy i lokalnych liderów oraz wybranych losowo mieszkańców. 

Bardzo istotne jest również to, że jest to metoda, która pozwala przez bezpośredni 

kontakt na skuteczne zaangażowanie się ekspertów w realizację opracowania strategii oraz ich 

identyfikację z gminą.  

1) Pierwszym etapem budowy strategii jest szczegółowa i wnikliwa charakterystyka 

istniejącej sytuacji na terenie gminy. 

2) Drugi etap, to opracowanie wizji przyszłości gminy, czyli sformułowanie                           

i skonkretyzowanie celów strategicznych. 

3) Trzeci etap, to realizacja wytyczonych celów, poprzez opracowanie konkretnych 

programów, wynikających z założeń strategii. 

 

3.SCENARIUSZ  DZIAŁA Ń   

333 ... 111    BBB aaa ddd aaa nnn iii eee    KKK www eee sss ttt iii ooo nnn aaa rrr iii uuu sss zzz ooo www eee       

W I kwartale 2012 roku zespół pracujący nad strategią przygotował ankiety, które zostały 

rozprowadzone na terenie gminy Rybczewice. Przeprowadzenie badania dotyczącego analizy 

strategicznej Gminy Rybczewice było zasadniczym etapem opracowywania strategii rozwoju 

gminu. Kwestionariusz skierowany był do społeczności lokalnej gminy Rybczewice tak aby 

mogła się ona włączyć w planowanie rozwoju swojej gminy. Ankietowani proszeni byli                   

o określenie mocnych i słabych stron gminy w poszczególnych dziedzinach: 

� Infrastruktura ochrony środowiska 

� Infrastruktura techniczna 

� Sfera społeczna 

� Sfera gospodarcza 

� Przyroda, kultura, turystyka 
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Następnie badający prosili o wybranie najważniejszych mocnych słabych stron oraz 

wskazanie szans dla rozwoju gminy.  Wypełniający ankiety  wskazywali również cel 

strategiczny rozwoju gminy i główny kierunek działań do osiągnięcia wyznaczonego celu 

strategicznego.  

Ankiety były dostępne w urzędzie gminy, zostały dostarczone radnym gminy, 

przedstawicielom oświaty, lokalnym działaczom społecznych, a także przedsiębiorcom.  

Kolejnym etapem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020 była 

analiza otrzymanych ankiet. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1.  

 

333 ... 222    SSS ppp ooo ttt kkk aaa nnn iii eee    www aaa rrr sss zzz ttt aaa ttt ooo www eee    

Po dokonaniu analizy ankiet zorganizowano spotkanie warsztatowe, na które zostali 

zaproszeni radni gminy, lokalni działacze oraz pracownicy urzędu gminy. Spotkanie 

odbyło się 15 maja 2012roku.  

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA DNIA 15 maja 2012 r.  
 

 
CZĘŚĆ I - DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY RYBCZEWICE NA LATA 
2012-2020 

  
1. Przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy SWOT Gminy Rybczewice 

(słabe i  mocne strony, szanse i zagrożenia) - prezentacja multimedialna  

i dyskusja 

2. Analiza problemów i celów 

3. Określenie wizji rozwoju gminy 

4. Misja strategii 

5. Określenie priorytetów rozwoju gminy 

 

CZĘŚĆ II - DOTYCZĄCA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO 

1.    Parę słów o WPI 
 
� Funkcje WPI 

� Co powinno się znaleźć w WPI? 
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2.   Sprecyzowanie potrzeb inwestycyjnych - zbieranie formularzy inwestycyjnych 
 

3.   Propozycja kryteriów oceny potrzeb inwestycyjnych – system hierarchizacji 
inwestycji 

 

Po spotkaniu warsztatowym dokonano poprawek w analizie strategicznej Gminy Rybczewice.  

 

333 ... 333    PPP rrr aaa ccc eee    nnn aaa ddd    mmm eee rrr yyy ttt ooo rrr yyy ccc zzz nnn ąąą    ccc zzz ęęę śśś ccc iii ąąą    sss ttt rrr aaa ttt eee ggg iii iii    

 

Do opracowania merytorycznej części strategii wykorzystano materiały pomocnicze: 

• wytyczne i kierunki działania Rady i Wójta Gminy 

• podstawowe dane statystyczne, dane dostępne  na oficjalnej stronie urzędu 

statystycznego www.stat.gov.pl/bdr 

• dane uzyskane z wydziałów urzędu gminy 

• Strategia Rozwoju Województwa  Lubelskiego na lata 2006-2020 

• Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007-2020 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rybczewice, Załącznik do Uchwały nr XXIX/137/2006 z 10 października 2006 roku. 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rybczewice na 2007-
2013  

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rybczewice na lata 2004-2013 
• Materiały promocyjne gminy oraz wiele innych dokumentów. 

 
 

333 ... 444    OOO sss ttt aaa ttt nnn iii    eee ttt aaa ppp    kkk ooo nnn sss uuu lll ttt aaa ccc jjj iii       

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020 został przekazany do 

konsultacji Radzie Gminy dnia 1 czerwca 2012 roku. Po dokonaniu poprawek  

i modyfikacji oficjalny dokument został przyjęty   na sesji dnia  25 czerwca 2012 roku.  

 

4.  METODA  OPRACOWANIA 

Metodę opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020 określić 

należy jako ekspercko - partnerską, ponieważ koncepcja strategii powstała jako opracowanie 

eksperckie przy partnerskim udziale przedstawicieli Rady Gminy oraz pracowników urzędu, 

działaczy lokalnych. Podstawą tej koncepcji było przeprowadzenie badania ankietowego, 

spotkania warsztatowego wśród liczących się środowisk gminy i jej liderów, a także 

opracowane przez te środowiska potrzeb inwestycyjnych gminy. 
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CZĘŚĆ II. 
AKTUALNA SYTUACJA
OBSZARZE OBJĘTYM

 

1 .  POŁOŻENIE   I  WARUNKI

 

111 ... 111 ...    III nnn fff ooo rrr mmm aaa ccc jjj eee

Gmina Rybczewice obejmuje powierzchnię ś ż

w centralnej części województwa lubelskiego, w południowej częś

stanowiąc 21,13% jego powierzchni wzdłuż

Rybczewice od północy graniczy z gminą ś

Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny (powiat krasnostawski), od połud

Żółkiewka (powiat krasnostawski), od zachodu z gminą

Powierzchnia gminy wynosi 99 km

Gmina obejmuje 14 sołectw:

Pilaszkowice Drugie, Kolonia Izdebno,  Kolonia Stryjno

Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Zygmuntów, Wygnanowice, Felin, Choiny, 

Izdebno, Podizdebno. 

Gminę zamieszkuje 3950  mieszkań ęż

(47,3%) i 2080 kobiet (52,7%). Jest to

uprawa  zbóż, buraków cukrowych, czarnej porzeczki oraz sadownictwo. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane stanowią 228 ha, grunty leś ą

występują. Na terenie gminy istn

większość świadczy usługi handlowe i transportowe. 

W południowej części gminy wystę ą ą ś ę

Herbem gminy Rybczewice jest wizerunek przedstawiają

litery „R” oraz srebrną falę poniż ę

  

ZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  220011

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU 

WARUNKI  NATURALNE 

eee    ooo ggg óóó lll nnn eee    ooo    ggg mmm iii nnn iii eee    

Gmina Rybczewice obejmuje powierzchnię o wielkości 9904 ha. Jest położ

ęści województwa lubelskiego, w południowej części Powiatu 

ąc 21,13% jego powierzchni wzdłuż drogi wojewódzkiej Piaski - 

Rybczewice od północy graniczy z gminą Piaski (powiat świdnicki), od wschodu z gminami: 

Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny (powiat krasnostawski), od połud

Żółkiewka (powiat krasnostawski), od zachodu z gminą Krzczonów (powiat lubelski). 

Powierzchnia gminy wynosi 99 km2.  

Gmina obejmuje 14 sołectw: Bazar, Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, 

Pilaszkowice Drugie, Kolonia Izdebno,  Kolonia Stryjno, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, 

Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Zygmuntów, Wygnanowice, Felin, Choiny, 

ę zamieszkuje 3950  mieszkańców (stan na 15.11.2007 r.),  w tym 1870 męż

(47,3%) i 2080 kobiet (52,7%). Jest to gmina typowo rolnicza z dobrymi glebami. Dominuje 

ż, buraków cukrowych, czarnej porzeczki oraz sadownictwo. Grunty zabudowane 

ą 228 ha, grunty leśne obejmują 911 ha. Tereny przemysłowe nie 

ę ą. Na terenie gminy istnieje 106 podmiotów gospodarczych, wś

ę ść świadczy usługi handlowe i transportowe.  

ęści gminy występują liczne wąwozy i jary porośnię

Herbem gminy Rybczewice jest wizerunek przedstawiający 3 złote ryby w kształci

ą ę poniżej na błękitnym polu w wersjach: barwnej i czarno 
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SPODARCZA NA 

ę ści 9904 ha. Jest położona  

ęś ęści Powiatu Świdnickiego 

 Żółkiewka. Gmina 

ą świdnicki), od wschodu z gminami: 

Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny (powiat krasnostawski), od południa z gminą 

Ż ą Krzczonów (powiat lubelski). 

ęstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, 

, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, 

Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Zygmuntów, Wygnanowice, Felin, Choiny, 

ę ńców (stan na 15.11.2007 r.),  w tym 1870 mężczyzn 

gmina typowo rolnicza z dobrymi glebami. Dominuje 

ż, buraków cukrowych, czarnej porzeczki oraz sadownictwo. Grunty zabudowane 

ą ś ą 911 ha. Tereny przemysłowe nie 

ieje 106 podmiotów gospodarczych, wśród których 

ęś ę ą ą śnięte lasami.  

ący 3 złote ryby w kształcie 

ą ę ż ękitnym polu w wersjach: barwnej i czarno – białej. 
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111 ... 222 ...    HHH iii sss ttt ooo rrr iii aaa    

 Gmina Rybczewice istnieje od około 1860 roku. Na terenie gminy znajdują się 

miejscowości, które związane są z ważnymi postaciami  z historii Polski. Pilaszkowice w 

XVII wieku stanowiły własność króla Jana III Sobieskiego, a powstały poprzez zasiedlenie 

tych terenów jeńcami tatarskimi wziętymi do niewoli podczas wojen polsko- tureckich. 

Stryjno było własnością hetmana Stefana Czarneckiego, później rodziny Stryjeńskich. 

Rolniczy charakter gminy ma swoje wielowiekowe tradycje historyczne- sieć wiejskiego 

osadnictwa ciągnącego się wzdłuż doliny Giełczwi ukształtowała się jeszcze  

w średniowieczu. 

 

111 ... 333 ...    CCC eee ccc hhh yyy    kkk rrr aaa jjj ooo bbb rrr aaa zzz uuu    iii    www aaa lll ooo rrr yyy    śśś rrr ooo ddd ooo www iii sss kkk aaa    nnn aaa ttt uuu rrr aaa lll nnn eee ggg ooo    

Gmina Rybczewice położona jest w Makroregionie Wyżyny Lubelskiej, w obszarze 

mezoregionu Wyniosłości Giełczewskiej. Na Wyniosłości Giełczewskiej, po lewej stronie 

Wieprza, wyniosłości bezwzględne przekraczają nawet 300 m n.p.m. Wyniosłość 

Giełczewska jest najbardziej zwartą krajobrazowo i przyrodniczo częścią Wyżyny Lubelskiej 

i w sposób zasadniczy różni się od pozostałych mezoregionów. Uwarunkowania przyrodnicze 

Wyniosłości Giełczewskiej, a tym samym gminy Rybczewice wynikają z fizjonomii 

krajobrazu, tj. ukształtowania terenu, zasobów i walorów przyrodniczych. Na znacznej części 

Wyniosłości Giełczewskiej występują formy trzeciorzędowe. W strefie działu wodnego 

pomiędzy Wieprzem i Bystrzycą odnaleźć można resztki osadów mioceńskich. Sieć wodna 

ma tu układ promienisty, a doliny są przeważnie asymetryczne. Dominują mezozoiczne skały 

węglanowe wytworzone w wyniku sedymentacji morskiej w rozległych basenach, jakie były 

w górnej jurze i górnej kredzie, osady czwartorzędowe występujące wyłącznie w wąskiej 

dolinie rzeki Giełczew. W strefie przydolinnej od Pilaszkowic po Rybczewice występują 

lessy i utwory pylaste, lessopodobne. Głównym elementem rzeźby terenu są rozcięcia 

erozyjne, na które składają się doliny rzeczne, doliny denudacyjne i wąwozy. Teren gminy 

charakteryzuje się bardzo urozmaiconą, lessową rzeźbą, przeciętą głęboką doliną rzeki 

Giełczew, która zasila w wodę leżące przy niej stawy hodowlane rybne w Pilaszkowicach, 

Częstoborowicach oraz zalew w Rybczewicach.  

Prawie cały teren gminy został włączony w system obszarów chronionych województwa 

lubelskiego, które w znacznym stopniu odzwierciedlają walory ekologiczne terenu. 

Najwyższą kategorię na omawianym terenie ma park krajobrazowy, który dodatkowo jest 

elementem wojewódzkiego systemu ekologicznego. Następna grupa obiektów to obszary 

chronionego krajobrazu, należą one do kategorii ochrony wielkoobszarowej, spójnej 

—————————————————————————————————————————————————————————
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z systemem przyrodniczym Lubelszczyzny. W gminie Rybczewice ochroną zostało objęte 

4660 ha, co stanowi 60 % powierzchni ogólnej gminy. 

Gmina Rybczewice obejmuje część Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.               

Do gminy należy około 37,2 km2 obszaru Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. 

Krzczonowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 r. w celu ochrony typowych dla 

Wyniosłości Giełczewskiej krajobrazów i obejmuje około 45 % obszaru gminy Rybczewice. 

Występują tu wąwozy lessowe, rozległe doliny denudacyjne oraz zgrupowania kilkunastu 

ostańców denudacyjnych, wyniesionych w formie wzgórz o wysokości ok. 300 m n.p.m.  

Na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w obrębie gminy Rybczewice 

warto zobaczyć pięknie położony kościół w Częstoborowicach z końca XVIII w. oraz 

największe źródlisko Wyniosłości Giełczewskiej w Stryjnie o wydajności ok.120 l/s.                 

Nie można również przeoczyć najciekawszych wąwozów Krzczonowskiego Parku 

Krajobrazowego znajdujących się w okolicach Pilaszkowic i Rybczewic. Osiągają długość do 

1 km, a głębokość do 15 m. Pozostała część gminy, niemal w całości, obejmuje  otulina parku 

krajobrazowego.  

Na obszarze gminy występują następujące tereny atrakcyjne krajobrazowo: 

- dolina rzeki Giełczew, południowe krańce gminy znajdują się w strefie ochronnej 

Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Dolina rzeki Giełczew wraz z jej lewym 

dopływem, Radomirką łączy obszar gminy i Krzczonowski Park Krajobrazowy z 

Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym, a tym samym i dolinę Wieprza, która 

stanowi korytarz ekologiczny w systemie obszarów chronionych województwa 

lubelskiego. 

Ochroną prawną jako pomnik przyrody objęte są następujące drzewa: 

1. jesion wyniosły o obwodzie pnia 390 cm, rosnący w parku w Rybczewicach, 

2. dwa dęby o obwodzie pni 300 i 360 cm rosnące w parku w Rybczewicach, 

3. dąb i dwóch pniach o obwodzie 250 i 200 cm, rosnący w parku w Rybczewicach, 

4. trzy lipy drobnolistne o obwodach pni 441-518 cm, rosnące przy kościele                        

w Częstoborowicach. 

Wskazuje się jeszcze wiele obiektów przyrodniczych na terenie gminy do objęcia formą 

ochrony jako pomnik przyrody. Należą do nich: 

 

• aleję lipową Rybczewice- Pasów- Policzyzna  

• źródło w Stryjnie jako najbardziej wydajne na Wyniosłości Giełczewskiej. 

• stanowisko dokumentacyjne „Pilaszkowice” 
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• projektowany użytek ekologiczny „Częstoborowice” 

• projektowany użytek ekologiczny „Staw Rybczewice” 

• projektowany użytek ekologiczny „Pilaszkowice” 

• projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Stryjno” 

• strefa ochrony źródlowiskowej „Dębniak” 

• Zlewnia chroniona wód powierzchniowych górnej i środkowej Giełczwi 

• Ostaniec denudacyjny – wzgórze o wys. 280 m n.m.p. zbudowane z opoki. 

Gmina Rybczewice leży w całości w obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych ustanowionym dla ochrony kredowych wód podziemnych, narażonych na 

zanieczyszczenia powierzchniowe. 

Na obszarze gminy występuje 15 gatunków roślin rzadkich i chronionych siedlisk 

leśnych i zaroślowych, 3 gatunki roślin rzadkich siedlisk kserotermicznych, 4 gatunki roślin 

rzadkich siedlisk łąkowych i 3 gatunki roślin rzadkich i chronionych siedlisk wodnych. 

Największym walorem przyrodniczym gminy Rybczewice wydaje się być jednak jego 

potencjał „generalny”, rozumiany jako czyste, nieskażone, sprzyjające zdrowiu mieszkańców 

środowisko. 

 

O atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej gminy stanowi przede wszystkim żywa 

rzeźba i zróżnicowane formy występowania wód. Dolina rzeki Giełczew jest osią gminy i jej 

głównym akcentem krajobrazowym. Na terenie gminy występują trzy formy występowania 

wody na powierzchni. Są to rzeki, dwa zestawy stawów i liczne źródła.  Jeden zespół stawów 

występuje w Częstoborowicach w rozszerzeniu doliny rzeki Giełczew po obu jej stronach.  
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2.  SFERA  SPOŁECZNA  I  DEMOGRAFICZNA 

 

               222 ... 111 ...    SSS ttt rrr uuu kkk ttt uuu rrr aaa    lll uuu ddd nnn ooo śśś ccc iii    ggg mmm iii nnn yyy    RRR yyy bbb ccc zzz eee www iii ccc eee    

 

Na terenie gminy Rybczewice w 2006 r. zamieszkiwało 3901 osób, z czego 715 osób 

to dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym, 2 205 osób osiągnęło wiek produkcyjny              

w tym 1011 kobiet i 1194 mężczyzn oraz 981osoby w wieku poprodukcyjnym. Strukturę 

wiekową mieszkańców charakteryzuje wysoki procent osób w wieku produkcyjnym i niski 

procent osób w wieku przedprodukcyjnym, co może stanowić przesłankę o starzeniu się 

społeczności lokalnej wynikającej m.in. z malejącej dzietności rodzin oraz wydłużającego się 

średniego wieku życia. 

Ważnym elementem struktury ludnościowej jest wiek mieszkańców gminy i wzajemne 

proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Analiza struktury wieku ludności 

gminy wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczności gminnej. Udział ludności            

w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się 20,4 % w 2002 do 18,3 % w 2006 roku. 

Natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym zmniejszył się ale tylko nieznacznie          

z 25,5% w 2002 roku do 25,1% w 2006 roku.  

 

Tabela 1 Ludność wg wieku 
 

Jednostka terytorialna ogółem w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Rybczewice (2) 3 901 1 868 2 033 715 367 348 2 205 1 194 1 011 981 307 674 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2 Struktura ludno ści w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprod ukcyjnym w gminie  
Rybczewice w odniesieniu do Powiatu Świdnickiego (%) 
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Wykres 1 Ludność wg wieku 
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludno ść w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukc yjnym wg płci 
w roku 2006

w  w ieku przedprodukcyjnym mężczyźni
2006 [osoba]

w  w ieku przedprodukcyjnym kobiety 2006
[osoba]

w  w ieku produkcyjnym mężczyźni 2006
[osoba]

w  w ieku produkcyjnym kobiety 2006 [osoba]

w  w ieku poprodukcyjnym mężczyźni 2006
[osoba]

w  w ieku poprodukcyjnym kobiety 2006
[osoba]

Jednostka 
terytorialna  

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

200
2 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

[%]  [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Powiat 
świdnicki 

21,
7 20,9 20,2 19,7 19,3 62,6 63,2 63,6 63,7 63,8 15,7 15,9 16,2 16,5 16,9 

Rybczewice 
(2) 

20,
4 19,9 19,5 19,1 18,3 54,1 54,7 55,4 55,9 56,5 25,5 25,4 25,1 25,0 25,1 
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Tabela 3 Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprod ukcyjnym w gminie  
Rybczewice w odniesieniu do Powiatu Świdnickiego 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

Wykres 2 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku  

 

Udział ludno ści wg ekonomicznych grup wieku w latach 2002-2006

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym

Powiat świdnicki

Rybczewice (2)

Jednostka terytorialna 

w wieku przedprodukcyjnym 
ogółem 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Powiat Świdnicki 16 881 16 228 15 706 15 172 14 573 14 244 13 945 
Rybczewice (2) 862 861 848 810 778 755 715 
  w wieku produkcyjnym 
  ogółem 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Powiat Świdnicki 44 555 44 924 45 366 45 827 45 989 46 025 46 192 
Rybczewice (2) 2 225 2 241 2 252 2 232 2 217 2 211 2 205 
  w wieku poprodukcyjnym 
  ogółem 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Powiat Świdnicki 11 097 11 276 11 394 11 569 11 739 11 937 12 217 
Rybczewice (2) 1 115 1 085 1 062 1 035 1 004 990 981 
OGÓŁEM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  
Powiat świdnicki 72 533 72 428 72 466 72 568 72 301 72 206 72 354 
Rybczewice (2) 4 202 4 187 4 162 4 077 3 999 3 956 3 901 
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Struktur ę ludności gminy Rybczewice na tle innych gmin powiatu świdnickiego 
przedstawia tabela  

 
Tabela 4 Ogólna charakterystyka poszczególnych gmin (na dzień 31.12.2004 r.) 

Ludność 
W wieku 

WYSZCZE-
GÓLNIENIE  

Powierznia 
w km2 Ogółem W tym 

kobiety 
Na 1 
km2 Przed-

produkcyjnym  
Pro-

dukcyjnym 
Popro-

dukcyjnym 

Przyrost 
naturalny  

 

 
GMINY MIEJSKIE 

Świdnik 20,4 
(4,3 %) 

40048 20700 1968 7502 26764 5782 0,22 

 
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

Piaski 169,7 
(36,2%) 

10834 5596 64 2284 6443 2107 -5,46 

 
GMINY WIEJSKIE 

Mełgiew 95,6 
(20,4%) 

8195 4207 86 1872 4965 1358 -0,99 

Rybczewice 99,1 
(21,1%) 

3999 2087 40 778 2217 1004 -13,89 

Trawniki 84,2 
(18,0%) 

9225 4677 110 2137 5600 1488 -3,21 

 
 Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 
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Jednostka 
terytorialna 

ogółem 

stałe miejsce zameldowania 

stan na 31 XII 

ogółem mężczyźni kobiety 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 
[osob

a] 

Powiat świdnicki 72 765 72 678 72 658 72 614 72 529 72 476 72 613 35 266 35 201 35 168 35 149 35 108 35 057 35 036 37 499 37 477 37 490 37 465 37 421 37 419 37 577 

Rybczewice (2) 4 283 4 237 4 224 4 141 4 078 4 026 3 973 2 030 2 018 1 999 1 971 1 944 1 927 1 899 2 253 2 219 2 225 2 170 2 134 2 099 2 074 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
Tabela 5 Stan ludność wg miejsca zameldowania w latach 
 

Wykres 3 Ludność wg miejsca zameldowania 
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[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]
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Ludno ść wg miejsca zameldowania w latach 2000 -2006

Powiat Świdnicki

Rybczewice (2)
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Tabela 6 Liczba Ludności w sołectwach gminy Rybczewice w maju 2004 roku  
 
Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 

1 Rybczewice Pierwsze 389 374 

2 Rybczewice Drugie 548 487 

3 Częstoborowice 524 484 

4 Pilaszkowice Pierwsze 363 337 

5 Bazar 226 225 

6 Pilaszkowice Drugie 338 318 

7 Izdebno Kolonia 204 207 

8 Izdebno 288 267 

9 Zygmuntów 121 110 

10 Stryjno Pierwsze 319 299 

11 Stryjno Drugie 216 196 

12 Choiny 126 122 

13 Stryjno Kolonia 286 281 

14 Wygnanowice 265 270 

Ogółem 4213 3977 

Liczba ludności w sołectwach gminy Rybczewice, stan na 01.05.2004 r. oraz na 31.05.2007r., dane z Działu 
Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Rybczewice.  
 
 
Liczba mieszkańców w sołectwach gminy jest dość zróżnicowana. Najwięcej ludności 

zamieszkuje we wsi Rybczewice Drugie (487) i Częstoborowice (484) oraz Rybczewice 

Pierwsze (374) czyli w środkowej części gminy wzdłuż rzeki Giełczew. Skupiają one 34% 

liczby mieszkańców całej gminy, natomiast najsłabiej zaludnione tereny są oddalone od 

głównej osi gminy jaką jest rzeka Giełczew.  

 
Gmina Rybczewice należy do najsłabiej zaludnionych gmin w Powiecie Świdnickim. Średnia 

gęstość zaludnienia wynosi 39 osób/km2  jest to wartość niższa od średniej gęstości 

zaludnienia dla powiatu świdnickiego 154 osób/km2 oraz dla województwa lubelskiego  

86 osób/km2.              
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Tabela 7 Gęstość zaludnienia 
 

Jednostka terytorialna  
ludno ść na 1 km2 kobiety na 100 m ężczyzn 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
[osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  

Powiat świdnicki 155 155 154 154 154 106 106 106 107 107 
Rybczewice (2) 42 41 40 40 39 111 110 109 109 109 
Udział % 27,1 26,5 26,0 26,0 25,3 104,7 103,8 102,8 101,9 101,9 

 Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
 

222 ... 333    PPP rrr zzz yyy rrr ooo sss ttt    nnn aaa ttt uuu rrr aaa lll nnn yyy    

 

Prawidłowy, długotrwały rozwój gospodarczy gminy jest uwarunkowany poprzez  poprawny 

stosunek demograficzny oraz korzystne tendencje zachodzące w zjawiskach 

demograficznych. W gminie Rybczewice w okresie ostatnich dziesięciu lat notowany jest 

wzrost wskaźnika liczby urodzeń  w 2002 r. na 12,8 ‰ potem spadek w 2005 roku na 7,9‰           

i ponowny wzrost na 9,8‰ w 2006 roku. Mimo małego wzrostu wskaźnika urodzeń 

utrzymuje się w latach 1997-2006 na tym samym poziomie. Istotny wpływ na kształtowanie 

urodzeń odgrywa wiek kobiet. Wynika to również z różnicy aktywności rozrodczej                                      

w poszczególnych rocznikach, wiek kobiet rodzących dzieci ulega zmianie. Niewątpliwie też 

na tą sytuację ma wpływ sytuacja ekonomiczna ludności w gminie Rybczewice.  

 

 

Tabela 8 Wskaźnik urodzeń  i zgonów w gminie Rybczewice w odniesieniu do Powiatu Świdnickiego 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
    [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  
Gmina 
Rybczewice  

wska źnik 
urodze ń 10,0 8,0 7,8 7,7 9,7 12,8 8,5 8,8 7,9 9,8 

Powiat 
Świdnicki 

wskaźnik 
urodzeń 9,9 9,8 9,4 9,4 9,5 9,1 9,3 8,2 9,6 9,7 

Gmina 
Rybczewice  

wska źnik 
zgonów 17,1  15,9 17,0 18,2 17,9 14,7 18,6 22,8 16,6 17,9 

Powiat 
Świdnicki 

wskaźnik 
zgonów 10,0 9,6 9,8 9,3 9,5 9,1 9,4 10,2 10,2 9,5 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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Wykres 4 Wskaźnik urodzeń i zgonów 

 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

 

Przyrost naturalny w gminie Rybczewice utrzymuje się na ujemnym poziomie w stosunku do 

całego powiatu.  

Tabela 9 Przyrost naturalny 
 

 

 

 

 

 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

Wskaźnik urodze ń i zgonów w Gminie Rybczewice w latach 1997-2006

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

wskaźnik urodzeń

wskaźnik zgonów

Jednostka terytorialna 

przyrost naturalny na 1000 ludno ści 

2002 2003 2004 2005 2006 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Powiat świdnicki 0,1 -0,1 -2,0 -0,6 0,2 

Rybczewice (2) -1,9 -10,0 -13,9 -8,6 -8,0 
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Wykres 5 Przyrost naturalny 

 
 Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

222 ... 444 ...    MMM iii ggg rrr aaa ccc jjj eee    lll uuu ddd nnn ooo śśś ccc iii ...    

 

W  latach 1997 – 2006 w Gminie Rybczewice utrzymywało się ujemne saldo migracji 

szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabelka, migracje są zróżnicowane względem płci. 

Największą ruchliwością migracyjna cechują się ludzie młodzi  do lat 35, wśród tej ludności 

dominującą grupę stanowią kobiety z wykształceniem wyższym i średnim. Na ruchy 

migracyjne terenu gminy ma przede wszystkim niska dochodowość gospodarstw, brak pracy 

niski poziom i  dostępność usług. 

 

 

Tabela 10 Migracje  
 

Migracje na pobyt 
stały gminne wg płci 
migrantów 

ogółem 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  
Powiat świdnicki -79 9 161 -32 -68 0 -31 64 4 195 
Rybczewice (2) -33 -9 8 -28 -11 -5 -41 -6 -18 -21 
  mężczyźni 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  

-14,0 -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0

[osoba]
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Powiat świdnicki -28 -9 88 -15 -22 -3 -3 49 2 77 
Rybczewice (2) -11 -5 -4 -18 2 -5 -11 0 -5 -11 
  kobiety 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  
Powiat świdnicki -51 18 73 -17 -46 3 -28 15 2 118 
Rybczewice (2) -22 -4 12 -10 -13 0 -30 -6 -13 -10 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

222 ... 555    PPP ooo zzz iii ooo mmm    www yyy kkk sss zzz ttt aaa łłł ccc eee nnn iii aaa       

 

 

Najwyższy w Gminie Rybczewice odsetek osób stanowią osoby z podstawowym 

ukończonym wykształceniem 42% w porównaniu do powiatu ten wskaźnik wynosi 25% 

przyczyną takiego stanu rzeczy jest charakter rolniczy gminy. Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe stanowi 14,7 %, a średnie razem 14%, tylko znikomy procent ludności posiada 

wykształcenie wyższe to 2,3%, a średnia w powiecie 8,3%. Dane dotyczące poziomu 

wykształcenia pochodzą z 2002 roku zostały zebrane podczas spisu powszechnego 

ludności. 

Tabela 11Poziom wykształcenia w gminie 

WYKSZTAŁCENIE W 
% MĘŻCZYZNA  KOBIETA  

OGÓŁEM % 
GMINA 
RYBCZEWICE 

OGÓŁEM % 
POWIAT 
ŚWIDNICKI  

wyższe 0,8 1,5 2,3 8,3 

policealne 0,7 1,5 2,2 3,4 

średnie razem 6,4 7,6 14,0 26,8 

średnie ogólnokształcące 1,6 3,5 5,1 7,5 

średnie zawodowe 4,8 4,1 8,9 19,3 

zasadnicze zawodowe 9,3 5,4 14,7 18,1 
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podstawowe ukończone 19,6 22,5 42,0 25,1 

podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia 4,0 6,9 10,9 3,6 

100% 
Źródło: www.stat.gov.pl, Spis Powszechny z 2002 roku.   

 

 

222 ... 666    RRR yyy nnn eee kkk    ppp rrr aaa ccc yyy    

Liczba pracujących w gminie Rybczewice w 2004 r., wyłączając samozatrudnienie  

w rolnictwie wyniosła 172 osoby, z czego 68% stanowią kobiety. Liczba pracujących  

w usługach nierynkowych stanowi 78% a w usługach rynkowych 19% ogółu pracujących. 

 

Tabela 12Liczba pracujących  wg głównych dziedzin gospodarki w 2004 r.  
Wyszczególnienie Rybczewice 

Ogółem, w tym: 
  kobiety 

172 
117  

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo # 

Przemysł i budownictwo 3 

Usługi rynkowe 32 

Usługi nierynkowe 134 
Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy, Lublin 2005. 

Tabela 13 Sklepy, punkty sprzedaży, targowiska w 2003 r. 
 2003 

Sklepy: ogółem 
Liczba pracujących 

19 
35 

Punkty sprzedaży paliw 
Liczba pracujących 

1 
2 

Targowiska stałe lub sezonowe - 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r., 
www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
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222 ... 777 ... BBB eee zzz rrr ooo bbb ooo ccc iii eee    

Tabela 14 Dane dotyczące globalnie wielkości bezrobocia na terenie gminy Rybczewice. 
 
Lata Liczba  

bezrobotnych 
Bezrobotni 
zwolnieni z 
przycz. dot. 
zakł. pracy  

Uprawnieni 
do zasiłku  

Długotrwale 
bezrobotni  
(pow. 24 m.)  Ogółem W tym 

kobiety 
IV 
KWARTAŁ 
2001 

220 108 21 35 82 

IV 
KWARTAŁ 
2002 

242 121 20 33 98 

IV 
KWARTAŁ 
2003 

238 120 13 24 96 

IV 
KWARTAŁ 
2004 

219 109 6 18 82 

IV 
KWARTAŁ 
2005 

196 104 5 4 88 

IV 
KWARTAŁ 
2006 

179 89 3 16 82 

II 
KWARTAŁ 
2007 

152 79 3 10 71 

Źródło: www.wup.lublin.pl/statystyki 

 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec II kwartału 2007 r. – 152 osób 

– była niższa w odniesieniu do roku 2005 (196 osób) o 44. Spadek liczby bezrobotnych 

nastąpił prawie we wszystkich kategoriach branych pod uwagę. Zwiększyła się liczba osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku. 
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Wykres 6 Bezrobocie  
 

 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

WNIOSKI  DOTYCZ ĄCE STANU ZASOBÓW LUDZKICH W GMINIE 

RYBCZEWICE 

 

Analiza poszczególnych zjawisk demograficznych na przestrzeni ostatnich kilku lat 

wykazała pojawienie się procesów: 

� stały spadek liczby mieszkańców gminy, 

� ujemny przyrost naturalny w roku 2006 -8,0‰, 

�  znaczny niedobór  kobiet w grupie wiekowej najkorzystniejszej do prokreacji, 

� gęstość zaludnienia utrzymuje się  w miarę na niezmiennym poziomie 25,3 

osoby/km2 , 

� znaczący spadek bezrobocia z 220 osób w 2001 roku na 152 w II kwartale 

2007 roku. 

Warunkiem koniecznym do zahamowania niekorzystnych zjawisk demograficznych  

w Gminie Rybczewice będzie szybki wzrost gospodarczy i wykorzystanie potencjału gminy. 

 

Bezrobotni zarejestrowani w latach 2000-2006, Powia t Świdnicki
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3.SFERA  GOSPODARCZA

 

333 ... 111 ... DDD zzz iii aaa łłł aaa lll nnn ooo śśś ććć

iii nnn www eee sss ttt yyy ccc jjj eee

Na terenie Gminy Rybczewice nie ma przemysłu, ani duż ść

gospodarcza opiera się na małej przedsię ś żą

podmiotów gospodarki narodowej na dzień

w porównaniu z rokiem poprzednim ozna

W strukturze gospodarki gminy najwię ą ę ą

podmioty specjalizujące się w handlu i naprawach (37) a najmniej w transporcie, gospodarce 

magazynowej i łączności (3). Nie zarej

hotelarską. Strukturę gospodarki gminy wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalnoś

przedstawia wykres. Na obszarze gminy nie są ę ą

sekcji PKD: wg Rybactwo, Górnictwo, 

gaz, wodę, Hotele i restauracje, Gospodarstwa domowe zatrudniają

Organizacje i zespoły eksterytorialne. Zestawienie to nie uwzglę

w mikrofirmach zatrudniających poniż

gospodarstwach rolnych.  

Wykres 7 Struktura gospodarki wg wybranych sekcji PKD w 2005 r. w %

 Źródło: www.stat.gov.pl/bdr, 2007
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Rybczewice nie ma przemysłu, ani dużych firm. Działalność

ę na małej przedsiębiorczości należącej do osób fizycznych. Liczba 

podmiotów gospodarki narodowej na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 106, co 

w porównaniu z rokiem poprzednim oznaczało spadek o 4 % (4 podmioty gospodarcze). 

W strukturze gospodarki gminy największą liczbę podmiotów gospodarczych stanowią

ą ę w handlu i naprawach (37) a najmniej w transporcie, gospodarce 

ą ści (3). Nie zarejestrowano podmiotów prowadzą ść

ą ę gospodarki gminy wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalnoś

przedstawia wykres. Na obszarze gminy nie są zarejestrowane podmioty z nastę ą

sekcji PKD: wg Rybactwo, Górnictwo, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ą

ę, Hotele i restauracje, Gospodarstwa domowe zatrudniają

Organizacje i zespoły eksterytorialne. Zestawienie to nie uwzglę

w mikrofirmach zatrudniających poniżej 9 osób oraz zatrudnienia w indywidualnych 

Struktura gospodarki wg wybranych sekcji PKD w 2005 r. w % 

, 2007 
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ę ą ę podmiotów gospodarczych stanowią 

ą ę w handlu i naprawach (37) a najmniej w transporcie, gospodarce 

estrowano podmiotów prowadzących działalność 

ą ę gospodarki gminy wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

ą zarejestrowane podmioty z następujących 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

ę, Hotele i restauracje, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 

Organizacje i zespoły eksterytorialne. Zestawienie to nie uwzględnia zatrudnienia  

sób oraz zatrudnienia w indywidualnych 
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W ramach gospodarki gminy funkcjonują podmioty prywatne i publiczne. Podmioty 

publiczne w 2005 r. stanowiły 11 % a sektor podmiotów prywatnych 89 %. Liczba 

podmiotów należących do sektora publicznego wynosiła 12, z czego 10 stanowiły państwowe  

i samorządowe jednostki prawa budżetowego. Charakterystykę sektora publicznego  

z uwzględnieniem liczby podmiotów oraz udziału sektora publicznego w danej sekcji 

przedstawia tabela. Liczba podmiotów prywatnych w 2005 r. wyniosła 94. Na terenie gminy 

funkcjonuje 1 spółka handlowa, nie posiadająca udziałów kapitału zagranicznego,  

2 spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, organizacje społecznych razem 9 podmiotów. 

 

Tabela 15  Struktura sektora publicznego w 2005 r. 

SEKCJA LICZBA 
PODMIOTÓW 

UDZIAŁ SEKTORA 
PUBLICZNEGO 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 2 18% 

Edukacja  
7 100% 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
2 33% 

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 1 9% 

RAZEM 12 11% 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr, 2007 

Różnica w  liczbie podmiotów gospodarczych między 2004 a 2005 rokiem wynika ze 

zmniejszenia się liczby podmiotów gospodarczych w sekcji: handel i naprawy. W porównaniu 

z 2003 r. liczba podmiotów gospodarczych w 2005 r. zmniejszyła się aż o 33%, tj. o 35 

podmiotów gospodarczych (liczba podmiotów gospodarczych w 2003 r. wynosiła 144). 

Spadek ten dotyczył spadku liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

w następujących sekcjach: 

* rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo –  11 podmiotów 

* przetwórstwo przemysłowe – 2 podmioty 

* budownictwo – 1 podmiot 

* handel  i naprawy – 16 podmiotów 

* hotele i restauracje – 1 podmiot (na dzień 31.12.2005 r. nie ma tego typu podmiotów) 

* transport, gospodarka magazynowa i łączność – 1 podmiot 

* obsługa nieruchomości i obsługa firm – 2 podmioty 

* pośrednictwo finansowe – 1 podmiot 

* działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała –1 podmiot. 

Dodatnia zmiana nastąpiła tylko w sekcji edukacja, tzn. liczba podmiotów wzrosła o 1.  
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Tabela 16Podmioty gospodarki narodowej zarejestrow
 

Ogółem 
Sektor publiczny 

Sektor prywatny 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie 
www.stat.gov.pl/bdr, 2007 

W 2005 r. zarejestrowanych było 71 osób fizycznych prowadzą ść

gospodarczą. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta spadła o 6 % (4 osoby). 

Najwięcej osób prowadzi swoją

w transporcie, gospodarce magazynowej i łą ś

 
Wykres 8 Podmioty gospodarki narodowej 
r. 

 Źródło: Urząd Statystyczny 
Lublin, 2005 r., 
 

Tabela 17Osoby prowadzące działalność ą
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2005 71 4 

2004 75 5 
Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie 

Pośrednictwo 
finansowe

8%

Działalność 
usługowa 

komunalna, 
społeczna i 

indywidualna, 
pozostała

8%

Przetwórstwo 
przemysłowe

8%
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2003 
2003 2004
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12 

129 

Ź ąd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r.,

W 2005 r. zarejestrowanych było 71 osób fizycznych prowadzą ść

ą. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta spadła o 6 % (4 osoby). 

ęcej osób prowadzi swoją działalność w handlu i usługach, tj. 35, a najmniej 

transporcie, gospodarce magazynowej i łączności.  

Podmioty gospodarki narodowej – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Ź ąd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, 
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9 35 - 3 

8 39 - 2 
Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r.

Budownictwo
12%

Przetwórstwo 
przemysłowe

8%

Transport, 
gospodarka 

magazynowa i 
łączność

3%
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4 5 

5 5 
podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 

Handel i 
naprawy

61%

Transport, 
gospodarka 

magazynowa i 
ączność

3%
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Naturalne warunki rozwoju rolnictwa w Powiecie Świdnickim są dobre, dzięki dużemu 

udziałowi gleb o wysokich klasach bonitacyjnych (I – III klasa) w ogólnej powierzchni 
powiatu. Na terenie powiatu istnieją korzystne warunki dla rozwoju produkcji roślinnej. 
Dominują uprawy zbóż, roślin okopowych i strączkowych. W Kolonii Stryjno i Stryjnie duży 
udział stanowi produkcja sadownicza i uprawa czarnej porzeczki.  
 Dzięki dobrym glebom występującym na tym terenie oraz wypracowanej specjalizacji 
sadowniczej w produkcji rolnej, istnieje w Powiecie Świdnickim znaczny potencjał rozwoju 
rolnictwa. 
 
Powierzchnia użytków rolnych na przestrzeni lat 2000-2005 w gminie Rybczewice 
przedstawia się następująco: 
 
Tabela 18 Powierzchnia użytków rolnych w gminie 

Jednostka 
terytorialna 

powierzchnia u żytków rolnych 

ogółem w gospodarstwach 
indywidualnych 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 
37 

535 
37 

564 
37 

364 
37 

272 
37 

070 
37 

063 36 383 36 414 
Rybczewice (2) 8 120 8 120 8 117 7 815 8 117 8 117 7 795 7 796 
Udział % 21,6 21,6 21,7 21,0 21,9 21,9 21,4 21,4 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
 
Wykres 9 Użytkowanie gruntów w granicach administracyjnych gminy Rybczewice 

www.stat.gov.pl/bdr, 

Podział u żytków rolnych w Gminie Rybczewice

grunty orne ogółem 2005 [ha]

sady ogółem 2005 [ha]

łąki ogółem 2005 [ha]

pastwiska ogółem 2005 [ha]

Strona 29
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

Strona  29 z 118 
 

Tabela 19 Pastwiska 
 

www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 20 Grunty orne 
 

Jednostka 
terytorialna 

grunty orne 

ogółem w gospodarstwach 
indywidualnych 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 
33 

064 
32 

973 
32 

722 
32 

318 
32 

124 
32 

127 32 336 32 175 
Rybczewice (2) 7 178 7 178 7 175 6 614 6 875 6 875 6 917 6 918 
Udział w % 21,7 21,8 21,9 20,5 21,4 21,4 21,4 21,5 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 21 Sady 
 

Jednostka 
terytorialna 

sady 

ogółem w gospodarstwach 
indywidualnych 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 1 272 1 259 1 301 1 598 1 637 1 633 1 219 1 251 
Rybczewice (2) 587 587 587 846 887 887 584 584 
Udział w % 46,15 46,62 45,12 52,94 54,18 54,32 47,91 46,68 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 22 Łąki 

Jednostka 
terytorialna 

łąki 

ogółem 
w 

gospodarstwach 
indywidualnych 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 2 587 2 736 2 736 2 724 2 710 2 711 2 406 2 573 
Rybczewice (2) 165 165 165 165 165 165 156 156 
Udział w % 6,38 6,03 6,03 6,06 6,09 6,09 6,48 6,06 

www.stat.gov.pl/bdr, 
 
 
 
 

Jednostka terytorialna pastwiska 
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Tabela 23 Pozostałe grunty i nieużytki 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

w 
gospodarstwach 
indywidualnych  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 4 235 4 201 4 105 4 682 4 378 4 366 2 070 2 104 
Rybczewice (2) 818 818 573 875 573 573 443 443 
Udział w % 19,32 19,47 13,96 18,69 13,09 13,12 21,40 21,06 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 24 Powierzchnie gruntów leśnych wszystkich form własności  
 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 5 392,6 5 215,2 5 181,1 5 181,4 5 156,2 5 179,7 5 179,7 
Rybczewice (2) 1 134,7 922,9 922,9 922,9 911,4 921,2 921,2 
Udział w % 21,04 17,70 17,81 17,81 17,68 17,78 17,78 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 25 Powierzchnie leśne poza Skarbem Państwa 
 

Jednostka terytorialna 
lasy ogółem 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Powiat świdnicki 2 856,60 2 687,60 2 655,60 2 655,60 2 655,60 2 655,60 2 655,60 
Rybczewice (2) 847,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 
Udział w % 29,7 23,9 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
Tabela 26 GOSPODARSTWA W GMINIE RYBCZEWICE  

PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA 
  Gospodarstwa wg rodzaju 
    gospodarstwa rolne gosp.rol. 1 083 
    gospodarstwa indywidualne gosp.rol. 1 083 
    gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha użytków 
rolnych gosp.rol. 809 
  Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych u żytków rolnych 
    gospodarstwa rolne 
      ogółem gosp.rol. 1 083 
      do 1 ha włącznie gosp.rol. 274 

ogółem w gospodarstwach 
indywidualnych 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 
Powiat świdnicki 612 596 605 632 599 592 422 415 
Rybczewice (2) 190 190 190 190 190 190 138 138 
Udział w % 31,05 31,88 31,40 30,06 31,72 32,09 32,70 33,25 
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      powyżej 1 do mniej niż 2 ha gosp.rol. 89 
      od 2 do mniej niż 5 ha gosp.rol. 248 
      od 5 do mniej niż 7 ha gosp.rol. 123 
      od 7 do mniej niż 10 ha gosp.rol. 149 
      od 10 do mniej niż 15 ha gosp.rol. 110 
      od 15 do mniej niż 20 ha gosp.rol. 43 
      od 20 do mniej niż 50 ha gosp.rol. 42 
      od 50 do mniej niż 100 ha gosp.rol. 5 
      100 ha i więcej gosp.rol. 0 
    gospodarstwa indywidualne 
      ogółem gosp.rol. 1 083 
      do 1 ha włącznie gosp.rol. 274 
      powyżej 1 do mniej niż 2 ha gosp.rol. 89 
      od 2 do mniej niż 5 ha gosp.rol. 248 
      od 5 do mniej niż 7 ha gosp.rol. 123 
      od 7 do mniej niż 10 ha gosp.rol. 149 
      od 10 do mniej niż 15 ha gosp.rol. 110 
      od 15 do mniej niż 20 ha gosp.rol. 43 
      od 20 do mniej niż 50 ha gosp.rol. 42 
      od 50 do mniej niż 100 ha gosp.rol. 5 
      100 ha i więcej gosp.rol. 0 
Źródło: www.stat.gov.pl, Powszechny Spis Rolny 2002 rok 
 
  Gospodarstwa z upraw ą wg rodzaju i powierzchni 
zasiewów 
    rolnictwo ogółem 
      ogółem gosp.rol. 933 
      pszenica ozima gosp.rol. 649 
      pszenica jara gosp.rol. 210 
      żyto gosp.rol. 43 
      jęczmień ozimy gosp.rol. 49 
      jęczmień jary gosp.rol. 336 
      owies gosp.rol. 107 
      pszenżyto ozime gosp.rol. 29 
      pszenżyto jare gosp.rol. 32 
      mieszanki zbożowe ozime gosp.rol. 0 
      mieszanki zbożowe jare gosp.rol. 283 
      gryka, proso i inne zbożowe gosp.rol. 111 
      kukurydza na ziarno gosp.rol. 11 
      kukurydza na zielonkę gosp.rol. 4 
      strączkowe jadalne gosp.rol. 10 
      ziemniaki gosp.rol. 699 
      buraki cukrowe gosp.rol. 150 
      rzepak ozimy gosp.rol. 174 
      rzepak jary gosp.rol. 13 
      okopowe pastewne gosp.rol. 98 
      warzywa gruntowe gosp.rol. 668 
      truskawki gosp.rol. 209 
Źródło: www.stat.gov.pl, Powszechny Spis Rolny 2002 rok 
 
Tabela 27 Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów 
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  Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów 
    z działalności rolniczej gosp.dom. 400 
    z działalności rolniczej i pracy najemnej gosp.dom. 8 
    z pracy najemnej gosp.dom. 185 
    z pracy najemnej i działalności rolniczej gosp.dom. 22 
    z emerytury i renty gosp.dom. 303 
    z działalności pozarolniczej gosp.dom. 31 
    z niezarobkowych źródeł utrzymania gosp.dom. 22 
    gospodarstwa domowe pozostałe gosp.dom. 112 
Źródło: www.stat.gov.pl, Powszechny Spis Rolny 2002 rok 
 
Wykres 10 Gospodarstwa domowe 

 
www.stat.gov.pl/bdr, 
 
LEŚNICTWO 
 
Tabela 28 Dane dotyczące leśnictwa 
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Powierzchnia gruntów leśnych Lesistość  
w % ogółem w 

tym 
lasy 

z ogółem publiczne 
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Skarbu 
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Świdnik 324 315 299 299 299 - - 15,5 
Piaski 1798 1782 672 669 657 1 3 10,5 
Mełgiew 1475 1447 953 948 935 - 5 15,1 
Rybczewice 911 908 268 268 248 6 - 9,2 
Trawniki 649 646 317 317 302 11 - 7,7 
Powiat 
Świdnicki 

5156 5098 2508 2501 2440 18 8 10,9 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 

  

Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów

    z działalności rolniczej gosp.dom.

    z działalności rolniczej i pracy najemnej
gosp.dom.

    z pracy najemnej gosp.dom.

    z pracy najemnej i działalności rolniczej
gosp.dom.

    z emerytury i renty gosp.dom.

    z działalności pozarolniczej gosp.dom.

    z niezarobkowych źródeł utrzymania
gosp.dom.

    gospodarstwa domowe pozostałe
gosp.dom.
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Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymały konstytucyjną gwarancję 

udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochody 

budżetowe gminy dzieli się na własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. 

Dochody własne gminy są przekazywane gminom w całości i bezterminowo przy 

zapewnieniu pewnego stopnia swobody w ich ustalaniu ze względu na lokalną bazę 

ekonomiczną.  

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów 

własnych gminy zalicza się: 

1)  wpływy z podatków: 

a)  od nieruchomości, 

b)  rolnego, 

c)  leśnego, 

d)  od środków transportowych, 

e)  dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

f)  od posiadania psów, 

g)  od spadków i darowizn, 

h)  od czynności cywilnoprawnych; 

 2)  wpływy z opłat: 

a)  skarbowej, 

b)  targowej, 

c)  miejscowej, 

d)  administracyjnej, 

e)  eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)[3], 

f)  innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

3)  dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od 

gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek 

budżetowych; 

4)  dochody z majątku gminy; 

5)  spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 

6)  dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 
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7)  5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej; 

8)  odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej; 

9)  odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; 

10)  odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

11)  dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 

12)  inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

13)  Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z 

zastrzeżeniem art. 89. 

14) Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od 

podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. 

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Dotacje 

celowe stanowią środki przeznaczone na: 

− zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 

− zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień 

zawartych z organami administracji rządowej; 

− usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków 

powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych; 

− finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 

− realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, 

pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 

1)  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 

2)  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

3)  inne środki określone w odrębnych przepisach. 
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Gospodarka finansowa gminy obejmuje procesy gromadzenia i wydatkowania środków 

publicznych. Sprawna i efektywna realizacja polityki finansowej gminy wymaga stosowania 

zasad budżetowych. 

Gmina Rybczewice w 2006 r. osiągnęła dochody w wysokości 6 425 tys. złotych, co             

w porównaniu z 2005 r. stanowiło wzrost o 12% a w porównaniu z 2003 r. wzrost o 24%. 

Ponad połowę (50,5%) dochodów gminy stanowią subwencje (3 246 tys. złotych). Dochody 

własne stanowią 32,1% i wyniosły 2 061 tys. złotych w 2006 r. a dotacje (dotacje celowe              

z budżetu państwa, dotacje otrzymane z funduszy celowych, dotacje celowe otrzymane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) 17,4% i wyniosły  

1 118 tys. złotych. Struktura dochodów wg działów w 2006 r. przedstawiona jest w  tabeli. 

Tabela 29 Struktura dochodów gminy wg działów w 2006 r. 

Dział budżetu Kwota w tys. zł W % 
Różne rozliczenia 3246 50,52% 
Dochody od osób prawnych i fizycznych 1744 27,14% 
Pomoc społeczna 1111 17,29% 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 156 2,43% 
Administracja publiczna 81 1,26% 
Gospodarka mieszkaniowa 72 1,12% 
Rolnictwo i łowiectwo 11 0,17% 
Urzędy naczelne organów władzy państwowej 4 0,06% 
OGÓŁEM 6425 100 % 
Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r. 

Wydatki gminy Rybczewice w 2006 r. wyniosły 5 986 tys. złotych, co oznacza nadwyżkę 

dochodów o 439 tys. złotych. Wydatki bieżące wyniosły 95% (5 706 tys. złotych), wydatki 

majątkowe 2,7% (5 706 tys. złotych) a obsługa długu stanowiła 2,1 % wydatków ogółem (117 

tys. złotych). Struktura wydatków wg działów budżetu w kwotach i w procentach przedstawia 

tabela. 

 

Tabela 30 Wydatki gminy Rybczewice wg działów  w 2006 r. 

Dział budżetu Kwota w tys. zł  % 

Oświata i wychowanie 2741 45,79% 

Administracja publiczna 1270 21,22% 

Pomoc społeczna 1245 20,80% 

Obsługa długu publicznego 117 1,95% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 1,67% 

Transport i Łączność 81 1,35% 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Gospodarka mieszkaniowa 

Urzędy naczelne organów władzy pań

WYDATKI OGÓŁEM

Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r.

Wykres 11 Struktura dochodów własnych gminy Rybczewice w 2005 r.

 Źródło: www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
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Wykres 12 Struktura i wysokość dochodów gminy Rybczewice w 2003r. i 2005 r.

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
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Wykres 13 Struktura i wysokość wydatków gminy Rybczewice w 2003r. i 2005 r.

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 31 Dochody i wydatki budżetu gm

ROK 
Liczba mieszka ńców  

Dochody ogółem na 1 mieszkań
    Ogółem 
    Dochody własne 

Wydatki ogółem na 1 mieszka ń

Ogółem 

Na oświatę i wychowanie 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe inwestycyjne

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie 
www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
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Dochody i wydatki budżetu gminy Rybczewice na 1 mieszkańca w latach 2003, 2005
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Ź ąd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r.,
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Wykres 14 Wynik budżetu gminy Rybczewice w latach 1999 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie 
www.stat.gov.pl/bdr, 2007 
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4. INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA  GMINY 

444 ... 111 ... III nnn fff rrr aaa sss ttt rrr uuu kkk ttt uuu rrr aaa    ddd rrr ooo ggg ooo www aaa    

Podstawową sieć komunikacyjną Gminy Rybczewice tworzy jedna droga wojewódzka, 

drogi powiatowe i gminne. Na terenie gminy nie występują drogi krajowe ani nie przechodzi 

linia kolejowa. Łączna długość dróg w gminie wynosi 128 km. Przez teren gminy przebiega 

droga wojewódzka nr 837 Piaski – Żółkiewka – Zamość, biegnąca od Zamościa  

w kierunku północno - zachodnim. Przebiega przez powiaty zamojski, krasnostawski  

i świdnicki, a powiecie Świdnickim przez gminę Rybczewice i gminę Piaski. Nawierzchnia 

drogi wojewódzkiej jest utwardzona a jej długość na terenie gminy wynosi 14 km. 

W gminie Rybczewice występuje 11 dróg powiatowych i 60 dróg gminnych. Łączna 

długość dróg powiatowych wynosi 37,8 km, w tym drogi powiatowe o nawierzchni twardej 

stanowią 83 % a drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej 17% długości dróg powiatowych 

na terenie gminy. Charakterystykę dróg powiatowych na terenie gminy przedstawia tabela. 

Natomiast długość dróg gminnych wynosi ogółem 75 km, w tym drogi twarde stanowią 43 % 

(ulepszone stanowią 44% dróg twardych) a 57% dróg gminnych stanowią drogi o nawierzchni 

gruntowej (wzmocnione stanowią 59% dróg gruntowych). Drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych i leśnych mają łączną długość 115 km, które w 100% są drogami gruntowymi. 

Szczegółową charakterystykę poszczególnych dróg gminnych przedstawia tabela. 

Tabela 32 Długość dróg powiatowych na terenie gminy Rybczewice w km  
(stan na 31.12.2006 r.) 

Wyszczególnienie 
Drogi powiatowe 

twarde gruntowe 
OGÓŁEM 31,33 6,474 

 1. nr 2114 L Felin – Wygnanowice 4,137 - 

2. nr 2123 L Stryjno – Żuków – Krzczonów 3,870 - 

3. nr 2125 L Krzczonów- Rybczewice - 2,875 

4. nr 2128 L Pilaszkowice – Zygmuntów 4,653 - 

5. nr 2129 L Dąbie – Giełczew - 1,587 

6. nr 2130 L Chodyłówka – Pilaszkowice 4,100 - 

7. nr 2124 L Policzyzna – Pustelnik - 1,250 

8. nr 2126 L Częstoborowice – Orchowiec 5,750 - 

9. nr 2122 L Rybczewice – Karczew 3,170 - 

10. nr 2117 L Młodziejów – Klimusin – 
Stryjno 

2,800 0,762 

11. nr 2127 L Siedliska – Marysin - Izdebno 2,850 - 
Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Świdniku, Wydział Budownictwa i Infrastruktury  

– Referat Infrastruktury Drogowej, 2007 r. 
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Tabela 33 Długość dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Rybczewice w km  
(stan na 31.12.2006 r.) 
Wyszczególnienie Drogi gminne 

ogółem twarde gruntowe 
ulepszone nieulepszone wzmocnione naturalne 

Drogi gminne 75 14,2 18,0 25,1 17,7 
Drogi dojazdowe 
do gruntów 
rolnych i leśnych 

115 - - 115 

Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r. 

Tabela 34 Wykaz dróg gminnych oraz ich charakterystyka  
Lp. NAZWA DROGI  DŁUGOŚ

Ć DROGI CHARAKTERYSTYKA 

1 Nr 005750 Stryjno I-Choiny- 
Majdan Policki 

4,000 km Utwardzona płytami na odcinku 3,000 km. Początek 
drogi- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1123, 
koniec - granica gminy. Zabudowa rozproszona na 
odcinku 1,000 km. 

2 Nr 005751 Wygnanowice- 
Wola Gardzienicka 

0,700 km Nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. Początek drogi- 
skrzyżowanie z drogą woj. nr 837, koniec-granica 
gminy. Zabudowa rozproszona na odcinku 0,700 km.  

3 Nr 005752 Stryjno I- Wola 
Gardzienicka 

1,600 km Nawierzchnia gruntowo- żużlowa. Początek od drogi 
gminnej nr 005753, koniec- granica gminy. Zabudowa 
rozproszona na odcinku 1,600 km. 

4 Nr 005753 Stryjno I 0,500 km Nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. Początek od drogi 
wojewódzkiej nr 837, koniec- droga powiatowa nr 
1117. Zabudowa rozproszona na odcinku 0,200 km. 
Zabudowa rozproszona. 

5 Nr 005754 Kol. Stryjno- 
Rybczewice II 

3,500 km Nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. Początek od drogi 
woj. nr 837, koniec- droga woj. nr 837. 

6 Nr 005755 Kol. Stryjno 1,600 km Nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. Początek od drogi 
gminnej nr 2262005, koniec- droga gminna nr 
2262005. Zabudowa rozproszona. 

7 Nr 005755 Kol. Stryjno 0,600 km Nawierzchnia utwardzona. Początek od drogi gminnej 
nr 2262006, koniec- droga woj. nr 837. Brak 
zabudowy. 

8 Nr 005756 Kol. Stryjno- 
Stryjno I 

1,700 km Nawierzchnia żużlowo- gruntowa. Początek od drogi 
woj. nr 837, koniec- droga powiatowa nr 22766. 
Zabudowa rozproszona na odcinku 0,200 km. 

9 Nr 005758 Bujanica  1,200 km Nawierzchnia żużlowo- tłuczniowa. Początek od drogi 
powiatowej nr 22752, koniec-granica gminy. Zabudowa 
rozproszona na odcinku 1,000 km. 

10 Nr 005759 Rybczewice I- 
Kol. Pasów 

3,500 km Na odcinku 2,700 km stabilizacja cementowa, 
pozostałe odcinki- nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. 
Początek od drogi woj. nr 837, koniec- granica gminy. 
Zabudowa rozproszona na odcinku 2,000 km. 

11 Nr 005760 Rybczewice I 1,500 km Nawierzchnia żużlowa. Początek od drogi powiatowej 
nr 22763, koniec- droga gminna nr 2262036. 
Zabudowa rozproszona na odcinku 1,300 km. 

12 Nr 005761 Częstoborowice- 
Rybczewice I 

2,400 km Na odcinku 1,800 km płyty betonowe, pozostały 
odcinek nawierzchnia żużlowo- gruntowa. Początek- 
droga powiatowa nr 22763, koniec- droga gminna nr 
2262013. Zabudowa rozproszona w znacznej 
odległości od drogi. 

13 Nr 005762 Częstoborowice 1,000 km Nawierzchnia tłuczniowo- żużlowa. Początek- droga 
gminna nr 2262012, koniec- droga powiatowa nr 
22762. Zabudowa rozproszona na odcinku 0,700 km. 

14 Nr 005763 Częstoborowice- 2,400 km Nawierzchnia utwardzona płytami YOMB na odcinku 
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Kol. Częstoborowice 0,700 km, pozostały odcinek- nawierzchnia tłuczniowo- 
żużlowa i gruntowa. Początek od drogi woj. nr 837, 
koniec- las Częsty Bór. Zabudowa rozproszona na 
odcinku 2,400 km. 

15 Nr 005764 Pilaszkowice I- 
Zawodzie 

1,000 km Nawierzchnia utwardzana płytami YOMB na odcinku 
0,150 km, pozostały odcinek nawierzchnia tłuczniowo- 
żużlowa i gruntowa. Początek od drogi woj. nr 837, 
koniec- grunty wsi Pilaszkowice I. Zabudowa 
rozproszona na odcinku 0,500 km. 

16 Nr 005765 Częstoborowice- 
Bazar 

3,000 km Nawierzchnia utwardzana płytami YOMB na odcinku 
0,500 km, pozostały odcinek nawierzchnia tłuczniowo- 
żużlowa i gruntowa. Początek- droga gminna nr 
2262051, koniec- droga powiatowa nr 22755. 
Zabudowa rozproszona częściowo w znacznej 
odległości od drogi. 

17 Nr 005766 Podizdebno - 
Bąków 

2,400 km Nawierzchnia żużlowa. Początek od drogi powiatowej 
nr 22762, koniec- granica lasu Bąków. Zabudowa 
rozproszona na odcinku 1,4000 km. 

18 Nr 005767 Kol. Izdebno 1,500 km Nawierzchnia tłuczniowo- gruntowa. Początek drogi do 
granicy gminy, koniec- droga powiatowa nr 22762. 
Brak zabudowy. 

19 Nr 005768 Izdebno 1,600 km Nawierzchnia gruntowo- żużlowa. Początek- droga 
powiatowa nr 22768, koniec- droga gminy. Zabudowa 
rozproszona na odcinku 1,000 km. 

20 Nr 005769 Zygmuntów- 
Izdebno 

3,600 km Nawierzchnia stabilizowana cementem na odcinku 
1,500 m, pozostały odcinek- nawierzchnia gruntowa. 
Początek- droga powiatowa nr 1126, koniec- droga 
powiatowa nr 1128. Zabudowa rozproszona. 

21 Nr 005770 Zygmuntów- 
Zalesie 

1,250 m Nawierzchnia gruntowo- żużlowa. Początek- droga 
gminna 005801, koniec- droga gminna nr 005771. 
Zabudowa rozproszona. 

22 Nr 005771 Zygmuntów- 
Antoniówka 

2,000 m Nawierzchnia gruntowa, utwardzona płytami YOMB, 
stabilizowana cementem. Początek od drogi gminnej nr 
005769, koniec- granica gminy 

23 Nr 005772 Pilaszkowice I- 
Zygmuntów 

2,000 m Nawierzchnia utwardzana płytami YOMB oraz 
gruntowo- tłuczniowa. Zabudowa zwarta na odcinku 
0,500 km, pozostała rozproszona 

24 Nr 005773 1,000 m Nawierzchnia utwardzana płytami YOMB  oraz 
tłuczniowa i żużlowa. Początek od drogi woj. nr 837, 
koniec - droga gminna nr 005774. Zabudowa 
rozproszona w znacznej odległości. 

25 Nr 005774 3,500 m Nawierzchnia utwardzana płytami YOMB oraz 
tłuczniowo- gruntowa. Początek od drogi woj. nr 837, 
koniec- droga powiatowa nr 1128. 

26 Nr 005775 Bazar- 
Pilaszkowice II- Popów 

1,500 m Nawierzchnia żużlowa oraz gruntowa. Początek od 
drogi powiatowej nr 1130, koniec- droga woj. nr 837. 
Zabudowa zwarta na odcinku 0,500 km. 

27 Nr 005776 Kol. 
Wygnanowice- Bujanica 

3,500 m Nawierzchnia gruntowa. Początek od drogi gminnej nr 
005758, koniec-droga powiatowa nr 1114. Brak 
zabudowy. 

28 Nr 005777 Stryjno I 2,000 m Nawierzchnia gruntowa. Początek od drogi powiatowej 
nr 1123, koniec- droga gminna nr 005750. Brak 
zabudowy. 

29 Nr 005778 Stryjno I  1,250 m Nawierzchnia gruntowa. Początek od drogi gminnej nr 
005776, koniec- droga gminna 005780. Brak 
zabudowy. 

30 Nr 005779 L Stryjno II – dr. gm. 005776 L 

31 Nr 005780 L Stryjno II – dr. gm. 005758 L – dr. gm. 005778 L 
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32 Nr 005781 L Wygnanowice – Kol. Anusin 

33 Nr 005782 L Stryjno I – Dębniak 

34 Nr 005783 L Stryjno I – Kol. Anusin 

35 Nr 005784 L Kol. Stryjno - dr. gm. 005758 L 

36 Nr 005785 L Rybczewice I - dr. gm. 005786 L 

37 Nr 005786 L Rybczewice I – Siedliska – dr. pow. 2124 L 

38 Nr 005787 L Kol. Stryjno – Kol. Pasów 

39 Nr 005788 L Rybczewice II -  dr. gm. 005787 L 

40 Nr 005789 L Rybczewice II -  dr. gm. 005759 L – dr. woj. 837 

41 Nr 005790 L dr. gm. 005759 L – gm. Krzczonów 

42 Nr 005791 L Rybczewice II -  dr. gm. 005793 L 

43 Nr 005792 L Rybczewice II -  dr. gm. 005793 L 

44 Nr 005793 L Rybczewice II -  dr. pow. 2124 L 

45 Nr 005794 L Rybczewice II -  dr. gm. 005796 L 

46 Nr 005795 L Karczew -  dr. gm. 005796 L 

47 Nr 005796 L Karczew – Kol. Bąków 

48 Nr 005797 L dr. gm. 006794 L - Podizdebno 

49 Nr 005798 L Częstoborowice – Podizdebno 

50 Nr 005799 L Kol. Izdebno – Izdebno 

51 Nr 005800 L  Pilaszkowice I – Izdebno – dr. gm. 005769 L 

52 Nr 005801 L Zygmuntów – dr. gm. Gorzków (Orchowiec) 

53 Nr 005802 L we wsi Trzcianka 

54 Nr 005803 L Pilaszkowice II - Trzcianka 

55 Nr 005804 L Pilaszkowice II – Pilaszkowice Łączki 

56 Nr 005805 L Pilaszkowice II – dr. gm. 005806 L 

57 Nr 005806 L Bazar – Kol. Pilaszkowice – Krzczonów III – dr. pow. 2272 L 

58 Nr 005807 L Chodyłówka – Pilaszkowice II 

59 Nr 005808 L Kol. Częstoborowice – Bazar 

60 Nr 005809 L Częstoborowice – dr. gm. 005808 L – dr. gm. 005763 L 

Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r. 

Na terenie gminy znajduje się 5 obiektów mostowych o łącznej długości 50 m  

 i o powierzchni 250 m2. Stan techniczny tych obiektów  jest niepokojący, wykazuje bowiem 

uszkodzenia, których brak naprawy powoduje skrócenia okresu bezpiecznej eksploatacji.  

W ramach zadań przewidzianych do realizacji w ramach Wieloletniego Programu  

Inwestycyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2015 z zakresu infrastruktury 
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drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 planowana jest sukcesywnie do wykonania 

w latach 2008-2013. 

 

444 ... 222 ...    III nnn fff rrr aaa sss ttt rrr uuu kkk ttt uuu rrr aaa    ooo ccc hhh rrr ooo nnn yyy    śśś rrr ooo ddd ooo www iii sss kkk aaa       

Gmina Rybczewice odznacza się czystym środowiskiem i w niewielkim stopniu 

przekształconym krajobrazem. 40 %  powierzchni gminy objęta jest ochroną w formie 

rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, otulin. Na terenie 

gminy nie istnieją obiekty uciążliwe dla środowiska. 

Gmina nie ponosi żadnych wydatków na ochronę środowiska, natomiast wydatki na 

gospodarkę wodną w 2004 r. wyniosły 85 tys. zł.   

 

Tabela 35 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
(w tys. zł) w gminie Rybczewice w 2004 r. 
Wydatki na ochronę środowiska ogółem - 

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 
Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 
Wydatki na gospodarkę odpadami, ochronę i przywrócenie wartości 
użytkowej gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych 

 
- 

Wydatki na gospodarkę wodną ogółem 85,0 
 W tym wydatki na ujęcia i doprowadzenia wody 85,0 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 

Zanieczyszczenie powietrza  

Niewielka emisja zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Rybczewice związana jest           

z  emisją spalin samochodowych oraz działalnością rolniczą. Emisja spalin samochodowych 

jest stosunkowo niska ze względu na niewystępowanie dróg o dużym nasileniu ruchu. Jedyną 

drogą o średnim natężeniu ruchu jest droga wojewódzka nr 837 Piaski – Żółkiewka – Zamość. 

Nie odnotowuje się natomiast żadnych uciążliwych emisji zanieczyszczeń środowiska ze 

względu na brak na terenie gminy przemysłu. Z uwagi na specyfikę gminy związaną z małą 

emisją zanieczyszczeń nie przeprowadzono badań w tym zakresie, dlatego nie można posilić 

się danym liczbowymi. Równocześnie jakość powietrza należy ocenić jako bardzo dobrą. 

Pogorszenie jakości powietrza następuje w okresach zimowych w czasie pracy 

przydomowych kotłowni, jednak stan ma charakter przejściowy i dotyczy tylko zabudowy 

zagrodowej. 

Odpady komunalne 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i nagromadzonych w 2005 r. wyniosła 112,8 

tys. ton, w tym z gospodarstw domowych 109,4 tys. ton,  z czego 100% odpadów zostało 

zdeponowanych na składowiskach. 
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Na terenie gminy brak jest składowisk i przetwórni odpadów. Zbiórka odpadów odbywa 

się za pomocą pojemników 1,1 m³, kontenerów 7,0 m³ (bez segregacji), oraz pojemników            

i kontenerów ogólnodostępnych do selektywnej segregacji 2,5 m³ odpadów (szkło, papier, 

tworzywa). W  2006 r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zebrano 6,6 ton 

odpadów, z czego 0,8 stanowił papier i tektura, 5,4 szkło a 0,4 tworzywa sztuczne. W ramach 

selektywnej zbiórki odpadów nie zostały objęte budynki mieszkalne. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych związane są przede wszystkim  

z gospodarką rolną i gospodarką komunalną obszarów, przez które przepływają.  

 

444 ... 333 ...    SSS iii eee ććć    kkk aaa nnn aaa lll iii zzz aaa ccc yyy jjj nnn aaa    iii    www ooo ddd ooo ccc iii ąąą ggg ooo www aaa    

 
W 2006 roku długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosiła 76,1 

km, z czego połączenia do budynków mieszkalnych stanowi 56,6 % (43,1 km). 

 

Tabela 36 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI LICZBA 
PRZYŁĄCZY (SZT.) 

DŁUGOŚĆ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ (KM) UJĘCIE WODY 

Izdebno 94 3,8 Izdebno 
Kol. Izdebno 68 2 

Wygnanowice 58 4,6 

Rybczewice 

Stryjno Pierwsze 60 5,9 

Stryjno Drugie 57 4 

Rybczewice Pierwsze 89 8,4 

Rybczewice Drugie 133 9,9 

Felin 33 3,9 

Choiny 12 1,6 

Kol. Stryjno 80 5,2 

Częstoborowice 65 

8,5 Częstoborowice 65 

Pilaszkowice - Bazar  Bazar 81 9,6 

Pilaszkowice Pierwsze 98 4,6 

Pilaszkowice Drugie 77 4,1 

RAZEM 1070 76,1   
Źródło: Urząd Gminy Rybczewice,  
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Ilość przyłączy prowadzących do budynków i gospodarstw wyniosła 1070 , w tym do 

indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha 1010, co stanowi 94%. Sieć wodociągowa 

w gminie jest obsługiwana przez 3 ujęcia wody o charakterze komunalnym, do których 

należy: 

1. Ujęcie Rybczewice obsługuje największą liczbę przyłączy (587 przyłączy). Korzysta  

z niego 1760 mieszkańców. Długość sieci wodociągowej obsługiwane przez to ujęcie 

wynosi 74,2 km. 

2. Ujęcie Pilaszkowice obsługuje 321 przyłączy, charakteryzujące się przekroczeniem 

zawartości żelaza. Korzysta z niego 1100 mieszkańców. Długość sieci wodociągowej 

obsługiwane przez to ujęcie wynosi 35,4  km. 

3. Ujęcie Izdebno obsługuje 162 przyłączy. Korzysta z niego 510 mieszkańców. Długość 

sieci wodociągowej obsługiwane przez to ujęcie wynosi 10,8 km. 

Łącznie z sieci wodociągowej na koniec 2006 r. korzystało 3370 mieszkańców gminy, 

co stanowiło 84 % ogółu mieszkańców. 

 
Tabela 37 Zużycie wody w gminie Rybczewice w 2006 r. 
Zużycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych: 
- w dm³ 
- na 1 mieszkańca w m³ (w 2004 r.) 

 
 

65,1 
15,1 

Zużycie wody na cele produkcyjne w dam³ 7,5 
Zużycie wody ogółem w dam³ 75,1 
  
Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r. 

 
Tabela 38 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w dm3/rok w 2005 r. 

Ogółem 75,2 
Przemysł 0 
Rolnictwo i leśnictwo 0 
Eksploatacja sieci wodociągowej 75,2 
Gospodarstwa domowe 63,2 
Źródło: Urząd Gminy Rybczewice, 2007 r. 

 

Brakuje natomiast sieci kanalizacyjnej w gminie we wszystkich miejscowościach za 

wyjątkiem lokalnej kanalizacji przy obiektach publicznych. Na terenie gminy nie ma żadnych 

oczyszczalni ścieków, ani komunalnych ani przemysłowych. Występuje jedna biologiczna 

oczyszczalnia ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach. Gospodarka 

ściekowa na terenie gminy prowadzona jest za pomocą zbiorników bezodpływowych, których 
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szczelność najprawdopodobniej jest niewystarczająca. Ścieki pochodzą z zabudowań 

mieszkalnych nieskanalizowanych oraz pól uprawnych. Ścieki odprowadzane są do 

zbiorników bezodpływowych, z których w części przenikają do wód powierzchniowych               

i podziemnych. 

Istnieje więc głęboka nierównowaga w zakresie uzbrojenia terenu w urządzenia 

wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak w całym województwie.  

 

444 ... 444 ...    SSS iii eee ććć    ggg aaa zzz ooo www aaa    

Brak gazu przewodowego – nie przebiegają przez teren gminy i w jej okolicach żadne 

sieci gazu przewodowego. 

 

444 ... 555 ...    SSS iii eee ććć    eee nnn eee rrr ggg eee ttt yyy ccc zzz nnn aaa    

Sytuacja zaopatrzenia energetycznego jest typowa dla województwa lubelskiego. Nie ma 

potrzeby poważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych uzupełniających sieć 

elektroenergetyczną.  Na terenach gminy istnieje potrzeba etapowej modernizacji sieci NN.  

Gmina Rybczewice nie ma źródeł zbiorczego zaopatrzenia w energię cieplną. Występują 

tylko lokalne kotłownie o większej mocy zaopatrujące w ciepło budynki oświatowe, 

administracyjne, handlowe. Istnieje potrzeba pełnej modernizacji wraz z przebudową sieci 

energetycznej NN wraz ze stacjami trafo (na niewielkim obszarze przeprowadzono 

modernizację sieci). 

Na terenie gminy dotychczas nie podjęto poważniejszych inicjatyw związanych  
z upowszechnianiem niekonwencjonalnych źródeł energii. 
 
 

444 ... 666 ...    ZZZ aaa sss ooo bbb yyy    mmm iii eee sss zzz kkk aaa nnn iii ooo www eee       

 W Rybczewicach dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. W 2004 roku 

użytkowane były 1453 mieszkania w tym 4720 izby. Powierzchnia użytkowa mieszkań 

wyniosła 111,0 tys. m². Przeciętna liczba izb w mieszkaniu wyniosła 3,25. Przeciętnie na 

jedno mieszkanie przypadało 2,75 mieszkańców, zaś na jedną izbę0,85. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 76,4 m² natomiast przeciętna 

powierzchnia użytkowa na jedną osobę liczyła 27,8 m². 
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Tabela 39Zasoby mieszkaniowe w 2004 r. 
Mieszkania 1453 
Izby  4720 
Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m² 111,0 
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,25 
Przeciętna liczba osób: na 1 mieszkanie 
                                      na 1 izbę 

2,75 
0,85 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m²:  
                                        1 mieszkania 
                                        na 1 osobę 

 
76,4 
27,8 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 

 W 2004 roku w Rybczewicach oddano do użytku 3 mieszkania w tym 11 izb. 

Powierzchnia użytkowa mieszkań liczyła 327 m², zaś powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania wyniosła 109,0 m². 

 

Tabela 40Mieszkania oddane do użytku w 2004 r.  
Ogółem w tym w budynkach indywidualnych 

mieszk
ania 

izby powierzchnia użytkowa w 
m² 

miesz
kania 

izby powierzchnia użytkowa w 
m² 

Mieszkań przeciętna 1 
mieszkania 

mieszkań przeciętna 1 
mieszkania 

3 11 327 109,0 3 11 327 109,0 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie - podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 
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5. INFRASTRUKTURA  SPOLECZNA 

 

555 ... 111 ...    III nnn fff rrr aaa sss ttt rrr uuu kkk ttt uuu rrr aaa    eee ddd uuu kkk aaa ccc yyy jjj nnn aaa    

 
Na terenie gminy Rybczewice funkcjonuje szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne oraz 

ponadgimnazjalne. Nie występują tutaj placówki przedszkolne, natomiast nauczanie  

w klasach „0” odbywa się w szkołach podstawowych. Szkoły znajdujące się w gminie to: 

− Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 

− Gimnazjum w Rybczewicach 

− Szkoła Podstawowa w Rybczewicach 

− Szkoła Podstawowa w Stryjnie  

− Szkoła Podstawowa Pilaszkowicach 

 

 

Zaplecze sportowo-rekreacyjne szkół plasuje się na bardzo niskim poziomie, żadna ze 

szkół nie posiada sali gimnastycznej oraz nie spełnia aktualnych wymogów technicznych                 

i funkcjonalnych w zakresie placówek oświatowych. 

 

Tabela 41 Edukacja w gminie Rybczewice, szkoły podstawowe 
 

Jednostka terytorialna 

szkoły podstawowe 
uczniowie absolwenci 

ogółem ogółem 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 
Powiat świdnicki 5 020 4 847 4 606 4 458 970 927 899 811 
Rybczewice (2) 278 274 249 232 46 46 50 42 
Udział w % 5,54 5,65 5,41 5,20 4,74 4,96 5,56 5,18 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
 
Tabela 42 Edukacja w gminie Rybczewice, gimnazja 
 

Jednostka terytorialna 

gimnazja 
uczniowie absolwenci 

ogółem ogółem 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 
Powiat świdnicki 3 045 2 936 2 835 2 661 1 005 1 046 977 976 
Rybczewice (2) 134 124 125 125 42 50 42 38 
Udział  w % 4,4 4,2 4,4 4,7 4,2 4,8 4,3 3,9 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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Tabela 43 Edukacja w gminie Rybczewice, licea ogólnokształcące 
 

Jednostka terytorialna 

licea ogólnokształc ące ponadgimnazjalne dla 
młodzie ży bez szkół specjalnych 

ogółem 
ogółem 

2002 2003 2004 2005 2006 
[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Powiat świdnicki 5 5 5 5 5 
Rybczewice (2) 1 1 1 1 1 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 44 Współczynnik skolaryzacji1 w Gminie Rybczewice 
 
 
 

Jednostka terytorialna 

współczynnik skolaryzacji brutto 
szkoły podstawowe gimnazja 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Powiat świdnicki 98,80 99,50 98,50 98,28 99,10 99,00 99,20 98,01 
Rybczewice (2) 95,50 98,20 98,00 95,08 84,30 82,10 82,20 85,62 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

                                                 
1 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 
danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku 
określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
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Tabela 45 Baza oświatowa szkół podstawowych na terenie gminy 
 

Jednostka 
terytorialna 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzie ży bez specjalnych 

ogółem pomieszczenia szkolne oddziały w szkołach nauczyciele 
pełnozatrudnieni 

ogółem ogółem ogółem ogółem 
20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 

[o
b.]  

[o
b.]  

[o
b.]  

[o
b.]  

[o
b.]  

[o
b.]  

[o
b.]  

[po
m.] 

[po
m.] 

[po
m.] 

[po
m.] 

[po
m.] 

[po
m.] 

[po
m.] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[oddz
iał] 

[osob
a] 

[osob
a] 

[osob
a] 

Powiat 
Świdnicki 29 26 26 25 25 24 24 300 271 272 274 270 264 264 271 259 256 248 243 229 229 391 369 423 
Rybczewice (2) 4 4 4 4 4 4 4 28 27 26 27 29 27 27 24 22 24 24 24 23 23 29 22 27 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
Tabela 46  Baza oświatowa szkół gimnazjalnych na terenie gminy 
 
 

Jednostka 
terytorialna  

gimnazja dla dzieci i młodzie ży bez specjalnych 

ogółem pomieszczenia szkolne oddziały w szkołach 

ogółem ogółem ogółem 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
[ob.]  [ob.]  [ob.]  [ob.]  [ob.]  [ob.]  [ob.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]

Powiat 
świdnicki 8 8 8 9 9 9 9 84 111 112 112 117 118 116 84 126 122 115 111 108 
Rybczewice 
(2) 1 1 1 1 1 1 1 5 7 7 7 8 7 7 4 6 6 6 6 6 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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Tabela 47 Baza oświatowa szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
 
 
 
Tabela 48 Komputeryzacja w szkołach na terenie gminy i powiatu 
 
 
 
 

Jednostka 
terytorialna 

komputery w szkole pracownie komputerowe komputery podł ączone 
do Internetu 

ogółem ogółem ogółem 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
[szt]  [szt] [szt]  [szt]  [izba]  [izba]  [izba]  [izba]  [szt] [szt] [szt]  [szt]  

Powiat świdnicki 473 553 542 667 34 35 36 36 353 400 438 503 
Rybczewice (2) 41 57 54 54 5 5 5 5 36 40 41 40 
Udział w % 8,67 10,31 9,96 8,10 14,71 14,29 13,89 13,89 10,20 10,00 9,36 7,95 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
LICEA OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIE ŻY BEZ SPECJALNYCH 

 
 

  
  
  

pomieszczenia szkolne sale lekcyjne 
ogółem ogółem 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [pom.]  [izba] [izba] [izba] [izba] [izba] 
Powiat Świdnicki 58 39 60 62 66 37 22 38 39 40 
Rybczewice (2) 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

  
  
  

sale gimnastyczne oddziały w szkołach 
ogółem ogółem 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
  [sala]  [sala]  [sala] [sala] [sala] [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  [oddział]  
Powiat Świdnicki 3 2 3 3 3 15 29 42 40 39 
Rybczewice (2) 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 
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555 ... 222 ...    III nnn fff rrr aaa sss ttt rrr uuu kkk ttt uuu rrr aaa    sss ppp ooo rrr ttt ooo www aaa       

 
Sport w gminie Rybczewice jest nieodzownym elementem życia wielu  mieszkańców.  

Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować              

i wspierać.  

 

    Na terenie gminy działa: 

� jeden klub sportowy - Gminny Ludowy Klub Sportowy ”Victoria”- jest 

stowarzyszeniem, którego działalność w szczególności polega na 

propagowaniu wśród społeczeństwa piłki  nożnej. Stowarzyszenie jest 

tworzone przez młodych ludzi angażujących się w życie gminy, którzy 

organizują festyny i zawody sportowe, m.in. rozgrywki  amatorskiej ligi 

piłki nożnej. 

� Uczniowski Klub Sportowy „Szpak” Rybczewice, zajmujący się 

dyscyplinami: piłka ręczna, tenis stołowy, gromadzi prawie 40 członków, 

� Ponadto w  większości wsi sołeckich znajdują się świetlice wiejskie      

i remizy, które proponują różne formy aktywności sportowej, lecz nie mają 

formy organizacyjnej, 

 

Działalność sportowa i rekreacyjna w gminie Rybczewice opiera się  również na współpracy 

ze szkołami oraz na działalności sportowej młodzieży i osób dorosłych. 

Sport w gminie realizują wszystkie placówki oświatowe. Dużym problemem dla gminy jest 

brak zaplecza sportowo rekreacyjnego zwłaszcza w okresach kiedy nie ma możliwości 

uczestnictwa w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu.  

 

555 ... 333 ...       KKK uuu lll ttt uuu rrr aaa    

 
Najważniejszymi zadaniami gminy w sferze kultury jest rozwijanie inicjatyw 

społecznych, podtrzymywanie tradycji kulturowych, dbanie o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego.  Gmina nie posiada ośrodka kulturalnego, jego zadania spełnia Gminna 

Biblioteka Publiczna, a warunki lokalowe zapewniają remizy strażackie.   Na terenie Gminy 

Rybczewice występują liczne zabytki architektury. Ponadto Gmina jest organizatorem 

licznych imprez kulturalnych i sportowych, m.in. „Dni Rybczewic”, „Święta kwitnących 

sadów”, „Dożynek gminnych”, a także pikniki rodzinne. 
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5.3.1. Dziedzictwo Kulturowe 

Pierwsze wzmianki dotyczące Rybczewic datuje się na XV w. Gmina Rybczewice 

istnieje od 1860 r. Na terenie gminy znajdują się miejscowości związane z ważnymi 

osobistościami z historii Polski. Pilaszkowice, w XVII wieku własność Jana III Sobieskiego, 

powstały przez zasiedlenie tych terenów jeńcami tatarskimi, wziętymi do niewoli podczas 

wojen polsko – tureckich. Stryjno było niegdyś własnością hetmana Stefana Czarnieckiego, 

później rodziny Stryjeńskich. Po obu stronach czystej rzeki Giełczew na zalesionych 

zboczach wzgórz, poprzecinanych urokliwymi, głębokimi jarami leżą od wieków położone 

szeregowo stare wsie – Wygnanowice Kisielnickich i Florkowskich, Stryjno Stryjeńskich               

i Orsinich, Rybczewice z Częstoborowicami Rembielińskich i królewskie wsie Sobieskich: 

Pilaszkowice i  Bazar. Całą dolinę, gdzie leży gmina łączy wstęga drogi biegnącej 

malowniczymi zakątkami aż do małego miasteczka Piaski na północy i Żółkiewki na 

południu. W  Powiecie Świdnickim ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków woj. 

lubelskiego objętych jest 95 obiektów, w tym w gminie Mełgiew – 23, w gminie Piaski – 37, 

w gminie Rybczewice – 19, w gminie Trawniki – 16. Ponadto  znajdują się na tym terenie 

obiekty nie wpisane do rejestru zabytków, ale powinny być one chronione ze względu na ich 

zabytkowy charakter.  

Na terenie gminy Rybczewice widnieją ukryte w parkach i starodawnych alejach dawne 

dwory i całe zespoły podworskie 

 

Izdebno  

- kapliczka murowana, wybudowana na pocz. XX  w. 

- zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w. 

- Cmentarz wojenny PWST. po walkach stoczonych w lipcu 1914 r. pomiędzy wojskami 

rosyjskimi a austriackimi dowodzonymi przez gen. Auffenberga 

 

Izdebno Kolonia  

- domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XX w. 

 

Podizdebno  

- Obelisk – miejsce upamiętniające zbiorową mogiłę żołnierzy z czasów I wojny światowej 
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Stryjno II  

- kapliczka murowana, wybudowana w 2 poł. XIX w., 

- zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w., 

 

Stryjno Kolonia  

- zagroda z 1925r. 

 

Rybczewice I  

- zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w. 

 

Stryjno I  

- zespół dworsko – pałacowy w Stryjnie (wpisany do rejestru zabytków) – dwór murowany, 

wybudowany w 2 poł. XVIII w., rozbudowany ok. 1880r. przez architekta Kornela 

Gabrielskiego- w chwili obecnej Szkoła Podstawowa, oficyna z 2 poł. XIX w., stajnia              

z wozownią z 1 poł. XVIII w., przebudowana, park założony w 2 poł. XVIII w., 

- domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XX w. 

 

 

 

Zespół dworsko – pałacowy w Rybczewicach 
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Rybczewice II  

- zespół dworsko – pałacowy w Rybczewicach – dwór murowany wybudowany w 2 poł. 

XIX w., czworak, stajnia cugowa, obora, kurnik, spichlerz, gorzelnia, kuźnia, stolarnia, 

ogrodzenie z bramkami wznoszone w k. XIX w., pozostałości parku założonego w XIX 

w. - chwili obecnej Zespół Szkół Ogólnokształcących,  

- kapliczka murowana, wzniesiona na przełomie XVIII i XIX w., 

- cmentarz żołnierzy austriackich z czasów I Wojny Światowej, 

- budynek szkoły murowany, wybudowany ok. 1920r., 

- domy drewniane wznoszone w latach 30. XX w. 

- Cmentarz wojenny PWST. w II poł. 1915 r. po walkach stoczonych w okresie              

01.07 – 03.08.1915r. pomiędzy wojskami austriackimi i niemieckimi a armią rosyjską. 

 

Bazar  

- pozostałości zespołu folwarcznego z k. XVIII w.: czworak i ruiny czworaków, 

- domy drewniane wznoszone od k. XVIII w. do lat 20. XX w. 

 

Częstoborowice  

- zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII wieku (wpisany do 

rejestru zabytków) – z usytuowaną na wysokiej skarpie świątynią – sanktuarium maryjne 

pod wezwaniem  św. Piotra i Pawła z przepięknym obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej – 

patronki wielkiej viktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, we wnętrzu wyposażenie 

barokowe: 

� dzwonnica-brama murowana z przełomu XVIII i XIX w. z krytymi 40 – stopniowymi 

schodami, 

� mur cmentarny z kapliczkami z XVIII-XIX w., 

� plebania z pocz. XX w., 

� stajnia z oborą i spichlerzem z k. XIX w. 

- kaplica grobowa Drójeckich murowana z k. XIX w., 

- pomnik powstańców styczniowych z 1863 roku – na cmentarzu parafialnym, 

- pozostałości zespołu dworskiego: czworak, obora, młyn wodny, wznoszone od pocz. do 

1908r., 

- zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w. 
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- Pomnik na cmentarzu parafialnym – powstał na zbiorowej mogile powstańców poległych 

27 lipca 1863 r. w bitwie z Moskalami na polach Częstoborowic 

- Płyta na cmentarzu parafialnym poświęcona uczestnikowi powstania z 1863 r. 

 

Pilaszkowice I  

- drewniany kościół przeniesiony z parafii N.S.P. Jezusa z ulicy Kunickiego w Lublinie 

(wpisany do rejestru zabytków), wybudowany w latach 1933-1934 wg projektu architekta 

Tadeusza Witkowskiego, przeniesiony do Pilaszkowic w 1986 roku, 

- zespół dworsko – pałacowy z XVIII wieku – dwór murowany, rządcówka, stajnia, obora, 

spichlerz, gorzelnia wznoszone od 1. poł. XIX w. do k. XIX w., pozostałości parku 

założonego w XVII w., kapliczka - w chwili obecnej własność prywatna,  

- kapliczka św. Jana Nepomucena murowana, wybudowana na przełomie XVIII i XIX w., 

- zagrody, domy drewniane wznoszone od 4. ćw. XIX w. do lat 30. XX w. 

 

Pilaszkowice II  

- zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w. 

 

Wygnanowice  

- zespół dworsko – pałacowy (wpisany do rejestru zabytków) – dwór murowany z 1802r. - 

w chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej, oficyna z pocz. XX w., park krajobrazowy 

założony w XIX w., 

- kapliczka św. Jana Nepomucena murowana, wybudowana w k. XIX w. 

- domy murowane z lat 20. XX w., 

- młyn wodny drewniany z ok. 1900r. 

 

Zygmuntów  

- kapliczka murowana, wybudowana z k. XIX w. 

- zagrody, domy drewniane wznoszone od 2. dek. do lat 40. XX w. 

-  Obelisk – miejsce upamiętniające pacyfikację mieszkańców wsi Zygmuntów 
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Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach 

 

 

Młyn w Wygnanowicach 

 

Miejsca i obiekty historyczne w Gminie Rybczewice 

 

RYBCZEWICE  

� Cmentarz wojenny powst. w II poł. 1915 r. po walkach stoczonych w okresie            

01.07 – 03.08.1915r. pomiędzy wojskami austriackimi i niemieckimi a armią rosyjską 

 

Częstoborowice 
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Pomnik na cmentarzu parafialnym – powstał na zbiorowej mogile powstańców poległych            

27 lipca 1863 r. w bitwie z Moskalami na polach Częstoborowic 

� Płyta na cmentarzu parafialnym poświęcona uczestnikowi powstania z 1863 r. 

 

Izdebno  

� Cmentarz wojenny powst. po walkach stoczonych w lipcu 1914 r. pomiędzy wojskami 

rosyjskimi a austriackimi dowodzonymi przez gen. Auffenberga 

 

Podizdebno  

� Obelisk – miejsce upamiętniające zbiorową mogiłę żołnierzy z czasów I wojny 

światowej 

Zygmuntów  

Obelisk – miejsce upamiętniające pacyfikację mieszkańców wsi Zygmuntów 

 

Należy też wspomnieć, iż olbrzymim bogactwem Gminy Rybczewice jest twórczość 

nieprofesjonalnych artystów – poetów i twórców ludowych. Bardzo wielu ludzi, oprócz 

wykonywania zwykłych, codziennych zajęć, potrafi znaleźć czas na pisanie wierszy i pieśni, 

tworzenie obrazów, rzeźb oraz innych wspaniałych i oryginalnych wyrobów.  

 
5.3.2. BIBLIOTEKI 
 
Tabela 49 Charakterystyka  placówek bibliotecznych 
 
Wyszczególnienie 

Placówki 
biblioteczne 

 
Księgozbiór 
w tys. 
woluminów 

 
Czytelnicy 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Liczba 
ludności na 
1 placówkę 
biblioteczną 

ogółem w tym 
biblioteki 
i ich filie 

w tys. na 1 
czytelnika 

 
GMINY MIEJSKIE 

 
Świdnik 11 5 85,4 10947 182,9 16,7 3641 
 

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 
 
Piaski 4 4 32,0 1704 37,7 22,1 2709 
 

GMINY WIEJSKIE 
 
Mełgiew 3 3 26,5 956 23,1 24,2 2732 
Rybczewice 1 1 10,1 420 5,4 13,0 3999 
Trawniki 3 3 21,6 1722 31,5 18,3 3075 
Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, Lublin, 2005 r. 
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Tabela 50 Charakterystyka  placówek bibliotecznych w latach 2000-2006 

Jednostka terytorialna 

biblioteki i filie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Powiat Świdnicki 17 17 16 16 16 16 16 

Rybczewice (2) 1 1 1 1 1 1 1 

  pracownicy bibliotek 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  

Powiat Świdnicki 26 29 28 26 26 27 27 

Rybczewice (2) 1 1 1 1 1 1 1 

  ksi ęgozbiór 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

Powiat Świdnicki 186 712 184 135 178 749 174 465 175 540 172 993 175 419 

Rybczewice (2) 10 573 10 711 10 637 10 521 10 102 10 410 10 503 

  czytelnicy w ci ągu roku 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  

Powiat Świdnicki 15 418 15 124 15 298 15 526 15 749 15 731 15 488 

Rybczewice (2) 351 363 360 350 420 407 400 

  wypo życzenia ksi ęgozbioru na zewn ątrz 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

Powiat Świdnicki 260 780 257 507 274 010 270 307 280 582 276 871 266 091 

Rybczewice (2) 3 946 4 585 4 427 4 282 5 441 5 162 4 704 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

Tabela 51 Wskaźniki, biblioteki 

Jednostka 
terytorialna 

ludno ść na 1 placówk ę 
biblioteczn ą ksi ęgozbiór bibliotek na 1000 ludno ści 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

[osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

Powiat Świdnicki 
3 

450,76 
3 

455,62 
3 

286,41 
3 

282,09 2 466,66 2 404,16 2 427,91 2 395,83 

Rybczewice (2) 
4 

162,00 
4 

077,00 
3 

999,00 
3 

956,00 2 555,74 2 580,57 2 526,13 2 631,45 

  
czytelnicy bibliotek publicznych 

na 1000 ludno ści 
wypo życzenia ksi ęgozbioru na 1 

czytelnika w woluminach 

  2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

Powiat Świdnicki 211,30 214,32 217,15 217,86 17,91 17,41 17,82 17,60 

Rybczewice (2) 86,33 84,64 103,96 102,88 12,30 12,23 12,95 12,68 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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Wykres 15Osoby objęte pomocą społeczną

 

         Dane GOPS Rybczewice

 
Ogółem na przestrzeni lat 2004

następującą liczbę osób: 

2004r.- 960 osób, w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkań ą

z pomocy społecznej stanowił

2005r.- 707 osób, co stanowi 17 % ogółu mieszkań

2006r.- 678 osób , co stanowi 17 % ogółu mieszkań

Spadek ilości podopiecznych wynika z tego ,ż ś

społecznej odeszli w 2004r. zasiłkobiorcy rent socjalnych, ok

gwarantowanych , zasiłków z tytułu macierzyń

niepełnosprawnym dzieckiem( grupa osób korzystają ś ń

świadczeń rodzinnych).  

0
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ę ą społeczną w latach 2004-2006 

Dane GOPS Rybczewice 

Ogółem na przestrzeni lat 2004-2006 pomocą społeczną  w gminie Rybczewice obję

960 osób, w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców , liczba osób korzystają

a 23 %, 

707 osób, co stanowi 17 % ogółu mieszkańców, 

678 osób , co stanowi 17 % ogółu mieszkańców. 

ści podopiecznych wynika z tego ,że z grona świadczeniobiorców pomocy 

społecznej odeszli w 2004r. zasiłkobiorcy rent socjalnych, okresowych zasiłków 

gwarantowanych , zasiłków z tytułu macierzyństwa i zasiłków stałych z tytułu opieki nad 

niepełnosprawnym dzieckiem( grupa osób korzystająca z tych świadczeń

2006

3997

707 678

ogółna liczba mieszka ń

liczba osób korzystaj ą
z pomocy społecznej

1122--22002200  

61

 

ą ą  w gminie Rybczewice objęto 

ńców , liczba osób korzystających 

ś ż świadczeniobiorców pomocy 

resowych zasiłków 

ństwa i zasiłków stałych z tytułu opieki nad 

ą świadczeń przeszła do 

ogółna liczba mieszka ńców

liczba osób korzystaj ących 
z pomocy społecznej
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Wykres 16 Powody przyznawania pomocy społecznej w 2006 r.

Dane GOPS Rybczewice 

 
Zasadniczą przyczyną , w zwią ą ń ą

społecznej jest ubóstwo (121 rodzin 

w środowisku wiejskim oraz rozdrobnienie gospodarstw przyczynia się

bardzo niskich dochodów. Ubóstwo nie jest tylko problemem, który odzwierciedla sytuację

materialną. Wyznacza ono takż ż

Ubogie rodziny mają też skłonność ń ą

w społeczeństwie normami i wartoś ść

opiekuńczo- wychowawczych. Jest to drugi co do wielkoś

( 106 rodzin- 36%) . Istotną przyczyną ą ż

bezrobocia – 25 rodzin, niepełnosprawnoś

 

36%

9%
11% 3%

ubóstwo

bezradno ść w sprawach opiek.

bezrobocie

niepełnosprawno ść

alkoholizm
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zyznawania pomocy społecznej w 2006 r. 

 

ą ą , w związku z którą mieszkańcy wnioskują o pomoc z systemu pomocy 

społecznej jest ubóstwo (121 rodzin – 41%) .Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji 

środowisku wiejskim oraz rozdrobnienie gospodarstw przyczynia się

bardzo niskich dochodów. Ubóstwo nie jest tylko problemem, który odzwierciedla sytuację

ą. Wyznacza ono także odmienny charakter codziennego życia i jego problemów 

ą ż skłonność do podejmowania działań niezgodnych z istnieją

ństwie normami i wartościami czego wyrazem jest bezradność

wychowawczych. Jest to drugi co do wielkości powód przyznawania p

ą przyczyną udzielanego wsparcia w gminie są również

25 rodzin, niepełnosprawności- 32 rodziny i alkoholizm 10 rodzin.

41%

3%

ść w sprawach opiek. -wychow.

niepełnosprawno ść

1122--22002200  
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ą ą ą ą ń ą o pomoc z systemu pomocy 

41%) .Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji             

środowisku wiejskim oraz rozdrobnienie gospodarstw przyczynia się do uzyskiwania 

bardzo niskich dochodów. Ubóstwo nie jest tylko problemem, który odzwierciedla sytuację 

ą ż życia i jego problemów . 

ą ż ść ń niezgodnych z istniejącymi             

ń ściami czego wyrazem jest bezradność w sprawach 

ści powód przyznawania pomocy.           

ą ą udzielanego wsparcia w gminie są również problemy: 

32 rodziny i alkoholizm 10 rodzin. 
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Tabela 52 Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 
 

Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 

 

OPIEKA ZDROWOTNA    

Rada Powiatu w Świdniku na wniosek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła 

do realizacji w roku 2006 „Profilaktyczny program w kierunku wczesnego wykrywania wad 

postawy u uczniów szkół podstawowych” poniższa tabelka przedstawia wyniki: 

Tabela 53 Wady postawy 
Szkoły w 
poszczególnych 
miejscowościach 

Liczba uczniów w 

szkole 

Procentowy 
wskaźnik z 
prawidłowa 
postawą 

Procentowy 
wskaźnik 
zagrożenia wad 
postaw 

Rybczewice 96 54,17% 45,83% 

Pilaszkowice 69 60,80% 39,20% 

Stryjno 56 64,20% 35,80% 

Izdebno 27 66,60% 33,40% 

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Świdniku 

Badania wykazały tendencje wzrostowe do ogólnej populacji województwa.                    

Nie leczone choroby będą w przyszłości przyczyna wielu chorób układu kostnego, 

krążeniowo-oddechowego, mięśniowego i innych. Przeprowadzone badania wykazały, iż co 

trzecie dziecko wymaga zwiększonej opieki i działań profilaktyczno leczniczych ze względu 

na występujące u niego wady postawy ciała, przede wszystkim odchylenia od normalnego 

kształtu kręgosłupa, stóp, wadliwej postawy podczas chodzenia.  

Jednostka terytorialna 

placówki pomocy społecznej domy pomocy społecznej 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 
Powiat świdnicki 4 5 5 4 3 3 3 3 
Rybczewice (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 
  miejsca (ł ącznie z filiami) mieszka ńcy (ł ącznie z filiami) 

  2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

  [miejsce]  [miejsce]  [miejsce]  [miejsce]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  
Powiat świdnicki 303 309 317 301 308 308 304 288 

Rybczewice (2) 56 56 56 56 56 56 56 56 
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W roku szkolny 2006/2007 na terenie Powiatu Świdnickiego zostały przeprowadzone 

badania w ramach programu „Profilaktyka stomatologiczna uczniów szkół podstawowych 

klas I-III z terenu Gmin: Mełgiew, Trawniki, Piaski i Rybczewice”. Wyniki przedstawia 

poniższa tabelka: 

Tabela 54 Profilaktyka stomatologiczna 
Jednostka 
organizacyjna 

W klasie zbadanych Z 
próchnicą 
zębów 
stałych 

Z próchnicą 
zębów 
mlecznych 

Z wadami 
ortodontycznymi 

Ze 
zdrowymi 
zębami 

Rybczewice 104 103 23 86 64 16 

Odsetek 

dzieci 

- - 22,30 83,5 62,1 15,5 

Powiat 

Świdnicki 

966 927 316 804 482 105 

Odsetek 

dzieci 

- - 34,10 86,7 52 11,3 

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Świdniku 

Badania wykazały zły stan zdrowia uzębienia u dzieci- tylko 15,5% dzieci ma zdrowe 

zęby, a ponad połowa 62,1% ma wady ortodontyczne. U co czwartego dziecka (22,3%) 

stwierdzono próchnice zębów stałych. Odsetek dzieci z próchnicą zębów mlecznych jest 

bardzo wysoki (83,5%). Próchnica jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, nie leczona 

stanowi zagrożenie dla zdrowia całego organizmu. Wyniki badań wskazują na ogromne braki 

w systemie opieki stomatologicznej dzieci szkół podstawowych. W szkołach brak jest 

gabinetów stomatologicznych, a dostępność do gabinetów stomatologicznych, które maja 

podpisane umowy z NFZ jest utrudniona poprzez ograniczenia limitów ilościowych, tak więc 

istnieje potrzeba zajęcia się tym problemem. 

Tabela 55 Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem publiczne niepubliczne 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Powiat świdnicki 28 28 28 6 5 4 22 23 24 

Rybczewice (2) 2 2 1 1 1 0 1 1 1 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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Tabela 56 Porady ogólnodostępne w placówkach zdrowotnych 
 

Jednostka terytorialna  

porady ogółem 
porady lekarzy 

podstawowej opieki 
zdrowotnej 

porady w 
poradniach 

stomatologicznych  

ogółem ogółem ogółem 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2003 2004 

[jed.] [jed.] [jed.] [jed.] [jed.] [jed.] [jed.] [jed.] [jed.] 

Powiat świdnicki 
263 
959 

260 
361 

300 
168 

282 
547 

244 
617 

233 
057 

283 
840 9 250 14 147 

Rybczewice (2) 11 950 11 874 12 362 14 684 11 950 11 874 12 362 0 0 
Źródło: www.stat.gov.pl/bdr 
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III. ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON GMINY 
RYBCZEWICE 

 
Analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron poziomu rozwoju gminy  

w sferach takich jak społeczna, gospodarcza, infrastruktura techniczna jest podstawą 
tworzenia koncepcyjnej części strategii. Podstawą wskazania mocnych i słabych stron jest 
diagnoza wyżej wymienionych sfer, a ponadto ocena rzeczywistości oparta na opinii 
specjalistów różnych dziedzin uznanych za istotne w planowaniu strategicznym. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie kwestionariuszy rozprowadzonych 
wśród społeczności gminy Rybczewice. 
 

 
 

1.AN ALIZA  SWOT  W  SFERZE  SPOŁECZNEJ 

 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• młode społeczeństwo 
• dobrze przygotowana kadra 

pedagogiczna 
• dobrze rozwinięta opieka społeczna 
• duży potencjał siły roboczej 

 
 
 
 
 

• słaba baza lokalowa szkół, 
niedokończona budowa szkoły 

• brak bazy sportowo-rekreacyjnej 
• niezadawalająca stopa bezrobocia 
• migracja młodych ludzi 
• brak specjalistycznej opieki 

medycznej 
• niski poziom przyrostu naturalnego 
 

SZANSE  ZAGROŻENIA 
 

• gotowość ludzi do 
przekwalifikowania zawodowego 

• dokończenie budowy szkoły 
• szansa na przyciąganie inwestorów i 

zatrzymanie migracji osób młodych 
• możliwość pozyskania funduszy 

unijnych na rozwój bazy lokalowej 
edukacyjno-sportowej 

 
 
 
 
 
 
 

 
• ubożenie społeczeństwa 
• niezadawalająca stopa bezrobocia 
• brak stabilizacji zawodowej 

nauczycieli ze względu na niż 
demograficzny 

• odpływ ludzi młodych                              
i  wykształconych 

• niż demograficzny 
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2.AN ALIZA  SWOT  W  SFERZE  ROLNICTWA  I  LEŚNICTWA 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 

• rozwój gospodarstw 
specjalistycznych, w szczególności 
wysoko rozwinięte sadownictwo 

• duża ilość lasów 
• funkcjonujący Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 
• zasoby wodne, głównie stawy rybne 
• bogate zaplecze sprzętu rolniczego 
• dobre gleby 
• lokalne surowce mineralne 
 

 
 
 
 
 

 
• rozdrobnione gospodarstwa rolne 
• brak przemysłu przetwórczego               

i zakładów usługowych 
• brak rynku zbytu na produkty rolne 
• słaba infrastruktura techniczna 
• niewykorzystane zasoby wodne 
• znikoma liczba inicjatyw 

gospodarczych 
 

SZANSE  ZAGROŻENIA 
• korzystne warunki do rozwoju 

rolnictwa ekologicznego 
• wykorzystanie zasobów wodnych 
• zachęcenie do inwestowana na terenie 

gminy 
• rozwój zakładów przetwórstwa i 

usług 
• szkolenia specjalistyczne dla 

rolników 
• wykorzystanie funduszy unijnych na 

rozwój obszarów wiejskich 
• tworzenie grup producenckich 
• bliskość granicy wschodniej 
• kredyty preferencyjne, tanie 

ubezpieczenia dla rolników 
 
 
 
 
 
 

• brak stabilizacji cen produktów 
rolnych 

• zła polityka rolna 
• ograniczony zbyt na towary rolne, 

niska opłacalność 
• degradacja użytków rolnych 
• klęski żywiołowe 
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3.     AN ALIZA  SWOT  W  SFERZE  KULTURY  I  TURYSTYKI 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• wyjątkowe walory przyrodnicze 
(czyste środowisko) 

• bliskość Krzczonowskiego Parku 
Krajobrazowego  

• wiele cennych zabytków (zabytkowe 
zespoły dworsko-parkowe, młyn) 

• pomniki przyrody 
• tunele podziemne 
• czyste zbiorniki wodne stawy i rzeki 
• ścieżki rowerowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• brak bazy noclegowej                                
i gastronomicznej 

• zły stan dróg lokalnych 
• brak ośrodka kultury 
• brak animatorów kultury 
• niedostateczna ochrona zabytków, 

brak środków na remont zabytków 
• znikoma  promocja gminy jako 

miejsca atrakcyjnego turystycznie 
• słabo rozwinięta agroturystyka 
• brak ofert spędzania wolnego czasu 

dla mieszkańców 
• brak szlaków turystycznych 
 

SZANSE  ZAGROŻENIA 
 

• dobre warunki do rozwoju 
agroturystyki 

• możliwość wykorzystania środków 
unijnych na rozwój agroturystyki i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

• możliwość stworzenia ośrodka 
kulturalnego i  stowarzyszeń 

• szeroki wachlarz możliwości 
spędzania wolnego czasu 

• organizacja imprez o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym 

• wykorzystanie zbiorników wodnych 
do uprawiania sportów wodnych, 
wędkowania, wypoczynku 

 
 
 
 
 
 
 

 
• pogorszenie stanu środowiska 

poprzez zanieczyszczenia 
• niski poziom infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
• słaba promocja gminy 
• słaba skuteczność w zachęcaniu 

inwestorów do inwestowania na 
terenie gminy w branży turystycznej 

• brak produktu regionalnego i jego 
promocji 
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4.  ANALIZA  SWOT  W  SFERZE  INFRASTRUKTURY  
OCHRONY  ŚRODOWISKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� Wodociągi 

� Sieć energetyczna 

� Instalacje elektryczne 

� Brak negatywnego wpływu na środowisko 

ze strony przemysłu 

 

� Brak sieci kanalizacyjnej 

� Brak oczyszczalni ścieków (ogólnej lub 

przydomowych) 

� Brak instalacji gazowej 

� Stare instalacje elektryczne, brak 

rezerwowego zasilania średniego                     

i wysokiego napięcia 

� Brak wysypiska śmieci, koszy na śmieci 

� Brak systemu zbiórki i unieszkodliwiania 

odpadów 

� Duże zanieczyszczenie lasów 

� Duże zanieczyszczenie rzeki 

� Mała „świadomość ekologiczna” lokalnej 

społeczności 

� Stare sieci wodociągowe 

� Brak współdziałania z sąsiednimi 

gminami w zakresie budowy 

infrastruktury ochrony środowiska 

SZANSE ZAGROŻENIA 

� Pozyskanie środków ze źródeł 

zewnętrznych, szczególnie z funduszy 

unijnych 

� Zmiana mentalności społeczności lokalnej 

� Wybudowanie oczyszczalni ścieków 

� Dokończenie budowy sieci wodociągowej 

� Wymiana instalacji elektrycznych 

� Oczyszczenie lasów i rzeki 

� Brak środków na inwestycje 

� Duże zanieczyszczenie środowiska 
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5.  ANALIZA  SWOT  W  SFERZE  INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ 

 
 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� Dostęp do komputerów i Internetu w 

szkołach oraz w Urzędzie Gminy 

� Sieć telefoniczna 

� Dobry układ dróg komunikacyjnych 

� Oświetlone ulice 

� Multimedialne Centrum Informatyczne w 

ZSO w Rybczewicach 

� Bliska aglomeracja miejska 

� Dobre połączenie z innymi gminami 

� Bardzo zły stan dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 

� Brak chodników,  zły stan drogowej 

infrastruktury towarzyszącej w tym 

mostów 

� Zła komunikacja z Piaskami, Świdnikiem 

i Lublinem 

� Niewystarczający dostęp mieszkańców 

do Internetu 

� Niski stan informatyzacji 

� Brak targowiska 

� Brak współdziałania z sąsiednimi 

gminami w zakresie budowy 

infrastruktury technicznej 

SZANSE ZAGROŻENIA 

� Pozyskanie środków ze źródeł 

zewnętrznych, szczególnie z funduszy 

unijnych 

� Wspólne inwestycje z innymi gminami 

� Utworzenie lotniska w Świdniku 

� Remonty i przebudowy dróg - poprawa 

jakości dróg 

� Budowa ścieżek rowerowych 

� Brak środków na budowę i modernizację 

dróg 

� Pogarszający się stan dróg 

 

Strona 71
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

 71

 

6.  ANALIZA  SWOT  W  SFERZE  GOSPODARKI  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� Grupa producentów 

� Przychylność władz do rozwoju 

przedsiębiorczości 

� Surowce lokalne (kamień, glina, drewno) 

 

� Brak bazy towarzyszącej, w tym słaba 

baza sportowo- rekreacyjna 

� Brak zewnętrznych i wewnętrznych 

inwestorów 

� Niewystarczający poziom usług 

� Niskie dochody na jednego mieszkańca 

gminy 

� Brak polityki rozwoju gospodarczego 

gminy 

� Spadek liczby podmiotów gospodarczych 

� Mała liczba gospodarstw 

agroturystycznych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

� Powstanie gospodarstw 

agroturystycznych 

� Produkcja zdrowej żywności i rozwój 

rolnictwa ekologicznego 

� Rozbudowa terenów do rekreacji                     

i turystyki 

� Rozwój przemysłu przetwórczego 

� Przyciągnięcie inwestorów 

� Tworzenie grup producentów 

� Bliskość wschodniej granicy państwa  

 

� Niska opłacalność produkcji 

� Zła polityka państwa 

� Znikoma liczba inicjatyw gospodarczych 

mieszkańców 
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7.  ANALIZA  PROBLEMÓW  W  GMINIE  RYBCZEWICE 

 
 
Z przeprowadzonej analizy daje się zauważyć pewna hierarchia identyfikowanych 

silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Największe zainteresowanie dotyczyło 
elementów w sferze gospodarczej głównie rolnictwo, społecznej (dokończenie budowy 
szkoły). Właśnie na temat tych sfer wypełniający kwestionariusze odpowiadali najczęściej. 
Sfery gospodarcza i techniczna, sadząc po liczbie kwestionariuszy są przedmiotem 
największej uwagi. Największe możliwości uczestnicy badania dostrzegli w potencjale 
rozwoju stref gospodarczej - rolnictwo i turystyki, co w połączeniu z możliwościami 
wykorzystania funduszy UE (pomocowe źródła finansowania) daje ukierunkowaną koncepcje 
sposobu postrzegania Gminy Rybczewice. 
Zdecydowanie najsłabszą stroną funkcjonowania Gminy Rybczewice jest słaba infrastruktura 
drogowa, niska atrakcyjność inwestycyjna, brak bazy sportowo-rekreacyjnej. 
 
 

Uzupełnieniem analizy SWOT jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów 
rozwoju Gminy z podziałem na sfery. Analizy problemów Gminy dokonano w oparciu 
przeprowadzone badania ankietowe przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy. 
Zestawienie problemów w poszczególnych sferach przedstawione jest poniżej.  
Większość zidentyfikowanych problemów bezpośrednio lub pośrednio koresponduje                      
z przeprowadzoną analizą SWOT. Pojawia się jednak wiele problemów, szczególnie                   
w obszarze sfery społecznej, które w ewidentny sposób mogą stanowić zagrożenie dla 
przyszłości rozwoju Gminy, a nie zostały zidentyfikowane w analizie SWOT  
(np. zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, rozwijające się zagrożenie patologiami 
społecznymi, odpływ ludzi wykształconych, brak perspektyw i propozycji dla ludzi młodych). 
Na temat istotnych problemów Gminy mogli wypowiedzieć się również jej mieszkańcy                   
w przeprowadzonej ankiecie. Oprócz problemów ogólnych dostrzeżonych również przez 
mieszkańców Gminy, a wcześniej już wymienionych (np. bezrobocie, ujemny przyrost 
naturalny ) pojawia się szereg problemów mających istotne znaczenie z punktu widzenia 
codziennego życia społeczności lokalnej. Do problemów tych zostały zaliczone (w kolejności 
częstotliwości występowania w ankietach) 
 
 

Problem nadrzędny: SŁABY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY 
RYBCZEWICE POPRZEZ BRAK WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU GM INY 

RYBCZEWICE  
 

 
 
Problemy szczegółowe: 
 

1. Niska atrakcyjność inwestycyjna oraz słaba konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarki gminy,  

2. Niedostateczny poziom infrastruktury technicznej  
3. Niedostateczny poziom infrastruktury społecznej 
4. Ujemny przyrost naturalny i migracja osób młodych 
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1. Niska atrakcyjność inwestycyjna oraz słaba konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarki gminy,  

 
 Brak bazy towarzyszącej, w tym słaba baza sportowo- rekreacyjna 

 Brak zewnętrznych i wewnętrznych inwestorów 

 Niewystarczający poziom usług 

 Niskie dochody na jednego mieszkańca gminy 

 Brak polityki rozwoju gospodarczego gminy 

 Spadek liczby podmiotów gospodarczych 

 Mała liczba gospodarstw agroturystycznych 

 Brak współpracy z podmiotami zagranicznymi 

 brak bazy noclegowej i gastronomicznej 

 znikoma  promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie 

 słabo rozwinięta agroturystyka 

 

2. Niedostateczna infrastruktura techniczna 
 

 Bardzo zły stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

 Brak chodników, zły stan dróg, mostów oraz infrastruktury towarzyszącej 

 Zła komunikacja z Piaskami, Świdnikiem i Lublinem 

 Brak ogólnego dostępu mieszkańców do Internetu 

 Niski stan informatyzacji 

 Brak targowiska 

 Brak współdziałania z sąsiednimi gminami w zakresie budowy infrastruktury 

technicznej 

 Brak sieci kanalizacyjnej, gazowej i oczyszczalni ścieków ogólnej lub 

przydomowych 

 Stare instalacje elektryczne, brak rezerwowego zasilania średniego  

i wysokiego napięcia 

 Brak wysypiska śmieci, koszy na śmieci i brak systemu zbiórki  

i unieszkodliwiania odpadów 

 Nasilające się zanieczyszczenie lasów i rzeki 

 Mała „świadomość ekologiczna” lokalnej społeczności 
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 Brak współdziałania z sąsiednimi gminami w zakresie budowy infrastruktury 

ochrony środowiska 

 

3. Niedostateczny poziom infrastruktury społecznej 
 

 słaba baza lokalowa szkół, niedokończona budowa szkoły 

 brak bazy sportowo-rekreacyjnej 

 migracja młodych ludzi 

 brak specjalistycznej opieki medycznej 

 brak ośrodka kultury 

 brak animatorów kultury 

 niedostateczna ochrona zabytków, brak środków na remont zabytków 

 brak ofert spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 

 brak szlaków turystycznych 

 niski poziom przyrostu naturalnego 

 ubożenie społeczeństwa 

 nie zadawalająca stopa bezrobocia 

 odpływ ludzi młodych i wykształconych 

 brak stabilizacji zawodowej nauczycieli ze względu na niż demograficzny 

 

 

4. Brak polityki rolnej gminy w szczególności duża ilość rozdrobnionych 
gospodarstw i brak rynku zbytu  

 
 rozdrobnione gospodarstwa rolne 

 brak przemysłu przetwórczego i zakładów usługowych 

 brak rynku zbytu na produkty rolne 

 niewykorzystane zasoby wodne 

 znikoma liczba inicjatyw gospodarczych 

 brak przemysłu przetwórczego i zakładów usługowych 

 brak rynku zbytu na produkty rolne 

 niewykorzystane zasoby wodne 

 znikoma liczba inicjatyw gospodarczych 

 

5. Ujemny przyrost naturalny i  migracja osób młodych 
 niski poziom przyrostu naturalnego 
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 ubożenie społeczeństwa 

 nie zadawalająca stopa bezrobocia 

 odpływ ludzi młodych i wykształconych 

 brak stabilizacji zawodowej nauczycieli ze względu na niż demograficzny 

 

IV.MISJA I WIZJA  

 
 
SŁUŻY DO POKREŚLENIA PUNKTU ODNIESIENIA, JEST WYZNACZNIKIEM DLA 
CELÓW STRATEGII ROZWOJU GMINY 
 
 

 
 
 
Źródło: www.rpo.lubelskie.pl, Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego 
województwa  lubelskiego 
 
 

Misja/wizja 
 

Cele strategiczne 

(co chcemy osiągnąć? 

gdzie chcemy być?) 
 

Cele operacyjne 

(w jaki sposób chcemy to osiągnąć?) 
 

Kierunki działań 

(jakie zastosować narzędzia?) 
 

Zadania 
(co jest do zrobienia ?) 
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GMINA
RYBCZEWICE

Gospodarka 
Gminy 

konkurencyjna i 
innowacyjna

Gmina o wysokiej 
jako ści życia

Gmina Rybczewice 
atrakcyjna 

inwestycyjnie 

Gmina o wysokim 
poziomie 

infrastruktury 
technicznej 

Gmina Rybczewice 
społeczeństwem  

opartym  na wiedzy

MISJA: GMINA RYBCZEWICE OBSZAREM ZRÓWNOWA ŻONEGO 
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, TO GMINA PRZYJAZNA  DLA 
MIESZKA ŃCÓW, INWESTORÓW I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
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V. USTALENIE I KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU GMINY 
 

1.   CEL  NADRZĘDNY:  

 

WZROST ROZWOJU  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY 

RYBCZEWICE POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU  

 

Osiągniecie celu nadrzędnego nastąpi poprzez realizację celów strategicznych, których 

uszczegółowieniem są cele operacyjne i poszczególne działania. Kompleksowość zagadnień 

ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2012-2020 wynika z przenikania się 

zagadnień społecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych osadzonych  

w stosunkowo długiej perspektywie czasowej. Identyfikacji poszczególnych priorytetów 

dokonano w podziale na cele strategiczne i działania 

 

2.CELE  STRATEGICZNE:  

Cele strategiczne stają się jednocześnie priorytetami rozwoju gminy. Przedstawione poniżej 

priorytety i cele strategiczne służą długofalowemu, zrównoważonemu rozwojowi gminy oraz 

wypełnianiu przez samorząd Misji. Priorytety i cele koncentrują się na optymalizacji rozwoju 

w zakresie realizacji zadań gminy. Ujęcie działań w ramach celów strategicznych                           

w obszarach priorytetowych stanowi próbę kompleksowego objęcia całokształtu życia 

społeczno – gospodarczego gminy. Priorytety i cele strategiczne zostały wskazane na 

podstawie przeprowadzonych analiz, potencjału rozwojowego gminy oraz wewnętrznych                  

i zewnętrznych uwarunkowań.  Działania uszczegóławiające poszczególne cele strategiczne 

niejednokrotnie bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działania określone przez inny cel   

w ramach innego obszaru priorytetowego. Kluczowym zagadnieniem dla zrównoważonego 

rozwoju gminy Rybczewice i realizacji Misji jest budowa silnych podstaw w postaci 

nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz stworzenie produktów markowych  

o charakterze gospodarczym i turystycznym, w zakresie zarówno ich kreacji jak                       

i efektywnego wdrażania oraz budowy wizerunku gminy Rybczewice w regionie.  

 

Działania z zakresu poprawy infrastruktury technicznej i ekologicznej na etapie 

wdrażania powinny być uzupełniane działaniami z zakresu wspierania rozwoju 
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przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich, rozwiązywania problemów społecznych                  

i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego oraz zwiększenia potencjału 

turystycznego i kulturalnego. Opis każdego priorytetu obejmuje identyfikację problemu             

i odniesienie do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej.  

Działania odznaczają się różnym stopniem szczegółowości. Część z nich ma postać 

konkretnych projektów, które mogą być wdrażane przez wyznaczony podmiot. Inne 

natomiast, o bardziej skomplikowanej naturze mają charakter bardziej ogólny i wymagają 

współpracy wielu partnerów.  

 

 

 
PRIORYTET I.  

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I 
SPOŁECZNEJ 

 

PRIORYTET II.  
ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 

 

PRIORYTET III.  
ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ WIELOFUNKCYJN Y 

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

 

PRIORYTET IV.  

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ WSPIERANIE DZIAŁA Ń NA RZECZ 
ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
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3.  CELE  OPERACYJNE 

 
Priorytet I.  ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I 

SPOŁECZNEJ 

 

CELE OPERACYJNE: 
 

1.1 Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w gminie 

1.2  Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska 

1.3  Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

1.4  Rozwój bazy edukacyjnej i sportowej 

1.5 Rozwój bazy użyteczności publicznej  

1.6  Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, pomocy społecznej  

 i bezpieczeństwa publicznego 

 

Uzasadnienie Priorytetu 

 

Niedorozwój infrastruktury technicznej stanowi poważną barierę dla rozwoju lokalnego. 

Głównym czynnikiem dynamizującym rozwój są inwestycje w infrastrukturę podstawową. 

Priorytet określają cele strategiczne, w których zakres wchodzą działania zmierzające do 

poprawy konkurencyjności gminy Rybczewice przez stworzenie podstaw dla intensyfikacji  

działań w pozostałych sferach życia społeczno – gospodarczego. Zwiększenie ilości i jakości 

inwestycji możliwe jest dzięki dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

przede wszystkim funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obecny stan infrastruktury 

technicznej jest niewystarczający. Poprawa infrastruktury transportowej i powiązań 

komunikacyjnych, w tym budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących mieszkańców 

w gminie Rybczewice w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności i wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej terenów.  

Zapewnienie nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury ochrony środowiska 

naturalnego wzmocni potencjał inwestycyjny, poprawi jakość życia mieszkańców, stan 

środowiska naturalnego oraz pozwoli na zrównoważone i racjonalne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych. Niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego jest zagospodarowanie 

infrastrukturalne. Szczegółowej ocenie w tym zakresie podlegają: 
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1 Podstawowe kategorie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 

2 Struktura hierarchiczna i przestrzenna sieci infrastrukturalnej 

3 Dostępność sieci i techniczne rezerwy ich wydajności 

4 Parametry techniczne i możliwość podłączenia do sieci. 

Szczególnego znaczenia nabiera obecnie poziom techniczny, dostępność oraz możliwość 

wykorzystania sieci: energetycznej, gazowej, łączności, komunikacyjnej, wodnej oraz 

kanalizacyjnej.  

W ramach tego priorytetu realizowane będą również projektu w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego jako inwestycji niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców, instytucji, 

przedsiębiorców we współczesnym świecie. 

 Konieczność rozwoju infrastruktury społecznej wynika z występowania na obszarze 

gminy Rybczewice potrzeb społecznych mieszkańców tj. specyficznych potrzeb 

poszczególnych grup wiekowych ludności: młodzieży, ludzi samotnych, chorych, 

niepełnosprawnych, nie radzących sobie z otaczającą ich rzeczywistością. 

 Tego rodzaju działania nie będą miały co prawda w większości spektakularnego 

charakteru oraz nie przyniosą większego profitu dla ich inicjatorów oraz realizatorów ale co 

ważne złożą się na pokaźny efekt indywidualny i społeczny wymierzany poprawą warunków 

życia, podniesieniem atrakcyjności gminy, umożliwieniem rozwoju młodzieży, ulżeniem 

ciężkiej doli osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz przezwyciężeniem pewnych 

bolesnych i nabrzmiałych w gminie problemów społecznych. 

Głównym czynnikiem dynamizującym rozwój są inwestycje w infrastrukturę 

podstawową. Priorytet określają cele strategiczne, w których zakres wchodzą działania 

zmierzające do poprawy konkurencyjności gminy Rybczewice przez stworzenie podstaw dla 

intensyfikacji  działań w pozostałych sferach życia społeczno – gospodarczego. Zwiększenie 

ilości i jakości inwestycji możliwe jest dzięki dostępności do zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym przede wszystkim funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obecny 

stan infrastruktury technicznej jest niewystarczający. Poprawa infrastruktury transportowej             

i powiązań komunikacyjnych, w tym budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących 

mieszkańców w gminie Rybczewice w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę 

konkurencyjności i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów.  

Zapewnienie nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury ochrony środowiska 

naturalnego wzmocni potencjał inwestycyjny, poprawi jakość życia mieszkańców, stan 
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środowiska naturalnego oraz pozwoli na zrównoważone i racjonalne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych.  

 

 

Priorytet II. ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 

 

CELE OPERACYJNE: 
 
CEL 1.Szkolenia osób pracujących 

CEL 2. Przeciwdziałanie bezrobociu 

CEL 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

CEL 4. Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze a jednocześnie 

otwartego na świat 

 
 

Uzasadnienie Priorytetu 

Niezwykle istotnym zasobem rozwoju społeczno- gospodarczego gminy są zasoby 
ludzkie wobec czego kluczowego znaczenia nabiera zwiększenie ich jakości. W obliczu 
zmniejszającej się liczby podmiotów gospodarczych w gminie a także ze względu na 
niewielką liczbę osób zatrudnionych w gminie działaniem priorytetowym staje się poprawa 
jakości zasobów ludzkich. Konsekwencją działania w zakresie poprawy jakości zasobów 
ludzkich będzie zwiększenie aktywności oraz mobilności zawodowej mieszkańców gminy           
a także przekwalifikowanie zawodowe części mieszkańców gminy. 

Mieszkańcy gminy  są najważniejszym adresatem działań samorządu. Podstawowym 
zadaniem władz lokalnych jest podnoszenie jakości życia członków lokalnej wspólnoty. 
Proponowane w ramach priorytetu przedsięwzięcia są związane z ustawowymi 
kompetencjami władz lokalnych, jednak powodzenie wielu zadań i inicjatyw może zostać 
ułatwione i rozszerzone przez wsparcie ze strony organizacji społecznych i gospodarczych.  
Działania podejmowane w ramach priorytetu są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców oraz stworzenie możliwości dla rozwoju indywidualnego, podnoszenia poziomu 
życia, zapewnienia dostępu do wiedzy, informacji, aktywnych form wypoczynku, oferty 
kulturalnej i sportowej. 

Ważnym elementem jest stałe podnoszenie jakości pracy szkół oraz kwalifikacji kadry 
pedagogicznej. Gmina powinna wspierać działania Gminnej Biblioteki w Rybczewicach                
i powstawanie organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie tworzenie zróżnicowanej 
oferty programów i imprez kulturalnych. Poprawa jakości oraz kreowania zdrowego stylu 
życia wymaga zapewnienia warunków dla uprawiania sportów masowych, rekreacji                 
i aktywnego wypoczynku. Ważnym elementem działań jest stwarzanie warunków dla rozwoju 
bazy sportowo – rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców. Poprawa jakości życia 
mieszkańców przyczyni się do zmniejszenia migracji ludzi młodych i zwiększenia przyrostu 
naturalnego. 
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Priorytet III.  ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

 

CELE OPERACYJNE: 
 
CEL 1. Dywersyfikacja gospodarcza gminy oraz rozwój terenów inwestycyjnych 

CEL 2. Rozwój turystyki i agroturystyki  

CEL 3. Ochrona walorów przyrodniczych oraz zagospodarowanie terenów zielonych  

i wodnych 

 

 

Uzasadnienie Priorytetu 

Gmina Rybczewice jako obszar wiejski wymaga podejścia do tematu rozwoju lokalnego 

w sposób, który postawi problemy terenów wiejskich na jednym z kluczowych dla rozwoju 

tego terenu miejscu. Całościowe podejście do tematu rozwoju gminy wymaga aby w sposób 

szczególny potraktować wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Gmina Rybczewice 

wymaga modernizacji czy budowy infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej. 

Uzupełnienie dwóch poprzednich osi priorytetowych stanowi zwrócenie uwagi na dodatkowe 

potrzeby społeczności lokalnej, i to nie tylko potrzeby infrastrukturalne.   

 

Priorytet odnosi się do potencjału gospodarczego i sytuacji ekonomicznej gminy. Zakres 

przedsięwzięć ukierunkowany jest na zwiększanie konkurencyjności gminy w kontekście 

gospodarczym przez stworzenie możliwości i rozwoju nowych przedsiębiorstw, opartych na 

nowoczesnych technologiach produkcji i usług. Przedsięwzięcia w ramach priorytetu 

powinny zostać skierowane na kreowanie nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki, w tym 

dobrej polityki rolnej gminy, otwartej na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów 

oraz stymulowanie rozwoju gminy jako ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym. Podstawą dla 

rozwoju gospodarczego jest budowa i modernizacja infrastruktury mającej na celu 

wykorzystanie potencjału rolniczego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy. W głównej mierze rola władz gminy w ramach tego priorytetu 
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ogranicza się do inspirowania, koordynacji i wspomagania oraz zapewnienia właściwej 

infrastruktury stanowiącej podstawy rozwoju gospodarczego.  

Zasoby środowiska naturalnego gminy Rybczewice stanowią szczególną wartość. 

Dbałość o stan środowiska naturalnego, rewitalizacja i zachowanie walorów przyrodniczych 

sprzyjać będzie bezpieczeństwu ekologicznemu i rozwojowi usług turystycznych oraz jakości 

życia przyszłych pokoleń. Stan środowiska naturalnego jest jednym z ważniejszych 

elementów zrównoważonego rozwoju gminy. Rybczewice charakteryzują się unikatowymi 

walorami przyrodniczymi, które pozwalają na rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych 

oraz tworzą przyjazne środowisko jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i pracy. 

Środowisko przyrodnicze w gminie ulegać będzie systematycznej poprawie dzięki 

przedsięwzięciom infrastrukturalnych i działaniom w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

Priorytet IV. LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ WSPIERANIE DZIAŁA Ń NA 
RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 

  
CELE OPERACYJNE: 

 

CEL1. Lokalne grupy działania 
 

CEL 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
 

CEL 3. Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
CEL 4. Promocja gminy 
 
CEL 5.  Rozwój instytucjonalny 
 

Uzasadnienie Priorytetu 

Priorytet ten został wyznaczony ze względu na kluczowe znaczenie jakie ma 

podejmowanie różnorodnych form działania i współpracy z różnymi podmiotami  

i instytucjami w celu rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Współpraca powinna być 

prowadzona nie tylko z podmiotami wewnątrz gminy ale i z zewnątrz, z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi. Priorytet ten jest komplementarny w stosunku do pozostałych  

i został określony jako jeden z czynników warunkujących rozwój gminy. Współpraca 

powinna być podejmowana w różnych dziedzinach i z różnymi podmiotami. Mechanizmy 

współpracy powinny pozwolić na budowanie szerokiej koalicji na rzecz wspólnego dobra, 
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angażując szerokie grono partnerów oraz wyzwalać chęci i zaangażowanie w rozwiązywaniu 

wspólnych problem.  Realizacja tego priorytetu powinna przyczynić się do poprawy jakości 

życia poprzez wzbudzenie aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie 

powstawania nowych miejsc pracy. 

Współpraca powinna przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności gminy 

jako miejsca podejmowania działalności gospodarczej, miejsca pracy i życia. Podejmowanie 

współpracy, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej wzmacnia kapitał społeczny, w tym ten 

instytucjonalny, potencjał gospodarczy, w tym szczególnie turystyczny. Skuteczne i dobrze 

zorganizowane struktury administracyjne powiązane z szeroką współpracą z różnymi 

podmiotami powinny przyczyniać się do rozwoju gminy. Dotyczy to również wykorzystania 

promocji gminy w kraju  i za granicą i związanych z nią korzyści gospodarczych  

i społecznych. Działania promocyjne gminy powinny skłaniać podmioty gospodarcze do 

inwestowania, turystów do zwiedzania i odkrywania gminy a ludzi do podejmowania nowych 

inicjatyw społecznych i angażowania się.  

W ramach tego priorytetu została zawarta działalność lokalnych grup działania, rozwój 

współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, wspieranie i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, promocja gminy oraz rozwój instytucjonalny.  

 

4.  CELE  STRATEGICZNE  I  OPERACYJNE  ORAZ  DZIAŁANIA   

Priorytet I. Cel 1. Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w gminie. 

 
PRIORYTET I 

 
ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

 
Cel 1 

 
Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w 
gminie. 

 
Działania 

 
1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg publicznych wraz             

z   infrastrukturą towarzyszącą. 
2. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności   

            komunikacyjnej gminy, w szczególności z miastem Piaski,       
Świdnik, Lublin. 

3. Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych. 
4. Budowa ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych. 

 

Strona 85
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

 85

Jedną z podstawowych barier dynamicznego rozwoju gminy Rybczewice jest niedostateczna 

jakość systemu dróg i powiązań komunikacyjnych, które obniżają atrakcyjność położenia               

w rejonie przygranicznym i istniejącym potencjałem gospodarczym oraz turystycznym 

terenów inwestycyjnych.  

Rozbudowa oraz poprawa jakości dróg publicznych znacząco wpłynie na poprawę 

konkurencyjności gminy Rybczewice przez: 

1) Uzyskanie efektywniejszego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu 

dróg publicznych. 

2) Przystosowanie infrastruktury do rozwoju istniejących i powstawania nowych 

inicjatyw gospodarczych. 

3) Wzrost ruchu turystycznego na terenie gminy. 

4) Poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach. 

5) Dostosowanie parametrów dróg do wymogów Unii Europejskiej. 

 

 Priorytet I. Cel 2 Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska  

 
PRIORYTET I 

 
ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

 
Cel 2 

 
Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska 
 

 
Działania 

 
1. Ochrona wód gruntowych, podziemnych                                      

i powierzchniowych poprzez: 
• Budowę sieci kanalizacyjnej 
• Modernizację istniejących sieci wodociągowych 
• Budowę zbiorowej oczyszczalni ścieków lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie 

poprzez skompilowanie energii wiatrowej, słonecznej, 
wodnej oraz wykorzystanie energii biomasy i źródeł 
geotermalnych  

3. Stworzenie i wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania 
odpadów 

4. Budowa sieci instalacji gazowej 
5. Oświetlenie hybrydowe ulic i budynków użyteczności 

publicznej poprzez skompilowanie energii wiatrowej i 
słonecznej 
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Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska jest jednym z podstawowych uwarunkowań  
rozwojowych, a zachowanie i odpowiednie wykorzystanie walorów przyrodniczych ma 
szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności gminy. W ramach celu strategicznego 
zidentyfikowano działania służące ograniczeniu ilości zanieczyszczeń przedostających się do 
powietrza, wód, gleby, poprawie zdrowia mieszkańców oraz racjonalnemu zarządzaniu 
zasobami środowiska naturalnego. Dodatkowo budowa instalacji gazowej, jak i instalacja 
kolektorów słonecznych w ramach projektów: „Zrównoważony ekorozwój Gminy 
Rybczewice szansą poprawy życia jej mieszkańców” oraz „Energia słoneczna partnerem 
gmin Wólka, Rybczewice, Ludwin, Spiczyn” wpłyną na podwyższenie standardu życia 
mieszkańców gminy. 
Proponowanymi programami do realizacji inwestycji są – Mechanizm Szwajcarski, Program 
Infrastruktura i środowisko, WFOŚiGW, Działanie 6.2 RPO WL na 2007-2013.  

Priorytet I. Cel 3 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 
PRIORYTET I 

 
ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

 
Cel 3 

 
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
 

 
Działania 

 
1. Budowa szerokopasmowej sieci internetowej 
2. Zapewnienie miejsc publicznego dostępu do internetu 
3. Informatyzacja administracji publicznej  
4. Rozwój systemu e-usług dla obywateli, przedsiębiorców 
5. Rozwój systemu strategicznych usług: edukacyjnych, medycznych, 

doradczych, administracyjnych 
6. Stymulowanie tworzenie e-biznesu 

 
 

Konkurencyjność i innowacyjność gminy będzie w coraz większym stopniu zależeć od 

stopnia realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego.  Dostęp do informacji, dostęp do 

usług elektronicznych świadczonych przez administrację obywatelom oraz przedsiębiorcom, 

usług świadczonych wzajemnie przez przedsiębiorców oraz usługi oferowane obywatelom 

przez przedsiębiorców stają się coraz bardziej i coraz szybciej czynnikiem przewagi 

konkurencyjnej i coraz bardziej czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.  

Bardzo ważne dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie przez 

administrację e-usług, które optymalizują pracę administracji, ograniczają koszty 

funkcjonowania, zwiększają efektywność prowadzonych przez nią działań. Jednocześnie 

zastosowane rozwiązania mogą przyczynić się do ułatwień wszelkiego typu między 
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przedsiębiorcami a urzędem, mają zasadnicze znaczenie w dostępie do informacji, i poprzez 

to przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Treści i usługi cyfrowe dotyczyć mogą 

dowolnych dziedzin życia z zakresu lokalnej historii, geografii, kultury, zdrowia, oświaty, 

działalności gospodarczej, administracyjnej itd. 

Istotnym elementem tych działań jest zapewnienie obywatelom dostępu do 

szerokopasmowego Internetu oraz podniesienie ich kwalifikacji w obsłudze technik 

informacyjnych, obsłudze internetu oraz umiejętności znalezienia potrzebnych informacji. 

 

Priorytet I. CEL 4. Rozwój bazy edukacyjnej i sportowej 

 
PRIORYTET  I  

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

 
 

 
Cel 4 

Rozwój bazy edukacyjnej i sportowej 
 

 
Działania 

1. Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej 
2. Budowa Sali gimnastycznej  
3. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej (budowa Sali gimnastycznej i hali sportowej) 
4. Zapewnienie zróżnicowanej oferty sportowej i rekreacyjnej 
5. Poprawa warunków kształcenia i jakości wyposażenia szkół, 

Gminnej Biblioteki oraz innych powstających ośrodków 
edukacyjno-kulturalnych 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku. 
 

 

Jednym z najistotniejszych zadań samorządu lokalnego jest stworzenie systemu 

oświaty gminnej, która mieści się w ramach polityki oświatowej państwa, programach Unii 

Europejskiej oraz tworzy możliwości pełnego rozwoju dzieci i młodzieży. Warunki pracy 

szkół zależą od odpowiedniej bazy oświatowej. Obecnie zaplecze sportowo-rekreacyjne jest 

niewystarczające. Priorytetowym działaniem jest budowa Sali gimnastycznej.  

Szeroko propagowana i finansowana przez samorząd lokalny edukacja przez sport 

będzie umożliwiała utrzymanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Szkoły mogą udostępniać 

pomieszczenia i tereny sportowe lokalnej społeczności. Aktywnie mogą podejmować 

działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, organizując zajęcia środowiskowe 

włączając dzieci i młodzież zagrożoną patologiami społecznymi, prowadząc edukację 

tolerancji, włączając w imprezy i zawody sportowe dzieci i młodzież niepełnosprawną. 

Aktywna działalność sportowa szkół i stowarzyszeń umożliwi organizację imprez i zawodów 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany Strona 88



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

 88

sportowych, zajęć wychowania fizycznego, treningów i codziennego użytkowania jako 

miejsca gromadzącego dzieci i młodzież w godzinach popołudniowych uzasadniają 

konieczność budowy  i wyposażania obiektów do potrzeb użytkowników.  

Podnoszenie jakości wyposażenia obiektów, informatyzacja szkół, wykorzystywanie 

narządzi multimedialnych w procesie nauczania, zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych 

wzbogacona ofertą Biblioteki i organizacji pozarządowych umożliwiają wszechstronny 

rozwój dzieci i młodzieży.  

 

Priorytet I. CEL 5. Rozwój bazy użyteczności publicznej 

 
PRIORYTET  I  

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

 
 

 
Cel 5 

Rozwój bazy użyteczności publicznej 

 
Działania 

 
1. Modernizacja i przystosowanie do wymogów budynków 

użyteczności publicznej 
2. Utworzenie międzynarodowego Centrum Szlaku Jana III 

Sobieskiego 
3. Stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury – przebudowa i 

dostosowanie budynku remizy OSP w Częstoborowicach dla 
potrzeb wiejskiego Domu Kultury oraz wspomnianego Centrum            
J III Sobieskiego 

 

Proponowane programy grantowe dla realizacji inwestycji to: WFOŚiGW, Mechanizm 
Norweski Szwajcarski, PROW. 

 

Priorytet I. CEL 6. Rozwój infrastruktury ochrony z drowia, pomocy społecznej  
 i bezpieczeństwa publicznego 

 
PRIORYTET  I  

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

 
 

 
Cel 6 

 
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, pomocy społecznej  
 i bezpieczeństwa publicznego 

 
Działania 

 

1. Podnoszenie standardu świadczenia usług ochrony zdrowia 

2. Podnoszenie standardu świadczenia usług pomocy społecznej 
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3. Zwiększenie bezpieczeństwa społecznego poprzez:  

a. Podjęcie kompleksowych działań o charakterze 

prewencyjnym służących zwiększeniu bezpieczeństwa w 

gminie.  

b. Podnoszenie efektywności działania służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  

c. Tworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

Realizacja tego celu bez wątpienia wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców 

gminy. Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności do usług medycznych jak i pomocy 

społecznej jest zadaniem gminy dzięki środkom pozyskanym m.in. z – PROW, MKIDN.  

Dodatkowo wsparcie służb bezpieczeństwa przyczyni się do tego, iż w gminie będzie się żyło 

lepiej. 

 

Priorytet II. ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 
 

Priorytet II. Cel 1 Rozwój wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

 
PRIORYTET II 

 
ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 

 
 

Cel 1 
 
Rozwój wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

 
Działania 

 
1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej instytucji oświatowych w tym stworzenie przedszkoli 
oraz szkół zawodowych (rolnicze, informatyczne)  

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
3. Tworzenie i upowszechnianie  oferty  kształcenia ustawicznego 

osób dorosłych. 
4. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wzmacnianie 

wychowawczej funkcji szkoły.  
 

 

Podejmowane działania powinny być skierowane na dostosowanie programów 

nauczania do standardów europejskich, wdrażanie programów rozwijających umiejętności 

społeczne i promocję kształcenia ustawicznego. Najtrudniejszą sferą pracy szkoły jest dbałość 

o jakość oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w stosunku do uczniów. Wymaga  to 

wysokich i  nieustannie podnoszonych kwalifikacji nauczycieli. Gmina powinna umożliwiać 
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nawiązywanie międzynarodowych kontaktów ze szkołami miast partnerskich, które służą 

wymianie doświadczeń i ciągłemu podnoszeniu jakości nauczania i wychowania. 

Podejmowane działania służą tworzeniu fundamentów, które umożliwi ą dzieciom edukację w 

tworzonych przedszkolach, Rybczewickiej młodzieży w szkołach ponadgminazjalnych oraz 

szkołach zawodowych (o profilu m.in. rolniczym, informatycznym) na zdobywanie zawodu, 

wykształcenia i ułatwią funkcjonowanie w dorosłym życiu, dzięki środkom pozyskanym m.in. 

z EFS. 

 

Priorytet II. Cel 2 Przeciwdziałanie bezrobociu 

 
PRIORYTET II 

 
ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 
 

 
Cel 2 

 
Przeciwdziałanie bezrobociu 

 
Działania 

 
1. Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz 

bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem 
2. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
3. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez podnoszenie 

kwalifikacji i mobilności zawodowej mieszkańców 
4. Wsparcie i promocja przedsiębiorczości 
 

 
 

Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo, w tym zwłaszcza zwiększenie dostępności usług pośrednictwa  pracy                          

i poradnictwa zawodowego będzie sprzyjała wczesnemu diagnozowaniu i zapobieganiu 

zjawisku jakim jest bezrobocie. Ważnym elementem wsparcia w ramach celu będzie również 

tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany 

kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia 

doświadczeń zawodowych w miejscu pracy. Wsparcie  będzie koncentrowało się również na 

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz 

usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność 

gospodarczą. Istotnym problemem terenów wiejskich jest brak lokalnej przedsiębiorczości i 

uzyskiwani dochodów wyłącznie z rolnictwa. Dotychczasowe doświadczenia wskazują 

jednak, iż mieszkańcom terenów rolniczych niezmiernie trudno jest zmienić profil 

działalności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często brak wiedzy i doświadczenia, a także 

Strona 91
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

 91

wysokie koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Chcący podejmować działalność 

gospodarczą, aktywni mieszkańcy wsi często zmieniają miejsce zamieszkania. Tym samym 

tereny wiejskie nie tylko posiadają niedobór pozarolniczych miejsc pracy, ale także ulegają 

niekorzystnym tendencjom demograficznym.  

Priorytet II. Cel 3 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 
PRIORYTET II 

 
ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 
 

 
Cel 3 

 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
 

 
Działania 

1. Wspomaganie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2. Zapewnianie mieszkańcom gminy równych szans rozwoju. 
3. Wspieranie funkcjonalnego systemu pomocy społecznej i działań 

socjalnych. 
4. Możliwość specjalistycznej opieki medycznej i realizacja 

profilaktycznych programów zdrowotnych. 
5. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w życiu 

społeczności lokalnej. 
6. Stworzenie oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób 

starszych. 
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
8. Rozwój infrastruktury umożliwiającej spędzanie czasu wolnego 

oraz wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych 
proponujących różnorodne form aktywności. 

9. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

10. Zmniejszenie migracji młodych ludzi i zwiększenie przyrostu 
naturalnego. 

 

 
Konsekwencją transformacji gospodarczej i społecznej jest ubożenie grup społecznych 

i powstawanie patologii. Szczególnie ważne w tym kontekście jest tworzenie sprawnego, 

funkcjonalnego systemu pomocy społecznej i działań socjalnych na poziomie lokalnym, 

zapewnienie równych szans rozwoju wszystkich grup społecznych, poprawa warunków 

bytowych najuboższych mieszkańców oraz tworzenie bogatej oferty i możliwości rozwoju dla 

dzieci i młodzieży, a także adaptacji społecznej i rzeczywistego wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów społecznych.   

Cel strategiczny obejmuje działania służące wzmacnianiu solidarności lokalnej oraz pomocy 

potrzebującym w ich wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji bytowej. Ważne w zakresie 

podnoszenia jakości życia mieszkańców jest wspieranie działań wychowawczych oraz 
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edukacyjnych obejmujących programy pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające osobowość 

dzieci i młodzieży oraz ograniczające zagrożenie marginalizacją i zjawiskami patologii 

społecznej. Istotne jest ponadto zapobieganie uzależnieniu od pomocy społecznej i wspieranie 

organizacji pozarządowych w budowaniu systemów pomocy oraz wsparcia wspólnot 

lokalnych. Integracja społeczności lokalnych, inicjatywy społeczne i wspieranie 

funkcjonowania rodziny ułatwią docieranie do osób potrzebujących pomocy.  

 

Priorytet II. Cel 4 Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze                         
a   jednocześnie otwartego  na  świat 

 
PRIORYTET II 

 
ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH 
 

 
Cel 4 

 
Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze a 
jednocześnie otwartego na świat  

 
Działania 

 
1. Utworzenie międzynarodowego Centrum Szlaku Jana III 

Sobieskiego 
2. Stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury poprzez przebudowę i 

dostosowanie budynku remizy OSP w Częstoborowicach dla 
potrzeb Wiejskiego Domu Kultury oraz wspomnianego wyżej 
Centrum i poparcie dla tworzenia stowarzyszeń 

3. Utworzenie, promocja i marketing Marki Szlak Jan III 
Sobieskiego (J III S) 

4. Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych 
5. Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej 
6. Rewitalizacja obiektów o znaczeniu kulturalnym, historycznym. 

Rewaloryzacja zabytków architektury 
7. Budowanie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej oraz 

poszanowania kultury i dziedzictwa kulturowego 
8. Rewaloryzacja zabytkowych zespołów parkowych, cmentarzy             

i miejsc pamięci 
9. Rozwój rzemiosła, twórczości ludowej oraz lokalnego folkloru 

i tradycji  
10. Wioski tematyczne 
11. Wsparcie ekonomii społecznej (Spółdzielnie socjalne) 
12. Promocja gminy 
13. Ukonstytuowanie się w gminie Rybczewice zespołu Think-Tank 

szlaku J III S – Powstanie i ukonstytuowanie się Analitycznego 
Ośrodka typu Think-Tank – pierwszego na Świecie ośrodka tego 
typu mającego swoją siedzibę na wsi i prowadzącego badania w 
szczególności na obszarach wiejskich 
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Cykliczne wydarzenia kulturalne ściśle wiążą się z krajobrazem gminy Rybczewice, 

szczególnie że oferta atrakcyjna jest zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. 

Inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych tj. Święto Kwitnących Sadów, Festyn 

Rodzinny, Dożynki, O podwiązkę Marysieńki, Tam twój skarb gdzie serce twoje, Dzień 

podziemia, Święto ziół, Święto ryby mają istotne znaczenie dla promocji gminy,  krzewienia 

kultury i dziedzictwa kulturowego. Niezbędne jest wspieranie podejmowanych inicjatyw                           

i integrowanie środowisk twórczych oraz organizacji pozarządowych dla zapewniania 

mieszkańcom dostępu do realizacji własnych potrzeb w zakresie kultury. Budowa silnej i 

profesjonalnie promowanej marki jest warunkiem sukcesu. Konieczne jest jej właściwe 

pozycjonowanie w ramach segmentów rynku. Marka odnosić się będzie także do sfery 

gospodarczej – głównie w branży turystycznej, lokalnych wyrobów rzemiosła i rękodzieła. 

Wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie kultury, inspirowanie 

środowisk twórczych, organizacja imprez plenerowych, utworzenie międzynarodowego 

Centrum Szlaku Jana III Sobieskiego oraz promocja i marketing Marki Szlak Jana III 

Sobieskiego (J III S), powstanie i ukonstytuowanie się Analitycznego Ośrodka typu Think-

Tank – pierwszego na Świecie ośrodka tego typu mającego swoją siedzibę na wsi i 

prowadzącego badania w szczególności na obszarach wiejskich. 

 

Stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury poprzez przebudowę i dostosowanie budynku remizy 

OSP w Częstoborowicach dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury oraz wspomnianego wyżej 

Centrum i poparcie dla tworzenia stowarzyszeń mają istotne znaczenie dla podniesienia 

atrakcyjności terenów i jakości życia mieszkańców.  

 

Proponowany program dla realizacji inwestycji: Mechanizm Szwajcarski, PROW, MKIDN, 

Program RPO WL (2.4 schemat B – utworzenie, promocja oraz marketing Marki J III S poza 

granicami województwa lubelskiego (kampania bilbordowa, prasowa, TV, utworzenie portalu 

internetowego). 
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Priorytet III.  ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

Priorytet III. Cel 1 Dywersyfikacja gospodarcza gminy oraz rozwój terenów 
inwestycyjnych 

 
PRIORYTET III 

 
ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

 
Cel 1 
 

     
 Dywersyfikacja gospodarcza gminy oraz rozwój terenów 
inwestycyjnych 
 

 
Działania 

1. Zmniejszenie ilości rozdrobnionych gospodarstw rolnych 
2. Rozwój przemysłu przetwórczego i zakładów usługowych 
3. Pozyskanie rynku zbytu na produkty rolne 
4. Wspieranie restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich 
5. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw gospodarczych 
6. Aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
7. Zmniejszenie migracji młodych ludzi 
8. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości mieszkańców. 
9. Wspieranie rozwoju funkcji usługowych o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
10. Przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 
11. Przygotowanie kompleksowej bazy terenów inwestycyjnych. 
12. Promocja terenów inwestycyjnych. 
13. Pozyskanie znaczących inwestorów. 
14. Stabilny system ulg i zwolnień podatkowych. 
15. Szybka i kompleksowa obsługa inwestora. 

 
 

Cel strategiczny akcentuje działania dotyczące aktywizowania lokalnego rynku pracy 

oraz wspierania aktywności zawodowej mieszkańców, obejmując przedsięwzięcia skierowane 

na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i tworzenia ośrodków 

wspierania rozwoju gospodarczego, tj. inkubatora przedsiębiorczości, oferty poradnictwa 

zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu wspólnie z partnerami gospodarczymi                      

i Powiatem Świdnickim. Istotne znaczenie dla dywersyfikacji gospodarczej gminy                          

i wspierania przez samorząd powstających inicjatyw gospodarczych. 

Do bezpośrednich korzyści z podejmowanych działań należą: zwiększanie liczby 

nowopowstających inicjatyw gospodarczych, wzrost konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, wzrost inwestycji opartych o lokalny kapitał oraz spadek bezrobocia.  

Działania podejmowane w ramach celu strategicznego obejmują również rozwój 

współpracy międzynarodowej, kontaktów z miastami partnerskimi, wspólnych przedsięwzięć 
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integrujących mieszkańców, ułatwianie nawiązywania kontaktów partnerów gospodarczych, 

co w konsekwencji może doprowadzić do kooperacji i współpracy trans granicznej.  

Istotne znaczenie dla budowy podstaw trwałego i stabilnego rozwoju gospodarczego ma 

zapewnienie infrastruktury publicznej stanowiącej o atrakcyjności i konkurencyjności 

Rybczewickich terenów inwestycyjnych. Wzrost inwestycji opartych o lokalny kapitał, lepsze 

wykorzystanie potencjału inwestycyjnego i pozyskanie inwestorów zewnętrznych skutkować 

będzie wzrostem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw a także doprowadzi do 

poprawy wizerunku gminy i ograniczenia bezrobocia. 

Pozyskanie znaczących inwestorów ma istotne znaczenie dla gospodarki gminy  oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy. Stąd istotne znaczenie w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego mają działania skierowane na formułowanie oferty inwestycyjnej opartej                    

o uzbrojone tereny inwestycyjne oraz stabilny system ulg i zwolnień podatkowych, jak 

również skuteczna promocja oraz szybka i kompleksowa obsługa inwestora. 

 

Priorytet III. Cel 2 Rozwój turystyki i agroturysty ki 
 
PRIORYTET III 

 
ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

 
 

 
Cel 2 

Rozwój turystyki i agroturystyki  
 

 
 Działania 

1. Rozwój turystyki i agroturystyki  
2. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej. 
3. Rozwój bazy noclegowej 
4. Kreowanie produktów turystycznych o znaczeniu 

regionalnym 
5. Utworzenie, promocja i marketing Marki Szlaku Jana III 

Sobieskiego (J III S) 
6. Rewaloryzacja zabytkowych zespołów parkowych, 

cmentarzy i miejsc pamięci.  
7. Rewitalizacja obiektów o znaczeniu kulturalnym, 

historycznym. Rewaloryzacja zabytków architektury. 
8. Zwiększenie różnorodności usług turystycznych bazujących 

na walorach przyrodniczych, ofercie sportowej i kulturalnej 
oraz dziedzictwie historycznym. 

9. Organizacja transgranicznych targów turystycznych i innych 
10. Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych 
11. Ochrona walorów przyrodniczych  
12. Zagospodarowanie terenów zielonych i wodnych – 

Zagospodarowanie zalewu w Rybczewicach; Ścieżki 
rowerowe (walory ekologiczne i turystyczne); Szlaki 
turystyczne i kulturowe (piesze i samochodowe)   
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13. Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego handlu i usług 
14. Budowa zintegrowanego systemu Informacji i Promocji 

Turystycznej 
 

 

Turystyka odgrywa coraz większą rolę w gospodarce regionu, zajmując ważne miejsce 

w budowaniu konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy. Cel strategiczny obejmuje 

przedsięwzięcia służące stworzeniu zróżnicowanej oferty usług turystycznych, tworzeniu 

markowych produktów, utworzeniu promocji i marketingu Marki Szlaku Jana III Sobieskiego 

(J III S) oraz budowie infrastruktury rekreacyjnej dla rozwoju turystyki. Gmina posiada 

korzystne warunki dla rozwoju różnych form aktywnej turystyki, w szczególności wodnej, 

pieszej i rowerowej. Aktywizacja lokalnej społeczności spowoduje powstanie szeregu 

usługodawców na rzecz ruchu turystycznego. Potraktowanie „wody” jako atrakcyjnego 

elementu produktu turystycznego, a także połączenie w jedną całość ogółu zasobów o 

podobnym charakterze zwiększy atrakcyjność terenu i umożliwi wydłużenie pobytów 

turystycznych czy rekreacyjnych. Konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury turystycznej                      

i wspieranie rozwoju Ścieżek rowerowych (walory ekologiczne i turystyczne), Szlaków 

turystycznych i kulturowych (piesze i samochodowe) oraz stworzenie zintegrowanego 

systemu informacji turystycznej we współpracy z partnerami na szczeblu lokalnym i 

regionalnym. 

Cykliczne wydarzenia kulturalne ściśle wiążą się z krajobrazem gminy Rybczewice, 

szczególnie że oferta atrakcyjna jest zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. 

Inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych tj. Święto Kwitnących Sadów, Festyn 

Rodzinny, Dożynki, mają istotne znaczenie dla promocji gminy,  krzewienia kultury                          

i dziedzictwa kulturowego. Niezbędne jest wspieranie podejmowanych inicjatyw                              

i integrowanie środowisk twórczych oraz organizacji pozarządowych dla zapewniania 

mieszkańcom dostępu do realizacji własnych potrzeb w zakresie kultury. Wszelkie inicjatywy 

i przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie kultury, inspirowanie środowisk 

twórczych, organizacja imprez plenerowych mają istotne znaczenie dla podniesienia 

atrakcyjności terenów i jakości życia mieszkańców.  

Połączenie walorów krajobrazowych i wypoczynkowych z ofertą kulturalną oraz 

nowoczesną infrastrukturą rekreacyjno - sportową to niewątpliwy atut w tworzeniu 

specjalistycznej oferty turystycznej, skierowanej do konkretnego odbiorcy. Problem stanowi 

brak odpowiedniej bazy noclegowej, której powstanie uzależnione jest od współpracy 

partnerów publicznych i prywatnych. Zwiększenie różnorodności usług turystycznych 
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bazujących na walorach przyrodniczych, ofercie sportowej i kulturalnej oraz dziedzictwie 

historycznym uzależnione jest od racjonalnego zagospodarowania terenów, wyposażenia                

w infrastrukturę rekreacyjną oraz przygotowania atrakcyjnych programów pobytowych                    

i efektywnej promocji.  

 

Priorytet III. Cel 3 Ochrona walorów przyrodniczych  oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych i wodnych 

 

 
PRIORYTET II 

ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH   

Cel 3 Ochrona walorów przyrodniczych oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych i wodnych 

 
Działania 

 
1. Zagospodarowanie terenów zielonych i wodnych - 

Zagospodarowanie zalewu w Rybczewicach; Ścieżki rowerowe 
(walory ekologiczne i turystyczne); Szlaki turystyczne i 
kulturowe (piesze i samochodowe)   

2. Ochrona walorów przyrodniczych  
3. Rewitalizacja i tworzenie terenów zieleni sprzyjających 

rozwojowi rekreacji i czynnemu wypoczynkowi na terenach 
gminy. 

4. Rozbudowa oznakowanych szlaków rowerowych, pieszych  
i ścieżek ekologicznych. 

5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie 
zasobów przyrody. 

6. Likwidacja dzikich wysypisk. 
7. Promocja zachowań proekologicznych i podnoszenie 

świadomości ekologicznej 
8. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej                   

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  
9. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej                 

w zakresie konieczności ochrony zasobów wodnych . 
 

 

Bliskość i dostępność do terenów zieleni ma istotne znaczenie dla podnoszenia jakości 

życia mieszkańców tworzenia przyjaznego otoczenia dla życia, pracy i odpoczynku. 

Położenie gminy Rybczewice wśród Krzczonowskiego Parku Narodowego i stawów sprzyja 

tworzeniu terenów rekreacyjnych, które będą miały znaczący wpływ na rozwój agroturystyki, 

turystyki pieszej, rowerowej, ekologicznej i szlaków tematycznych. Parki, aleje, starodrzewy 

przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu gminy Rybczewice oraz 

zasobów kulturowych. Ich odnowa i zagospodarowanie w znaczący sposób podniesie estetykę 

terenów wiejskich i małych miejscowości, co jest szczególnie akcentowane przez 
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mieszkańców podczas konsultacji społecznych i zebrań wiejskich. W większości 

miejscowości na terenie gminy znajdują się tereny, będące pozostałością po parkach, alejach, 

szlakach i cmentarzach – niejednokrotnie zapomniane i zaniedbane. Występują tam cenne 

drzewostany, zadrzewienia a także pojedyncze drzewa, czy kapliczki o walorach 

przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Bogate zespoły przyrodnicze pozwalają 

mieszkańcom obcować na co dzień z przyrodą i odpoczywać na łonie natury. Gmina 

Rybczewice przykłada szczególną wagę do tworzenia i utrzymania terenów zieleni, dalsze 

działania będą miały wpływ na ugruntowanie pozytywnego wizerunku Rybczewic – gminy 

zielonej. 

Zasoby środowiska naturalnego Gminy Rybczewice stanowią szczególną wartość. 

Dbałość o stan środowiska naturalnego, rewitalizacja i zachowanie walorów przyrodniczych 

sprzyjać będzie bezpieczeństwu ekologicznemu oraz rozwojowi funkcji turystycznych  

i rekreacyjnych, tworząc przyjazne środowisko dla mieszkańców. Stan środowiska 

naturalnego jest jednym z ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju gminy.  

Podejmowane działania służyć mają poprawie stanu środowiska naturalnego w gminie 

Rybczewice zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi i planistycznymi wyższego 

rzędu oraz wdrażaniu prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska 

Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno obejmować jak najszersze kręgi 

społeczeństwa oraz włączenie do wspólnych działań szkół podstawowych i gimnazjalnych  

a także organizacji pozarządowych.  

 

Priorytet IV. LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ WSPIERAN IE DZIAŁA Ń NA 
RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 

 

Priorytet IV. Cel 1 Lokalne grupy działania 

 
PRIORYTET IV 

 
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NA 
RZECZ ROZWOJU SOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
 

 
Cel  1 

 
Lokalne Grupy Działania  
 

 
Działania 

1. Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 
realizowane w ramach Lokalnej Strategii Działania przez LKD 

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowane w ramach 
Lokalnej Strategii Działania przez LKD 
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3. Odnowa i rozwój wsi realizowane w ramach Lokalnej Strategii 
Działania przez LKD 

4. Poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności 
gospodarczej na obszarze działania LGD 

 

Lokalne Grupy Działania są to zorganizowane grupy odpowiedzialne za tworzenie 

strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium oraz za wydatkowanie na terytorium na 

jakim funkcjonują dotacji przyznanej na realizację strategii. Zrzeszają lokalne samorządy, 

mieszkańców, przedsiębiorców czy lokalne organizacje pozarządowe. 

Kluczowe znaczenie w powstawaniu i działalności Lokalnej Grupy Działania jest 

mobilizacja lokalnej społeczności, aby najpierw zaczęła myśleć o długookresowym potencjale 

swojego obszaru, a następnie o opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych strategii, które 

pomogą ten potencjał wykorzystać. Lokalne partnerstwo nie zastępuje więc istniejących 

instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi współpracy i celowemu zewnętrznemu 

dofinansowaniu wspiera specyficzny kierunek rozwoju. 

Tworzenie, działalność Lokalnych Grup Działania będzie realizowana w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach 4 Osi priorytetowej: LEADER.”  

 

Priorytet IV. Cel 2 Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

 
PRIORYTET IV 

 
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO GMINY 
 

 
Cel  2 

 
Rozwój współpracy międzyregionalnej  
i międzynarodowej 
 

 
Działania 

1. Współpraca z Białorusią i Ukrainą w celu rozwiązywania wspólnych 
problemów transgranicznych 

2. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w dziedzinie 
gospodarczej, społecznej, kulturowej i turystycznej 

3. Współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk  
w dziedziny samorządu, procesów demokratycznych oraz procesów 
integracji z Unią Europejską 

4. Współpraca Międzynarodowa w szczególności z obszarem 
znajdującym się na szlaku (Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, 
Austria) – współpraca bilateralna, multilateralna, wizyty studyjne, 
Know how) 
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Jednym z kluczowych czynników dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy jest 

podejmowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w różnych ich wymiarach. 

Współpraca, zarówno międzyregionalna jak i międzynarodowa powinna przyczyniać się do 

wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 

kapitału ludzkiego. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna powinna przyczyniać 

się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności gminy pod względem gospodarczym, 

społecznym, kulturowym. Powinna stymulować nowe inicjatywy społeczne, wykorzystując 

potencjały wewnętrzne gminy, w tym szczególnie kapitał ludzki oraz walory środowiska 

naturalnego. 

Szczególnego znaczenia w tym celu nabiera współpraca transgraniczna z Ukrainą  

i Białorusią ze względu na sąsiedztwo województwa lubelskiego z tymi krajami. Gmina oraz 

inne podmioty z terenu gminy powinny podejmować inicjatywy w celu rozwiązywania 

wspólnych problemów transgranicznych, do stymulowania i realizacji wspólnych projektów 

w różnych wymiarach i w różnych dziedzinach.  

 

Priorytet IV. Cel 3 Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 
PRIORYTET IV 

 
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO GMINY 
 

 
Cel  3 

 
Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

 
Działania 

 
1. Wspieranie rozwoju i programów organizacji pozarządowych 
2. Wspieranie inicjatyw lokalnych 
3. Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców 

z gminą 
4. Poparcie dla tworzenia stowarzyszeń 
5. Wspieranie klubów sportowych 

 
 

Istotnym elementem jakości życia mieszkańców jest współdziałanie różnych grup 

społecznych, w tym organizacji pozarządowych oraz tworzenie sieci współpracy pomiędzy 

nimi i samorządem lokalnym. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnej 

rzeczywistości i wspieraniu zadań gminy, głównie w sferze społecznej, kulturalnej i sportowej 

jest nie do przecenienia. Organizacje pozarządowe realizują zadania pożytku publicznego 

Id: JXPHQ-ROIPK-RYMUX-ZPWQI-CJQTN. Podpisany Strona 101
—————————————————————————————————————————————————————————



SSTTRRAATTEEGGIIAA  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  RRYYBBCCZZEEWWIICCEE  NNAA  LLAATTAA  22001122--22002200  

 101

wypełniając luki instytucjonalne oraz systemowe, a obejmując grupy środowiskowe  

i wspierając rozwiązywanie lokalnych problemów uzupełniają działania podejmowane przez 

samorząd.  

Priorytet IV. Cel 4 Promocja gminy 

 
PRIORYTET IV 

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO GMINY  

Cel 4 Promocja gminy 
 

Działania 
 
1. Rozbudowa serwisu internetowego do oczekiwań różnych grup 

odbiorców 
2. Wydawanie publikacji promujących zasoby gospodarcze, 

społeczne i kulturowe gminy 
3. Organizacja imprez  promujących potencjały oraz działalność 

gminy 
 

Nie należy przy podejmowaniu różnorodnych działań zapominać o promocji gminy 

rozumianej jako szeregu przemyślanych, zaplanowanych i dobrze zorganizowanych 

przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych w celu przekazania różnym grupom podmiotów 

pozytywnego i efektywnego przekazu o walorach i potencjale gminy.  

Należy promować, rzecz jasna walory środowiska naturalnego oraz walory turystyczne  

i kulturowe. Promować należy również potencjał instytucjonalny, potencjał gospodarczy, 

społeczny, kulturowy gminy. Przedmiotem działań promocyjnych powinna być aktywność 

lokalnych władz w prowadzeniu różnorodnych działań na rzecz poprawy jakości życia,  

w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań gminnych oraz  

w podnoszeniu jakości usług świadczonych różnym grupom. Promować należy szczególnie 

cenne zasoby ludzkie, przedsiębiorców, działalność stowarzyszeń czy też szczególnie 

aktywne grupy społeczne. Działania promocyjne powinny wspierać realizację pozostałych 

celów i działań w ramach niniejszej strategii oraz przedstawiać pozytywną realizację zapisów 

tej strategii.  
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Priorytet IV. Cel 5 Rozwój instytucjonalny 

 
PRIORYTET IV 

 
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO GMINY 
 

 
Cel 5 

 
Rozwój instytucjonalny 
 

 
Działania 

1. Stworzenie wysokich standardów pracy urzędu i instytucji 
służących obsłudze mieszkańców. 

2. Zapewnienie pełnego dostępu do informacji publicznej.  
3. Rozbudowa infrastruktury informacyjnej i budowa 

„społeczeństwa informacyjnego” 
4. Skuteczny system komunikacji społecznej. 
5. Współpraca regionalna i międzynarodowa. 
6. Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej mapy numerycznej 

infrastruktury technicznej dla poszczególnych branż. 
 

Mieszkańcy są podstawowym atutem gminy i podmiotem wszelkich działań władz 

samorządowych. Cel strategiczny obejmuje usługi realizowane na rzecz mieszkańców przez 

urząd gminy i jednostki organizacyjne. W ramach realizowanych działań podejmowane 

inicjatywy służą kreowaniu wizerunku i przejrzystych zasad funkcjonowania urzędu, 

zapewnienia wysokiej jakości i efektywności świadczonych usług, a także przyjaznej obsługi 

mieszkańców i inwestorów. Podejmowane działania powinny zmierzać do zapewnienia 

obywatelom łatwego dostępu do informacji publicznej oraz umożliwi ć interaktywne 

załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w oparciu  

o wysoki standard usług. Za bardzo istotne z punktu widzenia gminy uznaje się tworzenie 

podstaw do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dla tworzenia warunków rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego niezbędna jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, 

stworzenie sieci teleinformatycznej, punktów dostępu do internetu i rozwój edukacji 

informatycznej. Jednym z elementów działań jest doskonalenie i rozbudowa portalu 

internetowego www.rybczewice.pl. 
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VI. ZGODNOSĆ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI 

 
Zgodnie z zasadą programowania rozwoju oraz komplementarności polityk rozwoju 

regionalnego i lokalnego, Strategia Rozwoju Gminy Rybczewice na lata  

2007-2020 powinna wpasowywać się w układ celów i priorytetów Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Tylko te przedsięwzięcia, które mają swoje 

odniesienie w strategii wojewódzkiej, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. 

Zbieżność kierunków rozwoju obu dokumentów stanowić będzie jeden z podstawowych 

argumentów w ubieganiu się przez samorząd gminy Rybczewice o środki z budżetu państwa 

oraz funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć. Niezwykle istotne jest również 

dostosowanie Strategii do Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Narodowej Strategii 

Spójności, Strategii Rozwoju Kraju  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.   

W zakresie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Strategia  

Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2007-2020 wpisuje się w wizję regionu jakim jest 

„Osiąganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie 

geograficznego położenia regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej           

i Zachodniej” 

W odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007 – 2013 Strategia jest spójna z celem głównym jakim jest: „Podniesienie 

konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego  oraz 

zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”. 

Punktem odniesienia przy opracowaniu strategii Gminy Rybczewice  była również  Strategia 

Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007-2020.  

Harmonizowaniu celów sprzyjają pozostałe dokumenty strategiczne dla Gminy Rybczewice: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rybczewice, Załącznik do Uchwały nr XXIX/137/2006 z 10 października 2006 
roku. 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rybczewice na 
2007-2013  

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rybczewice na lata 2004-2013. 
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VII SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA ORAZ ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

 

1.  PROCEDURA  WDRAŻANIA 

Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii spoczywa bezpośrednio na Wójcie Gminy oraz 

podległych mu pracownikach Urzędu Gminy. Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest 

dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz instytucji społecznych, w szczególności są 

to: lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz społeczność lokalna. Jednocześnie 

powołany być powinien zadaniowy zespół osób, który monitorował będzie przebieg realizacji 

działań zawartych w dokumencie. Punkt odniesienia dla wymaganej oceny postępów  

w realizacji Strategii stanowi wartość bazowa wskaźników opisanych przy poszczególnych 

celach. 

  

Wdrażanie Strategii będzie się odbywało poprzez: 

• przygotowanie poszczególnych zadań pod względem formalnym i prawnym, 

• przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów 

operacyjnych i innych programów, 

• przeprowadzanie przetargów, 

• realizacje zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

• przygotowywanie informacji o realizacji projektów zawartych w Strategii, 

• przedkładanie ww. sprawozdań Komisjom Rady Gminy, 

• przyjmowanie do realizacji nowych zadań. 

  

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów możliwe będzie dzięki: 

• skutecznemu wdrażaniu strategii 

• modyfikowaniu długofalowych założeń i planów w miarę postępujących zmian wewnątrz 

i na zewnątrz gminy, 

• pobudzaniu prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

• niwelowaniu zagrożeń hamujących rozwój gminy, 

• pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje zadań ze źródeł zewnętrznych, 

• promocji poszczególnych działań realizowanych w ramach Strategii 
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Proces zarządzania strategią przedstawia dodatkowo schemat:  

ANALIZA SWOT 
(słabych, mocnych, szans, zagrożeń)

PROBLEMY

ATUT GMINY

MISJA

priorytety

cele strategiczne
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harmonogramy zada ń

ocena stopnia realizacji celów
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Rysunek 4.Schemat zarządzania realizacją strategii 
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2.  WSKA ŹNIKI  MONITOROWANIA  STRATEGI I  ROZWOJU 

 
Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach strategii objęte zostaną 

monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu 

programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania. Wskaźniki realizacji projektów, a zatem  

i strategii muszą stanowić kategorie mierzalne. Wskaźniki definiowane są jako mierniki 

celów, jakie maja być osiągnięte, zaangażowanych zasobów, efektów oraz innych zmiennych 

(ekonomicznych, społecznych, środowiskowych). Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu 

oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie: 

  

• wskaźniki produktów – są oceniane na poziomie projektu i odpowiadają 

rzeczowym efektom projektów, definiowane jako rzeczy materialne lub usługi, które 

inwestor otrzyma w ramach projektu, dzięki zaangażowaniu środków finansowanych. 

Dotyczą wyłącznie okresu realizacji projektu, z tego względu mogą być podawane 

tylko za te lata, w których projekt jest realizowany. Produkty dostarczają informacji               

o rzeczach materialnych/ usługach w jednostkach materialnych bądź monetarnych. 

  

• wskaźniki rezultatów – są oceniane na poziomie osi priorytetowych, odpowiadają 

one bezpośrednim lub natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia projektu, 

definiowane jako efekty powstałe z dostarczenia produktu. Dotyczą okresu po 

zakończeniu realizacji projektu lub jakiejś wyodrębnionej jego części. Rezultaty 

dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu lub 

programu. 

  

• wskaźniki oddziaływania –są oceniane na poziomie całej strategii, Definiowane 

jako konsekwencje wynikające z realizacji projektu wykraczające poza 

natychmiastowe efekty dla bezpośrednich odbiorców, które wystąpią jakiś czas po 

zakończeniu projektu (mogą być obserwowane lub zmierzone). Wskaźniki 

oddziaływania odnoszą się do efektów związanych bezpośrednio z podjętymi 

działaniami w ramach strategii, ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do 

efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko 

wynikających ze zrealizowanych działań).  
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Stanowią one punkt wyjścia do oceny stopnia realizacji Strategii. Wskaźniki te będą następnie 

porównywane ze wskaźnikami bazowymi zawartymi w analizie społeczno – gospodarczej 

zawartej w pierwszej części Strategii. Porównanie tych wskaźników stanowi podstawę 

całkowitej oceny stopnia wdrażania Strategii.  Ocena ta powinna odpowiadać na pytanie 

odnośnie efektywności i skuteczności realizacji Strategii. Efektywność odnosi się do relacji 

między zasobami wykorzystanymi do realizacji celów Strategii do osiągniętych produktów, 

rezultatów, celów. Skuteczność natomiast odnosi się relacji między założonymi                              

a osiągniętymi wskaźnikami realizacji Strategii. Skuteczność i efektywność realizacji 

Strategii powinno być mierzone na każdym z trzech poziomów wskaźników. Skuteczność                

i efektywność powinny się przekładać na stopień osiągnięcia takich cech Strategii jak: 

1. adekwatność Strategii do zmieniających się warunków wewnętrznych funkcjonujących             

w gminie jak i zmieniającego się otoczenia; 

2. użyteczność podejmowanych działań w ramach Strategii do zaspokojenia potrzeb 

społeczności lokalnej; 

3. trwałość celów i rezultatów Strategii w dłuższym horyzoncie czasu. 

Wskaźniki zostały przyporządkowane poszczególnym celom strategicznym, służą one 

stwierdzeniu  czy i w jakim stopniu dany cel jest realizowany. 

 

 

 

1. Długość przebudowanych dróg 

2. Liczba domostw wyposażonych w niezbędną infrastruktur ę techniczną: gaz, 
kanalizacja, wodociągi 

3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków 

4.   Ilość gospodarstw domowych z dostępem do Internetu 

5.  Liczba i kubatura infrastruktury sportowej 

6. Liczba instytucji i placówek kultury 

 

 

 

Priorytet I. ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
I SPOŁECZNEJ 
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1. Liczba zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły oraz procent uczniów 
korzystających z zajęć pozalekcyjnych w liczbie uczniów ogółem 

2. Poziom migracji 

3. Poziom stopy bezrobocia 

4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

5. Uczestniczy zawodów sportowych 

6. Liczba imprez kulturalnych/sportowych 

7. Liczba ludności korzystających z kursów informatycznych i językowych 

 

 

 

 

 

1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej, w tym spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego 

2. Liczba pracujących, w tym w sektorze prywatnym 

3. Powierzchnia terenów inwestycyjnych 

4. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 

5. Ilość grup producenckich 

6. Liczba gospodarstw agroturystycznych 

7. Liczba ścieżek rowerowych/szlaków turystycznych/ścieżek dydaktycznych 

8. Powierzchnia zagospodarowanych  terenów zielonych i wodnych 

9. Liczba przestępstw 

10. Ilość wypadków drogowych, ilość ofiar śmiertelnych 

 

 

Priorytet II. ZWI ĘKSZENIE JAKO ŚCI ZASOBÓW LUDZKICH  

 

Priorytet III. ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORA Z 
WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
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1. Liczba umów/projektów w ramach działalności LGD 

2. Liczba umów partnerskich gminy z zagranicznymi podmiotami, w tym umów 
trans granicznych 

3. Liczba umów partnerskich gminy z krajowymi podmiotami 

4. Liczba porozumień, listów intencyjnych między gminą a organizacjami 
pozarządowymi  

5. Liczba rejestrowanych na terenie gminy spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego w poszczególnych latach 

6. Jakość obsługi w urzędach, w tym jakość usług elektronicznych (badania 
ankietowe) 

7. Ilość certyfikatów ISO 

8. Stopień wykorzystania środków zewnętrznych 

9. Liczba organizacji pozarządowych, liczba podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego 

10. Liczba publikacji/imprez promuj ących gminę 

 

 

3 .PROCEDURA  AKTU ALIZACJI  

Aktualizacja Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem 

stwierdzenie, czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej założenia nadal są aktualne. 

Uaktualnianie Strategii powinno polegać na : 

• analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób cykliczny, 

• stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

• sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

• bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

• utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o firmach, ofercie turystycznej, 

rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, 

Priorytet IV. LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA ORAZ WSPIERAN IE DZIAŁA Ń NA 
RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
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• możliwościach edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

• stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy. 

  

Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać powinien raz w roku (październik-

listopad) zespół powołany przez Wójta Gminy Rybczewice. 

 

 
 

4.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

 
Realizacja projektów i zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych działań  

określonych w Strategii  uzależniona jest od odpowiedniego montażu finansowego środków 

pochodzących z różnych źródeł. Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty 

dofinansowane z funduszy strukturalnych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Określone 

w Strategii obszary rozwojowe stanowią podstawę identyfikowania działań i projektów 

inwestycyjnych oraz konstruowania montażu finansowego i przygotowania aplikacji                          

o wsparcie finansowe projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WL, Mechanizm Norweski,  

PROW, MKIDN, WFOŚiGW, Mechanizm Szwajcarski, Program Infrastruktura i Środowisko, 

programów wspólnotowych oraz innych środków zewnętrznych. 

Określenie celów strategicznych w zrównoważonym rozwoju gminy w poszczególnych 

obszarach powinno umożliwi ć wcześniejsze przygotowanie dokumentacji technicznej dla 

wybranych inwestycji, aby zapewnić płynne przejście do etapu wykonawczego, na który 

środki mogą pochodzić z unijnych i krajowych programów pomocowych.  

Identyfikacja źródeł środków finansowych na realizację poszczególnych projektów 

planowanych w ramach priorytetów i działań do roku 2020 obejmuje: budżet gminy, środki 

krajowe, prywatne i pomocowe w ramach funduszy strukturalnych oraz programów 

wspólnotowych. 

Możliwości finansowe gminy określa budżet gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny, który 

identyfikuje projekty i zadania inwestycyjne zgodne z kierunkami rozwoju gminy.            

Część zadań przewidzianych do realizacji zostanie sfinansowana przez gminę w całości ze 

środków budżetowych, inne zaplanowane zostaną jako projekty do sfinansowania przy 
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znacznym udziale środków pochodzących z funduszy pomocowych. Maksymalny pułap 

zadłużenia dla finansowania realizacji Strategii uzależniony jest od racjonalizacji wydatków, 

wykorzystywania możliwości zwiększania dochodów własnych, poziomu własnych środków 

finansowych, kosztów obsługi bieżących zobowiązań, udziału środków bezzwrotnych 

pozyskanych z funduszy strukturalnych oraz środków pozyskanych w ramach partnerstwa 

publiczno – publicznego i publiczno - prywatnego.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

KWESTIONARIUSZ – analiza strategiczna gminy Rybczewice 
 

Przeprowadzenie analizy strategicznej jest zasadniczym etapem  do opracowania strategii 

rozwoju gminy. Ma na celu określenie stanu obecnego gminy, celu strategicznego                            

i  kierunków rozwoju na najbliższe lata. Kwestionariusz ten skierowany jest społeczności 

lokalnej Gminy Rybczewice, aby mogła włączyć się w planowanie rozwoju swojej gminy. 

 

1. Proszę określić mocne i słabe strony gminy w każdej z wyszczególnionych dziedzin.  

 Mocne strony Słabe strony 

Infrastruktura 
ochrony środowiska: 
m. in. wodociągi, 
kanalizacja, instalacje 
gazowe, instalacje 
elektryczne, stan i 
ochrona środowiska 
naturalnego 

1 ...................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 .....................................................................

1 ....................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 ......................................................................

Infrastruktura 
techniczna: m. in. 
infrastruktura drogowa, 
infrastruktura 
informatyczna  

1 ...................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 .....................................................................

1 ....................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 ......................................................................

Sfera społeczna: m. 
in. demografia i zasoby 
ludzkie, edukacja, 
rynek pracy, ochrona 
zdrowia, opieka 
społeczna 

1 ...................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 .....................................................................

1 ....................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 ......................................................................
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Gospodarka: m. in. 
przedsiębiorczość,  
rolnictwo, leśnictwo, 
ilość i jakość usług, 
rozwój obszarów 
wiejskich 

1 ...................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 .....................................................................

1 ....................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 ......................................................................

Przyroda, kultura 
turystyka: m. in. 
uwarunkowania 
przyrodnicze, sport, 
dziedzictwo kulturowe, 
turystyka, rekreacja 

1 ...................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 .....................................................................

1 ....................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

 ......................................................................

 

2. Proszę wskazać wg Pani/Pana 3 najważniejsze mocne strony gminy. 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

3. W jaki sposób wg Pani/Pana gmina może wykorzystać swoje mocne strony? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Proszę podać bariery w wykorzystaniu mocnych stron gminy. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Proszę wskazać 3 najistotniejsze słabe strony gminy. 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 
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6. W jaki sposób wg Pani/Pana gmina powinna przeciwdziałać swoim słabym stronom? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

7. Proszę określić szanse oraz zagrożenia rozwoju gminy w każdej  
z wyszczególnionych dziedzin. 

 Szanse Zagrożenia 

Infrastruktura ochrony 
środowiska: m. in. 
wodociągi, kanalizacja, 
instalacje gazowe, 
instalacje elektryczne, stan 
i ochrona środowiska 
naturalnego 

  

Infrastruktura 
techniczna: m. in. 
infrastruktura drogowa, 
infrastruktura 
informatyczna  

  

Sfera społeczna: m. in. 
demografia i zasoby 
ludzkie, edukacja, rynek 
pracy, ochrona zdrowia, 
opieka społeczna 

  

Gospodarka: m. in. 
przedsiębiorczość,  
rolnictwo, leśnictwo, ilość i 
jakość usług, rozwój 
obszarów wiejskich 

  

Przyroda, kultura 
turystyka: m. in. 
uwarunkowania 
przyrodnicze, sport, 
dziedzictwo kulturowe, 
turystyka, rekreacja 

  

8. Proszę wskazać wg Pani/Pana 3 główne najważniejsze szanse rozwoju gminy. 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 
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9. W jaki sposób gmina może wykorzystać te szanse? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

10. Proszę wskazać 3 główne zagrożenia rozwoju gminy. 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

11. W jaki sposób gmina może przeciwdziałać zagrożeniom? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

12. Proszę określić wg Pani/Pana jaki powinien być cel strategiczny rozwoju gminy, który 
powinien być osiągnięty za 10 lat? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

13. Proszę określić główny kierunek działań do osiągnięcia wyznaczonego w pkt. 12 celu 
strategicznego. 

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

14. Proszę określić stan społeczno-gospodarczy gminy za 10 lat po osiągnięciu 
zakładanego celu strategicznego (na jakim etapie rozwoju będzie gmina?). 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

15. Proszę podać wg Pani/Pana główne kierunki działań gminy, które przyczynią się do 
osiągnięcia określonego wyżej celu strategicznego.  

1. ........................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................  
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3. ........................................................................................................................................  

4. ........................................................................................................................................  

5. ........................................................................................................................................  

 

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza! 

 

Kwestionariusz ten należy składać do końca maja 2012 r. w sekretariacie urzędu gminy.   
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