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Załącznik do uchwały Nr XIX/114/05
                                                                   Rady Gminy Garbów

                                                                               z dnia 31 stycznia 2005 roku
 

Plan rozwoju lokalnego Gminy Garbów

Garbów 2004

1.        Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego

Plan rozwoju lokalnego dla gminy Garbów określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na

terenie gminy w latach 2000-2006 oraz ogólny zakres zadań na lata następne – do roku 2013.

2. Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze objętym wdraŜaniem planu

PołoŜenie, powierzchnia, ludność

Gmina Garbów leŜy w województwie lubelskim, na zachodnim skraju powiatu lubelskiego, w odległości ok.

15 km na zachód od Lublina oraz ok. 30 km na wschód od Puław. Obszar gminy sąsiaduje z gminami:

Jastków i Niemce z powiatu lubelskiego, Nałęczów i Markuszów z powiatu puławskiego oraz Abramów i

Kamionka z powiatu lubartowskiego. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 12 (biegnąca na tym

odcinku wspólnie z drogą krajową nr 17), oznaczona w sieci dróg europejskich numerem E 372, a

stanowiąca główne połączenie Warszawy, Poznania i Łodzi z przejściami granicznymi w Dorohusku i

Hrebennem.

Powierzchnia gminy wynosi 10.254 ha. Administracyjnie jest ona podzielona na 15 sołectw: Bogucin,

Borków, Garbów I, Garbów II, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice Kolonia, Piotrowice

Wielkie, Przybysławice, Wola Przybysławska I, Wola Przybysławska II, Zagrody. Na obszarze gminy

zamieszkuje (według stanu na koniec 2003 roku) 8.936 osób.

Środowisko przyrodnicze

Znaczna większość obszaru gminy Garbów połoŜona jest na, będącym częścią WyŜyny Lubelskiej,

PłaskowyŜu Nałęczowskim. Jest to obszar lessowy, dość silnie urzeźbiony (w efekcie wielowiekowej erozji

wodnej oraz znacznego wylesienia), o dobrych glebach. Północna część terytorium gminy leŜy natomiast na

bardziej płaskiej Wysoczyźnie Lubartowskiej, będącej mezoregionem fizycznogeograficznym w ramach

Niziny Południowopodlaskiej.

Przez teren gminy przepływa rzeka Kurówka, wzdłuŜ której połoŜony jest duŜy kompleks stawów rybnych.

Pochodzą one z połowy XIX wieku, a przez lata upodobniły się do naturalnych zbiorników. Obecnie na

stawach, a takŜe na podmokłych terenach wokół nich, Ŝyje około 50 gatunków ptaków. Spotkać tu moŜna:

łabędzie, rybitwy, czaple oraz cztery spośród pięciu istniejących gatunków perkozów. Na stawach występuje

chroniony gatunek ssaka – wydra.

Łączna powierzchnia lasów w gminie Garbów wynosi 1213 ha, zatem tylko 11,8% powierzchni gminy.

Wynika to z dominujących w gminie dobrych gleb. Większe zwarte kompleksy leśne znajdują się głównie w

północnej części gminy. Niewiele połacie zachowały się takŜe na południowym skraju. Lasy zamieszkuje
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wiele róŜnych gatunków zwierząt. MoŜna tu spotkać m.in. dziki, sarny, zające, wiewiórki, lisy, borsuki i

kuny leśne. Lasy to równieŜ znakomite środowisko dla ptaków takich jak: zięby, sikory, wilgi, sójki, spotyka

się tu kruka. Na szczególną uwagę zasługują takie gatunki, jak: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, a

takŜe rzadki w wielu rejonach Polski dzięcioł średni.

Wysoki poziom rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, Ŝe największa cześć powierzchni gminy

zajmują uŜytki rolne – posiadające powierzchnię 8.343 ha, czyli 81,5% powierzchni gminy (w tym: grunty

orne – 67,3%, sady – 1,3%, łąki – 10,9%, pastwiska – 1,9%). Wśród uŜytków rolnych dominują tutaj

urodzajne gleby lessowe; jedynie w północnej części gminy występują słabsze gleby piaszczyste. Do I- III

klas bonitacyjnych zaliczane jest 63,3% gruntów ornych i 72% uŜytków zielonych. Strukturę klas

bonitacyjnych gruntów ornych przedstawia poniŜsza tabela:

 

Klasa gleby
Powierzchnia

w ha
Udział
procentowy

I 62 0,9 

II 1625 23,6 

III a 1719 24,9 

III b 942 13,7 

IV a 959 13,9

IV b 628 9,1

V 544  7,9

VI 406  5,9

VI RZ 5  0,1

 

Turystyka

Atrakcyjność turystyczna obszaru gminy Garbów wiąŜe się z dwiema róŜnymi przesłankami. Jedną z nich są

malownicze tereny przyleśne na północy gminy – w rejonie Woli Przybysławskiej i Orlicza, a ponadto

kilkanaście ciekawych zabytków rozproszonych na całym terytorium gminy. Druga natomiast wynika z

połoŜenia gminy przy waŜnej i aktywnej gospodarczo drodze krajowej. Dotychczas baza noclegowa

związana jest przede wszystkim z obsługa ruchu drogowego na drodze nr 12/17. Na terenie gminy istnieje

kilka obiektów noclegowych (o łącznej ilości ponad 50 miejsc) połoŜonych wzdłuŜ tej drogi – przede

wszystkim w Garbowie i Bogucinie.

Agroturystyka w gminie Garbów znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Zarejestrowane jest dotychczas 

jedno gospodarstwo agroturystyczne, połoŜone w Woli Przybysławskiej.

Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze gminy jest silnie zróŜnicowane i zwłaszcza na północy, a takŜe na skraju

południowym, zachowały się fragmenty stosunkowo nieprzekształcone antropogenicznie. JednakŜe

intensywne rolnictwo dominujące od kilku wieków w krajobrazie gminy nie pozwoliło na zachowanie się
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wielu rozleglejszych obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Tym niemniej północna cześć

gminy, przede wszystkim rozległy las, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi

Bór”. Ponadto na terenie gminy został ustanowiony jeden pomnik przyrody. Jest to jesion wyniosły - liczy

ponad 100 lat, rosnący w parku przy alejce dla pieszych obok pałacu hr. Jezierskich w Garbowie. Oprócz

tego szereg ciekawych i rzadkich gatunków drzew moŜna spotkać w zachowanych na obszarze gminy

zabytkowych zespołach dworsko-parkowych.

Infrastruktura techniczna

Obszar gminy Garbów jest miejscem koncentracji stosunkowo zróŜnicowanej infrastruktury drogowej i

komunalnej. Biegnący przez obszar gminy odcinek drogi krajowej nr 12/17 liczy 12,4 km długości. Droga ta

biegnie przez centra kilku miejscowości w gminie (w tym przez ośrodek administracyjny – miejscowość

Garbów), tworzy zatem sporą uciąŜliwość, a nawet niebezpieczeństwo dla Ŝycia mieszkańców gminy. W

ostatnich jednak latach droga ta została istotnie zmodernizowana, z korzyścią dla płynności ruchu, Oprócz

tego przez gminę przebiegają 2 drogi wojewódzkie: nr 826 (w kierunku Nałęczowa) i 828 (do Niemiec i

drogi krajowej nr 19), o łącznej długości 6,6 km. Z kolei łączna długość znajdujących się na obszarze gminy

dróg powiatowych wynosi 52,9 km, z czego dotychczas jedynie 38,2 km posiada nawierzchnię utwardzoną.

Podstawowa dla codziennego funkcjonowania gminy sieć dróg tworzą jednak drogi gminne. Ich długość

wynosi obecnie 126,0 km. Nawierzchnię ulepszoną (bitumiczną klub betonową) ma jak na razie jedynie

23,8 km, dalsze 62,2 km jest częściowo utwardzone tłuczniem i ŜuŜlem. Natomiast pozostałe 41,0 km dróg

gminnych stanowią odcinki o nawierzchni gruntowej. Wartość uŜytkowa dróg gminnych jest zatem

zróŜnicowana, tym bardziej, Ŝe szerokość pasa drogowego waha się od 12,0 do niekiedy tylko 3,0 metrów.

Co więcej – cześć dróg administrowanych przez gminę nie ma dotychczas uregulowanego stanu prawnego

(nie zostały skomunalizowane).

Ponadto w gminie istnieje szereg dróg nie zaliczonych do Ŝadnej kategorii dróg publicznych, o łącznej

długości ponad 200 km. Są to na ogół drogi dojazdowe do pól uprawnych, na ogół gruntowe lub częściowo

utwardzone tłuczniem i ŜuŜlem.

Mieszkańcy gminy Garbów w ciągu ostatnich kilku lat zyskali dobry dostęp do wodociągu. Główna sieć

wodociągowa na obszarze gminy zasilana jest przez 5 stacji wodociągowych i ma długość 142,3 km i

obsługuje prawie cały obszar gminy. Przyłączonych jest do sieci 1707 przyłączy, z których 1.412 stanowią

przyłącza do indywidualnych gospodarstw rolnych. Zgodnie z wynikami NSP 2002, dostęp do wodociągu ma

2.009 mieszkań, co stanowi 87,5% wszystkich mieszkań na terenie gminy Garbów, zamieszkiwanych przez

91,1% mieszkańców gminy.

Gorzej od sieci wodociągowej, przedstawia się wyposaŜenie obszaru gminy w kanalizację. Na terenie gminy

istnieją dwie zbiorcze oczyszczalnie ścieków (komunalna w Garbowie oraz zakładowa w

Zagrodach[określanych często jako GarbówII], będąca własnością cukrowni). Ponadto we wsi Bogucin
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funkcjonuje 148 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w instalację kanalizacyjną wyposaŜonych jest

1.469 mieszkań w gminie (czyli 64,7% wszystkich mieszkań, zamieszkałych przez 70,4% wszystkich

mieszkańców gminy). Znaczna większość spośród tych mieszkań odprowadza ścieki do lokalnych urządzeń

(oczyszczalni przydomowych lub szamb), a tylko ok. 300 mieszkań korzysta z dostępu do sieci

kanalizacyjnej.

Mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy Garbów mają praktycznie pełny dostęp do

sieci telekomunikacyjnej. W gminie istnieje ok. 1.700 abonentów telefonii stacjonarnej. Ponadto, z uwagi na

połoŜenie przy waŜnej gospodarczo drodze, prawie cały obszar administracyjny gminy leŜy w zasięgu sieci

telefonii komórkowej.

PowaŜnym problemem mieszkańców i gospodarki gminy jest brak dostępu do gazu ziemnego. Większość

mieszkańców gminy (ok. 95%) korzysta jedynie z gazu z butli.

Przez teren gminy przebiegają 2 waŜne linie energetyczne wysokiego napięcia. Przez centrum gminy

biegnie linia 400 kV Kozienice – Lublin, natomiast przez południowy skraj obszaru gminy przebiega linia

220 kV Puławy – Abramowice.

Nieruchomości

Samorząd gminy Garbów dysponuje szeregiem nieruchomości na obszarze gminy – przede wszystkim

związanych z wykonywanymi funkcjami publicznymi (np. drogi lub obiekty oświatowe). W gminie znajdują

się jednak takŜe nieruchomości komunalne mogące stać się podstawą do lokalizowania i rozwoju nowej

przedsiębiorczości. Jest to przede wszystkim:

-          działka o powierzchni 0,1 ha w Garbowie (naprzeciw kościoła parafialnego), z budynkiem w dość

dobrym stanie technicznym, przeznaczona w planie miejscowym pod usługi nieuciąŜliwe (np. handel lub

gastronomię).

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Na obszarze gminy Garbów zachowało się (w róŜnym stanie) kilkanaście ciekawych zabytków –przede

wszystkim architektury sakralnej i rezydencjonalnej. Do najbardziej godnych uwagi moŜna zaliczyć:

-          neogotycki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, wybudowany w latach

1908-1912, z plebanią murowaną oraz neogotyckim murowanym murem cmentarza przykościelnego (z

trójdzielną bramką), równieŜ z początku XX w.;

-          fasada dawnego kościoła parafialnego w Grabowie, z roku 1731, spalonego w 1915 r.;

-          zespół pałacowo-parkowy w Garbowie (klasycystyczny pałac murowany z końca XVIII w., rozbudowany

po połowie XIX w., park krajobrazowy, spichlerz murowany)

-          gorzelnia murowana w Garbowie, z początku XX w. (w wyposaŜeniu m. in. maszyna parowa z 1905 r.),

-          młyn murowany w Garbowie, z ok. 1900 r., dawniej spalinowy, obecnie elektryczny,

-          zespół obiektów cukrowni z początku XX w. w Garbowie II (Zagrody) - (m. in. murowany budynek
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cukrowni, budynek administracyjny, dwa budynki mieszkalne),

-          nieczynny cmentarz parafialny w Garbowie, załoŜony prawdopodobnie w I połowie XIX w., zamknięty

przed 1939 r.;

-          cmentarz Ŝołnierzy austriackich poległych w czasie I wojny światowej, w Garbowie;

-          zespół willowy w Garbowie-Cukrowni z 1922 r.;

-          zespół dworsko-parkowy w Leścach (w tym dwór modrzewiowy z XIX w., z parkiem krajobrazowym);

-          zespół pałacowo-parkowy w Piotrowicach Wielkich z końca XIX w.;

-          wiatrak-holender murowany w Piotrowicach Wielkich (jeden z niewielu tego typu zabytków na terenie

województwa lubelskiego);

-          figura przydroŜna z posągiem św. Anny  w Gutanowie, z XVIII w. (obecnie terakotowa kopia – oryginał

znajduje się w Kaplicy w Gutanowie);

-          park krajobrazowy w Przybysławicach, z XIX w., z 40 gatunkami drzew i okazami drzew pomnikowych;

-          budynek wagi wraz z budynkiem gospodarczym i fragmentem rampy dawnej kolejki wąskotorowej w

Bogucinie;

 

Gospodarka

Gmina Garbów od co najmniej wieku ma bardzo zróŜnicowany charakter ekonomiczny:

rolniczo-usługowo-przemysłowy. Zatem jej potencjał i struktura gospodarcza wyraźnie się róŜnią od

większości gmin wiejskich województwa lubelskiego. Na obszarze gminy zarejestrowanych jest (według

stanu na koniec 2003 roku) 455 podmiotów gospodarczych), naleŜących w ogromnej większości do sektora

prywatnego (437 firm, tj. 96,0%). Większość funkcjonujących tutaj przedsiębiorstw są to niewielkie firmy,

naleŜące do osób fizycznych (ten status prawny posiada 84,2% wszystkich podmiotów gospodarczych. Z

uwagi niewątpliwie na dogodne połoŜenie komunikacyjne obszaru gminy, największą grupą podmiotów

gospodarczych są małe firmy zajmujące się handlem oraz naprawami, zwłaszcza naprawą pojazdów

mechanicznych (137). Ponadto w bazie ekonomicznej gminy istotniejsza role odgrywają przedsiębiorstwa

budowlane (63) oraz zajmujące się transportem i magazynowaniem (67).

Stan ekonomiczny podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy jest bardzo zróŜnicowany.

Przedsiębiorstwo, które przez wiele dziesięcioleci dominowało gospodarczo w tej okolicy, czyli cukrownia

„Garbów”, znajduje się obecnie w stanie likwidacji. Wśród podmiotów obecnie funkcjonujących w gminie

kluczowe znaczenie mają (oprócz firm handlowych o typowo lokalnym charakterze):

-          FARB-STAL w Garbowie II – mieszalnia farb antykorozyjnych i przemysłowych, produkująca farby i

lakiery,

-          RESTA S.A.w Garbowie, produkująca artykuły papiernicze i biurowe,

-          OKNO-DOM w Garbowie, zajmujący się produkcja okien i ram okiennych z tworzyw sztucznych,
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-          Zakład Remontowo-Budowlany ROZPĘD, w Garbowie II, zajmujący się przebudową domów i remontami

generalnymi,

-          ROMAX w Garbowie – produkujący dywany i chodniki, a takŜe odzieŜ i akcesoria odzieŜowe,

-          hurtownia MN w Garbowie, zajmująca się hurtowa sprzedaŜą napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

W gospodarce gminy Garbów stale istotna role odgrywa rolnictwo. Wynika to zarówno z istniejących tutaj w

większości dobrych gleb, jak i z kryzysu sfery pozarolniczej. Zgodnie z wynikami Powszechnego Spisu

Rolnego 2002, w gminie istnieje 1.740 gospodarstw rolnych. Ich struktura wielkościowa wskazuje na

znaczne rozdrobienie. AŜ 440 (25,3%) jest bowiem działek rolnych o powierzchni mniejszej niŜ 1,0 ha, a

748 (43,0%) – gospodarstw liczących od 1,0 do 5,0 ha uŜytków rolnych. Z kolei gospodarstw posiadających

więcej niŜ 15 ha jest tylko 56 (3,2%), a gospodarstw o powierzchni od 10,0 do 15,0 ha – 125 (7,2%).

W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła, którego pogłowie wynosi ponad 4.000 sztuk (z przewagą

krów mlecznych), a takŜe trzody chlewnej, o pogłowiu ok. 4.700 sztuk. Wśród roślin uprawnych kluczowe

znaczenie mają zboŜa, zajmujące około ¾ powierzchni zasiewów (przede wszystkim pszenica oraz Ŝyto i

pszenŜyto). Obok zbóŜ znaczne powierzchnie przeznaczane są pod uprawę ziemniaków i buraków

cukrowych. Ponadto dość istotną role w gospodarce gminy odgrywa sadownictwo, Są tutaj uprawiane

jabłka, wiśnie, maliny i porzeczki, a na terenach piaszczystych istnieją liczne plantacje truskawek.

ZróŜnicowana struktura gospodarcza gminy Garbów powoduje, Ŝe ma ona (jak dotychczas) stosunków wiele

osób pracujących poza rolnictwem. Według stanu rejestrowanego przez statystykę publiczną (na koniec

roku 2003) w gospodarce narodowej pracują na terenie gminy 853 osoby, wśród których jest 385 kobiet, co

wynika zapewne z charakteru bazy ekonomicznej gminy. Większość pracujących na terenie gminy – 574

osoby, czyli 67,3% pracuje w sektorze prywatnym. Spośród działów gospodarki narodowej najwięcej osób

pracuje w przemyśle (446 osób), a ponadto takŜe w usługach nierynkowych, czyli w instytucjach

publicznych (administracja, oświata, kultura – łącznie 251 osób).

Sfera społeczna

Liczba mieszkańców gminy Garbów wynosi (jak to juŜ zostało wspomniane wcześniej) 8.936 osób. Wśród

nich jest 4.411 męŜczyzn i 4.525 kobiet. Wskaźnik feminizacji jest zatem na terenie gminy stosunkowo

niewysoki i wynosi 102,6 kobiet na kaŜdych 100 męŜczyzn. Struktura wiekowa mieszkańców gminy jest

nieco korzystniejsza niŜ w całym województwie lubelskim. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi

tutaj ok. 26%, wobec ok. 24% dla całego województwa. Z kolei jednak osób w wieku poprodukcyjnym jest

w gminie ok. 17%, przy wskaźniku ok. 16% w całym województwie.

Tendencje zmian demograficznych w gminie Garbów nie są w ostatnich latach zbyt korzystne. W roku 2003

na terenie gminy urodziło się 88 osób, jednocześnie jednak miało miejsce 90 zgonów. Stopa przyrostu

naturalnego była zatem ujemna i wyniosła –0,22‰. Pogorszyły się takŜe, w stosunku do lat poprzednich,

tendencje ruchów wędrówkowych ludności. W roku 2003 na terenie gminy Garbów osiedliły się 52 osoby,
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podczas gdy jednocześnie wyprowadziło się stąd na stałe 98 osób. Saldo migracji było więc wyraźnie

ujemne – wynosząc –5,14‰.

W ostatnich latach zauwaŜalne są bardzo korzystne tendencje w zmianach struktury wykształcenia

mieszkańców gminy Garbów. Według wyników NSP 2002, wśród ludności w wieku 13 i więcej lat

wykształcenie wyŜsze ma tylko 4,1% osób, a wykształcenie średnie lub policealne – 20,5%. JednakŜe w

grupie wiekowej 20-29 lat wykształceniem wyŜszym legitymuje się 6,7%, a wykształceniem średnim i

policealnym – aŜ 44,2% wszystkich mieszkańców. Jak widać, w tej grupie wiekowej osoby posiadające

wykształcenie wyŜsze lub średnie stanowią juŜ ponad połowę populacji. MoŜna oczekiwać, Ŝe tendencja ta

będzie się utrwalała takŜe w następnych latach.

Istotnym problemem społecznym w gminie Garbów jest bezrobocie. W roku 2003 na obszarze gminy

zarejestrowanych było aŜ 461 bezrobotnych. Około połowy z nich (49,0%) stanowiły kobiety. Szczególnie

niepokojącym zjawiskiem jest fakt, ze połowę wszystkich bezrobotnych w gminie stanowiły osoby

pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy. Co więcej – aŜ ok. 85% bezrobotnych nie posiada juŜ prawa

do zasiłku.

Pomimo szeregu niekorzystnych zjawisk o charakterze ekonomicznym, odciskających się na warunkach

Ŝycia mieszkańców, w gminie nie notuje się wzrostu patologii społecznych. Przestępczość na tym terenie

naleŜy do najniŜszych w województwie. Największym problemem pod tym względem są liczne wypadki

drogowe na drodze krajowej nr 12/17, przebiegającej przez kilka głównych miejscowości gminy.

 

Główne problemy rozwoju gminy:

q        bardzo zły stan dróg powiatowych na obszarze gminy, nie rokujący nadziei na

szybką poprawę,

q        brak obwodnicy w ciągu drogi 12/17 (wokół Bogucina, Garbowa i Zagród),

powodujący duŜą ilość wypadków drogowych i liczne inne uciąŜliwości dla

mieszkańców (hałas, wibracje, spaliny),

q        brak chodników i ścieŜek rowerowych wzdłuŜ dróg w gminie najbardziej

obciąŜonych ruchem,

q        dysproporcja pomiędzy stanem zwodociągowania i skanalizowania większości

miejscowości w gminie, negatywnie oddziałująca na środowisko naturalne,

q        brak sieci gazowej – niekorzystnie oddziałujący na warunki Ŝycia i

inwestowania, a takŜe na środowisko.

 

Finanse gminy   
Sytuację finansową gminy Garbów charakteryzują w sposób syntetyczny dane zawarte w tabeli 1.
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Tabela 1

BudŜet gminy Garbów w latach 2001-2004

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004*

- dochody budŜetowe gminy ogółem w zł

- dynamika dochodów budŜetowych w %

- subwencja ogólna w zł

- udział subwencji w dochodach ogółem w %

- dotacje celowe w zł

- udział dotacji w dochodach ogółem w %

- dochody pozostałe w zł    

- udział dochodów pozostałych w dochodach

ogółem w %

- wydatki budŜetowe gminy ogółem w zł

- dynamika wydatków budŜetowych w %

- wydatki bieŜące w zł

- udział wydatków bieŜących w wydatkach

ogółem w %

- wydatki majątkowe w zł

- udział wydatków majątkowych

 w wydatkach ogółem w %

- deficyt/nadwyŜka w zł

- udział deficytu/nadwyŜki

w dochodach ogółem w %

- dopuszczalny limit zadłuŜenia gminy w zł

- dopuszczalny limit spłaty rat i obsługi

długu w zł

9977174

-

5360226

53,72

988317

9,91

3628631

 

36,37

9894674

-

9894228

 

95,49

446000

 

4,51

+82946

 

0,84

5986304

 

1394324

11601008

116,28

6657057

57,38

1151076

9,92

3792875

 

32,70

11208902

118,33

10507922

 

93,75

700980

 

6,26

+392106

 

3,38

6960605

 

1610405

11734368

101,15

7022154

59,84

948956

8,09

3763258

 

32,07

11329757

96,77

11500987

 

93,46

804640

 

6,54

+404611

 

3,45

7040621

 

1728246

13030048

104,79

7278524

55,86

1245522

9,56

4506002

 

34,59

14611242

119,84

13515564

 

92,51

1095678

 

7,50

-1581194

 

10,83

3909014

 

1954506

* wielkości planowane

                Z tabeli tej wynika, Ŝe gminę charakteryzuje umiarkowana dynamika dochodów i wydatków
budŜetowych. W strukturze dochodów dominują: subwencja ogólna i dotacje celowe, jednak od roku 2003
rośnie znaczenie dochodów pozostałych. Charakterystyczny jest wysoki udział wydatków bieŜących, a niski
– choć rosnący – majątkowych.  Gmina ma duŜe moŜliwości zaciągania kredytów (z punktu widzenia
dopuszczalnych ustawowo pułapów w tym zakresie).

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Garbów

Działania, które naleŜy podjąć w celu poprawy sytuacji w gminie podmiejskiej Garbów, zmierzają do:

podniesienia atrakcyjności gospodarczo-inwestycyjnej gminy, funkcjonującej w ramach aglomeracji

lubelskiej, stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków Ŝycia jej mieszkańców.
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Gmina Garbów, wraz z sąsiadującymi gminami: Markuszów i Kurów stanowi jeden z sześciu zespołów

osadniczych, stanowiących ośrodki wzrostu, komplementarne z obszarem rdzeniowym aglomeracji

lubelskiej, tj. zespołem miast Lublin-Świdnik. Oznacza to z jednej strony bliskość duŜego rynku zbytu na

róŜnego typu towary i usługi, a z drugiej poddanie gminy procesom decentralizacji urbanizacji obszaru

rdzeniowego, co objawia się napływem migracyjnym ludności z obszaru rdzeniowego, rozwojem funkcji

mieszkaniowych, rozwojem pozarolniczej aktywności gospodarczej, ukierunkowaniem rolnictwa na

produkcję warzyw i owoców, rozwojem turystyki weekendowej. Procesom tym sprzyja dobra dostępność

komunikacyjna, zapewniania głównie poprzez drogę krajową Warszawa – Lublin, biegnącą w kierunku

wschodnim do Chełma i Zamościa oraz polsko-ukraińskich przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem.

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie działań, zarówno przygotowujących gminę Garbów do odzewu

na nowe impulsy rozwojowe jak i stymulujących procesy urbanizacji ekonomicznej na jej obszarze oraz

podnoszące jej spójność.

Niezbędne jest zatem podjęcie działań w zakresie:

1.        ochrony środowiska, poprzez:

1.1.     uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dzięki:

1.1.1.           budowie sieci kanalizacyjnej w Garbowie i Zagrodach,

1.1.2.           budowie oczyszczalni zagrodowych na obszarach rozproszonej zabudowy,

1.1.3.           modernizacji istniejących stacji wodociągowych w Garbowie, Borkowie, Bogucinie, Gutanowie i

Piotrowicach Wielkich,

1.2.     budowę sieci gazowej na terenie gminy, 

1.3.     zalesienie gminy oraz zadrzewienie i zazielenienie obiektów,

1.4.     podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, dzięki:

1.4.1.           szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej,

1.4.2.           organizowaniu imprez podnoszących świadomość ekologiczną,

2.        infrastruktury drogowej, poprzez:

2.1.     budowę i modernizację dróg gminnych,

2.2.     poprawę usług transportu publicznego,

2.3.     pozyskiwanie nowych terenów dla rozwoju małych i średnich firm,

3.        edukacji, poprzez:

3.1.     poprawę infrastruktury oświatowej i sportowej, dzięki:

3.1.1.           racjonalizacji sieci placówek oświatowych,

3.1.2.           budowie sali sportowej w Bogucinie i Woli Przybysławskiej, 

3.1.3.           budowie nowoczesnej ekologicznej – opartej na pompach ciepła – kotłowni Zespołu Szkół w

Garbowie,
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3.1.4.           termomodernizacji Zespołu Szkół w Garbowie,

3.1.5.           modernizacji obiektów oświatowych i sal sportowych, 

3.1.6.           budowie i modernizacji boisk szkolnych,

3.2.     rozwój i promocję kultury fizycznej, dzięki:

3.2.1.           promocji zdrowego stylu Ŝycia,

3.2.2.           przygotowanie programu zajęć sportowych, uwzględniających korektę wad postawy uczniów,

3.2.3.           wyposaŜenie bazy sportowej w odpowiedni sprzęt,

3.3.     wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, zamieszkałych w gminie, dzięki:

3.3.1.           podnoszeniu poziomu kształcenia i wychowania,

3.3.2.           podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli,

3.3.3.           poprawie informatyzacji szkół oraz upowszechnianiu edukacji informatycznej,

3.3.4.           zapewnieniu edukacji dzieciom przedszkolnym, poprzez realizację programu Fundacji Rozwoju

Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pod nazwą: Gdy nie ma przedszkola, 

4.        polityki socjalnej, poprzez:

4.1.     diagnozowanie potrzeb w zakresie opieki społecznej,

4.2.     przygotowanie zintegrowanego programu działań w zakresie opieki społecznej,

4.3.     określenie potrzeb osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, samotnych, uzaleŜnionych i przewlekle

chorych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,

4.4.     wdraŜanie programów wsparcia i opieki,

4.5.      utworzenie placówek opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

4.6.     działania profilaktyczne i terapię uzaleŜnień,

4.7.     utworzenie Centrum Usług Socjalnych w Garbowie, obejmującego: Klub Integracji Społecznej,

Forum Informacji Obywatelskiej, Centrum Edukacji Publicznej oraz Punkt Konsultacyjny Gminnej

Komisji Profilaktyki,

4.8.     rozwój budownictwa socjalnego,

5.        bezpieczeństwa publicznego, poprzez:

5.1.     działania straŜy gminnej, mające na celu:

5.1.1.           zapewnienie porządku publicznego,

5.1.2.           zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania czystości,

5.1.3.           współdziałanie ze szkołami i innymi palcówkami edukacyjno- wychowawczymi,

5.2.     współdziałanie z policją,

5.3.     koordynowanie działań róŜnych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa (imprezy sportowe,

koncerty, uroczystości, dowóz do szkół, bezpieczeństwo uczniów),

6.        rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i opartego na wiedzy oraz dostępu do informacji publicznej,



11 z 17

poprzez:

6.1.     przygotowanie stanowisk obsługi klienta w urzędach i instytucjach,

6.2.     informatyzację urzędu i podległych mu jednostek,

6.3.     budowę gminnej sieci internetowej,

6.4.     popieranie rozwoju organizacji pozarządowych,

6.5.     wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez zapewnienie dostępu do ofert

pracy,

6.6.     poprawę obsługi osób niepełnosprawnych,

6.7.     tworzenie wizerunku gminy i jego promocja,

7.        wspierania rozwoju przedsiębiorczości, poprzez:

7.1.     pozyskiwanie uzbrojonych terenów pod działalność biznesu,

7.2.     system zachęt dla biznesu (ulgi i zwolnienia podatkowe, partnerstwo publiczno-prywatne, dostęp

do informacji),

7.3.     wsparcie przekształceń w sektorze rolnym (grupy producenckie, agroturystyka),

7.4.     szkolenia i doskonalenie wiedzy rolników,

8.        słuŜby zdrowia, poprzez:

8.1.     poprawę jakości świadczenia usług medycznych, dzięki:

8.1.1. modernizacji budynków i poprawie ich wyposaŜenia,

8.1.2. profilaktyce zdrowotnej (badania oraz akcje promujące zdrowie),

9.        rozwoju kultury i sportu, poprzez:

9.1.     upowszechnianie kultury,

9.2.     upowszechnianie sportu,

9.3.     wzbogacanie zainteresowań dzieci i młodzieŜy,

9.4.     organizację imprez,

9.5.     ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego (opieka nad obiektami zabytkowymi, twórczość

ludowa, koła zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej),

9.6.     rozwój czytelnictwa i poprawę bazy bibliotek, dzięki:

9.6.1.           promocji czytelnictwa,

9.6.2.           poszerzenie oferty bibliotek poprzez ich informatyzację oraz udostępnienie Internetu,

9.6.3.           współdziałanie z innymi instytucjami z terenu gminy, w tym zwłaszcza szkołami,

9.6.4.           promocja Gminy Garbów poprzez wydawnictwo „GŁOSU GARBOWA” miesięcznika regionalno –

samorządowego,

10.     ochrony dziedzictwa kulturowego, poprzez:

10.1    .renowację zespołów pałacowo-parkowych w Garbowie i Piotrowicach Wielkich,
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10.2    .zabezpieczenie obiektów zabytkowych, (w tym: Kościeliska i podziemi starego kościoła w

Garbowie),

10.3    .utrzymanie cmentarzy zabytkowych i wojennych,

10.4    .edukację regionalną młodzieŜy,

10.5    .opracowanie publikacji na temat zabytków na terenie gminy,

10.6    .wspieranie inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej,

10.7    .utworzenie izby regionalnej ziemi garbowskiej,

11.     turystyki, poprzez:

11.1.przygotowanie i oznakowanie pieszych szlaków turystycznych, ścieŜek rowerowych i ścieŜek

dydaktycznych,

11.2.przygotowanie przewodnika turystycznego po gminie,

11.3. przystosowanie istniejących zbiorników wodnych do funkcji rekreacyjnych,

11.4. wspieranie tworzenia bazy agroturystycznej na terenie gminy. 

4. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004-2006

Nazwa inwestycji Okres realizacji Wartość ogółem
w zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garbowie
(etap I)

2005-2006 2905900

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garbowie
(etap II)

2005-2006 2617900

Budowa drogi gminnej w Bogucinie (etap
I)

2005-2006 1815000

Budowa drogi gminnej w Bogucinie (etap
II)

2005-2006 1575000

Budowa drogi gminnej w Borkowie 2005-2006 3090000
Modernizacja stacji wodociągowej w
Garbowie

2005-2006 200000

Modernizacja stacji wodociągowej w
Borkowie

2005 268600

Renowacja zespołu pałacowo-parkowego
w Garbowie

2005-2006 1174200

Budowa ekologicznej kotłowni w Zespole
Szkół w Garbowie

2005-2006 500000

Termomodernizacja Zespołu Szkół w
Garbowie

2006 500000

Utworzenie izby regionalnej ziemi
garbowskiej

2005-2006 10000

RAZEM x 14656600

 

5. Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji Okres realizacji Wartość ogółem
w zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garbowie
(etap III)

2007 2600000

Budowa kanalizacji sanitarnej w Garbowie
(etap IV)

2008-2010 2200000
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Nazwa inwestycji Okres realizacji Wartość ogółem
w zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w
Zagrodach

2009 3800000

Budowa kanalizacji sanitarnej w
Przybysławicach

2010-2011 4900000

Opracowanie programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w
układzie wariantowym

2007 160000

Budowa oczyszczalni zagrodowych w
terenach o rozproszonej zabudowie

2008-2010 2000000

Modernizacja stacji wodociągowej w
Gutanowie

2007 160000

Modernizacja stacji wodociągowej w
Piotrowicach Wielkich

2008 160000

Modernizacja stacji wodociągowej w
Bogucinie

2009 160000

Renowacja zespołu pałacowo-parkowego
w Piotrowicach Wielkich

2007 850000

Budowa sali gimnastycznej w Bogucinie 2008 1100000
Budowa sali gimnastycznej w Woli
Przybysławskiej

2009 1200000

Budowa ścieŜek rowerowych na terenie
gminy

2007-2013 100000

RAZEM x 19390000

 

6. Powiązanie projektów z innymi planami realizowanymi na terenie

gminy/powiatu/województwa          

Projekty inwestycyjne są zgodne z priorytetami działań zawartymi w uchwalonym w roku 2000 przez Radę

Gminy Garbów i, realizowanym na obszarze jej działania, Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów.

Głównymi celami strategicznymi tam zawartymi są:

·         wykorzystanie potencjałów rozwojowych gminy dla poprawy warunków i jakości Ŝycia jej mieszańców,

·         tworzenie społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju gminy.

Szczegółowe cele obejmują natomiast:

·         tworzenie bazy ekonomicznej i miejsc pracy dla ludności poprzez:

-         poprawę dostępności komunikacyjnej dzięki budowie dróg gminnych,

-         realizację infrastruktury technicznej sieciowej dla poprawy Ŝycia mieszkańców,

-         wspieranie inwestorów między innymi poprzez uzbrojenie terenu,

-         rozwój stref aktywności gospodarczej wzdłuŜ drogi krajowej Lublin–Warszawa,

-         rozwój usług i rolnictwa podmiejskiego.

·         tworzenie bazy materialnej i zagospodarowania terenów pod funkcje turystyczno-rekreacyjne, poprzez: 

-         rozwój agroturystyki,

-         przystosowanie istniejących zbiorników wodnych do funkcji rekreacyjnych,
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-         ochronę i renowację obiektów dziedzictwa kulturowego,

-         tworzenie bazy noclegowej, pensjonatów, zajazdów, kwater,

-         wytyczanie tras spacerowych, turystycznych, ścieŜek konnych i rowerowych,

-         budowę infrastruktury dla rozwoju turystyki i rekreacji,

-         promocję przyrodniczych i kulturowych wartości gminy,

·         rozwój podmiejskiej strefy mieszkaniowej o wyŜszych standardach lokalizacyjnych.

Ponadto zadania inwestycyjne, zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Garbów wykazują

zbieŜność ze szczegółowymi celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, w tym zwłaszcza dotyczącymi:

·         rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich,

·         wdraŜania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

·         wspierania nowych form turystyki na obszarach wiejskich,

·         zapewnienia czystej wody uŜytkownikom,

·         poprawy stanu sanitarnego układów osadniczych,

·         wzrostu retencji wodnej,

·         wspomagania rozwoju aglomeracji lubelskiej, której częścią jest gmina Garbów.

7.  Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego            

W wyniku realizacji Planu Rozwoju Lokalnego gminy Garbów nastąpi:

·         poprawa dostępności komunikacyjnej oraz obsługi transportowej gminy dzięki rozbudowie gminnej sieci

drogowej,

·         poprawa wyposaŜenia gminy w kanalizację sanitarną oraz rozwój oczyszczalni zagrodowych, co jest

nieodzownym działaniem, zwłaszcza w sytuacji zwodociągowania gminy. Przyczyni się to do poprawy

jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych, a takŜe niewątpliwie stanie się czynnikiem – poprzez

poprawę uzbrojenia terenów – zwiększającym atrakcyjność lokalizacyjną gminy,

·         podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, w wyniku rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej.

 

7.  Plan finansowy na lata 2004-2006

 

Nazwa inwestycji Okres 
realizacji

Wartość
ogółem

Środki finansowe:
budŜetu
gminy

budŜetu
państwa

prywatne UE Inne

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Garbowie (etap I)

2005-2006 2905900 435885 290590 - 2179425 -

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Garbowie (etap II)

2005-2006 2617900 392685 261790 - 1963425 -
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Nazwa inwestycji Okres 
realizacji

Wartość
ogółem

Środki finansowe:
budŜetu
gminy

budŜetu
państwa

prywatne UE Inne

Budowa drogi
gminnej w Bogucinie
(etap I)

2005-2006 1815000 272250 181500 - 1361250 -

Budowa drogi
gminnej w Bogucinie
(etap II)

2005-2006 1575000 236250 157500 - 1181250 -

Budowa drogi
gminnej w Borkowie

2005-2006 3090000 463500 309000 - 2317500 -

Modernizacja stacji
wodociągowej w
Garbowie

2005-2006 200000 30000 20000 - 150000 -

Modernizacja stacji
wodociągowej w
Borkowie

2005 268600 40290 26860 - 201450 -

Renowacja zespołu
pałacowo-parkowego
w Garbowie

2005-2006 1174200 176130 117420 - 880650 -

Budowa ekologicznej
kotłowni w Zespole
Szkół w Garbowie

2005-2006 500000 75000 50000 - 375000 -

Termomodernizacja
Zespołu Szkół w
Garbowie

2006 500000 75000 50000 - 375000 -

Utworzenie izby
regionalnej ziemi
garbowskiej

2005-2006 10000 5000 - - 5000 -

RAZEM x 14656600 2201990 1464660 - 10989950 -

 

8. Plan finansowy na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji Okres 
realizacji

Wartość
ogółem

Środki finansowe:
budŜetu
gminy

budŜetu
państwa

prywatne UE Inne

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Garbowie (etap III)

2007 2600000 390000 260000 - 1950000 -

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Garbowie (etap IV)

2008-2010 2200000 330000 220000 - 1650000 -

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Zagrodach

2009 3800000 570000 380000 - 2850000 -

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Przybysławicach

2010-2011 4900000 735000 490000 - 3675000 -

Opracowanie
programu budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków
w układzie
wariantowym

2007 160000 24000 16000 - 120000 -

Budowa oczyszczalni
zagrodowych w
terenach o
rozproszonej
zabudowie

2008-2010 2000000 300000 200000 - 1500000 -
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Nazwa inwestycji Okres 
realizacji

Wartość
ogółem

Środki finansowe:
budŜetu
gminy

budŜetu
państwa

prywatne UE Inne

Modernizacja stacji
wodociągowej w
Gutanowie

2007 160000 24000 16000 - 120000 -

Modernizacja stacji
wodociągowej w
Piotrowicach
Wielkich

2008 160000 24000 16000 - 120000 -

Modernizacja stacji
wodociągowej w
Bogucinie

2009 160000 24000 16000 - 120000 -

Renowacja zespołu
pałacowo-parkowego
w Piotrowicach
Wielkich

2010 850000 127500 85000 - 637500 -

Budowa sali
gimnastycznej w
Bogucinie

2009 1100000 165000 110000 - 825000 -

Budowa sali
gimnastycznej w
Woli Przybysławskiej

2008 1200000 180000 120000 - 900000 -

Budowa ścieŜek
rowerowych na
terenie gminy

2007-2013 100000 15000 10000 - 75000 -

RAZEM x 19390020 2908500 1939000 - 14542515 -

 

9. System wdraŜania

                Plan Rozwoju Lokalnego wdraŜany będzie przez Wójta Gminy Garbów wraz z podległymi mu

jednostkami organizacyjnymi i pracownikami. Pomocny w tym względzie będzie przede wszystkim Referat

Finansowo-Księgowy i Podatkowy, a takŜe Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych oraz pracownicy

Urzędu Gminy zajmujący samodzielne stanowiska pracy do spraw:

·         działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

·         inwestycji gminnych i rolnictwa,

·         wodociągów i dróg gminnych,

·         gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,

·         geodezji.

10. Procedury monitorowania, oceny i komunikacji społecznej oraz wprowadzania zmian        

Procedura monitorowania oraz oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest zgodna z

wymaganiami stawianymi ubiegającym się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Strukturalnego, a takŜe zaleceniami Regionalnego Komitetu

Sterującego. Organem gminy odpowiedzialnym za coroczne dokonywanie ocen realizacji Planu jest Rada

Gminy Garbów, która jest władana do dokonywania zmian zadań inwestycyjnych, wynikających z

zakończenia realizacji pewnych zadań oraz pojawiania się nowych potrzeb inwestycyjnych, a takŜe zmiany

finansowo-ekonomicznych warunków funkcjonowania gmin w Polsce, sytuacji gospodarczej kraju itp. 
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Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane po dokonaniu ich publicznej prezentacji oraz zebraniu opinii

społeczności lokalnej gminy Garbów na ich temat.
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