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1.WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu “Plan Strategiczny Gminy Lutowiska”, stanowiący
pierwszy etap prac nad strategią rozwoju gminy. Dokument ten został wypracowany
przez Was samych przy naszej tylko technicznej i merytorycznej pomocy.
Plan strategiczny opracowany został metodą zespołową z udziałem 36 osób. Prace
nad strategią poprzedzone zostały opracowaniem diagnozy gminy dającej obraz
zróżnicowania problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych występujących
w jej obrębie. W trakcie siedmiu spotkań warsztatowych (trwających po 8 - 9 godzin
każde) przeprowadzonych metodą moderacji wizualnej zrealizowano następujące
działania:
• zidentyfikowano główne problemy, związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,
utrzymaniem i rozwojem potencjału ekologicznego, ludzkiego i technicznego oraz
problemy istniejące w ramach wybranych dziedzin gospodarki
• przeanalizowano sytuację gminy z określeniem czynników rozwojowych w zakresie
zaspokajania potrzeb społecznych, utrzymania i rozwoju poszczególnych dziedzin
działalności gospodarczej ocenianych w kategoriach atutów i słabości gminy oraz
szans i zagrożeń stwarzanych przez jej otoczenie wykorzystując elementy analizy
SWOT,
• określono założenia (podmiot, okresy), wizję, misję, cele strategiczne oraz strategie
działań prowadzących do zrealizowania misji,
• sporządzono wykaz przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym do realizacji we
współpracy z innymi gminami.
Rezultaty poszczególnych warsztatów były na bieżąco dokumentowane na
posterach, które stały się podstawą wypracowania projektu
roboczego planu
strategicznego poddanego społecznej konsultacji. Konsultacje te były podstawą
określenia poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz hierarchizacji ważności
potrzeb i celów. Plan strategiczny wypracowany został metodą zespołową przez
przedstawicieli społeczności lokalnej, najlepiej znających własne problemy i potrzeby stanowi to podstawę do skutecznego urzeczywistniania wypracowanych celów
strategicznych.
Zespół opracowujący strategię dziękuje wszystkim uczestnikom za współpracę i
aktywną postawę w trakcie realizowanych prac.

Zespół konsultantów i moderatorów
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2.WSTĘP
Aby osiągnąć swój cel należy go najpierw zdefiniować.
Rada gminy Lutowiska wychodząc na przeciw szeroko pojętej demokracji podjęła w dniu 29
kwietnia 1997 roku uchwałę Nr VIII/106/97 o opracowaniu planu strategicznego gminy.
Prace nad planem przeprowadzono zgodnie z dewizą “nic o nas bez nas”.
W roboczych spotkaniach uczestniczyło grono osób złożonych z różnych grup społecznych i
zawodowych: miedzy innymi radni, leśnicy, pracownicy BdPN, przedstawiciele gminnego
biznesu, urzędnicy, nauczyciele.
W warsztatach diagnostyczno - projektowych umiejętnie prowadzonych przez
konsultantów w składzie: Paweł Mentelski, Tomasz Bartnicki, Jadwiga Pawłowska, Dariusz
Ślusarz i Grzegorz Ślusarz, wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia. Zgłoszone przez
uczestników warsztatów propozycje, problemy i oczekiwania zostały przez prowadzących
usystematyzowane, uzupełnione o bazę danych przy wykorzystaniu wiedzy naukowej, tworząc
cele strategiczne gminy.
W wyniku tych prac powstał roboczy projekt planu strategicznego gminy Lutowiska, z
perspektywą rozwoju do roku 2010, który został poddany szerokiej konsultacji społecznej.
Plan strategiczny, uchwalony przez Radę Gminy, będzie stanowił drogowskaz dla tych którzy
kierują i będą kierować rozwojem gminy.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania planu,
poświęcając swój wolny czas w trosce o dobro gminy i jej społeczności.
W imieniu Zarządu Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
Adam Drapała
Lutowiska, grudzień 1997 r.
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC NAD PLANEM STRATEGICZNYM
GMINY

3.1.

OKRES OPRACOWANIA PLANU
Prace przebiegały od czerwca 1997 roku do grudnia 1997 roku.

3.2.

MIEJSCA REALIZACJI PRAC

3.2.1. Lutowiska - Urząd Gminy:
∗ działania organizacyjne i koordynacja prac
∗ warsztaty diagnostyczno-projektowe:
3.2.2. Rzeszów
∗ konsultacje
∗ prace redakcyjne
∗ koordynacja dokumentacji i informacji.
3.3.

REALIZATORZY PRAC

3.3.1. Koordynator ze strony Urzędu Gminy
Małgorzata Rypyst
3.3.2. Zespół konsultantów i moderatorów:
Tomasz Bartnicki, Paweł Mentelski, Jadwiga Pawłowska
Dariusz Ślusarz, Grzegorz Ślusarz

3.3.3. Główne grupy społeczności lokalnej:
♦ przedstawiciele Rady i Zarządu Gminy,
♦ pracownicy Urzędu Gminy,
♦ przedstawiciele partii politycznych,
♦ przedstawiciele organizacji społecznych,
♦ przedstawiciele środowiska gospodarczego,
♦ miejscowe autorytety.
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3.3.4. Wykaz uczestników spotkań warsztatowych
Do pracy nad strategią gminy łącznie zaproszonych zostało 60 osób.
W warsztatach, w różnym stopniu wzięli udział:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Imię
Zofia
Helena
Stefan
Mirosława
Adam
Lucyna
Beata
Halina
Ewa
Tadeusz
Jan
Renata
Jacek
Piotr
Dariusz
Ryszard
Aleksander
Tomasz
Andrzej
Antonina
Teresa
Maciej
Krzysztof
Władysława
Zbigniew
Karina
Kazimierz
Maria
Włodzimierz
Małgorzata
Stanisław
Małgorzata
Leszek
Anna
Wojomir
Andrzej

Nazwisko
Bacior
Brzeska
Chmurski
Cichacz
Drapała
Dziura
Granatowska
Jakubiec
Kita
Kluz
Kowal
Kozdęba
Kranz
Lebek
Lizun
Lubaczewski
Lubaczewski
Lubas
Luks
Majsterek
Mikołajczak
Mikołajczak
Mróz
Natanek
Niewiadomski
Osiecka
Osiecki
Piotrowska
Podyma
Prokopiak - Młynarczyk
Rusin
Rypyst
Sirko
Steciuk
Wojciechowski
Zacha

Zawód
administratywnista
technik
leśnik
nauczyciel
budowlaniec
leśnik
handlowiec
gospodyni domowa
pracownik UG
ekonomista
leśnik
rolnik
pracownik BPN
kierowca
pracownik Nadleśnictwa
leśnik
rolnik
uczeń
leśnik
rolnik
lekarz medycyny
leśniczy
nauczyciel
rolnik
ekonomista
ekonomistka
leśnik
leśnik
leśnik
pracownik pomocy społecznej

rolnik
budowlaniec
nauczyciel
pracownik UG
leśnik
sołtys
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3.4.

WYKAZ SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH

3.4.1. Spotkanie nr 1 - 24 czerwca 1997
Zawartość:
* wprowadzenie do opracowania strategii w gminie Lutowiska,
* analiza możliwości opracowania strategii gminy Lutowiska.

3.4.2. Spotkanie nr 2 - 18 lipca 1997
Zawartość:
* zdefiniowanie podstawowych pojęć,
* uzgodnienie metodyki i organizacji pracy,
* sformułowanie głównych założeń strategii,
* określenie struktury potrzeb mieszkańców gminy,
* istota strategii - przypomnienie,
* zadania planu strategicznego, założenia do planu strategicznego,
* problemy w zakresie potrzeb społecznych - kryteria.

3.4.3. Spotkanie nr 3 - 23 lipca 1997
Zawartość:
* identyfikacja problemów w sferze:
- zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
- potencjałów gminy,
- gospodarczej,
* prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

3.4.4. Spotkanie nr 4 - 24 lipca 1997
Zawartość:
* określenie czynników rozwojowych gminy:
- czynniki sprzyjające i niesprzyjające w zakresie zaspokajania
potrzeb mieszkańców i potencjałów w gminie oraz otoczeniu,
- atuty i słabości gminy w zakresie działalności gospodarczej oraz
Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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szanse i zagrożenia w otoczeniu.
* prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.
3.4.5. Spotkanie nr 5 - 21 sierpnia 1997
Zawartość:
* określenie czynników rozwojowych gminy c.d.,
* tworzenie alternatywnych wizji gminy do roku 2010,
* wypracowanie projektów misji gminy,
* formułowanie celów strategicznych w zakresie zaspokojenia potrzeb
mieszkańców,
* prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

3.4.6. Spotkanie nr 6 - 22 sierpnia 1997
Zawartość:
* formułowanie celów strategicznych w zakresie:
- potencjałów gminy,
- działalności gospodarczej,
* określenie strategii działania,
* prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

3.4.7. Spotkanie nr 7 -

września 1997

Zawartość:
* prezentacja i przyjęcie wyników prac ze wszystkich spotkań,
* wypracowanie listy przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla gminy
do realizacji we współpracy z innymi gminami,
* omówienie dalszych prac związanych z konsultacją społeczną i
przyjęciem strategii w gminie.

Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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3.5.

METODYKA PRACY

3.5.1. Przyjęte zasady pracy

⇒ Podstawą podjęcia prac nad strategią jest stosowna uchwała Rady Gminy.
⇒ Praca nad strategią jest kierowana przez przedstawicieli władz gminy.
⇒ W opracowaniu strategii biorą udział przedstawiciele społeczności gminy.
⇒ Projekt planu jest konsultowany z mieszkańcami gminy.
⇒ Współautorzy strategii są jej rzecznikami w swoich środowiskach.
⇒ Konkretyzacja planu następuje w kolejnych fazach pracy nad nim.

3.5.2. Metody komunikacji w grupie
Praca w zespołach realizowana była z wykorzystaniem wizualnych technik
moderacji, które pozwoliły na:
* pracę z dużymi grupami ludzi i dochodzenie w tej pracy do oczekiwanych
wyników w zaplanowanym czasie,
* skuteczne i uważne wzajemne słuchanie się uczestników,
* wysoki stopień koncentracji dyskusji wokół rozpracowywanych zagadnień,
* ujednolicenie rozumienia pojęć związanych z planowaniem przyszłości gminy,
wśród uczestników.

3.5.3. Dodatkowe korzyści, które osiągnięto w pracy nad planem

♦ Integracja społeczności lokalnej wokół wspólnych celów i w trakcie pracy.
♦ Wyraźniejsze wyłonienie się reprezentacji lokalnych grup interesów.
♦ Rozwinięcie kultury rozwiązywania problemów na bazie argumentów i
szukaniu kompromisu.
♦ Pozytywny wpływ na wzrost gotowości w zakresie wprowadzania niezbędnych
zmian w gminie.
Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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4. DIAGNOZA SYTUACJI GMINY
4.1.

OCENA POZIOMU ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
Podstawą podejmowania wszelkich działań człowieka są potrzeby, a zwłaszcza

potrzeby niezaspokojone będące czynnikiem sprawczym tych działań. Dlatego też
pierwszym krokiem w diagnozie stanu gminy jest ocena poziomu zaspokojenia potrzeb
jej mieszkańców.

4.1.1. Struktura i kryteria ocen potrzeb społecznych
Poniżej znajduje się lista potrzeb społecznych uniwersalnych, wyróżnianych w literaturze
przedmiotu. Na stopień zaspokojenia wszystkich tych potrzeb, wpływać mogą władze
gminy lub podmioty instytucjonalne i ogół mieszkańców współdziałających w realizacji
przyszłej strategii.
Taką systematykę przyjęto do dalszej pracy.
* zabezpieczenie materialne
- poziom dochodów
- wyposażenie w dobra materialne
- możliwość zachowania, odtwarzania i powiększania dochodów
* wyżywienie
- jakość wody pitnej
- stopień ewentualnego niedożywienia
- jakość produktów żywnościowych
- dostęp do tanich produktów
- dostęp do szybkich, dobrych i względnie tanich form żywienia
* schronienie
- samodzielność zamieszkiwania
- wielkość mieszkań
- typ zabudowy
- wyposażenie mieszkań

Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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* bezpieczeństwo
- zagrożenia przestępczością
- zagrożenia związane z ruchem drogowym
- zagrożenia zdarzeniami losowymi
* zdrowie i życie
- przeciętna długość trwania życia, umieralność niemowląt
- udział niepełnosprawnych
- zachorowalność, w tym na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne
- dzietność rodzin
* opieka
- nad dziećmi
- nad niepełnosprawnymi
- nad osobami w podeszłym wieku
* rozwój ludzi
- długość kształcenia szkolnego
- jakość kształcenia
- poziom wykształcenia mieszkańców
- czas poświęcony rozwojowi fizycznemu
- poziom rozwoju fizycznego
- czas na rozwój duchowy
* rekreacja, wygoda, przyjemności
- ilość czasu wolnego
- jakość (poziom) rekreacji
* kultura
- poziom biernego uczestnictwa w kulturze
- poziom uczestnictwa czynnego w kulturze
* kontakty społeczne, więź grupowa
- możliwość wyboru i oddziaływania na postawy
- stopień integracji mieszkańców
- stopień zorganizowania mieszkańców
- tolerancyjność
- ofiarność
- lojalność grupowa
Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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* tożsamość z gminą
- identyfikacja z gminą
- walory estetyczne i historyczne
- poziom uczestnictwa w zarządzaniu gminą
* swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych
- czas zużywany na przemieszczanie się
- różnorodność, niezawodność i koszt przemieszczania się
* wartości moralne i potrzeby religijne

4.1.2. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Poziom zaspokojenia potrzeb został oceniony przez mieszkańców gminy bezpośrednio
uczestniczących w pracach nad strategią (uczestników warsztatów) jak i osoby biorące udział w
konsultacjach społecznych wypracowanego dokumentu poprzez wypełnienie ankiet. Każdej z
potrzeb przyznawano w ankiecie punkty od 1 do 10 według własnej oceny, przy czym 1 oznacza
brak zaspokojenia potrzeby, 10 - bardzo wysoki poziom zaspokojenia potrzeby. Wynik oceny
przedstawiony jest poniżej jako średnia liczba punktów, jaką uzyskał poziom zaspokojenia każdej
z potrzeb (suma punktów dla każdej z potrzeb podzielona przez liczbę odpowiedzi). Potrzeby
zostały uszeregowane według oceny poziomu ich zaspokojenia zaczynając od potrzeby o
najniższym poziomie zaspokojenia, a kończąc na potrzebie o najwyższym poziomie zaspokojenia.

Potrzeba

Ocena poziomu
zaspokojenia potrzeby

kultura

2,86

swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych

3,47

rekreacja, wygoda, przyjemności

3,69

kontakty społeczne, więź grupowa

3,74

rozwój ludzi

3,81

zabezpieczenie materialne

3,98

wyżywienie

4,59

schronienie

4,73

opieka

4,79

wartości moralne i potrzeby religijne

5,00

zdrowie i życie

5,09

bezpieczeństwo

5,76
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4.2.

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY GMINY

W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy zidentyfikowali problemy w następujących
zakresach:
* zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
* potencjałów gminy,
* w sferze gospodarczej.

4.2.1. Problemy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców
W zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w odniesieniu do poszczególnych
z nich zidentyfikowano następujące problemy:
Potrzeba zabezpieczenia materialnego:
−
−
−
−
−

bardzo niski poziom dochodów
bardzo niskie płace
wysoki poziom bezrobocia
niedostateczne wyposażenie w dobra materialne
małe możliwości stałego powiększania dochodów.

Potrzeba wyżywienia:
−
−
−
−
−

brak dostępu do tanich produktów
brak tanich form żywienia
niedożywienie dzieci alkoholików
brak lokalnego rynku żywności
mała zaradność rodziców - nieracjonalne żywienie

Potrzeba schronienia:
− zastój w budownictwie
− brak własności mieszkań
− brak wzorców i tradycji architektonicznych
Potrzeba bezpieczeństwa
− deprawacja i przestępczość wynikająca ze złych nawyków spędzania czasu
− brak sprawnego systemu łączności
− niski poziom prewencji
− mała sprawność służb ratowniczych wynikająca ze słabego wyposażenia technicznego
− niebezpieczne drogi
− przestępczość przygraniczna
− brak właściwej opieki nad zwierzętami domowymi
Plan strategiczny Gminy Lutowiska
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Potrzeba zdrowia i życia:
− problem uzależnień
− brak opieki stomatologicznej
− słabe wyposażenie w sprzęt medyczny ośrodka zdrowia
Potrzeba opieki:
−
−
−
−
−
−
−

wysokie koszty opieki związane z rozproszeniem mieszkańców
bariery techniczne życia niepełnosprawnych
brak możliwości usprawnienia i uaktywnienia zawodowego niepełnosprawnych
problem nauki dzieci niepełnosprawnych
ograniczona dostępność opieki przedszkolnej
ograniczony dostęp do zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych
zaniedbania środowiskowe wychowania dzieci

Potrzeba rozwoju ludzi:
− niski poziom wykształcenia (2,5% z wyższym wykształceniem)
− utrudniony dostęp do kształcenia na poziomie średnim i wyższym
− tendencja wzrostowa w długości kształcenia bez perspektyw otrzymania pracy w
gminie
Potrzeba rekreacji, wygody, przyjemności:
− brak obiektów rekreacyjnych
− brak zainteresowania mieszkańców różnymi formami rekreacji
− brak nawyków aktywnego spędzania czasu
− ograniczony odbiór programu I i II TVP
− niski poziom rozwoju fizycznego
− mała ilość czasu poświęcona na rozwój duchowy
− spadek poziomu zdrowia i sprawności fizycznej
Potrzeba kultury:
− niski poziom uczestnictwa w kulturze
− brak świetlic i innych pomieszczeń umożliwiających czynny udział w kulturze
mieszkańcom
− brak tradycji organizowania imprez kulturalnych
Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą:
−
−
−
−
−
−
−

małe zaangażowanie w zarządzaniu gminą - postawa wyczekiwania
mała aktywność organizacji społecznych i politycznych
brak tradycji
brak ciągłości pokoleniowej
zakładana “chwilowość” pobytu
brak więzi grupowej “każdy sobie...”
brak chęci wspólnego działania w tworzeniu
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Potrzeba swobody i łatwości kontaktów przestrzennych:
−
−
−
−
−

brak łączności lub słaba jej jakość
duże odległości, brak możliwości wyboru środka komunikacji
oddalenie od ośrodków kultury, oświaty
brak możliwości skorzystania z telefonii komórkowej
duża zawodność i ograniczony zasięg łączności bezprzewodowej

Potrzeby wartości moralnych i potrzeby religijne:
−
−
−
−
−
−

brak promocji pozytywnych wzorców społecznych
rodziny patologiczne
alkoholizm
brak możliwości odtworzenia i zachowania wartości kulturowych
degradacja krajobrazu
brak obiektów kultu religijnego innych wyznań (poza rzymsko - katolickim)

4.2.2. Problemy w zakresie potencjałów gminy
W odniesieniu do zasobów i możliwości gminy zidentyfikowano problemy w
zakresie potencjałów: technicznego, ludzkiego i ekologicznego.
Potencjał techniczny
W potencjale technicznym zidentyfikowano problemy w zakresie budownictwa
(budynki i budowle), infrastruktury, w zakresie systemów eksploatacji i odnowy oraz
systemów zabezpieczeń, co zawiera poniższe zestawienie.
- Budynki i budowle:
− rozproszona zabudowa
− małe przekonanie do nowych technologii w budownictwie
− niedostosowana do warunków technologia budowy obiektów
− bardzo zły stan techniczny dróg i mostów
− chybione lub niewykorzystane inwestycje
− wydłużony okres budowy ze względów finansowych
− zły stan istniejących budynków
− wysokie koszty utrzymania budynków
- Infrastruktura:
−
−
−
−

brak małych oczyszczalni zagrodowych
słaby stan infrastruktury turystycznej
brak infrastruktury sportowej
niewystarczająca sieć wodna i kanalizacyjna
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- Systemy eksploatacji i odnowy:
− niewykorzystane zasoby naturalne
− niewydolny system oczyszczania ścieków i zagospodarowywania odpadów
- Systemy zabezpieczeń:
− niewydolna łączność w stanach zagrożeń
− brak doświadczeń w sytuacjach zagrożeń

Potencjał ludzki
W odniesieniu do potencjału ludzkiego za najważniejsze problemy uznano:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

odchodzenie młodzieży ze środowiska
znaczna ilość ludzi w wieku poprodukcyjnym
znaczna ilość rencistów
pesymizm
bierność
brak zainteresowania pracą społeczną
duże odległości wpływające na aktywność społeczną
brak wspólnych zainteresowań
słaba integracja na wsi

Potencjał ekologiczny
W odniesieniu do potencjału ekologicznego zidentyfikowano problemy w zakresie
zasobów naturalnych, systemów i urządzeń proekologicznych i ekoświadomości.
Zidentyfikowane problemy to:
- Zasoby naturalne:
− brak klasyfikacji i wykorzystania wód mineralnych
− brak wykorzystania gazu ziemnego na terenie gminy
- Systemy i urządzenia proekologiczne:
−
−
−
−
−

fragmentaryczny system wykrywania i kontroli skażeń
braki i zła jakość wody pitnej
nierozwiązany system segregacji i zagospodarowania odpadów
uciążliwość retort wypalających węgiel drzewny
brak ekonomicznych zachęt do wprowadzania systemów proekologicznych
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- Ekoświadomość:
−
−
−
−

problemy z turystycznym i rekreacyjnym wykorzystaniem lasów
niewykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii
niewystarczająca edukacja proekologiczna
brak promocji zdrowego sposobu życia

4.2.3. Problemy w sferze działalności gospodarczej
W sferze działalności gospodarczej zidentyfikowano problemy w zakresie
turystyki, rolnictwa, leśnictwa, rzemiosła i przemysłu. Za najważniejsze problemy
uznano:
Turystyka
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zły stan sanitarny gminy
brak przychylności ludności gminy dla potrzeb turysty
niewydolna komunikacja
niedostatecznie rozwinięta baza żywieniowa
zbyt krótki czas trwania sezonu turystycznego
niedostateczna baza noclegowa
zła jakość dróg
niewydolny system komunikacji telefonicznej
trudna dostępność miejsc atrakcyjnych turystycznie
słabe zabezpieczenie medyczne w okresie turystycznym
brak poczucia bezpieczeństwa turystów
mała różnorodność oferty turystycznej
niski standard bazy noclegowej
słaba znajomość języków obcych wśród mieszkańców
brak gminnego systemu informacji
zagrożenie przyrody ze strony turystów

Rolnictwo
−
−
−
−
−
−
−
−

brak następców w gospodarstwach
brak preferencji dla społeczności lokalnej przy zakupie gruntów
zniechęcenie ludzi do zajmowania się produkcją rolniczą
niska atrakcyjność zawodu rolnika
ograniczony dostęp do doradztwa rolniczego
ograniczone możliwości produkcyjne
brak rynku rolnego
brak przetwórstwa rolno - spożywczego
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak bazy usługowej
szkody wywoływane przez zwierzynę leśną
niska opłacalność produkcji
brak polityki rolnej państwa
brak możliwości utrzymania się z pracy w gospodarstwie rolnym
niewykorzystany potencjał produkcyjny - użytki zielone
ograniczony dostęp do usług weterynaryjnych
nieefektywne gospodarstwa rolne
pozbywanie się ziemi na cele nierolnicze

Leśnictwo
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zbyt wysoki stan zwierzyny płowej
trudności z utrzymaniem płynności finansowej
zły stan dróg leśnych
wysokie koszty pozysku drewna
niedostateczne wyposażenie w sprzęt
ograniczone możliwości gospodarczego wykorzystania lasów ze względu na ich
ochronny charakter
wysokie koszty nasadzeń
szkody w nasadzeniach spowodowane przez zwierzynę leśną
kłusownictwo
ograniczone możliwości pozyskiwania runa leśnego

Rzemiosło
− brak rzemiosła
Handel i usługi
−
−
−
−
−
−
−

brak handlu hurtowego
wysokie ceny towarów
niedostatecznie rozwinięta sieć punktów gastronomicznych
nierównomierne nasycenie małą gastronomią
brak specjalistycznych usług medycznych
brak usług weterynaryjnych
brak organizacji handlu własnymi produktami rolniczymi

Przemysł
− ograniczone możliwości rozwoju przemysłu
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4.3.

CZYNNIKI ROZWOJOWE GMINY

4.3.1. Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych potrzeb mieszkańców
W trakcie spotkania warsztatowego uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające oraz
niesprzyjające w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Identyfikacja dokonana
została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (sprzyjających i
niesprzyjających), odnoszących się do gminy, na które gmina w dużym stopniu może
wpływać oraz czynników rozwojowych zewnętrznych (stanowiących szanse i zagrożenia)
odnoszących się do otoczenia gminy, na które gmina przeważnie nie ma wpływu.
Potrzeba zabezpieczenia materialnego, schronienia
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

istniejący potencjał techniczny rozlewni wód w Lutowiskach
atrakcyjność turystyczna gminy
wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe
brak lokalnych źródeł skażeń wód i atmosfery powszechnych w kraju
pozytywny wzorzec do naśladowania - gospodarstwo p. Rusina, przykład
restrukturyzacji zatrudnienia
gmina jest członkiem Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
gmina jest akcjonariuszem BARR S.A. (Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego) - fundusze wspierania przedsiębiorczości, poręczeń wzajemnych,
stypendia
położenie gminy na terenie Euroregionu Karpackiego
położenie gminy w pierwszym w Europie trójstronnym Rezerwacie Biosfery
UNESCO MaB
lokalizacja nad granicą, przy drodze krajowej nr 897 (obwodnicy bieszczadzkiej)
funkcjonowanie stowarzyszenia “Nasze Bieszczady”
możliwość zbioru runa leśnego
możliwość zbytu “rękodzieła” turystom
plany uruchomienia przejścia granicznego w Żurawinie - mały ruch turystyczny
brak bezdomnych
możliwość nabycia własności mieszkań zakładowych
dostępność gruntów budowlanych
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niesprzyjające:
− niewielki rynek pracy, nieatrakcyjny dla absolwentów szkół
− krótki sezon turystyczny ograniczający możliwości uzyskania dodatkowych dochodów
− powolny rozwój: agroturystyki, turystyki jeździeckiej, turystyki narciarskiej - jako
“bieszczadzkiego produktu turystycznego”
− niedostateczna promocja istniejących stowarzyszeń
− dekapitalizacja obiektów infrastruktury (drogi, mosty, łączność, obiekty użyteczności
publicznej), wysokie koszty działalności gospodarczej
− brak przetwórstwa rolno - spożywczego
− brak mieszkań czynszowych na terenie gminy
− lokalizacja ograniczająca dostępność niektórych produktów żywnościowych
− brak gospodarstw specjalistycznych
− dekapitalizacja obiektów mieszkalnych
− wysokie koszty zaopatrzenia w materiały budowlane
− brak “samo - organizacji” (np. spółdzielnia) wśród mieszkańców osiedla byłego
IGLOOPOL - u w Lutowiskach

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

funkcjonowanie Euroregionu Karpackiego
funkcjonowanie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery
objęcie gminy w 1998 roku projektem Rady Europy dotyczącym rozwoju
agroturystyki
bliskość Zalewu Solińskiego
stypendia dla osób kształcących się (BARR)
istniejące przejścia graniczne (kolejowe - Słowacja)
bliskość przebiegu potencjalnej trasy tranzytowej północ - południe
możliwość zakupu mieszkań zakładowych
szansa uzyskania preferencyjnych kredytów budowlanych
niesprzyjające (zagrożenia):

− ograniczenia ekonomiczne przy samoorganizacji mieszkańców osiedla
− trudna dostępność kredytów na budownictwo, ograniczenia prawne uniemożliwiające
zakup mieszkań (Park Narodowy, Nadleśnictwo)
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Potrzeba bezpieczeństwa, zdrowia i życia, opieki
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+

wzajemna znajomość
pomoc sąsiedzka
obecność straży granicznej i GOPR-u
funkcjonujący GOK
brak przemysłu - czyste środowisko
ofiarność i zaangażowanie istniejącego personelu służby zdrowia
możliwość opieki nad dziećmi z uwagi na brak rynku pracy dla kobiet
funkcjonujące przedszkole
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak zajęcia
niedostateczne wyposażenie policji i Służby Granicznej
mało sprawny system łączności
duże natężenie ruchu turystycznego w sezonie
zła jakość dróg
złe oznakowanie dróg - znaki poziome
oddalenie od ośrodków pomocy społecznej, szpital, itp.
wysokie spożycie alkoholu
wałęsające się zwierzęta domowe
zagrożenie ze strony zwierzyny dzikiej
występowanie chorób zawodowych wśród pracowników leśnych
wypadki przy pracy w lesie
mała opłacalność medycznych usług specjalistycznych
niewystarczające wyposażenie ośrodka zdrowia
zagrożenia epidemiologiczne
nieskuteczność zwalczania patologii społecznych
niedostateczne utrzymanie dróg - pasy i krzaki na poboczu i inne
mała atrakcyjność terenu dla lekarzy różnych specjalności
niskie zarobki w służbie zdrowia
niedostateczna baza lokalowa dla GOK
brak szkoły integracyjnej
ograniczenie zajęć pozalekcyjnych ze względów finansowych w szkołach
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Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+

rozwój łączności
brak łączności z grupami przestępczymi
dojazdy specjalistów medycznych z zewnątrz
fundusze pomocowe (ochrony środowiska)
możliwość nauki dla dzieci niepełnosprawnych (poza gminą)
niesprzyjające (zagrożenia):

−
−
−
−
−
−
−

zły wpływ programów telewizyjnych (przemoc)
napływ elementu przestępczego
przestępczość przygraniczna
niesprzyjający system podatkowy
ograniczenia prawne w przepisach o ruchu drogowym - znaki poziome
możliwość pojawienia się ograniczeń w dotowaniu opieki społecznej
ograniczenia w uzyskiwaniu zasiłków przez bezrobotnych

Potrzeba wyżywienia
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:

+ zdrowa żywność na własne potrzeby i przyszłych gospodarstw agroturystycznych
+ planowane uruchomienia ogólnodostępnej stołówki w szkole podstawowej w
Lutowiskach
niesprzyjające:
−
−
−
−
−

wysokie koszty utrzymania rodziny wynikające z lokalizacji gminy
brak samoorganizacji w zakresie zbytu produktów rolnych
krótki okres wegetacji roślin
niska bonitacja gleb
zaopatrzenie w żywność z zewnątrz: wysokie koszty transportu, wysokie ceny, zła
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struktura konsumpcji
− nieskuteczność zwalczania patologii społecznych (niedożywienie rodzin alkoholików)
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+ propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się
niesprzyjające (zagrożenia):
− uzależnienie cen żywności od dostawców zewnętrznych
− przepisy sanitarne ograniczające możliwości zbytu produktów rolnych

Potrzeby rozwoju ludzi, kultury, rekreacji, wygody, przyjemności
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

istnienie sali widowiskowo - kinowej (110 miejsc)
możliwość organizowania imprez kulturalnych na terenie gminy
istnienie GOK i Gminnej Biblioteki publicznej
wydanie słownika “Bieszczady - Lutowiska” i książki pt. “Kościół w Lutowiskach
przy wsparciu finansowym z budżetu gminy
dotowanie działalności kulturalnej z budżetu gminy
położenie geograficzne
dużo miejsca na inwestycje
budowa boiska, sali gimnastycznej i przyszkolnych obiektów sportowych
udział szkoły i funkcjonujących organizacji w urządzaniu imprez rekreacyjnych
zwiększone zainteresowanie mieszkańców otwieraniem nowych punktów
gastronomicznych, noclegowych, handlowych
zwiększająca się liczba miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych
coraz szerszy dostęp do TV (sat.)
dobrze wyposażona szkoła
wyznaczone szlaki turystyczne
ujeżdżalnia koni, funkcjonujące wyciągi narciarskie
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niesprzyjające:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak społecznych działaczy kultury
małe zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi
małe zaludnienie w poszczególnych miejscowościach
mało rozwinięte potrzeby intelektualne
brak chęci uczestnictwa (bierność)
mała popularyzacja działalności szkoły w środowisku
słaba promocja wydarzeń kulturalnych
duże odległości (zła komunikacja)
brak infrastruktury: parki, ogródki, place zabaw, boiska
niskie zainteresowanie aktywną rekreacją
brak aktywności mieszkańców (zły model życia, wypoczynku)
brak instruktorów sportu i rekreacji
zła organizacja dróg (szlaków) rekreacyjnych
niewystarczające środki na budowę obiektów sportowych
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej w Wołosatem “Wołosatki”
wydawnictwa edukacyjne
programy edukacyjne w telewizji i na kasetach
możliwość korzystania z imprez kulturalnych poza gminą
możliwość uzyskania wsparcia finansowego na imprezy kulturalne
moda na aktywne spędzanie wolnego czasu
rozwój turystyki jako czynnik aktywizujący i zmieniający model życia
napływ kapitału z zewnątrz (ośrodki wczasowe)
imprezy ogólnokrajowe i międzynarodowe organizowane na terenie gminy
niesprzyjające (zagrożenia):

− popularyzacja “złej” kultury w środkach masowego przekazu
− zły wpływ niektórych sekt, subkultur i innych
− złe wzorce zachowań płynące z napływu pseudoturystów, subkultur i przestępców
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Potrzeby kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą,
swobody i łatwości kontaktów przestrzennych
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:

+ samoorganizacja w zagrożeniu np. OSP
+ posiadanie prywatnych środków lokomocji
+ zainteresowanie mieszkańców rozwojem łączności
niesprzyjające:
−
−
−
−
−
−
−

małe zaangażowanie członków Rady Gminy w sprawy środowiska
duża nieufność do działalności grupowych
brak chęci do samoorganizowania się
brak możliwości wyboru środków komunikacji
zła jakość dróg
duże odległości i trudny teren
ograniczone możliwości finansowe
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+

możliwość wsparcia finansowego działań organizacji społecznych
możliwość skorzystania z ofert firm telekomunikacyjnych
możliwość uzyskania informacji poprzez RTV
bliskość granicy państwa
istniejące plany otwierania przejść granicznych
niesprzyjające (zagrożenia):

−
−
−
−
−

złe wzorce z zewnątrz (narkomania)
sekty religijne
oddziaływanie subkultur
zła organizacja utrzymania dróg
“dziurawa” granica państwa
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Potrzeby wartości moralnych, religijne
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
− dostępność obiektów kultu religijnego (rzymsko - katol.)
niesprzyjające:
−
−
−
−
−

“choroba” telewizyjna
brak zajęcia, zainteresowań
ograniczone możliwości udziału w imprezach (baza, finanse)
niewielki dostęp do dokumentów historycznych
brak korzeni - ludność napływowa
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

− przepisy sprzyjające zwalczaniu patologii (alkoholizm, narkomania)
niesprzyjające (zagrożenia):
− kryteria pomocy społecznej nie sprzyjające zwalczaniu patologii
− zwiększona aktywność różnych sekt religijnych
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4.3.2. Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych potencjałów
W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające i
niesprzyjające utrwalaniu i rozwojowi poszczególnych potencjałów. W tym przypadku
identyfikacja dokonana została również odrębnie dla czynników rozwojowych
wewnętrznych, na które gmina w dużym stopniu może wpływać, oraz czynników
rozwojowych zewnętrznych odnoszących się do otoczenia gminy, na które gmina
przeważnie nie ma wpływu.
Potencjał ludzki
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

możliwość informacji turyści - goście
mieszkańcy z wyższym i średnim wykształceniem
możliwość pracy u podstaw aktywizującej społeczeństwo
czyste środowisko
dobre warunki kształcenia w lokalnych szkołach
absolwenci szkół podstawowych podejmują naukę w szkołach ponadpodstawowych
możliwość rozwoju usług i rzemiosła
tolerancja narodowościowa i wyznaniowa
różnorodność genetyczna mieszkańców
rozwój agroturystyki
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

problemy patologii społecznej (alkoholizm)
brak tożsamości kulturowej i tradycji
brak wspólnej “drogi” - celów integrujących mieszkańców
postawy wyczekujące
bierność w działaniu - postawy roszczeniowe
brak usług bytowych - rzemiosła
bardzo trudne warunki pracy - choroby zawodowe
niski przyrost naturalny
niewystarczająca ilość miejsc pracy i brak perspektyw dla młodzieży
niewystarczająca ilość mieszkań - niewielki odsetek mieszkań prywatnych
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Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+
+

napływ kapitału z zewnątrz
napływ ludności z zewnątrz
możliwość kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych
rozwój turystyki - moda na Bieszczady
moda na aktywne spędzania czasu
dostępność funduszy na rozwój ludzi- fundacje, fundusz PHARE
niesprzyjające (zagrożenia):

− bogaty (różnorodny) rynek pracy poza gminą - odpływ młodych, wykształconych
ludzi
− niewystarczająca ilość środków na ochronę zdrowia, kulturę i oświatę
− dominacja konsumpcyjnego stylu życia w społeczeństwie
− negatywne zjawiska towarzyszące turystyce
− nadopiekuńczość państwa sprzyjająca postawom roszczeniowym

Potencjał ekologiczny: zasoby naturalne, ekoświadomość
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

różnorodność gatunkowa i obfitość zwierzyny leśnej
duża powierzchnia lasów (80% powierzchni)
czyste wody powierzchniowe
czyste środowisko
zasoby wody, drewna, gazu, ropy, piaskowca
dostępność naturalnych - ekologicznych źródeł energii
funkcjonujące placówki naukowe w Wołosatem i w Suchych Rzekach
siedziba Bieszczadzkiego Parku Narodowego
program ekologiczny wprowadzony w szkole
udział w różnorodnych akcjach sprzyjających zachowaniu czystego środowiska
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−

mała opłacalność pozyskiwania ropy
duże koszty uzdatniania gazu
brak zainteresowania wykorzystaniem wód mineralnych
niedostateczna świadomość w zakresie wykorzystania nawozów organicznych
występujące przypadki chorób u zwierząt leśnych
opór mieszkańców przed rygorami ochrony przyrody
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− niedostateczna świadomość w zakresie zagospodarowania ścieków bytowych
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+
+
+
+
+
+
+

prawna ochrona środowiska
moda na ekologię
utworzenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu
utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
wyznaczenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
utworzenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
możliwość uzyskania środków na szkolenia z zakresu ekologii
niesprzyjające (zagrożenia):

− skażenie zasobów
− skrajne, rygorystyczne i bezkompromisowe postawy części “ochroniarzy”

Potencjał ekologiczny: systemy i urządzenia proekologiczne
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+ wystarczające zabezpieczenie w pojemniki na odpady
+ modernizacja kotłowni na proekologiczne
+ pełne skanalizowanie osad zakładowych
niesprzyjające:
−
−
−
−
−

duże koszty wytwarzania alternatywnej energii (wiatr i woda)
duże koszty modernizacji składowiska odpadów
złą lokalizacja retort w Dolinie Sanu
niewystarczająca skuteczność funkcjonujących oczyszczalni ścieków
brak środków na oczyszczalnie przydomowe
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
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+ możliwość dofinansowania inwestycji proekologicznych
niesprzyjające (zagrożenia):
− przeszkody prawne i finansowe hamujące uruchamianie i modernizację oczyszczalni
ścieków
− brak możliwości uzyskania dotacji dla indywidualnych oczyszczalni ścieków
− kwaśne deszcze

Potencjał ekologiczny: systemy eksploatacji i odnowy
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+ łatwy dostęp do materiałów ekologicznych (drewno, glina, trzcina)
+ istnienie zasobów naturalnych surowców (drewno, kamień, gaz, ropa, woda)
+ duża powierzchnia lasów i terenów chronionych
niesprzyjające:
−
−
−
−
−
−

brak funduszy do realizacji systemu oczyszczania - oczyszczalnie przydomowe
brak utylizacji odpadów
niedrożność przepustów
zbyt rozproszone gospodarstwa
zagrożenie środowiska poprzez wykorzystywanie starych technologii użytkowych
brak piorunochronów
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+ możliwość uzyskania środków proekologicznych na inwestycje prośrodowiskowe
+ wizyty wysokiej rangi przedstawicieli władzy państwowej sprzyjające utrzymaniu
dróg
+ organizacja konferencji naukowych, sympozjów, itp. (sprzyja właściwemu utrzymaniu
dróg)
niesprzyjające (zagrożenia):
− niedostateczne utrzymanie zimowe dróg
− niszczenie dróg przez ciężkie zestawy samochodowe
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− niewydolny system modernizacji dróg
− zarośnięte pobocza dróg
Potencjał techniczny: infrastruktura
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

program edukacji ekologicznej w szkole podstawowej
planowana budowa sali gimnastycznej i siłowni
naturalne warunki do rozwoju alternatywnych źródeł energii
dobrze rozwinięta infrastruktura wodno - kanalizacyjna w większych skupiskach
ludności
duże zasoby wody pitnej w gminie
zasoby gazu na terenie gminy
funkcjonujące przekaźniki RTV
zasoby kamienia do budowy dróg
dobry stan sieci energetycznej
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak gazu przewodowego
duże koszty zimowego utrzymania dróg
zbyt duża długość dróg
małe zaangażowanie młodzieży i dorosłych w tworzeniu prostej infrastruktury
sportowej
rozproszenie osad mieszkalnych
częste awarie sieci energetycznej ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne
brak środków finansowych u osób fizycznych na ochronę środowiska
brak środków finansowych na rozwój bazy sportowej
mocno zmineralizowane wody podziemne (kosztowne metody uzdatniania)
okresowe braki w dostawach energii elektrycznej
mała dbałość o stan dróg
brak alternatywnych źródeł energii
zbyt drogie alternatywne źródła energii
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+ możliwość uzyskania dotacji na infrastrukturę
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+ napływ kapitału zewnętrznego

niesprzyjające (zagrożenia):
− zbyt małe nakłady na drogi wojewódzkie i krajowe
− mała dbałość o stan dróg
− klęski żywiołowe

Potencjał techniczny: budynki i budowle
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+
+

możliwość adaptacji istniejących zabudowań pogospodarczych
możliwość utworzenia miejsc pracy (przy remontach)
dobre warunki do wypoczynku wynikające z rozproszonej zabudowy
walory krajobrazowe (Pętla Bieszczadzka)
istnienie wolnych terenów pod zabudowę
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

niedostosowana architektura do walorów krajobrazowych
wysokie koszty usług
zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców wynikające ze złego stanu budynków
mała dbałość o estetykę budynków
uciążliwa dla mieszkańców lokalizacja retort w Dolinie Sanu
zagrożenie dla rozwoju turystyki (stan dróg)
prawny status własności (brak uregulowań)
słaba promocja nowych technologii
nieestetyczne, źle utrzymane i w części dewastowane przystanki
słabe uzbrojenie terenów budowlanych
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+ nowe technologie przyjazne środowisku
+ ograniczenia prawne sprzyjające ochronie środowiska
+ zainteresowanie inwestorów zewnętrznych budowaniem domów
niesprzyjające(zagrożenia):
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− złe wzorce architektoniczne
− nadmierne zainteresowanie budowaniem domów na terenach chronionych
− duże odległości, słabo rozwinięta komunikacja i łączność
Potencjał techniczny: systemy zabezpieczeń
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:

+
+
+
+

jednostki OSP w każdym sołectwie
brak zagrożenia powodzi¹
dobrze działający GOPR
dozór policyjny
niesprzyjające:

−
−
−
−
−
−
−

duże zagrożenie pożarowe Połonin
nawyki wypalania traw
ograniczony dostęp do specjalistycznych służb ratowniczych
brak środków na telefonizację
przestarzałe systemy łączności
niedostateczna baza techniczna do ratownictwa
niedostatecznie wyposażona policja
Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):

+ możliwość inwestowania w dziedzinie telefonizacji
+ funkcjonujące służby ratownictwa specjalistycznego
niesprzyjające(zagrożenia):
− zagrożenia śnieżycami i huraganami
− brak systemu informacji o zagrożeniach
− niedostateczne zabezpieczenie granicy państwowej
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4.3.3.

Czynniki rozwojowe
gospodarczej

w

zakresie

wybranych

dziedzin

działalności

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali mocne strony (atuty) oraz
słabe strony (słabości) gminy jako czynniki rozwojowe wewnętrzne, na które gmina w
dużym stopniu może wpływać. Jednocześnie zidentyfikowano czynniki rozwojowe
zewnętrzne, szanse i zagrożenia, na które gmina przeważnie nie może wpływać.
Handel, usługi, rzemiosło, działalność produkcyjna (przemysł)
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
mocne strony - atuty:

+
+
+
+
+
+
+

możliwość budowy zakładu usługowego
dobrze rozwinięta sieć placówek handlu spożywczego
możliwość dopłat do usług specjalistycznych - medycznych
surowiec dla rękodzieła (pamiątkarstwo)
potencjał ludzki, uzdolnienia artystyczne
możliwość zbytu
brak uciążliwych zakładów przemysłowych
słabe strony - słabości:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak bazy na podstawowe usługi bytowe
mały popyt na artykuły hurtowe
wysokie ceny towarów z uwagi na koszty dostawy (odległości)
ograniczone możliwości finansowe kupujących
mała ilość mieszkańców - nieopłacalność handlu artykułami przemysłowymi, usług
weterynaryjnych, usług medycznych - specjalistycznych
brak ulg podatkowych
niesystematyczność producentów (twórców)
małe zainteresowanie podejmowaniem działalności w tym zakresie
brak tradycji
brak organizacji zbytu rękodzieła na terenie gminy
brak właściwej promocji
brak wyznaczonych miejsc lokalizacji zakładów przemysłowych np. wypał węgla
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Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
szanse:

+ możliwość zakupu hurtowego poza granicą
+ możliwość rozwoju - duży rynek zbytu
zagrożenia:
− ograniczenia rozwoju przemysłu wynikające z rygorów ochrony środowiska

Rolnictwo i leśnictwo
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
mocne strony - atuty:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów poza rolnictwem
naturalne nawożenia
możliwość specjalizacji (uprawy specjalne, agroturystyka, hodowla)
czyste środowisko
brak rozdrobnienia ziemi (grunty scalone)
dotacje z budżetu gminy do produkcji rolniczej
naturalna baza paszowa - użytki zielone
możliwość produkcji zdrowej żywności
duża powierzchnia lasów
specjalistyczne wykształcenie pracowników leśnictwa
utożsamianie się ludzi związanych z lasami ze środowiskiem naturalnym
miejsca pracy w leśnictwie i usługach związanych z leśnictwem
możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup sprzętu dla pilarzy (pomoc
społeczna)
+ prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
+ zdrowy surowiec (drewno)
słabe strony - słabości:
− trudne warunki uprawy i zbioru (konfiguracja terenu, opady)
− niedostateczna ilość utwardzonych dróg do pól
− konserwatyzm w produkcji
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

szkody od zwierzyny leśnej
ograniczone możliwości zbytu na terenie gminy
brak chęci współpracy w użytkowaniu maszyn rolniczych
niechęć do zmian sposobu i kierunku produkcji
krótki okres wegetacji
zbyt duże odległości od rynków zbytu
wysokie koszty zakupu środków produkcji - odległość
konieczność ręcznego wykonywania nasadzeń - wysokie koszty
duże koszty utrzymania dróg leśnych
ograniczone możliwości finansowe odbiorców drewna
sezonowość przejazdu dróg publicznych (wiosna)
ukształtowanie terenu wpływające na wysokie koszty gospodarki leśnej
brak środków na usprzętowienie - ciężki sprzęt specjalistyczny
wysokie ceny żywności - bezrobocie powodujące kłusownictwo
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
szanse:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

rozwój agroturystyki i turystyki
preferencyjne kredyty
funkcjonujące doradztwo rolnicze
powstanie Izb Rolniczych
dotacje państwowe na postęp biologiczny
możliwość zakupu materiału siewnego
zapotrzebowanie na produkty rolne poza gminą
możliwość uzyskania mieszkania na własność
dostępność do coraz lepszego specjalistycznego sprzętu leśnego
dotowanie gospodarki leśnej
wsparcie ze strony Funduszu Wyrównawczego
zagrożenia:

− niestabilna polityka rolna państwa
− złe relacje cenowe płody - sprzęt
− złe regulacje prawne uniemożliwiające uzyskiwanie odszkodowań za szkody
wywoływanie przez drapieżniki (wilki, rysie)
− zbyt niskie ceny płodów rolnych
− niewystarczające wsparcie dla rolnictwa w górach - brak polityki regionalnej
− niewłaściwe decyzje dotyczące stanu zwierzyny
− ograniczone możliwości finansowe odbiorców drewna
− ograniczenia prawne gospodarki leśnej w terenach chronionych BPN
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Turystyka
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
mocne strony - atuty:

+ istnienie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych
+ “dzikość” Bieszczadów - mit i historia
+ możliwość uprawiania turystyki popularnej i kwalifikowanej (jeździectwo, rowery
+
+
+
+
+
+
+

narty, wędkowanie)
piękny krajobraz - czyste środowisko (lato - zima)
festiwal piosenki harcerskiej w Wołosatem
dostępna informacja w lokalnych środkach masowego przekazu
istniejąca baza turystyczna
możliwość rozwoju turystycznego i agroturystycznego
zabytki i pomniki kultury i przyrody
istniejące szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, miejsca historyczne
słabe strony - słabości:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

mała znajomość potrzeb turystów
bariery psychologiczne do podjęcia działalności turystycznej i agroturystycznej
małe przygotowanie do pracy w agroturystyce i niski standard usług
sezonowość ruchu turystycznego
skrajnie niekorzystne warunki klimatyczne i atmosferyczne
brak łatwo dostępnej informacji turystycznej
zbyt małe środki do uruchomienia usług turystycznych
mała promocja usług turystycznych
świadczenie usług turystycznych przez niezarejestrowane podmioty
niewystarczająca baza dla turystyki zimowej
Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
szanse:

+ możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów i dotacji na rozwój turystyki
+ funkcjonowanie Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne
+ moda na aktywny wypoczynek i moda na Bieszczady
zagrożenia:
− duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo turystów przy organizowaniu szlaków
− bariery prawne, organizacyjne i finansowe uniemożliwiające (ograniczające)
tworzenie i utrzymywanie różnorodnych tras turystycznych
− tańsze wczasy za granicą
− zbyt duże nasilenie ruchu turystycznego w niektórych miejscach i okresach
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5. PLAN STRATEGICZNY GMINY
(PROJEKT ROBOCZY)
5.1.

ZAŁOŻENIA DO PLANU STRATEGICZNEGO

Założenia do planu strategicznego stanowią warunki brzegowe niezbędne do
prawidłowego sformułowania planu i są określane na początku opracowywania planu
strategicznego. W odniesieniu do realizowanego planu przyjęto następujące założenia:
Plan będzie służył mieszkańcom gminy.

Decyzję o przyjęciu planu podejmie Rada Gminy.

Plan będzie opracowywany przy współudziale mieszkańców.

Projekt planu będzie poddany społecznej konsultacji.

Okres planowania: 13 lat od 1997 roku do 2010 roku.
podokresy:
I

1 rok

lata: 1997 - 1998

II

4 lata

lata: 1998 - 2002

III

4 lata

lata: 2002 - 2006

IV

4 lata

lata: 2006 - 2010
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5.2.

MISJA GMINY

Misja to najogólniejszy cel gminy (najczęściej jednozdaniowy) stanowiący opis wizji
gminy z jej głównymi polami aktywności w przyszłości.
Misję gminy określano w perspektywie do roku 2010.
Misja gminy Lutowiska do roku 2010:
(W nawiasie podano odsetek głosów oddanych na dany wariant misji).

Wariant 1 (53%):Gmina Lutowiska to piękne bieszczadzkie krajobrazy, dziewicza i
unikalna przyroda, wysoki poziom obsługi turystycznej, atrakcyjny
wypoczynek dla każdego. Spokój i bezpieczeństwo, to również
zapewnienie bytu i wszechstronnego rozwoju mieszkańcom gminy.
Wariant 2 (17%): Gmina Lutowiska to turyści i my mieszkańcy, u nas znajdziesz
spokój, czyste powietrze i wodę, zieleń, spędzisz urlop w otoczeniu pięknej
przyrody, w atmosferze sprzyjającej wypoczynkowi. Zapoznasz się z
gospodarką leśną i hodowlą zwierząt o specyficznych górskich warunkach.
Wariant 3 (13%): Gmina Lutowiska to piękne krajobrazy, dziewicza i unikalna
przyroda, wysoki poziom obsługi turystycznej, atrakcyjny wypoczynek dla
każdego. Spokój i bezpieczeństwo, to również zapewnienie dobrobytu i
wszechstronnego rozwoju mieszkańcom gminy.
Wariant 4 (10%): Lutowiska to atrakcyjna gmina o bogatych walorach turystyczno krajobrazowych, unikalnej przyrodzie i czystym środowisku, gdzie można
bezpiecznie wypocząć.
Wariant 5 (6%): Lutowiska to gmina o unikalnie pięknym krajobrazie z zabytkami
przyrody i kultury, ekologicznie czystym środowisku z życzliwymi ludźmi
służącymi turystom o różnej zawartości portfela w swoich zagrodach i
obiektach turystycznych.
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5.3.

CELE STRATEGICZNE GMINY I STRATEGIE DZIAŁANIA (SPOSOBY
DZIAŁANIA)

Cel to stan, który chcemy osiągnąć w przyszłości.
Cele strategiczne związane są z określaniem tego jaką gminą chcemy być, co się powinno
robić lub czego nie powinno się robić w gminie. Cele strategiczne związane są z
decyzjami dotyczącymi alokacji zasobów i potencjałów gminy.
Realizacja celów strategicznych jest możliwa poprzez strategie działania.
Strategie działania to względnie trwałe sposoby działania związane z realizacją celów
strategicznych i określane są na podstawie zidentyfikowanych czynników rozwojowych.
Innymi słowy, strategie działania określają co robić, aby osiągnąć założone wcześniej
cele. Są związane z relacją, jaka występuje pomiędzy gminą a jej specyficznym
otoczeniem.
Specyficzne otoczenie - jest to otoczenie, z którym gmina ma bezpośrednie powiązania
(wzajemne oddziaływania), np.: użytkownicy oferty gminy, dostawcy, konkurenci.
Szeroke otoczenie - jest to pozostałe otoczenie (cały świat), z którym gmina nie ma
aktualnie bezpośrednich powiązań lecz mogą się one pojawić w przyszłości.

5.3.1.

Cele strategiczne oraz strategie działania do roku 2010 w zakresie
zaspokojenia poszczególnych potrzeb mieszkańców

Aby ustalić hierarchię (kolejność wg ważności) potrzeb mieszkańców gminy
przeprowadzono badania ankietowe. Hierarchizację ustalono przyznając każdej z
potrzeb kolejny numer od 1 do 12 według indywidualnej oceny ich ważności dokonanej
przez każdą osobę ankietowaną.
Kolejność ustalona została w następujący sposób:
1 - potrzeba najważniejsza
12 - potrzeba najmniej ważna
W nawiasie (obok kolejnego miejsca w hierarchii) podano średnią ilość punktów
uzyskaną przez każdą z potrzeb.
Cele strategiczne w ramach każdej z potrzeb zostały poddane hierarchizacji poprzez
przyznawanie punktów, według zasady im więcej punktów tym wyższa pozycja w
hierarchii celów. Obok każdego celu (w nawiasie) znajduje się średnia ilość uzyskanych
punktów w ramach każdej z potrzeb.
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miejsce w hierarchii 1 (2,28pkt.) - ZABEZPIECZENIE MATERIALNE
miejsce w hierarchii 4 (5,13pkt.) - SCHRONIENIE
Cele:
1. Zapewnione miejsca pracy (15,51 pkt.).
2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego (8,09 pkt.).
3. Dostępne mieszkania (6,40 pkt.).
Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne są do podjęcia następujące
działania (strategie działania):
⇒ wspieranie lokalnej przedsiębiorczości: ulgi podatkowe, udostępnienie istniejącej bazy
⇒ uruchomienie bazy turystyczno - noclegowej, promowanie regionu celem ściągnięcia
obcego kapitału
⇒ wzbudzanie zainteresowania pracą
⇒ uruchomienie szkoleń w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz nauki języków
obcych
⇒ podejmowanie działań przyczyniających się do podnoszenia estetyki posesji
⇒ wspieranie budownictwa mieszkaniowego
⇒ budowanie mieszkań komunalnych i socjalnych
⇒ inicjowanie działań zmierzających do rozwiązania
wielorodzinnych.

problemów

bloków

miejsce w hierarchii 3 (4,34pkt.) - WYŻYWIENIE
Cele:
1. Dostępna tania i zdrowa żywność (12,24pkt.).
2. Racjonalne żywienie rodzin (7,76 pkt.).
W odniesieniu do celów związanych z wyżywieniem strategie działania winny
uwzględniać:
⇒ stworzenie lokalnego rynku żywnościowego w oparciu o miejscową produkcję
⇒ uruchomienie tanich form żywienia (np. stołówka)
⇒ edukacja i promowanie racjonalnego odżywiania.
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miejsce w hierarchii 2 (4,29pkt.) - ZDROWIE I ŻYCIE
miejsce w hierarchii 6 (6,34pkt.) - OPIEKA
miejsce w hierarchii 7 (6,88pkt.) - BEZPIECZEŃSTWO
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapewniona podstawowa opieka medyczna i diagnostyczna (15,05 pkt.).
Dostępne specjalistyczne usługi medyczne w gminie (12,51 pkt.)
Bezpieczna gmina (8,63 pkt.).
Zwiększenie kultury picia alkoholu (8,38 pkt.).
Dobra opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (7,92 pkt.).

Uznano, że dla zrealizowania celów związanych ze zdrowiem i życiem, opieką
oraz bezpieczeństwem niezbędne są następujące strategie działania:
⇒ zapewnianie pełnej obsady specjalistów w służbie zdrowia
⇒ doposażanie gabinetów lekarskich i zabiegowych
⇒ systematyczne unowocześnianie stanu technicznego placówek służby zdrowia
⇒ stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu (sport, wędkarstwo itp.)
⇒ doposażenie ośrodka zdrowia w sprzęt specjalistyczny
⇒ dofinansowanie usług medycznych
⇒ wspieranie służb działających na rzecz bezpieczeństwa w gminie
⇒ unowocześnianie systemu łączności w gminie
⇒ promowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu
⇒ edukacja i dyscyplinowanie mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za zwierzęta
domowe
⇒ współpraca służb działających na rzecz bezpieczeństwa w gminie ze szkołami w
zakresie edukacji dzieci i młodzieży.
⇒ promowanie kultury picia
⇒ dofinansowywanie z budżetu gminy i źródeł zewnętrznych przedszkola i zajęć
pozalekcyjnych
⇒ likwidacja barier architektonicznych
⇒ edukowanie rodziców w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi
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miejsce w hierarchii 5 (6,07pkt.) - ROZWÓJ LUDZI
miejsce w hierarchii 8 (7,80pkt.) - KULTURA
miejsce w hierarchii 10 (7,97pkt.) - REKREACJA, WYGODA, PRZYJEMNOŚĆ
Cele:
1.
2.
3.
4.

Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców (12,13 pkt.).
Dobrze wyposażone i ogólnie dostępne obiekty rekreacyjne (11,60 pkt.).
Wysoki poziom rozwoju kulturalnego mieszkańców (10,07 pkt.).
Powszechna dostępność do telewizji publicznej (6,14 pkt.).

Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne są do podjęcia następujące
działania (strategie działania):
⇒ ułatwianie dojazdu do szkół
⇒ organizowanie kursów dokształcających
⇒ pomoc w uzyskiwaniu stypendiów dla chcących się kształcić lub dokształcać
⇒ poszerzanie rynku pracy na terenie gminy dla mieszkańców zdobywających
wykształcenia.
⇒ budowanie nowych obiektów oraz ulepszanie istniejących, promowanie aktywnego
spędzania czasu
⇒ organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
⇒ wspieranie, tworzenie i uaktywnianie lokalnych mediów
⇒ organizowanie i wspieranie klubów zainteresowań zgodnie z zapotrzebowaniem
⇒ budowa i uruchamianie obiektów służących organizacji imprez kulturalnych i
artystycznych
⇒ wykorzystywanie istniejącej bazy do organizowania imprez kulturalnych.
⇒ budowa i modernizacja przekaźników telewizyjnych.

miejsce w hierarchii 12 (10,45pkt.) - WARTOŚCI MORALNE, POTRZEBY
RELIGIJNE
Cele:
1. Mniejsza ilość rodzin patologicznych (10,09 pkt.).
2. Wysoki poziom tolerancji i integracji społeczeństwa (9,79 pkt.)
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W odniesieniu do powyższych celów winno się przyjąć następujące strategie
działania:
⇒ edukacja społeczeństwa
⇒ pomoc rodzinom patologicznym
⇒ przeciwdziałanie alkoholizmowi
⇒ organizowanie imprez kulturalnych

miejsce w hierarchii 9 (7,90pkt.) - SWOBODA I ŁATWOŚĆ KONTAKTÓW
PRZESTRZENNYCH
miejsce w hierarchii 11 (8,45pkt.) - KONTAKTY SPOŁECZNE, WIĘŹ GRUPOWA,
TOŻSAMOŚĆ Z GMINĄ
Cele:
1. Bezpieczne i dobrze utrzymane drogi (14,08pkt.).
2. Wydolna i sprawna łączność (12,85pkt.).
3. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy (6,92pkt.).
4. Mieszkańcy “związani” z gminą i regionem
(Wysoki stopień poczucia tożsamości mieszkańców z gminą i regionem) (6,15pkt.).
Uznano, że dla zrealizowania powyższych celów niezbędne są następujące
strategie działania:
⇒ inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu dróg
⇒ zorganizowanie się mieszkańców w celu rozbudowy systemu łączności
⇒ organizowanie spotkań i imprez, które zbliżą ludzi
⇒ uaktywnianie i integrowanie mieszkańców poprzez tworzenie klubów, zespołów,
towarzystw sportowych i innych
⇒ sprzedaż gruntów i mieszkań mieszkańcom oraz rozwój budownictwa indywidualnego
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5.3.2. Cele strategiczne i strategie działania w zakresie potencjałów gminy
Cele strategiczne w ramach każdego z potencjałów również zostały poddane
hierarchizacji poprzez przyznawanie punktów, według zasady im więcej punktów tym
wyższa pozycja w hierarchii celów. Obok każdego celu znajduje się średnia ilość
uzyskanych punktów w ramach każdego z potencjałów.
Potencjał techniczny
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bezpieczne i dobrze utrzymane drogi (18,10 pkt.).
Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna (11,09 pkt.).
Całościowo zorganizowana gospodarka wodno - ściekowa (10,87 pkt.).
Ładne architektonicznie i energooszczędne obiekty budowlane (9,57 pkt.).
Rozwinięta baza sportowa (9,26 pkt.).
Zagospodarowane dotychczas niewykorzystane obiekty (8,13 pkt.).
Wykorzystanie surowców miejscowego pochodzenia (7,78 pkt.).
Sprawna samoobrona (5,20pkt.).

Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne są do podjęcia następujące
działania (strategie działania):
⇒ inicjowanie i wspieranie działań zarządców dróg
⇒ wyznaczanie terenów pod infrastrukturę turystyczną
⇒ ujednolicenie form architektonicznych obiektów turystycznych
⇒ promowanie animatorów turystyki
⇒ budowa nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków i wodociągów
⇒ nadzorowanie i dyscyplinowanie gospodarki ściekowej i odpadami
⇒ budowa wysypiska śmieci.
⇒ opracowanie katalogów zalecanych standardów architektonicznych
⇒ wprowadzenie
rygorów
architektonicznych
w
Planach
Zagospodarowania Gminy
⇒ promowanie nowych, energooszczędnych technologii

Przestrzennego

⇒ rezerwacja terenów
⇒ szukanie sponsorów
⇒ budowa obiektów sportowych
⇒ promowanie niewykorzystanych obiektów
⇒ inicjowanie i wspieranie potencjalnych nabywców
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⇒ promocja i zalecanie stosowania materiałów budowlanych miejscowego pochodzenia
np. drewno, kamień
⇒ systematyczne ćwiczenia obrony cywilnej
⇒ poprawa systemów przekazywania informacji
⇒ unowocześnianie sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej

Potencjał ekologiczny
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utrzymanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie (13,43 pkt.).
Powszechnie dostępna woda pitna dobrej jakości (12,83 pkt.).
Wykorzystywane złoża gazu ziemnego (10,36 pkt.).
Wykorzystane pozaprodukcyjne funkcje lasu (9,36 pkt.).
Wykorzystywane niekonwencjonalne źródła energii (7,27 pkt.).
Komercyjnie wykorzystane zasoby wód mineralnych (6,48 pkt.).

W odniesieniu do celów związanych z potencjałem ekologicznym strategie
działania winny uwzględniać:
⇒ podnoszenie wiedzy ekologicznej społeczeństwa
⇒ stosowanie rygorów ochrony przyrody zarówno biernej jak i czynnej
⇒ praca wśród dzieci i młodzieży szkolnej (zielona klasa, ścieżki przyrodnicze itp.)
⇒ działania w kierunku ochrony i zachowania krajobrazu (zadrzewienia, użytki
zielone,otoczenia dróg i innych obiektów)
⇒ uzdatnianie wody
⇒ likwidacja skażeń wody pitnej
⇒ budowa i utrzymywanie sieci wodociągowych
⇒ ochrona zasobów wód
⇒ rozbudowa małej retencji w ramach zrównoważonego rozwoju
⇒ poszukiwanie możliwości wykorzystywania złóż gazu ziemnego
⇒ utrzymanie statusu ochronności lasów
⇒ turystyczne i rekreacyjne wykorzystywanie lasu
⇒ popieranie inicjatyw budowy niekonwencjanalnych urządzeń energetycznych
⇒ badanie i sklasyfikowanie dostępnych źródeł mineralnych
⇒ promowanie istniejących źródeł mineralnych
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Potencjał ludzki
Cele:
1. Zatrzymanie młodzieży w gminie (środowisku rodzinnym) (10,94 pkt.).
2. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy (9,06 pkt.).
Uznano, że dla zrealizowania celów związanych z potencjałem ludzkim
niezbędne są następujące strategie działania:
⇒ zapewnianie atrakcyjnych miejsc pracy i mieszkań
⇒ tworzenie możliwości spędzania wolnego czasu zgodnie z zainteresowaniami
⇒ zapewnienie rynku pracy
⇒ udostepnianie lokalu i inicjowanie spotkań
⇒ określanie celów wspólnego działania mieszkańców
⇒ tworzenie bazy umożliwiającej rozwój zainteresowań

5.3.3. Cele strategiczne i strategie działania w ramach wybranych dziedzin
gospodarki
Cele strategiczne w ramach wybranych dziedzin gospodarki podobnie jak i cele w
ramach potencjałów zostały poddane hierarchizacji poprzez przyznawanie punktów,
według zasady im więcej punktów tym wyższa pozycja w hierarchii celów. Obok każdego
celu znajduje się średnia ilość uzyskanych punktów w ramach każdej z wybranych
dziedzin gospodarki.
Handel, usługi, rzemiosło, działalność produkcyjna (przemysł)
Cele:
1. Wysoki poziom usług, tani, dobry towar (12,16pkt.).
2. Rozwinięte rzemiosło i przetwórstwo w oparciu o surowce własne (8,49 pkt.).
3. Brak uciążliwego przemysłu (6,70 pkt.).
Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne są do podjęcia następujące
działania (strategie działania):
• utrzymanie zdrowej konkurencji poprzez wspieranie rozwoju handlu i usług
• budowa targowiska gminnego
• wprowadzenie karencji podatkowych (lokalnych)
• wspieranie rozwoju małej gastronomii
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•
•
•
•

popularyzacja produkcji wyrobów rzemieślniczych
organizacja skupu i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych
promowanie rękodzieła i wyrobów pamiątkarskich
gospodarcze wykorzystywanie istniejących obiektów

• nie wyznaczanie w planach przestrzennego zagospodarowania lokalizacji zakładów
uciążliwych
• ograniczenie uciążliwości wypału węgla drzewnego (np. właściwa lokalizacja,
sezonowość wypału, prowadzenie badań na temat szkodliwości)
• promocja rzemiosła w oparciu o własną bazę surowcową

Rolnictwo, leśnictwo
Cele:
1. Zwiększone dochody gospodarstw z działalności pozarolniczej.
(Rozwinięte gospodarstwa agroturystyczne) (14,14 pkt.).
2. Pogodzenie interesów lasów z interesami rolnictwa i turystyki (10,92 pkt.)
3. Rozwinięte funkcje pozaprodukcyjne lasów (wypoczynek, ochrona źródlisk,
runo leśne, walory krajobrazowe) (10,21 pkt.)
4. Utrzymanie rolnictwa na poziomie opłacalności (9,73 pkt.).
5. Dostępne nowe miejsca pracy związane z gospodarką leśną (8,83 pkt.)
6. Powszechna ochrona lasów, trwałość utrzymania i ciągłości ich użytkowania,
powiększanie zasobów leśnych (8,60 pkt.)
7. Racjonalnie wykorzystane użytki rolne (7,45 pkt.)
W odniesieniu do celów związanych z rolnictwem i leśnictwem opracowano
następujące strategie działania:
• informacja i reklama gospodarstw agroturystycznych
• wyznaczanie szlaków turystycznych z Lutowisk
• powrót do kulturowego wypasu wielkich obszarowo użytków zielonych
• szkolenia w zakresie obsługi turystów
• podniesienie standardu domostw rolników
• podniesienie atrakcyjności gospodarstwa przez różnorodność produkcji i usług
• popularyzacja działalności agroturystycznej
• dostosowanie planu przestrzennego zagospodarowania do potrzeb gospodarstw
agroturystycznych
• udostępnianie lasów dla turystyki poprzez utrzymywanie i tworzenie szlaków
turystycznych, miejsc wypoczynków i pól biwakowych
• zmniejszanie szkód rolniczych poprzez wzorowe zagospodarowanie łowisk i
ograniczenie stanów zwierzyny
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• podnoszenie edukacji leśnej w społeczeństwie (ścieżki dydaktyczne i współpraca ze
szkołami)
• realizowanie trofealnego modelu hodowli jelenia (turystyka myśliwska)
•
•
•
•
•
•
•

współdziałanie rolników w zakresie wykorzystania sprzętu rolniczego
podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji rolników
reklama dobrych gospodarstw
organizacja lokalnego rynku rolnego
działania zmierzające do rekompensaty za szkody zwierzyny leśnej
starania o uzyskanie preferencji dla gmin górskich
wspieranie postępu biologicznego

• preferowanie miejscowych odbiorców drewna wykonujących przetworzony produkt
• promocja drewna jako surowca przyjaznego człowiekowi
• rozwój pozaprodukcyjnych funkcji lasów.
• realizowanie planów urządzania lasów
•
•
•
•
•

zalesienie nieużytków
powrót do kulturowego wypasu dużych obszarów rolnych
racjonalne wykorzystanie naturalnej bazy paszowej (użytki zielone)
działania zmierzające do udziału samorządu w obrocie ziemią
działania zmierzające do ochrony gruntów rolnych uwzględniającej cel strategiczny

Turystyka
Cele:
1. Wysoka atrakcyjność turystyczna gminy (9,43 pkt.)
Uznano, że dla zrealizowania celu związanego z turystyką niezbędne są
następujące strategie działania:
•
•
•
•
•

rozwój turystyki edukacyjnej
budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury komunalnej
budowa sanitariatów publicznych
promowanie estetycznych posesji (np. konkursy, nagrody)
organizowanie imprez artystycznych i sportowych na terenie gminy (teatr plenerowy,
strzelnica LOK)
• nauka kilku języków obcych w szkole podstawowej w Lutowiskach
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wspieranie działań zarządców dróg w celu poprawy stanu technicznego dróg
budowa parkingów widokowych przy wjeździe do Lutowisk i innych miejscach
budowa parku wypoczynkowego w Lutowiskach i Ustrzykach Górnych
budowa infrastruktury turystyczno - sportowej zimowej i letniej (wyciągi, kąpieliska,
trasy jeździeckie)
budowa bazy noclegowej o różnym standardzie
wspieranie rozwoju małej gastronomii
doposażenie policji w sprzęt techniczny (np. automatyczna sekretarka)
promowanie zrównoważonego rozwoju gminy
uruchomienie lokalnej komunikacji
inwestowanie i zaangażowanie gminy na rzecz telefonizacji
promowanie Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery, Euroregionu Karpaty, Parku
Narodowego i parków krajobrazowych
racjonalna gospodarka rybna w rzekach.
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6. WYKAZ PROPONOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O ZNACZENIU
STRATEGICZNYM DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI
GMINAMI

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Wspólne programy edukacyjne.
Telefonizacja.
Wspólne imprezy turystyczne, kulturalne i sportowe.
Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, turystyki, kultury,
gospodarki.
Gospodarka odpadami.
Przetwórstwo rolne.
Wspólna reklama i promocja walorów turystycznych regionu.
Współpraca w zakresie wspierania rozwoju rzemiosła i rękodzieła.
Współpraca w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.
Gazyfikacja.
Organizacja turystyki.
Strategia ochrony środowiska.
Organizacja zaopatrzenia w środki produkcji w rolnictwie.
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7. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zawartość roboczej wersji planu strategicznego stanowi prezentację wyników prac
społecznego zespołu opracowującego strategię osiągniętych w ciągu 7 dni pracy.
2. Należy wysoko ocenić zaangażowanie i wkład merytoryczny uczestników biorących
udział w warsztatach diagnostyczno-projektowych.
3. W ramach konsultacji społecznych zwiększono ilość osób, które dokonały
indywidualnej hierarchizacji potrzeb oraz hierarchizacji celów strategicznych,
wykraczając poza uczestników zespołu opracowującego strategię. Pozwoliło to
zwiększyć reprezentatywność wyrażonych w hierarchizacji opinii.
4. Przed podjęciem ostatecznych decyzji o przyjęciu planu strategicznego wskazane jest,
aby Rada Gminy dokonała na podstawie ustalonej hierarchii potrzeb i hierarchii celów
strategicznych wyboru najważniejszych celów. Pozwoli to na koncentrację środków
niezbędnych na ich realizację. Tym samym część wypracowanych celów o
najniższym priorytecie nie byłaby dalej rozpracowywana w planie realizacyjnym w
najbliższej przyszłości.
5. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu realizacyjnego powinno nastąpić po
przyjęciu planu strategicznego przez Radę Gminy w drodze uchwały.

Lutowiska, grudzień 1997 roku
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