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Wstęp 

  
Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju 
lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych 
kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem 
długofalowego zarządzania powiatem. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości 
w poczynaniach władz powiatu, niezaleŜnie od zmieniających się uwarunkowań 
politycznych. Strategia umoŜliwia równieŜ efektywne gospodarowanie własnymi, 
zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby 
ludzkie, infrastruktura czy teŜ środki finansowe. 
 
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umoŜliwia zaangaŜowanie 
władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. 
Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie strategii,  
z którą będzie się identyfikowała w duŜym stopniu społeczność lokalna. 
UtoŜsamianie się władz i mieszkańców powiatu z opracowaną strategią stanowi 
niezbędny warunek jej skutecznej realizacji.  
 
Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju powiatu podyktowana jest nie 
tylko względami praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale równieŜ wynika  
z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie 
powiatowym czy teŜ ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której 
strategie gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii 
sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów 
planistycznych, na podstawie, których powinna być prowadzona polityka rozwoju 
kraju1. Strategia rozwoju powiatu stanowi równieŜ formalną podstawę do 
przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł unijnych. Na 
przykład jednym z warunków ubiegania się o środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-13 jest posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem 
inwestycyjnym2. 
 
ZałoŜono, Ŝe opracowana strategia będzie dokumentem średniookresowym,  
a okres jej realizacji przypadnie na lata 2008-2015. Przyjęcie takiego horyzontu 
czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie 
strategii do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej 2007-2013. Z uwagi na dość długi okres obowiązywania strategii, 
przyjęto, Ŝe musi to być dokument uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu 
najwaŜniejszych problemów rozwojowych powiatu i jego mieszkańców. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658  

2
 Vademecum opracowania strategii rozwoju lokalnego, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w 

dniu 1 sierpnia 2007.  
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Strategia składa się z trzech zasadniczych części: 
� diagnozy strategicznej, w której poddano analizie główne obszary rozwoju 

społeczno-gospodarczego powiatu, z uwzględnieniem uwarunkowań 
wewnętrznych (tj. słabych i mocnych stron powiatu) oraz zewnętrznych  
(tj. moŜliwych szans i zagroŜeń rozwoju powiatu), 

� wizji strategicznej oraz głównych kierunków rozwoju powiatu, 
uwzględniających specyfikę powiatu i zewnętrzne warunki jego 
funkcjonowania, 

� systemu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu 
projektów kluczowych ujętych w formie załącznika jako Wieloletni Plan 
Inwestycyjny (WPI). 

 
Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, 
polegający na moŜliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach 
nad strategią, przy jednoczesnym zaangaŜowaniu ekspertów zewnętrznych, 
odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji 
społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu.  
 
Prace nad przygotowaniem strategii trwały nieco ponad cztery miesiące i 
obejmowały następujące etapy: 

� analiza obowiązujących w powiecie dokumentów o charakterze 
strategicznym,  

� przygotowanie diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno-
gospodarczej powiatu wraz z elementami analizy strategicznej, 

� konsultacje społeczne, słuŜące między innymi weryfikacji analizy strategicznej 
oraz wypracowaniu wizji rozwoju powiatu i jego głównych kierunków 
rozwoju, 

� identyfikacja kluczowych zadań i projektów przyczyniających się do realizacji 
strategii, 

� przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz jej zatwierdzenie przez Radę 
Powiatu. 

 
W trakcie prac nad strategią wzięto pod uwagę inne dokumenty planistyczne, które 
z mocy prawa zostały opracowane na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Chodzi tu 
głównie o dokumenty związane z ochroną środowiska (program ochrony 
środowiska, plan gospodarki odpadami) oraz polityką społeczną (np. powiatowy 
program rozwiązywania problemów społecznych). 
 
WaŜnym źródłem informacji były równieŜ dane statystyczne, uzyskane głównie  
z Banku Danych Regionalnych oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego  
z roku 2002. Przy opracowaniu części diagnostycznej wykorzystano równieŜ wyniki 
badań ankietowych, przeprowadzonych w trakcie organizowania spotkań 
konsultacyjnych. 
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1. Diagnoza stanu wyjściowego  
 
Zaprezentowana poniŜej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju powiatu. Do czynników 
zewnętrznych mogących w istotny sposób wpłynąć na rozwój powiatu zaliczono 
postępujące procesy integracyjne i globalizacyjne w Europie, stosowanie polityk 
wspólnotowych (w tym polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich),  
a takŜe takie zjawiska jak rozwój społeczeństwa informacyjnego, pojawianie się 
nowych form turystyki czy niekorzystnie kształtujące się trendy demograficzne. 
Natomiast oceny czynników wewnętrznych rozwoju powiatu dokonano w sześciu 
najwaŜniejszych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, zwracając 
szczególną uwagę na powiązanie analizowanych obszarów z przyjętym w strategii 
systemem monitorowania. Zbiorcza analiza SWOT jest podsumowaniem 
przeprowadzonych badań analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania 
właściwej wizji i strategii rozwoju powiatu. 

1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju powiatu 

Rozwój powiatu chełmskiego, podobnie jak i zdecydowanej większości powiatów  
w Polsce, będzie mocno uzaleŜniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre 
z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój powiatu, natomiast inne mogą  
w sposób istotny przyczynić się do ograniczenia jego rozwoju. W niniejszej analizie 
ograniczono się do krótkiej charakterystyki najwaŜniejszych pozytywnych  
i negatywnych zjawisk, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na dalszy rozwój 
powiatu. Od uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zaleŜy w duŜej mierze 
poprawność sformułowania diagnozy i strategicznej wizji rozwoju powiatu.  

Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój 
powiatu chełmskiego, naleŜy z pewnością zaliczyć:  

� Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się  
w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz 
oceniających moŜliwy wpływ procesów integracyjnych na rozwój 
Lubelszczyzny wynika, Ŝe w dłuŜszej perspektywie czasu naleŜy spodziewać 
się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki  
i infrastruktury technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, 
rozwojem nowych form zatrudnienia, a takŜe poprawą poziomu 
wykształcenia i jakości Ŝycia mieszkańców regionu. NaleŜy mieć nadzieję,  
Ŝe równieŜ powiat chełmski będzie objęty częścią pozytywnych procesów 
rozwojowych zachodzących na obszarze Polski i województwa lubelskiego. 

� Transfer do regionu znacznych środków finansowych, związanych  
z realizacją przez Polskę programów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej. Szacuje się, Ŝe w latach 2007-2015 łączny napływ środków z UE 
do województwa lubelskiego moŜe wynieść nawet 5 mld euro. Około 60% 
tych środków (3 mld euro) będzie pochodzić z programów realizowanych  
w ramach unijnej polityki spójności, natomiast pozostała kwota (2 mld euro) 
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będzie dostępna w ramach wdraŜania w województwie lubelskim 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (w tym równieŜ tych związanych  
z rozwojem obszarów wiejskich i płatnościami bezpośrednimi dla rolników). 
Od wielkości i efektywności wykorzystania tych środków będzie między 
innymi w duŜej mierze zaleŜał rozwój społeczności lokalnych, w tym równieŜ 
powiatu chełmskiego. 

� Rozwój społeczeństwa informacyjnego i moŜliwości z tym związane. 
Przewiduje się, Ŝe w ciągu najbliŜszych lat nastąpi szybki rozwój technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, przyczyniający się do ich powszechnego 
wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Łatwy dostęp do 
informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i moŜe stać się 
waŜnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych  
i przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek 
Lubelszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury komunikacji 
elektronicznej moŜliwy będzie stopniowy rozwój róŜnych form zatrudnienia 
oraz samokształcenia mieszkańców. Powszechne stosowanie technologii 
informacyjnych będzie z pewnością przyczyniało się do zwiększenia 
atrakcyjności obszaru i ograniczania występujących w poszczególnych 
powiatach problemów społecznych i gospodarczych. 

� Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju 
róŜnych form turystyki. W ciągu najbliŜszych lat turystyka będzie stanowiła 
jeden z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno w Europie jak  
i w Polsce3. Rynek usług turystycznych będzie w duŜej mierze kształtowany 
przez kompleksowe produkty turystyczne, które w duŜym stopniu oparte 
będą na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Biorąc pod uwagę 
bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lubelszczyzny, wydaje się, Ŝe 
wiele gmin i powiatów z regionu będzie miało duŜe moŜliwości włączenia się 
w ogólnokrajowy proces rozwoju i świadczenia kompleksowych usług 
turystycznych. Dotyczy to równieŜ powiatu chełmskiego, który  
z pewnością będzie miał realne szanse na rozwój róŜnych form turystyki  
i rekreacji.   

� Funkcjonowanie i rozwój instytucji Euroregionu Bug. Euroregion Bug, ze 
swoją siedzibą w Chełmie oraz ponad 20-letnią historią stanowi dobrą 
podstawę do rozwoju kontaktów transgranicznych miasta i powiatu 
chełmskiego. Od prawie 10 lat polska część Euroregionu Bug działa w formie 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, którego jednym  
z aktywnych członków jest powiat chełmski. Struktury organizacyjne 
Stowarzyszenia Euroregionu Bug w coraz większym stopniu są 
zaangaŜowane we wdraŜanie transgranicznych programów 
współfinansowanych z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 Stowarzyszenie 
Euroregionu Bug, razem z innymi euroregionami działającymi na wschodniej 
granicy Polski, będzie odpowiedzialne za zarządzanie częścią Programu 
Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’. Dla powiatu 

                                                 
3
 Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Warszawa, czerwiec 2005 
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chełmskiego moŜe być to doskonałą okazją do rozwoju róŜnych form 
współpracy transgranicznej i pozyskania na ten cel określonych środków.  

� Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. ZałoŜenia polityki 
energetycznej Wspólnoty Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem w krajach Unii Europejskiej 
do 12% w roku 2010 i 21% w roku 2020. Ponadto udział biopaliw w zuŜyciu 
paliw silnikowych w transporcie ma w roku 2020 wynieść nie mniej niŜ 5,75%. 
Przewiduje się, Ŝe sektor energetyki odnawialnej w Polsce będzie rozwijał się 
w oparciu o trzy podstawowe źródła: biomasę (pochodzącą głównie z upraw 
energetycznych oraz odpadów rolnych i komunalnych), energię wiatrową 
oraz wodną. Dodatkowym źródłem do wykorzystania, chociaŜ na mniejszą 
skalę, będzie równieŜ energia geotermalna i słoneczna. Rozwój energetyki 
odnawialnej  będzie z pewnością stanowił mocny impuls rozwojowy dla kraju 
i regionów. W dłuŜszej perspektywie naleŜy spodziewać się napływu nowych 
inwestycji i technologii, a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy 
dla wielu gmin wiejskich nowe moŜliwości w zakresie modernizacji rolnictwa 
oraz róŜnicowania działalności gospodarczej na wsi.   

 
Do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć moŜliwości 
rozwojowe powiatu chełmskiego naleŜy zaliczyć: 

� Peryferyjne połoŜenie województwa lubelskiego i jego zapóźniania  
w zakresie infrastruktury drogowej. Jest to niewątpliwie jeden z głównych 
czynników hamujących rozwój poszczególnych miast i gmin Lubelszczyzny. 
Bez poprawy dostępności komunikacyjnej całego województwa i polepszenia 
infrastruktury drogowej wewnątrz regionu trudno będzie planować działania 
strategiczne na poziomie lokalnym w zakresie przyciągania inwestycji  
i rozwoju nowych usług rynkowych. Innym sposobem na ograniczenie 
peryferyjnego połoŜenia regionu powinien być wszechstronny rozwój 
współpracy międzynarodowej województwa z Białorusią i Ukrainą, 
obejmujący między innymi budowę transgranicznej infrastruktury drogowej  
i turystycznej.  

� Wspólna polityka rolna, która z jednej strony wymusza modernizację  
i większą efektywność polskich gospodarstw rolnych, zaś z drugiej moŜe 
prowadzić do upadku znacznej części małych i nierentownych gospodarstw 
rolnych. Problem ten moŜe w szczególności dotyczyć gospodarstw rolnych  
z województwa lubelskiego, które w większości są rozdrobnione i w dłuŜszej 
perspektywie czasu mogą nie sprostać narastającej w tym sektorze 
konkurencji. Mając na uwadze duŜą liczbę zatrudnionych w rolnictwie, 
upadek wielu gospodarstw rolnych mógłby spowodować powaŜne problemy 
społeczne na poziomie lokalnym, znacznie ograniczając moŜliwości 
rozwojowe i inwestycyjne gmin i powiatów województwa lubelskiego. 
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� Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę. Coraz szerszy dostęp do 
europejskiego rynku pracy, połączony z brakiem realnych moŜliwości 
zatrudnienia w miejscu zamieszkania, powoduje, Ŝe coraz więcej młodych  
i dobrze wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza 
granicami województwa i kraju. Proces ten zaczyna juŜ negatywnie wpływać 
na lokalny rynek pracy oraz sytuację gospodarczą w regionie, ograniczając 
szanse rozwojowe województwa i poszczególnych jednostek 
samorządowych. W wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk 
emigracyjnych moŜe prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich 
i zachwiania funkcjonowania podstawowych struktur społeczno-
kulturowych w wielu miejscowościach Lubelszczyzny. 

� Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych większości 
samorządów lokalnych w regionie. Ryzyko takie jest coraz bardziej realne  
w związku z zobowiązaniem się Polski do przeznaczenia, co najmniej 60% 
środków z Unii Europejskiej na realizację celów tzw. Strategii Lizbońskiej, 
koncentrującej się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów 
ogólnoeuropejskich, zaś w niewielkim stopniu uwzględniającej potrzeby 
rozwojowe wielu samorządów lokalnych. Takie podejście moŜe doprowadzić 
do sytuacji, w której tylko niewielki odsetek samorządów lokalnych będzie 
mógł uzyskać wsparcie na modernizację swojej podstawowej infrastruktury, 
zaś zdecydowana większość będzie musiała rozłoŜyć w czasie zaplanowane 
inwestycje, co z pewnością ograniczy ich konkurencyjność i zdolność do 
inwestowania w innych obszarach rozwoju. 

� Bariery związane z wejściem Polski do strefy Schengen i funkcjonowaniem 
zewnętrznej granicy UE. Od 21 grudnia 2007 roku obszar całego kraju został 
włączony do strefy Schengen i nastąpi przesunięcie ochrony zewnętrznych 
granicy Unii Europejskiej na wschodnie granice Polski. Zaostrzenie polityki 
wizowej wobec obywateli spoza Unii Europejskiej oraz wprowadzenie 
nowych procedur kontrolnych na granicach moŜe doprowadzić do 
ograniczenia kontaktów i współpracy transgranicznej na obszarach 
przygranicznych województwa lubelskiego, w tym równieŜ powiatu 
chełmskiego. MoŜe to mieć szczególnie negatywny wpływ na lokalny rynek 
pracy i funkcjonowanie przygranicznej przedsiębiorczości.  

1.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych  rozwoju powiatu 

 
Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju powiatu została dokonana w sześciu 
podstawowych kategoriach, obejmujących takie zagadnienia jak: przestrzeń  
i środowisko, sfera społeczna i gospodarcza, infrastruktura techniczna i społeczna 
oraz jakość rządzenia w powiecie. Analizę oparto na najbardziej aktualnych danych 
statystycznych, starając się opisywać zachodzące trendy i zjawiska w układzie 
graficznym na przestrzeni ostatnich lat. Wiele zaprezentowanych danych 
porównano ze średnimi wartościami w województwie i kraju. Takie podejście 
pozwala na ukazanie pozycji konkurencyjnej powiatu i będzie pomocne w procesie 
monitorowania rozwoju powiatu w kolejnych latach. 
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1.2.1. Rys historyczny oraz ogólne informacje o powiecie  

 

Powiat chełmski w obecnych granicach zajmuje obszar centralnej części historycznej 
krainy, zwanej Ziemią Chełmską. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Chełma  
i pobliskich okolic sięgają późnego paleolitu około 10 tys. lat p.n.e. 
Do głównych wydarzeń historycznych na ziemi chełmskiej naleŜy zaliczyć4: 

• IX-X wiek - tworzenie przez Lędzian sandomierskich pierwszych organizmów 
państwowych tzw. Grodów Czerwieńskich. 

• XI wiek – wyprawa kijowska Bolesława Chrobrego (rok 1018), przyłączenie 
Grodów Czerwieńskich do Państwa Polskiego. 

• XI-XIV wieku - mimo prób odzyskania obszaru Ziemi Chełmskiej przez 
władców polskich (Bolesław Śmiały, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały) 
tereny te zostają pod zwierzchnictwem Rusi Kijowskiej. Ziemię Chełmską 
włączono do Księstwa Halicko-Włodzimierskiego zwanego Rusią Halicką. 

• W połowie XIII wieku ksiąŜę halicko–włodzimierski Daniel Romanowicz 
załoŜył gród warowny, przeniósł do Chełma z Halicza stolicę swojego 
księstwa i ustanowił biskupstwo obrządku wschodniego. 

• XIV wiek – Włodzimierz Opolczyk załoŜył biskupstwo rzymsko-katolickie  
w Chełmie. W 1375 roku Królowa Jadwiga wcieliła ostatecznie Księstwo 
Chełmsko-Bełskie do Państwa Polskiego. Od tego momentu Ziemia Chełmska 
cieszyła się sporą autonomią, rok później nadano jej herb. 

• Koniec wieku XV – Ziemia Chełmska wchodzi w skład województwa 
ruskiego ze stolicą we Lwowie. Nie mając jednak wspólnych granic, 
otrzymała uprawnienia które posiadało województwo (np. prawo wyboru 
dwóch posłów do sejmu i dwóch deputowanych do trybunału). W 1596 roku 
Ziemia Chełmska stała się waŜnym ośrodkiem kościoła greko-katolickiego.  

• Koniec wieku XVIII - Po II rozbiorze Polski przez krótki okres czasu (1793-
1795) miasto było siedzibą władz nowoutworzonego województwa 
chełmskiego. Później Ziemia Chełmska znalazła się pod zaborem austriackim. 

• Po trzecim rozbiorze Polski Ziemia Chełmska przeszła pod panowanie 
imperium rosyjskiego. 

• W 1912 roku powołano Gubernię Chełmską, którą wcielono bezpośrednio  
do Cesarstwa Rosyjskiego. 

• W 1918 roku decyzją Traktatu Brzeskiego przyłączono Ziemię Chełmską do 
Ukrainy. W okresie międzywojennym ziemia ta stanowiła powiat chełmski 
wchodzący w skład województwa lubelskiego  

 
Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości nastąpił okres szybkiego 
rozwoju miasta Chełma i pobliskich miejscowości. W 1925 roku powstała na 
gruntach wsi Stajne cementownia, dając początek miastu Rejowiec Fabryczny. 
 
 

                                                 
4 „Lubelszczyzna: Dzieje rozwoju terytorialnego podziałów administracyjnych i ustrojów władz”, 1977r. 
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Po zakończeniu II wojny światowej w Chełmie zaczęły powstawać osiedla 
mieszkaniowe, zakłady przemysłowe i sieć placówek handlowych. W latach 
sześćdziesiątych wybudowana została w mieście 
cementownia, później fabryka obuwia i szereg innych 
zakładów przemysłowych. Rosła liczba mieszkańców 
oraz nastąpił rozwój szkolnictwa. 
 
DuŜy wpływ na rozwój miasta miała 
przeprowadzona w 1975 roku reforma 
administracyjna kraju, dzięki której utworzono 
województwo chełmskie (1 czerwca 1975 r.).  
 
Od 1 stycznia 1999 roku powiat chełmski naleŜy do 
województwa lubelskiego i jest częścią podregionu 
lubelskiego. Powiat zajmuje obszar 1 885 km2 (7,5% 
powierzchni województwa i 0,6% powierzchni 
Polski).  
 
W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska – Rejowiec Fabryczny oraz 14 gmin 
wiejskich: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, śmudź. 
Miasto Chełm jest siedzibą powiatu chełmskiego, ale pod względem 
administracyjnym stanowi powiat grodzki. 
 
Powiat graniczy bezpośrednio z Ukrainą, wyznaczając tym samym ponad 50 km 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Na terenie powiatu, w miejscowości 
Dorohusk, znajdują się graniczne przejście drogowe i kolejowe z Ukrainą. Przez 
teren  powiatu przebiega szlak tranzytowy o znaczeniu międzynarodowym (Berlin – 
Warszawa - Kijów), łączący Europę Zachodnią z Ukrainą. Siedziba powiatu – Chełm 
znajduje się w odległości około 68 km od Lublina. 
 
Powiat zamieszkuje 80,9 tys. osób, co stanowi 3,7% ludności województwa  
i 0,21% ludności Polski. Przekłada się to na gęstość zaludnienia wynoszącą  
43 osoby na km2 (przy średniej dla województwa wynoszącej 87 osób i kraju –  
122 osoby).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

13 

1.2.2. Przestrzeń i środowisko  

Układ osadniczy  

 
W skład powiatu wchodzi 15 gmin, w tym tylko jedna miejska i 14 wiejskich.  
W powiecie jest 1 miasto oraz 383 miejscowości wiejskie. W Rejowcu Fabrycznym 
(jedyny ośrodek miejski powiatu) zamieszkuje około 6% populacji powiatu. 
Świadczy to o bardzo niskim wskaźniku urbanizacji w powiecie.  
 

 
Mapa 2. Układ osadniczy oraz elementy infrastruktury komunikacyjnej powiatu chełmskiego  
 
Układ osadniczy powiatu jest dosyć niekorzystny, z brakiem ośrodków miejskich we 
wschodniej części powiatu. Najsilniejszym ośrodkiem miejskim jest miasto 
powiatowe Chełm, które dysponuje znacznym potencjałem demograficznym  
i stanowi centrum aktywności gospodarczej i społecznej powiatu. Słabszym 
potencjałem rozwoju dysponuje Rejowiec Fabryczny, zaliczany do kategorii miast  
o lokalnym oddziaływaniu. Do głównych słabości Rejowca Fabrycznego naleŜy 
zaliczyć niedostatecznie rozwiniętą bazę ekonomiczną i leczniczą oraz brak 
moŜliwości edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Pod względem potencjału 



 

 

 

 
 

14 

ekonomicznego Rejowiec Fabryczny klasyfikowany jest na 39 miejscu  
(na 41 ocenianych miast w województwie), zaś Chełm zajmuje wysoką 5 pozycję. 5 
RównieŜ miejscowości, w których znajdują się siedziby władz gminnych stanowią 
gminne centra rozwoju z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą komunalną  
i społeczną.  
 
W układzie przestrzennym powiatu występują zarówno zwarte jak i rozproszone 
formy osadnictwa. Dominuje zabudowa wiejska jednorodzinna. Rozwój sieci 
osadniczej był pochodną rolniczego zagospodarowania terenu, wynikającego  
z naturalnych warunków środowiska. W większości wsi dominuje charakter 
zabudowy jedno-ulicowej. Niektóre miejscowości, będące w przeszłości 
miasteczkami, posiadają wyodrębnione centra o charakterze rynku, wokół którego 
zlokalizowane są obiekty sakralne oraz instytucje uŜyteczności publicznej, a takŜe 
obiekty handlowo-usługowe.  
 

Walory przyrodnicze   

 
Powiat chełmski połoŜony jest w makroregionie Polesie Wołyńskie, tylko niewielka 
część na południowym zachodzie naleŜy do WyŜyny Lubelskiej. Ponad 43% 
powierzchni powiatu zajmują obszary prawnie chronione. Jest to znacznie więcej niŜ 
średnio w województwie (23%) i kraju (prawie 33%).  
 
W skład struktury obszarów chronionych wchodzą następujące elementy: 

� Poleski Park Narodowy - Kompleks „Bagno Bubnów”, obejmujący największe na 
Lubelszczyźnie torfowisko niskie typu węglanowego z wieloma rzadkimi  
i chronionymi gatunkami roślin (dzwonecznik wonny, goryczka wąskolistna, 
gnidosz królewski, kosaciec syberyjski oraz kilka gatunków storczyków)  
i zwierząt (wodniczka, kulik wielki, błotniak popielaty, sowa błotna, Ŝuraw) 
oraz fragment jego otuliny obejmujący miejscowości Sawin i Wierzbica, 

� Chełmski Park Krajobrazowy, w skład którego wchodzą rezerwaty „Bachus”, 
„Błota Serebryskie”, „Brzeźno” oraz kompleksy leśne w okolicach Czułczyc, 
Sawina i śalina oraz kompleksy łąk i torfowisk,  

� Strzelecki Park Krajobrazowy, utworzony w celu ochrony zwartego kompleksu 
Lasów Strzeleckich wraz z fragmentem dolin Bugu. DuŜe walory 
przyrodnicze wpłynęły na uznanie go za ostoje ptaków o znaczeniu 
krajowym, ostoje przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie 
CORINE pod nazwą Lasy Strzeleckie, obszar węzłowy rangi 
międzynarodowej w systemie ECONET-POLSKA, 

� Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, w lasach tego obszaru występują 
najczęściej drzewostany wielogatunkowe z bogatym runem oraz torfowiska 
niskie typu węglanowego, na których występuje wiele gatunków rzadkich 
roślin (kłoć wiechowata, gnidosz królewski, zerwa kulista, dziewięćsił 
bezłodygowy) i zwierząt,  

                                                 
5
 Analiza  Urzędu Statystycznego w Lublinie zatytułowana „Potencjał ekonomiczny miast 

 w województwie lubelskim w latach 2000-2004”.    
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� Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w skład którego wchodzą bory 
mieszane, lasy świetliste i kompleks stawów rybnych w pobliŜu miejscowości 
Kanie i Zalesie Kańskie,  

� Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, występują tu róŜnorodne 
siedliska, a tym samym zbiorowiska leśne. W dolinie Bugu występują łęgi 
wierzbowe i róŜne typy łąk. Na wzgórzach kredowych występują zarośla 
kserotermiczne i murawy stepowe. Wąwozy Działów Grabowieckich 
porastają lasy o charakterze naturalnym z przewagą grabu. 

 
 

 
Mapa 3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe powiatu chełmskiego 
 
Ochroną pomnikową w powiecie objęto 65 pojedynczych drzew, 11 grup drzew,  
7 głazów narzutowych lub ich grup, 4 zbiorowiska roślinne, 4 nisze źródlane,  
1 wzgórze widokowe, 1 stanowisko roślinne oraz 1 aleja drzew. 
 
Nisze źródliskowe, ginący element lubelskiego krajobrazu, połoŜone są w wąwozach 
na terenie Działów Grabowieckich (Wojsławice) oraz w Stołpiu i w Nowosiółkach. 
W grupie pomników przyrody nieoŜywionej znajduje się wzgórze widokowe 
,,Dziewicza Góra" połoŜone w Horodyszczu. Spośród 7 głazów narzutowych 
objętych ochroną na szczególną uwagę zasługuje największy z nich -,,Kamień 



 

 

 

 
 

16 

Powstańców", znajdujący się w lesie koło Sawina. Jest to granit o obwodzie ok. 7 m, 
pozostawiony w tym miejscu przez cofający się lodowiec. 
 
Na terenie powiatu zostały wyznaczone obszary, które wchodzą w skład systemu 
NATURA 2000. Są to ostoje ptasie (Bagno Bubnów, Dolina Środkowego Bugu, Chełmskie 
Torfowiska Węglanowe, Lasy Strzeleckie) oraz ostoje siedliskowe (Stawska Góra, 
Torfowisko Sobowice, Ostoja Poleska, Torfowiska Chełmskie, Dobromyśl). Obecnie trwają 
prace nad ustanowieniem dwóch dodatkowych ostoi siedliskowych (Leśnictwo Góry, 
Podpakule).  
 
WaŜnym elementem środowiska przyrodniczego jest sieć wodna, na którą składają 
się przede wszystkim rzeki, jeziora i stawy. Powiat chełmski leŜy w międzyrzeczu 
Wieprza i Bugu i ma stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodną. Łączna długość 
rzek w powiecie (z pominięciem płynących wzdłuŜ granic powiatu Wieprza i Bugu) 
wynosi 299 km. WaŜnymi rzekami są: Wełnianka, Udal, Uherka, Wojsławka, 
Mogielnica, Świnka i Rejka. Na terenie powiatu występują liczne zbiorniki wodne 
(małe jeziora, zbiorniki retencyjne oraz stawy rybne).  
 
W ramach realizacji „Programu małej retencji wodnej województwa lubelskiego”, na 
terenie powiatu wykonanych zostało 7 zbiorników wodnych o powierzchni 188 ha, 
w trakcie realizacji są następne dwa o powierzchni 62 ha. W zaktualizowanym 
programie zapisano realizację 46 zbiorników w powiecie chełmskim. 
W bliskim sąsiedztwie powiatu planuje się równieŜ budowę zbiornika retencyjnego 
Oleśniki. 
 
Wiele rzek i jezior zachowało swój naturalny kształt i stan. PowaŜnym problemem 
jest jednak ciągle wysoki stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
w rzekach i jeziorach. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki bytowe oraz 
środki chemiczne stosowane w rolnictwie. 
 
Powiat cechuje się średnim poziomem lesistości. Lasy zajmują ponad 17% 
powierzchni i wskaźnik ten pozostaje niezmienny od kilku lat, pomimo 
prowadzonych prac zalesieniowych. W 83% lasy te są własnością Skarbu Państwa, 
zaś pozostałe 17% stanowią własność prywatną. Rozmieszczenie lasów jest bardzo 
nierównomierne, większe kompleksy leśne występują w północnej i południowo- 
wschodniej części powiatu. Utrudnia to prowadzenie efektywnej gospodarki leśnej  
z rozwinięciem zadań wielofunkcyjnych, jakie moŜe spełniać las (m.in. turystyka  
i ostoja dla zwierzyny). Interesujące jest zróŜnicowanie gatunkowe szaty roślinnej  
w lasach, w których występuje 14 typów siedlisk niŜowych (na 15 moŜliwych). 
 
W obrębie powiatu występują liczne wzgórza kredowe o zróŜnicowanej wysokości 
od 180 do 233 m npm oraz wypełnione torfami zagłębienia. Do innych zasobów 
naturalnych naleŜy zaliczyć spore pokłady ziemi krzemionkowej i piasków, a takŜe 
wapieni i margli. Na terenie gminy Siedliszcze zlokalizowane zostały dwa obszary 
górnicze, wchodzące w skład złóŜ węgla kamiennego Ludwinów i Puchaczów II.  
W przeszłości dla celów opałowych i rolniczych w wielu miejscowościach na terenie 
powiatu eksploatowany był torf. 
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Powiat chełmski dysponuje znacznymi potencjałami, jeŜeli chodzi o rozwój energii 
ze źródeł odnawialnych. Ze względu na swoje połoŜenie powiat jest 
uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki wodnej, słonecznej  
i wiatrowej6. Teren powiatu naleŜy do rejonów o największej sumach rocznego 
promieniowania słonecznego w kraju – roczne zasoby przekraczają 950 kWh/m2. 
Podstawą do rozwoju energetyki wodnej mogą być cztery istniejące budowle 
piętrzące na rzece Uherka w miejscowościach Wólka Czułczycka, Zarzecze, Sajczyce 
i Rudka. Ponadto duŜa ilość gruntów ornych oraz tradycja rolnicza stwarza realne 
szanse rozwoju upraw energetycznych na terenie powiatu oraz produkcji energii z 
odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (np. biogazu). 
 
  

Walory kulturowe   
 

 
O historii i bogatym dziedzictwie kulturowym powiatu świadczą liczne zabytki.  
 Wśród najwaŜniejszych moŜna wyróŜnić:  
 

� zespoły pałacowe i dworskie (w tym pałace w miejscowościach:  Srebrzyszcze, 
Dorohusk, Maziarnia Strzelecka, Rejowiec, Sielec, Kanie; dwory  
w miejscowościach: Kulik, Siedliszcze oraz zespoły dworsko-parkowe Stajne 
Polesie w Rejowcu Fabrycznym, w Hniszowie), 

� obiekty sakralne (reprezentowane przez 17 obiektów, w tym najstarsze to: 
kościoły w Wojsławicach, Podgórzu i Sawinie oraz obiekty sakralne  
w Klesztowie i Buśnie), 

� obiekty o charakterze obronnym (np. wieŜa w Stołpiu, zespół zamkowy 
 w Sielcu). 

 
Niestety, wiele zabytków znajduje się w złym stanie materialnym i wymaga pilnych 
prac konserwatorsko-remontowych. Poprawa stanu i wyglądu zewnętrznego 
najwaŜniejszych obiektów zabytkowych powinna stać się jednym z głównych 
kierunków działań w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na terenie powiatu. 

                                                 
6
 Wojewódzki program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, BPP, Lublin 2006. 
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Mapa 4. Zabytki architektury świeckiej i sakralnej powiatu chełmskiego 
 
 

1.2.3. Społeczeństwo  
 

Demografia   

 

W związku z przejęciem w roku 2006 od powiatu krasnostawskiego gminy Rejowiec 
znacząco zwiększyła się liczba ludności powiatu, która na koniec 2006 roku wynosiła 
nieco ponad 80 tys. osób. Jednak długofalowe trendy demograficzne wskazują na 
stały spadek liczby ludności w powiecie. Trend ten będzie się dalej utrzymywał  
w ciągu najbliŜszych lat.  
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Wykres 1. Ludność powiatu chełmskiego w latach 1999-2006 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
 
Od 1996 roku w powiecie utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. RównieŜ ujemne 
jest saldo migracji wewnętrznych, chociaŜ w stosunku do roku 1995 zmniejszyło się 
ono ponad dwukrotnie. 
 
Wykres 2. Przyrost naturalny i migracje w powiecie chełmskim w latach 1999-2006 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
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Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców   

 
Ludność powiatu cechuje się strukturą wiekową zbliŜoną do średniej obserwowanej 
na poziomie województwa i kraju. Pomimo niekorzystnych zmian struktury 
demograficznej odsetek osób w wieku produkcyjnym rośnie z kaŜdym rokiem  
w odróŜnieniu od odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 
 
Wykres 3. Struktura wieku ludności powiatu chełmskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
Ściśle powiązany ze strukturą wieku jest wskaźnik obciąŜenia demograficznego, 
który wskazuje liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przepadających na 100 osób 
w wieku produkcyjnym. Wysoki poziom współczynnika wskazuje na niekorzystną 
strukturę wiekową mieszkańców oraz wpływa negatywnie na jakość Ŝycia i warunki 
funkcjonowania lokalnej gospodarki. Wskaźnik ten dla powiatu chełmskiego jest  
o 10 punktów procentowych wyŜszy niŜ w kraju i o 5,6 wyŜszy niŜ  
w województwie. Na przestrzeni ostatnich lat wartość tego wskaźnika malała, 
jednakŜe długookresowe prognozy wskazują na szybkie i głębokie odwrócenie się 
tego trendu.  
 
Wykres 4. Wskaźnik obciąŜenia demograficznego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 

Wykształcenie ludności jest wskaźnikiem w duŜym stopniu obrazującym potencjał 
regionu do rozwoju, zmian struktury społeczno-gospodarczej i aktywności 
ekonomicznej. W powiecie chełmskim notuje się niŜszy poziom wykształcenia niŜ 
średnie wartości dla kraju i województwa. Około 3% ludności z wykształceniem 
wyŜszym koresponduje z 8,4% w kraju i 8% w województwie; średnim legitymuje 
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się 21% mieszkańców powiatu, przy wartościach 24% w Polsce i 23,2%  
w województwie. Wskaźniki dla najniŜszego poziomu wykształcenia są równieŜ 
niekorzystne: 7% mieszkańców nie ma wykształcenia nawet na poziomie ukończonej 
szkoły podstawowej (przy jedynie 3% dla kraju i 4,5% dla województwa). 
Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców powinno być zatem jednym  
z priorytetowych działań samorządu powiatowego. 
 
Wykres 5. Wykształcenie ludności powiatu chełmskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
 
 

Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania   

 
 
Ogółem w powiecie jest 27,4 tys. gospodarstw domowych, z których przewaŜającą 
część (prawie 70%) stanowią gospodarstwa jednorodzinne. Ponad 50% gospodarstw 
utrzymuje się ze źródeł zarobkowych (zatrudnienie, praca na własny rachunek, 
praca w gospodarstwie rolnym). Natomiast pozostała część gospodarstw (45%) 
utrzymuje się głównie z emerytur, rent i zasiłków społecznych.  
 
Dochody z pracy mieszkańców powiatu są znacząco niŜsze od średniej krajowej  
i wojewódzkiej. Średnio na koniec 2005 dochody kształtowały się na poziomie  
2 018 zł brutto miesięcznie, przy średniej dla kraju wynoszącej 2 507 zł i 2 180 zł dla 
województwa). Oznacza to, Ŝe dochody w powiecie są niŜsze odpowiednio o 19,5% 
w stosunku do średniej w kraju i o 7,4% mniejsze niŜ w województwie.  
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Wykres 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
 

Warunki mieszkaniowe   

 
Na ogólną liczbę 27,4 tys. mieszkań w powiecie, 83% wyposaŜona jest w wodociąg, 
zaś 68% w ustęp spłukiwany. Prawie dwie trzecie mieszkań posiada centralne 
ogrzewanie, a największym problemem pozostaje w dalszym ciągu ograniczony 
dostęp do sieci gazowej (6,8% mieszkań, przy średniej w województwie wynoszącej 
39%). 
 
Wykres 7. WyposaŜenie mieszkań w niezbędną infrastrukturę sanitarno-ciepłowniczą 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
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Zatrudnienie i rynek pracy   

 
 
 
Rynek pracy w powiecie chełmskim jest konsekwencją rolniczego charakteru 
gospodarki, struktury wykształcenia mieszkańców, a takŜe bliskiego sąsiedztwa 
Chełma, oferującego alternatywne zatrudnienie w sektorze przemysłu i usług.  
 
 
Wykres 8. Pracujący w podziale na kobiety i męŜczyzn 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
 
Na koniec 2006 liczba pracujących w powiecie wynosiła nieco ponad 19 tys. osób,  
z czego ponad 14 tys. osób było zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym. 
Odsetek osób pracujących w rolnictwie wynosi ponad 77% ogółu pracujących  
w powiecie (21.5% średnio dla kraju i 45% dla województwa). Tak wysoki udział 
osób zatrudnionych w rolnictwie wskazuje na przestarzałą strukturę lokalnej 
gospodarki, która w najbliŜszych latach będzie musiała ulegać stopniowej 
restrukturyzacji w kierunku tworzenia miejsc pracy w sektorze pozarolniczym.    
 
 
 
Wykres 9. Struktura pracujących wg sektorów           

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS(2006) 
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Wskaźnik zatrudnienia, obrazujący udział pracujących wśród ogółu osób w wieku 
produkcyjnym wynosi dla powiatu 10,3% i jest znacznie niŜszy, niŜ średnie dla 
województwa (29%) i kraju (32%). Trzeba jednak pamiętać, Ŝe wskaźnik ten nie 
uwzględnia osób pracujących w rolnictwie indywidualnym oraz firmach mikro 
(zatrudniających do 9 osób). 
 
 
Wykres 10. Udział pracujących w ogóle osób w wieku produkcyjnym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
 
Do znaczących pracodawców w powiecie  zaliczają się jednostki publiczne, takie jak: 
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, zespoły szkół w: Dorohusku, Rejowcu 
Fabrycznym, Siedliszczu, Sawinie, Wierzbicy, Wojsławicach, Liceum 
Ogólnokształcące w Rudzie-Hucie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Okszowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Dorohusku, a takŜe Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Rejowcu. 
WaŜnymi podmiotami są równieŜ zakłady komunalne prowadzące działalność na 
terenie gmin: Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec, Ruda-Huta, Wojsławice oraz Bank 
Spółdzielczy w Leśniowicach, Nadleśnictwo Strzelce w Maziarni.  
 
Największym pracodawcą prywatnym na terenie powiatu jest Cementownia 
Rejowiec S.A. Oprócz tej firmy wiodącymi pracodawcami są: Mondi Packagin  
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe „CEM-BET”, Browar Jagiełło, Producent wód 
źródlanych Aqua East Sp. z o.o., a takŜe inne firmy działające w zakresie transportu, 
budownictwa i handlu.  
 
 

Bezrobocie i jego struktura  

 
Bezrobocie w powiecie chełmskim, podobnie jak w całym województwie, stanowi  
w dalszym ciągu duŜy problem społeczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego  
w powiecie na koniec czerwca 2007 roku wynosiła 21,2% i była znacznie wyŜsza niŜ  
w skali całego województwa (13,4%). W porównaniu z okresem ubiegłego roku 
stopa bezrobocia spadła niewiele o 2,7 punkta procentowego.  
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Wykres 11. Bezrobotni w powiecie chełmskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
Na koniec czerwca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie było 
zarejestrowanych 12 515 bezrobotnych osób, w tym w powiecie chełmskim -  
7 058 osób. Generalnie wśród osób bezrobotnych dominują osoby młode (do 34 lat) 
oraz słabo wykształcone (60% bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego). 
Ponad 37% bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale czyli pozostające  
w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy  
w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Wykres 12. Struktura bezrobotnych w powiecie chełmskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
PowyŜsze dane wskazują na strukturalny charakter bezrobocia w powiecie i jego 
trwałe ograniczenie będzie zaleŜało nie tylko od poprawy koniunktury gospodarczej 
w powiecie, ale równieŜ od przekwalifikowania się wielu osób i znalezienia pracy  
w innym zawodzie. 
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Aktywizacja zawodowa bezrobotnych   

 
Najpopularniejszą metodą poszukiwania pracy są kontakty osobiste oraz śledzenie 
ogłoszeń w prasie. Około 40% osób niezatrudnionych korzysta z usług urzędu pracy, 
zaś tylko niecałe 5% z prywatnych agencji pośrednictwa pracy (na terenie powiatu 
funkcjonują tylko dwie niepubliczne agencje zatrudnienia). 
 
Instytucje zajmujące się obsługą rynku pracy oferują róŜnorodne usługi skierowane 
do osób bezrobotnych. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: szkolenia zawodowe, 
szkolenia dotyczące umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy, staŜ, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy. 
Niestety problemem w dalszym ciągu pozostaje dostępność tych usług dla 
bezrobotnych oraz ich jakość.  
 
 
Tabela 2. Formy aktywizacji zawodowej dostępne dla bezrobotnych w powiecie chełmskim  
w pierwszym półroczu  2007 r. 

Forma 
Liczba osób 
zatrudnionych 
/szkolonych 

Zorganizowane 
miejsca 
pracy/oferty 
pracy 

Pośrednictwo pracy 1615 984 
Doradztwo zawodowe 733 - 
Szkolenia i Kluby Pracy 221 - 
Prace interwencyjne - 92 
Roboty publiczne - 33 
StaŜe  - 200 
Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14 - 
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 149 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
 
 
Generalnie tylko niewiele ponad 20% bezrobotnych dobrze ocenia działalność 
lokalnych instytucji rynku pracy. Dlatego teŜ, jednym ze strategicznych działań 
powinien być rozwój publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz 
poprawa dostępności i jakości świadczonych przez nie usług. 
 
 

Samozatrudnienie i promocja przedsiębiorczości    

 
Jedną z form przeciwdziałania bezrobociu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie 
samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Jednak, jak dowodzą badania, gotowość 
mieszkańców powiatu do podejmowania działalności na własny rachunek jest dosyć 
ograniczona. Ocenia się, Ŝe tylko około 20% mieszkańców byłaby skłonna podjąć 
ryzyko załoŜenia własnej firmy. Do głównych barier utrudniających załoŜenie 
własnej firmy naleŜy zaliczyć: trudności finansowe, brak kwalifikacji  
i doświadczenia.  
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Dlatego teŜ, jednym ze strategicznych kierunków działań instytucji rynku pracy  
i otoczenia biznesu powinien być rozwój kompleksowych instrumentów wsparcia 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Usługi te powinny obejmować 
nie tylko bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia własnej firmy, ale 
takŜe instrumenty wsparcia finansowego. 
 
 
 
 

Poziom wykluczenia społecznego  

 
Wysoki poziom bezrobocia oraz niskie dochody mieszkańców, osiągane zarówno ze 
źródeł zarobkowych jak i niezarobkowych, są podstawowymi przyczynami 
wykluczenia społecznego. Głównymi czynnikami wpływającymi na ciągle wysoki 
poziom wykluczenia społecznego w powiecie są:  

� wysokie wskaźniki bezrobocia (ciągle powyŜej 22%), 
� ubóstwo, którym zagroŜonych jest ponad 1 793 rodzin, 
� niepełnosprawność i długotrwała choroba, która dotyczy ponad 1830 rodzin, 
� bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, z którą ciągle boryka 

się ponad 1100 rodzin. 
 
Ocenia się, Ŝe ponad 5,7 tys. rodzin (25% społeczeństwa) korzysta z róŜnych form 
pomocy społecznej, na które przeznaczane jest aŜ 28% środków z budŜetu powiatu 
(17% średnio w województwie). 
 
Wykres 13. Przyczyny korzystania  z pomocy społecznej (liczba rodzin).  

 
Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu chełmskiego dane za 2006 r.  
 
W celu przeciwdziałania występującym zjawiskom wykluczenia społecznego,  
od roku wdraŜana jest na terenie powiatu Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych powiatu chełmskiego na lata 2006-13.  
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1.2.4. Gospodarka  
 
Powiat chełmski, podobnie jak wiele innych powiatów w województwie, cechuje się 
stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarczą, z dominującą pozycją mało 
efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.  
 
 

Sektor rolniczy     

 
Pod względem zatrudnienia sektor rolny jest dominującym sektorem gospodarki 
powiatu chełmskiego. UŜytki rolne zajmują 67,4% powierzchni powiatu.  
W strukturze uŜytkowania ziemi przewaŜają grunty orne i ich odsetek jest nieco 
większy niŜ w kraju i województwie. Mniejszy jest natomiast odsetek sadów i łąk. 
 
Powiat dysponuje dobrymi warunkami do upraw rolnych. Gleby w powiecie naleŜą 
do jednych z lepszych w województwie. 24% stanowią gleby w klasie I-III, zaś gleb 
w klasie bonitacyjnej IV jest 36%. Gleby najniŜszych klas (V i VI) stanowią 20% 
powierzchni powiatu. Taki sam obszar zajmują uŜytki zielone.  
 
Rolnictwo w powiecie jest rozdrobnione i mało efektywne. Łącznie funkcjonuje około 
18 tys. gospodarstw rolnych, z czego prawie 86% to gospodarstwa o wielkości do  
10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w powiecie wynosi 6,79 ha i jest nieco 
niŜsza niŜ w województwie (6,9 ha).  
 
 
 
Wykres 14. Gospodarstwa rolne wg areału  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
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Innym powodem nieefektywności sektora rolnego w powiecie jest niekorzystna 
struktura obszarowa gospodarstw rolnych, w tym duŜe rozdrobnienie gruntów, 
duŜa ilość działek ewidencyjnych i brak dojazdów do pól. Starostwo powiatowe od 
kilku lat prowadzi aktywną politykę scaleniową w powiecie. W latach 2004-2006 
udało się przeprowadzić prace scaleniowe w trzech obrębach ewidencyjnych 
(Leszczanka, Krzywowola, gm. Rejowiec Fabryczny, Stary Majdan, gm. Wojsławice), 
którymi objęto grunty o powierzchni przekraczającej 1 400 ha.  
 
W najbliŜszych latach procesy scaleniowe powinny być kontynuowane we 
wszystkich gminach powiatu. NajwaŜniejsze potrzeby scaleniowe  
w powiecie przedstawiono w tabeli poniŜej: 
 
 
Tabela 3. Zidentyfikowane potrzeby scaleniowe w gminach powiatu chełmskiego  

Lp. Nazwa gminy Nazwa wsi objętych scalaniem 

Łączna 
powierzchnia objęta 

scaleniami 
(w ha) 

1. Białopole Teremiec, Busieniec, Grobelki, Strzelce Kol.. Kicin, Białopole  2 455 
2. Chełm Zarzecze, Uher, Wólka Czułczycka, Ludwinów, Wojniaki, 

Józefin, Nowiny, Koza Gotówka, Stańków, Krzywice, Kol. 
Depułtycze Królewskie 

3 508 

3. Kamień Józefin, Wolawce, Haliczany, Kamień, Koczów, Mołodutyn  3 153 
4. Leśniowice  Nowy Folwark 247 
5. Rejowiec Leonów, Marynin, Hruszów, Siedliszczki, Niedziałowice I, 

Niedziałowice II, Bańkowszczyzna, Kobyle, Wólka 
Rejowiecka, Rejowiec Kolonia, Wereszcze Małe, Wereszcze 
DuŜe, Majdan Stary, Zyngierówka Felczyn, Aleksandria 
Krzywowolska 

5 741 

6. Ruda-Huta Miłosław, Ruda Kolonia, Leśniczówka 936 
7. Sawin Bukowa Wielka, Tomaszówka, Średni Łan, Radzanów, 

Jagodno, Podpakule, Łukówek 
3 706 

8. Siedliszcze Stasin Dolny, Chojno Nowe I, Chojno Nowe II, Wola 
Korybutowa I, Wola Korybutowa II, Wola Korybutowa 
Kolonia, Janowica, Siedliszcze, Siedliszcze Kolonia, Marynin, 
Krowica, Anusin, Gliny, Chojno Stare, Chojeniec, Chojeniec 
Kol. 

7 014 

9. Wierzbica Wierzbica, Busówno, Busówno Kol., Terenin, OchoŜa Pniaki 1 877 
10. Wojsławice Trościanka, Rozięcin, Majdan Wojsławicki, Majdan Nowy, 

Huta 
2 154 

11.  śmudź Annopol, Pobołowice 724 
12. Dorohusk Turka, ŚwierŜe, Skordiów, Ladeniska 6 694 
13. Dubienka Tuchanie, Holendry, Siedliszcze, Kajetanówka, Radziejów 2 072 
14. Rejowiec 

Fabryczny 
Pawłów, Kanie 

3 518 

15. Miasto  
Rejowiec  
Fabryczny 

Obszar w części wschodniej od ul Polnej  do granic miasta 
300 

RAZEM 44 099 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych ze Starostwa Powiatowego 
 
W powiecie występują równieŜ pilne potrzeby w zakresie melioracji. Ocenia się, Ŝe 
nieco ponad 47 tys. ha uŜytków rolnych wymaga szczegółowych melioracji. Z tego 
17,5 tys. ha przypada na meliorację gruntów ornych, zaś pozostałe 30 tys. dotyczy 
uŜytków zielonych, czyli łąk i pastwisk. 
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Jakość gleb w powiecie determinuje w duŜym stopniu kierunki upraw roślin.  
W uprawach dominują zboŜa, buraki cukrowe, rzepak i rośliny strączkowe. 
Podstawowymi kierunkami chowu zwierząt jest trzoda i bydło. 
 
 
 
 
 Wykres 15. Podstawowe kierunki upraw roślinnych wg areału i liczby gospodarstw (w %)  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
 
 
 
Wykres 16. Podstawowe kierunki hodowli zwierząt  

Źródło: Biuro Powiatowe ARiMR w Chełmie, stan na dzień 18.12. 2007r. 
 
 
Szacuje się, Ŝe tylko niewiele ponad 30% gospodarstw rolnych w powiecie produkuje 
towar na rynek, pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na własne 
potrzeby. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez 
nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawoŜenia i ochrony upraw. 
Czynnik ten moŜe być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego.  
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Na terenie powiatu funkcjonują juŜ 43 certyfikowane gospodarstwa zajmujące się 
ekologiczną produkcją Ŝywności. W najbliŜszych latach naleŜy dąŜyć do dalszego 
rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie i tworzenia sieci dystrybucji i zbytu 
dla wytwarzanych produktów.  
 
Niestety, w dalszym ciągu niewielki jest odsetek gospodarstw starających się 
róŜnicować swoją działalność rolną. Ocenia się, Ŝe tylko około 7% gospodarstw 
rolnych prowadzi działalność pozarolniczą. Główne obszary działalności 
pozarolniczej to: przetwórstwo przemysłowe, handel oraz budownictwo. Na terenie 
powiatu działa 19 gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w kilku 
współpracujących ze sobą stowarzyszeniach.  
 
Jedną z barier utrudniających restrukturyzację sektora rolnego oraz poprawę jego 
efektywności jest niski poziom wykształcenia rolników. Prawie połowa gospodarstw 
rolnych prowadzona jest przez osoby nie posiadające wykształcenia rolniczego. 
Tylko niecały jeden procent gospodarstw rolnych prowadzonych jest przez osoby  
z kierunkowym wykształceniem wyŜszym.  
 
 
Wykres 17. Liczba gospodarstw rolnych wg wykształcenia rolniczego osoby kierującej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
 
W gospodarstwach rolnych znajduje się mniej maszyn rolniczych niŜ wskazują 
średnie wskaźniki dla województwa i kraju. 
 
 
Tabela 4. Ilość sprzętu rolniczego przypadająca na 100 gospodarstw rolnych  

 Ciągniki 
Samochody 
cięŜarowe 

Kombajny 
zboŜowe 

Kombajny 
ziemniaczane 

Polska 
 

46 5 4,2 3 

Lubelskie 
 

51 3 4,9 3 

Powiat chełmski 42 2,3 3,4 0,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
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Rolnicy mają dostęp do coraz lepiej rozwiniętej sieci instytucji otoczenia rolnictwa  
w powiecie. W jej skład wchodzą między innymi takie instytucje jak: Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, Delegatura Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Rejowcu, Powiatowy Zespół Doradców w Chełmie (Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli), Oddział Zamiejscowy Lubelskiej Izby Rolniczej  
w Chełmie oraz banki, fundacje, stowarzyszenia i zrzeszenia. 
 
Na terenie powiatu działają równieŜ 2 rolnicze spółdzielnie produkcyjne (w Brzeźnie 
oraz Raciborowicach) oraz 3 gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska  
(w Białopolu, Chełmie i śmudzi). W powiecie funkcjonuje równieŜ szereg 
podmiotów gospodarczych zajmujących się skupem i przetwórstwem płodów 
rolnych, do których naleŜy zaliczyć 6 magazynów zboŜowych, zakład przetwórstwa 
owoców i warzyw oraz jedną mleczarnię.  
 

Mapa 5. Uwarunkowania rozwoju sektora rolnego w powiecie chełmskim 
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Sektor pozarolniczy      

 
Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, w powiecie chełmskim 
zlokalizowanych jest ponad 2,8 tys. podmiotów gospodarczych, z czego nieco ponad 
75% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tak zwany wskaźnik 
przedsiębiorczości, liczony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców, wynosi dla powiatu 35,3 przedsiębiorstw i jest o 49% niŜszy niŜ 
średnia dla województwa (68 podmiotów) i o 62% niŜ średnia dla kraju  
(95 podmiotów).   
 
 
Wykres 18. Liczba podmiotów gospodarczych wg sektorów własnościowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
Najliczniej reprezentowaną dziedziną działalności jest sekcja G (handel oraz 
naprawy), w której działa 34% zarejestrowanych podmiotów. W sekcji F 
(budownictwo) działa prawie 10% przedsiębiorstw, zaś w sekcji D (przetwórstwo 
przemysłowe) działalność gospodarczą prowadzi tylko około 260 podmiotów (9%).  
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Wykres 19. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 7 
 
 

Mała liczba przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu przekłada się na 
niską wartość produkcji sprzedanej w przeliczeniu na mieszkańca. Jest ona prawie 
dziesięciokrotnie niŜsza niŜ średnia dla Polski i czterokrotnie niŜsza niŜ  
w województwie. Co jest bardzo niepokojące – wskaźnik ten utrzymuje się od kilku 
lat na takim samym poziomie, przy rosnących wartościach w kraju i regionie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Wyjaśnienie skrótów sekcji PKD: 
Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 
Sekcja B - górnictwo i wydobywanie 
Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 
Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 
Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
Sekcja F - budownictwo 
Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa 
Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
Sekcja J - informacja i komunikacja 
Sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
Sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
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Wykres 20. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2005) 
 
O kondycji gospodarki i jej potencjale rozwojowym w duŜym stopniu świadczą 
nakłady inwestycyjne i wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach. Na tle 
kraju i województwa, przedsiębiorstwa powiatu chełmskiego jawią się jako 
niedoinwestowane i mało konkurencyjne. Nakłady inwestycyjne (5,5 tys. zł na 
przedsiębiorstwo) są czterokrotnie niŜsze niŜ średnia krajowa (22 tys. zł) i prawie 
trzykrotnie niŜsze niŜ średnia dla województwa (14,5 tys. zł).  
 
Wykres 21. Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2005) 
 
 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niska wartość środków trwałych. Dla 
powiatu jest to 88 tys. zł na przedsiębiorstwo, podczas gdy średnia dla województwa 
wynosi 216,5 tys. zł i 280,5 tys. zł średnio na przedsiębiorstwo w kraju. 
 
Tabela 5. Nakłady inwestycyjne i wartość środków trwałych na 1 przedsiębiorstwo  

 

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach na 1 

przedsiębiorstwo w tys. zł 

Wartość brutto środków trwałych 
na 1 przedsiębiorstwo w mln zł 

Lata 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

POLSKA 18,19 18,21 20,42 21,91 0,259 0,261 0,274 0,281 

LUBELSKIE 11,38 11,44 12,23 14,56 0,190 0,194 0,211 0,217 

Powiat chełmski 5,1 3,6 3,6 5,5 0,089 0,083 0,096 0,088 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2005) 
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Wspierając procesy restrukturyzacyjne w powiecie naleŜy przede wszystkim dąŜyć 
do wzrostu liczby przedsiębiorstw w najwaŜniejszych dla rozwoju powiatu 
branŜach, tj. budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i usługach rynkowych,  
w tym w sekcji H (hotele i restauracje). 

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest tylko 13 spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego, co stanowi niecałe 1,5% tego rodzaju podmiotów działających  
w województwie. Tak niski udział firm z kapitałem zagranicznym wynika nie tylko  
z braku zainteresowania inwestorów zagranicznych tym obszarem województwa, 
ale równieŜ moŜe być rezultatem braku wolnych terenów inwestycyjnych.  
Z informacji nadesłanych przez poszczególne gminy wynika, Ŝe na terenie powiatu 
jest około 320 ha terenów inwestycyjnych. Na 15 gmin powiatu w 11 gminach są 
aktualne plany zagospodarowania przestrzennego z wydzielonymi terenami 
inwestycyjnymi, a w 4 gminach (Białopole, Dorohusk, Leśniowice, Ruda-Huta) plany 
są w trakcie opracowania. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe atrakcyjność tych terenów jest 
mocno ograniczona z uwagi na słabą dostępność komunikacyjną i niedostateczne 
wyposaŜenie w podstawową infrastrukturę techniczną. Dlatego teŜ w najbliŜszych 
latach naleŜy zwrócić szczególną uwagę na kompleksowe przygotowanie terenów 
pod przyszłe inwestycje i właściwą ich promocję na forum krajowym  
i międzynarodowym. 
 
 

Instytucje otoczenia i wspierania przedsiębiorczości       

 
Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorczości są sprawnie działające instytucje 
otoczenia przedsiębiorczości. Na terenie powiatu działają liczne placówki bankowe, 
zaś w Chełmie działa Agencja Rozwoju Lokalnego, która świadczy kompleksowe 
usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw działających na całym obszarze 
powiatu. Niestety, na terenie powiatu działa niewiele instytucji zrzeszających biznes. 
Wyjątek stanowi Cech Rzemiosł RóŜnych w Chełmie, który zrzesza i reprezentuje 
interesy drobnych przedsiębiorców zajmujących się głównie rzemiosłem i handlem.  
 
Zatem dąŜąc do rozwoju przedsiębiorczości naleŜy równieŜ zadbać o rozwój 
instytucji samorządu gospodarczego, które w istotny sposób mogą przyczynić się do 
umocnienia sektora biznesu w powiecie i podniesienia jego konkurencyjności. 
 
 

Rozwój sektora turystyki     

 
Rozwój sektora turystyki moŜe być jedną z form wzmacniania lokalnej gospodarki  
i tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. DuŜą szansą dla rozwoju 
turystyki w powiecie moŜe być atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo 
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” (z Poleskim Parkiem 
Narodowym) oraz Chełmski Park Krajobrazowy. Obszary te zostały uznane za 
kluczowe w rozwoju sektora turystyki w województwie lubelskim8.  
                                                 
8
 Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji – Atrakcyjność turystyczna województwa 

lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, styczeń 2007.   
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Do głównych form turystyki i rekreacji mających realne szanse rozwoju w powiecie 
chełmskim naleŜy zaliczyć:  

� turystyka sobotnio-niedzielna mieszkańców Lubelszczyzny,  
z wykorzystaniem kompleksów leśnych, sieci rzek i zbiorników wodnych 
(do uprawiania między innymi wędkarstwa oraz organizowania spływów 
wodnych), 

� turystyka rowerowa rozwijana ścieŜkami rowerowymi (w tym NadbuŜańskim 
Szlakiem Rowerowym biegnącym od Wyszkowa do Hrubieszowa nad brzegami 
rzeki Bug),  

� turystyka krajoznawcza i kulturowa z wykorzystaniem szlaków dziedzictwa 
kulturowego, w tym: Szlaku Historycznego, Szlaku Cerkiewnego oraz Szlaku 
Przenikania Kultur,  

� agroturystyka oraz organizacja letniego wypoczynku dla dzieci w szkołach 
wiejskich. 

 
Jednak niezbędnym warunkiem do rozwoju róŜnych form turystyki w powiecie jest 
stworzenie odpowiedniej infrastruktury (w tym bazy noclegowo-gastronomicznej) 
oraz prowadzenie skutecznych działań promocyjnych. Obecnie na terenie powiatu 
funkcjonuje 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (nieco ponad 
3% obiektów w województwie). Łącznie obiekty te dysponują 368 miejscami 
noclegowymi, w tym tylko 38% miejsc noclegowych dostępnych jest przez cały rok. 
Ocenia się, Ŝe z bazy tej korzysta co roku około 8 tys. turystów, w tym ponad  
2 tys. osób to turyści z zagranicy.  
 
WaŜnym elementem tworzącej się infrastruktury turystycznej są gospodarstwa 
agroturystyczne skupione w kilku stowarzyszeniach. Najliczniej gospodarstwa 
agroturystyczne występują w gminach: Dubienka (9 gospodarstw), Rejowiec 
Fabryczny (4) oraz Dorohusk (3). W najbliŜszych latach naleŜy zadbać o dalszy 
rozwój gospodarstw agroturystycznych w powiecie oraz włączenie ich do 
kompleksowego systemu promocji i zwiększania zakresu świadczonych usług. 
W powiecie chełmskim dość dobrze rozwija się infrastruktura szlaków 
turystycznych. Na terenie powiatu istnieje juŜ 6 szlaków pieszych, 3 szlaki rowerowe 
(NadbuŜański Szlak Rowerowy, Szlak Rowerowy „Leśne Ostępy Chełmskiego Parku 
Krajobrazowego”, Szlak Rowerowy „Południowe Panoramy Chełma”) oraz jeden konny 
(Poleski Szlak Konny). W poszczególnych gminach funkcjonują takŜe liczne ścieŜki 
edukacyjne, przebiegające przez najbardziej atrakcyjne przyrodnicze miejsca.  
W najbliŜszym czasie planowane jest równieŜ utworzenie ciągu pieszo-rowerowego 
biegnącego od granic Chełma do Hrubieszowa (poprzez miejscowości Kamień, 
śmudź, Białopole). 
WaŜne jest teŜ tworzenie gminnych centrów rekreacji i sportu oraz modernizacja 
istniejących obiektów sportowych.  
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Mapa 6. Szlaki turystyczne i baza noclegowo-wypoczynkowa w powiecie chełmskim 
 
 
W celu rozwoju sektora usług turystycznych w powiecie naleŜy przede wszystkim 
dąŜyć do: 

� dalszego rozwoju podstawowej infrastruktury, w tym przede wszystkim bazy 
gastronomicznej i noclegowej, niezbędnej do stworzenia kompleksowej oferty 
turystycznej i zapewnienia zadawalającej jakości usług, a takŜe rozwoju bazy 
sportowo-rekreacyjnej, 

� przygotowania atrakcyjnej oferty turystycznej zdolnej przyciągnąć  
i zatrzymać na dłuŜej turystów, 

� zwiększenia aktywności samorządów lokalnych i mieszkańców w zakresie 
tworzenia lokalnych produktów turystycznych i promowania ich na 
zewnątrz. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

39 

 
1.2.5. Infrastruktura techniczna 
 
WyposaŜenie powiatu w podstawową infrastrukturę techniczną decyduje w duŜym 
stopniu o jakości Ŝycia mieszkańców i wpływa na atrakcyjność inwestycyjną powiatu 
i wchodzących w jego skład gmin. Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe powiat chełmski 
boryka się z wieloma problemami, jeŜeli chodzi o jakość i stopień wyposaŜenia  
w podstawową infrastrukturę techniczną. PoniŜej dokonano krótkiej analizy 
głównych elementów składowych infrastruktury technicznej w powiecie oraz 
wskazano na główne kierunki jej rozwoju. 
 
 

Infrastruktura transportowa i komunikacyjna 

 
Stan i stopień wyposaŜenia powiatu w infrastrukturę transportową stanowi o jego 
pozycji konkurencyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej. Na terenie powiatu funkcjonuje 
zarówno infrastruktura kolejowa jak i drogowa.  
 
Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe sieć kolejowa na terenie powiatu jest dość dobrze 
rozwinięta, zarówno pod względem gęstości jak i stanu technicznego. Przez obszar 
powiatu przebiega magistrala kolejowa z Warszawy do Kijowa (przez Lublin, 
Rejowiec Fabryczny, Chełm i przejście graniczne w Dorohusku). Łączna długość linii 
kolejowych wynosi 104 km, w tym 50,7 km to linie zelektryfikowane, a 31,2 km to 
linie szerokotorowe.  
 
Dostęp powiatu do linii szerokotorowej 63 (Granica Państwa – Dorohusk – 
Zawadówka) naleŜy uznać za niewątpliwy atut powiatu. W celu wykorzystania tego 
atutu naleŜy jednak zadbać o kompleksową modernizację całego odcinka linii 
szerokotorowej oraz wyposaŜyć stację graniczną w Dorohusku w odpowiednią 
infrastrukturę zmiany systemów kołowych. 
 
Infrastruktura kolejowa jest w duŜym stopniu wykorzystywana do przewozu 
pasaŜerów. W ciągu doby w rozkładzie jazdy funkcjonuje 21 połączeń kolejowych 
umoŜliwiających ruch pasaŜerski pomiędzy Lublinem i Chełmem. Uzupełnieniem  
i alternatywą dla komunikacji kolejowej jest sieć połączeń autobusowych 
obsługiwanych przez PKS oraz  liczne grono przewoźników prywatnych.  
 
Na terenie powiatu chełmskiego istnieje łącznie 1 685,6 km dróg i sieć ta obejmuje: 

� 47,2 km dróg krajowych: droga nr 12 (Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk - 
granica państwa), 

� 143,7 km dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 812 (Włodawa - Chełm-
Rejowiec - Krasnystaw)9, 816 (Włodawa – Dorohusk - Horodło), 819 (Parczew 
–Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska), 838 (Cyców - Wola Korybutowa - 
Fajsławice), 839 (Cyców – Siedliszcze – Marynin – Pawłów - Rejowiec),  

                                                 
9
 Zgodnie z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-13 

przewidywana jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Łowcza – Sawin – Chełm – Rejowiec. 
Planowane nakłady inwestycyjne  to środki rzędu 24 mln euro. 
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841 (Cyców – Wierzbica - Staw), 843 (Chełm – Kraśniczyn - Zamość),  
844 (Chełm – Hrubieszów - granica państwa), 846 (Małochwiej DuŜy –
Wojsławice - Teratyn), 

� 733,3 km dróg powiatowych, w tym 85% to drogi twarde, 
� ok. 816 km dróg gminnych. 
 

Parametry techniczne i uŜytkowe większości dróg powiatowych i gminnych nie 
odpowiadają wymaganym standardom. Wiele odcinków dróg nie posiada 
dostatecznej nośności - bardzo waŜnego parametru technicznego, przy obecnym 
stałym wzroście przewozu towarów transportem kołowym. Postępująca degradacja 
dróg, spowodowana między innymi zwiększonym ruchem pojazdów 
samochodowych w obszarze przygranicznym, wymaga przeprowadzenia na 
większości dróg duŜego zakresu remontów bieŜących, poprawy stanu poboczy  
i odwodnienia oraz uregulowania stanu prawnego pasów drogowych.  
 
Wykres 22. Udział dróg o nawierzchni gruntowej w drogach powiatowych ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
Niestety, środki dostępne w budŜecie powiatu na modernizację sieci dróg 
powiatowych są dalece niewystarczające w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb. 
Rocznie z budŜetu powiatu przeznaczanych jest średnio nieco ponad 2 mln zł na 
inwestycje w zakresie remontów i modernizacji dróg. W wydatkach powiatu kwota 
ta stanowi około 14,5% i nie pozwala nawet na bieŜące utrzymanie infrastruktury 
drogowej. Tymczasem potrzeby finansowe w zakresie realizacji najwaŜniejszych 
inwestycji drogowych w powiecie szacowane są na poziomie około 130 mln zł  
i obejmują między innymi takie zadania jak: 

 
1. Modernizacja ciągu dróg powiatowych  Nr 1823L, 1839L, 1824L, 1868L, 1863L, 1840L, 1838L, 

1835L, 1828L, 1827L o łącznej długości  76,7 km: 
I etap – Modernizacja ciągu dróg powiatowych Nr 1823L, 1824L Chełm- Ruda Huta- Ruda- Rudka  
o łącznej długości 20,6 km  
II etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1839L Chełm- Wojsławice na odc. 26 km 
III etap - Modernizacja drogi  powiatowej Nr 1868L Wojsławice- Majdan- 5,9 km 
IV etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1863L Leśniowice- Alojzów- 3,5 km 
V etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1840L RoŜdŜałów- Krzywice- 2,6 km 
VI etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1838L Strupin DuŜy- Kolonia Pokrówka- 4,5 km 
VII etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1839L Wojsławice- Popławy- 3,8 km 
VIII etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1835L Krzywice- dr. woj. Nr 843- 5,1 km 
IX etap- Modernizacja ciągu dróg Nr  1828L, 1827L dr. krajowa Nr 12- Srebrzyszcze- Okszów 
- 4,7 km 
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2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1853L Białopole – Siedliszcze na odc. 0+000- 6+472 (6 472 m) 
3. Modernizacja ciągu dróg Nr 1843L, 1845L Kroczyn- Michałówka –Turka- dr. wojewódzka Nr 816  

o łącznej długości 12,2 km: 
I etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1843L Kroczyn - Michałówka na odc. 9+762 - 17+032 
(7270m) 
II etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1845L Michałówka - Turka – droga wojewódzka Nr 816 
(4930m) 

4. Modernizacja ciągu dróg Nr 1852L, 1837L, 1835L, 1863L o łącznej długości 50 761 m: 
I etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1852L dr. wojewódzka Nr 844- Dryszczów- Holendry- 
Dubienka na odc. 0+000- 7+690 (7 690 m) 
II etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1852L dr. wojewódzka Nr 844- Dryszczów- Holendry- 
Dubienka na odc. 7+690- 15+361 (7 671 m) 
III etap - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1837L Dryszczów- śmudź –Sielec o długości 12,8 km 
IV etap - Modernizacja ciągu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L Sielec- Kasiłan- Leśniowice- Maciejów  
o długości 22,6 km 

5. Modernizacja ciągu dróg 1849L, 1850L, 1851L Dryszczów – Klesztów – Roztoka – Holendry o 
łącznej długości 12,3 km 

6. Modernizacja drogi powiatowej nr 1854L Raciborowice – Strzelce – Starosiele do dr. woj. 816 
7. Alternatywny objazd drogi wojewódzkiej Nr 844 - obwodnica śmudzi (4.35 km) 
8.  Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, Nr 1821L, 1823L o łącznej długości 26,8 km: 

I etap - Modernizacja drogi Nr 1821L Sawin-Ruda i drogi Nr 1823L o łącznej długości 11,7 km Ruda -
Rudka 
II etap - Modernizacja drogi Nr 1717L o długości 15,1 km Karczunek – Sawin 

9.  Modernizacja ciągu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o długości 25 km dr. krajowa Nr 12- Karolinów- 
Gdola- śalin- ŚwierŜe- dr. woj. Nr 816 

10. Modernizacja ciągu dróg Nr 1719L, Nr 1807L o łącznej długości 15,0 km dr. krajowa Nr 12- Bezek- 
Mogielnica- Siedliszcze- Chojno Nowe 

11. Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o długości 24,8 km Stołpie –Zyngierówka- 
Pawłów- Liszno- dr. krajowa Nr 12 

12. Modernizacja ciągu dróg powiatowych Nr 1834L, 3130L dr. wojewódzka Nr 843 – Niedziałowice- 
Rejowiec (12,3 km) 

13.  Modernizacja ciągu dróg Nr 3153L i 3131L (6 km) Zawadówka - Wereszcze DuŜe – Leonów 
14. Modernizacja ciągu dróg Nr 1841L, 1842L, 1843L Kumów Majoracki- dr. wojewódzka Nr 844- 

Kamień- Ignatów- dr. krajowa Nr 12 o łącznej długości 15,5 km 
15. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1862L Alojzów-Leszczany (6,8 km)  
16. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1864L Wierzchowiny-Rakołupy-Drewniki-Skierbieszów (7,4 km) 
17.  Modernizacja drogi powiatowej Nr 1804L Wierzbica- Sawin o długości 9,0 km 
18. Modernizacja drogi powiatowej 1870L w Rejowcu Fabrycznym ul. Męczenników Unickich  

na odc. 1,5 km 
19. Budowa drogi powiatowej Nr 1807L Siedliszcze - Chojno Nowe na odc 0+000 - 0+885 (885m) 
20. Budowa drogi Nr 1812L Ewopole –Kanie 
21.  Budowa drogi Nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838 
22.  Droga powiatowa Nr 1819L Krobonosz – Sawin  
 I etap – Budowa drogi Nr 1819L Krobonosz – Sawin na odc. 2082 m 
 II etap – Modernizacja drogi Nr 1819L Krobonosz – Sawin na odc. 1937 m 
23.  Budowa drogi Nr 1807L  na odcinku Bezek- Julianów 
24. Budowa drogi powiatowej 1867L na odcinku Ostrów do dr. woj. 846  
25.  Budowa drogi Nr 1860L Turowiec- Maziarnia 
26. Modernizacja drogi 1860L na odc. Wólka Leszczańska – Maziarnia o długości 4 km 
27.  Budowa drogi Nr 1807L na odcinku Wojciechów-Chojno Nowe Siedliszcze o długości 2.5 km 
28.  Budowa drogi powiatowej Wojciechów-Chojno Nowe o długości 1.62 km- II etap 
29. Budowa drogi powiatowej Nr 1835L Pokrówka-Krzywiczki-Leśniowice (3.1 km) 
30. Budowa drogi powiatowej  Nr 1801L Bakus Wanda – Bekiesza (3,6 km) 
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Jednym z rozwiązań zwiększających zdolność inwestycyjną powiatu w zakresie 
finansowania dróg powinno być planowanie i realizacja wspólnych inwestycji 
drogowych w partnerstwie z gminami. Takie przedsięwzięcia pozwolą na 
optymalny wybór zadań inwestycyjnych oraz zwiększą szanse powiatu w ubieganiu 
się o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych. 
 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiecie jest niezadowalający, pomimo 
znacznych postępów dokonanych w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat.  
Na koniec 2006 roku na terenie powiatu funkcjonowało 38 oczyszczalni ścieków,  
z czego 16 – to oczyszczalnie komunalne, a pozostałe – to oczyszczalnie  zakładowe. 
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie systematycznie wzrasta  
i na koniec 2006 roku wynosiła ponad 22 tys. osób (wzrost o ponad 30% w stosunku 
do roku 2000).  
 
 
Wykres 23. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
 
 
Jednocześnie udział osób korzystających z oczyszczalni w populacji zamieszkującej 
powiat wynosi obecnie prawie 28% i jest znacznie niŜszy niŜ średnia dla Polski (61%) 
i województwa (53%). Niekorzystnym jest to, Ŝe z kanalizacji korzysta 71% 
mieszkańców miast i tylko 25% mieszkańców wsi. Z uwagi na rozproszoną strukturę 
osadniczą systematycznie wzrasta liczba przydomowych oczyszczalni ścieków,  
z których w ostatnich trzech latach skorzystało 1 800 osób. 
 
Poziom skanalizowania poszczególnych gmin jest w dalszym ciągu bardzo niski  
i tylko w dwóch gminach przekracza 20%.  
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Tabela 6. Stopień zwodociągowania i skanalizowania poszczególnych gmin w powiecie 
Lp. Nazwa Gminy Stopień  

zwodociągowania ( %) 
Stopień  
skanalizowania (w %) 

1. Białopole 91,2 4,4 
2. Chełm (gmina)  85,1 11,8 
3. Dorohusk  27,3 13,7 
4. Dubienka 74,4 4,9 
5. Kamień  85,3 18,7 
6. Leśniowice 69,2 2,1 
7. Rejowiec Fabryczny (gmina) 87,8 6,4 
8. Rejowiec Fabryczny (miasto) 100 70 
9. Rejowiec  99,7 43 
10. Ruda-Huta 61,7 9,1 
11. Sawin 54,5 29,9 
12. Siedliszcze 66,2 12,8 
13. Wierzbica 48,7 15,8 
14. Wojsławice 94,5 11 
15. śmudź 71,6 35,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (stan na 31.12.06)  
 
Pomimo tak niskiego poziomu skanalizowania gmin, inwestycje w latach 2000-2006 
nakierowane były w większym stopniu na budowę wodociągów niŜ kanalizacji, co 
negatywnie wpływa na jakość środowiska. W latach 1999–2006 wybudowano  
449 km sieci wodociągowej i tylko 57 km sieci kanalizacyjnej. Dysproporcja ta 
kształtuje się na poziomie 1:7.  
 
Wykres 24. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w powiecie (w km) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
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Mapa 7. Stopień wyposaŜenia powiatu w infrastrukturę ochrony środowiska  

 
Gospodarka odpadami  

 
Na stan środowiska znacząco wpływa gospodarka odpadami. Ocenia się, Ŝe rocznie 
na terenie powiatu powstaje około 13,5 tys. Mg odpadów komunalnych i 3,6 tys. Mg 
odpadów budowlanych i wielkogabarytowych. Tym samym ilość odpadów 
komunalnych przypadających na jednego mieszkańca powiatu kształtuje się rocznie 
na poziomie około 180 kg. Szacuje się, Ŝe w najbliŜszych latach ilość odpadów 
komunalnych w powiecie będzie nieznacznie rosła i w 2015 roku wyniesie około  
17 tys. Mg10.  
 
Dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka odpadów zmieszanych. 
Obecnie wszystkie gminy w powiecie wdraŜają system selektywnej zbiórki 
odpadów. 
 
                                                 
10

 Plan gospodarki odpadami dla powiatu chełmskiego na lata 2005-2015 
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Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na 
składowiskach odpadów. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 13 składowisk 
odpadów komunalnych. Dwa  składowiska w miejscowości ŚwierŜe (gm. Dorohusk) 
i Malinówka (gm. Sawin) spełniają wymogi prawne. Do czasu realizacji Zakładu 
Przetwarzania Odpadów w Srebrzyszczu funkcjonować będzie takŜe miejskie 
składowisko odpadów w Srebrzyszczu. Jedno składowisko w Kolonii Rudka (gm. 
Ruda-Huta) jest w trakcie dostosowywania się do wymaganych przepisów, zaś 
pozostałe 10 składowisk zostało zamknięte i obecnie jest na  etapie rekultywacji. Są to 
następujące składowiska w miejscowościach: Strzelce (gm. Białopole), Dubienka (gm. 
Dubienka), Strachosław (gm. Kamień), Władysławów (gm. Wierzbica), Wojsławice 
(gm. Wojsławice), śmudź (gm. śmudź), Leśniowice (gm. Leśniowice), Pawłów (gm. 
Rejowiec Fabryczny), Dorohusk (gm. Dorohusk), Kobyle (gm. Rejowiec). 
 
Odpady z sektora gospodarczego są zbierane selektywnie. Rocznie na terenie 
powiatu wytwarzanych jest około 7,8 tys. Mg odpadów przemysłowych, w tym 
około 0,2% to odpady niebezpieczne. Transport odpadów do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwienia realizowany jest przez: 

� wytwórców odpadów, 
� właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
� specjalistyczne firmy transportowe. 

 
W ciągu najbliŜszych lat naleŜy doprowadzić do wdroŜenia sprawnego systemu 
segregacji, zbiórki i unieszkodliwiania odpadów w powiecie chełmskim. Zarys 
funkcjonowania takiego systemu został opracowany w Planie gospodarki odpadami dla 
powiatu chełmskiego na lata 2005-2015. Przyjęty plan zakłada budowę Zakładu 
Przetwarzania Odpadów Regionu Chełma dla powiatu i miasta Chełma  
w miejscowości Srebrzyszcze. 
 
Oprócz zrealizowania niezbędnych inwestycji, waŜnym elementem efektywnej 
gospodarki odpadami powinny być działania uświadamiające mieszkańców powiatu 
i gmin w zakresie właściwego postępowania z powstającymi w ich gospodarstwach 
odpadami.  
 
 

Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa 

 
Stan infrastruktury elektroenergetycznej w powiecie jest zadawalający. Głównym 
dystrybutorem energii elektrycznej w zakresie wysokiego i średniego napięcia jest 
Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. oraz ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. Łączna 
długość sieci niskiego napięcia (220/380V) wynosi 1 936 km.  
 
Na terenie powiatu nie występują deficyty mocy i energii elektrycznej, a stan linii 
wysokiego i średniego napięcia moŜna uznać za satysfakcjonujący. System zasilenia 
powiatu w energię elektryczną posiada rezerwy wynoszące około 100% obecnego 
zapotrzebowania.11 

                                                 
11 Źródło: Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 
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Na terenie powiatu chełmskiego sieć gazowa obejmuje miasto Rejowiec Fabryczny, 
w około 50% gminę Chełm i Kamień oraz pojedyncze miejscowości gminy Rejowiec  
i Rejowiec Fabryczny. Na terenach, na których istnieje sieć gazowa jest moŜliwość 
odbioru gazu do celów przemysłowych i komunalnych. Dalszy rozwój 
infrastruktury gazowej moŜe następować w oparciu o istniejące 4 stacje redukcyjne 
połoŜone w miejscowościach: śółtańce (gm. Chełm), Kamień, Rejowiec i Rejowiec 
Fabryczny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 8. Procentowy udział mieszkań w gminach i powiatach wyposaŜonych w gaz sieciowy  
(Źródło: US w Lublinie) 

 
Barierą utrudniającą dalszą gazyfikację powiatu jest brak potencjalnych duŜych 
odbiorców przemysłowych. 
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Infrastruktura telekomunikacyjna  

 
Dostępność mieszkańców powiatu do infrastruktury telekomunikacyjnej 
systematycznie poprawia się. Dzieje się tak za sprawą rozwoju telefonii stacjonarnej 
(TP S.A.), jak i coraz powszechniejszego dostępu mieszkańców do usług telefonii 
komórkowej. Praktycznie cały obszar powiatu objęty jest zasięgiem wszystkich 
funkcjonujących w Polsce operatorów sieci komórkowej ERA GSM, PLUS GSM, 
PLAY i Orange (GSM/GPRS).  
 
Obecnie dostęp do internetu oferowany jest przez czterech działających w powiecie 
operatorów. Urzędy i instytucje publiczne mają dostęp do szerokopasmowego 
internetu oferowanego głównie przez TP S.A., zaś mieszkańcy dodatkowo korzystają 
z usług operatorów lokalnych (firmy  Metronet Sp. z.o.o., Blue Dot oraz MS Connect).  
 
Trudno dokładnie oszacować liczbę osób korzystających z internetu, ale biorąc pod 
uwagę dosyć wysokie opłaty abonamentowe, naleŜy sądzić, Ŝe jest to ciągle niewielki 
odsetek mieszkańców. Dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie 
powiatu będzie uzaleŜniony od ograniczenia bariery ekonomicznej w dostępie do 
internetu oraz od efektywnego informatyzowania administracji publicznej na 
poziomie powiatu i poszczególnych gmin. Procesowi temu powinny towarzyszyć 
działania związane z uświadamianiem i edukacją mieszkańców jak korzystać z usług 
i technologii informacyjnych.  
 
1.2.6. Infrastruktura społeczna 
 
Infrastrukturę społeczną na terenie powiatu tworzy infrastruktura z zakresu: oświaty 
i wychowania, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, wypoczynku i kultury 
fizycznej oraz bezpieczeństwa. Od stanu infrastruktury społecznej zaleŜy jakość 
Ŝycia mieszkańców i ich szanse rozwoju.  
 
 

Infrastruktura edukacyjna   

 
Jednym z waŜniejszych zadań samorządów lokalnych jest zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do edukacji. Na stan infrastruktury edukacyjnej w powiecie 
obecnie składa się:  

� 4 przedszkola, przy czym wszystkie podlegają samorządowi gminnemu, 
oferują one łącznie 226 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lata oraz 56 oddziałów 
przedszkolnych, do których uczęszcza 818 dzieci, 

� 60 szkół podstawowych, w tym 59 podległych gminie, 
� 23 gimnazja (w tym 22 podległe gminie), 
� 1 zasadnicza szkoła zawodowa, w której kształci się 28 osób, 
� 11 szkól ponadgimnazjalnych w tym: 3 technika, 1 liceum profilowane, 5 

liceów ogólnokształcących (3 prowadzone przez powiat, 2 prowadzone przez 
gminę), 2 szkoły policealne (jedna prowadzona przez powiat, druga przez 
gminę). 
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Wykres 25. Infrastruktura edukacyjna w powiecie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2002) 
 
 
Na skutek zmian demograficznych, liczba uczniów stale spada. Trend ten jest 
widoczny w przedszkolach w klasach „0”. W ciągu ostatnich 8 lat liczba dzieci 
spadła o prawie 25% (z 1049 do 790). Łącznie edukacją przedszkolną objętych jest 
nieco ponad 32% populacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wskaźnik ten dla 
województwa wynosi prawie 52%.   
 
 
Wykres 26. Liczba dzieci w przedszkolach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 

W ślad za spadkiem liczby sześciolatków spada takŜe liczba uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W podstawówkach w 2000 roku uczyło się  
6 754 uczniów, natomiast w 2006 juŜ tylko 5 772. Na poziomie gimnazjalnym nastąpił  
w tym czasie znaczny przyrost liczby uczniów (z 2 052 uczniów w 2000 roku do  
3 537 w roku 2006). Natomiast liczba uczniów szkół średnich utrzymuje się od kilku 
lat na podobnym poziomie i wynosi około 1 130 uczniów (średnie szkoły zawodowe  
i ogólnokształcące). 
 
 



 

 

 

 
 

49 

 
Wykres 27. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
Infrastruktura edukacyjna jest dosyć dobrze dostosowana do liczby uczniów i nie 
odbiega znacząco od wskaźników wojewódzkich. Średnio na jeden oddział w szkole 
podstawowej przypada 15,5 ucznia (przy 18 średnio w województwie), natomiast  
w gimnazjum na jeden oddział przypada 24 uczniów (identycznie jak wskaźnik dla 
województwa). Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym, gdzie na jeden oddział przypada około 26 uczniów (zarówno 
w szkołach zawodowych, jak i liceach ogólnokształcących). 
  
Jednym ze współczesnych wyznaczników jakości kształcenia jest komputeryzacja 
szkół. Na tym polu powiat chełmski nie odbiega znaczącą od standardów 
wojewódzkich czy krajowych. Prawie 70% szkół podstawowych w powiecie 
wyposaŜonych jest w sprzęt komputerowy (przy 77% w województwie i 81%  
w kraju). W przypadku gimnazjów wskaźnik ten jest nieco niŜszy i wynosi 65%, 
podczas gdy średnia dla województwa wynosi 76%, a kraju – 79%. Znacznie gorsze 
wskaźniki notowane są w przypadku szkolnictwa zawodowego. Udział szkół 
zawodowych wyposaŜonych w komputery wynosi tylko 42%. 
 
Średnio w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów na komputer, natomiast  
w gimnazjach na jeden komputer przypada 16 uczniów, zaś w zawodowych –  
5,2 ucznia. Są to wskaźniki nieco lepsze niŜ w województwie i kraju, ale ciągle 
odbiegające od tego co jest notowane w innych regionach Unii Europejskiej.  
 
Część placówek szkolnych podlegających samorządowi powiatowemu wymaga 
pilnych prac modernizacyjnych w celu podniesienia jakości kształcenia  
i dostosowania do wymaganych standardów. Dotyczy to w szczególności 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, Zespołu Szkół  
w Siedliszczu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Dubience.  
 
MłodzieŜ z powiatu chełmskiego ma moŜliwość kształcenia ponadgimnazjalnego  
w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Edukację na poziomie 
wyŜszym zapewniają obecnie trzy uczelnie publiczne (Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Chełmie, filia Akademii Medycznej w Lublinie Medyczne Studium 
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Zawodowe, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych) oraz dwie uczelnie 
niepubliczne (WyŜsza Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 
Społecznej, Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy  
w Chełmie. Bliskie sąsiedztwo z ośrodkiem akademickim w Lublinie zapewnia 
wykwalifikowaną kadrę wykładowców i bogatą ofertę edukacyjną.  
 
Szczególnie waŜną rolę w rozwoju powiatu pełni Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Chełmie, będąca obecnie największą uczelnią wyŜszą regionu 
nadbuŜańskiego. Uczelnia kształci juŜ ponad 3 tys. studentów na 9 kierunkach i jest 
miejscem pracy dla przeszło 500 osób. Z uwagi na specyficzne kierunki kształcenia 
(lotnictwo i rolnictwo) władze uczelni podejmują wysiłki na rzecz pozyskania 
terenów i nieruchomości poza granicami miasta w celu realizacji zaplanowanych 
inwestycji. Do najwaŜniejszych zadań inwestycyjnych PWSZ w Chełmie naleŜy 
zaliczyć: 

� budowa lotniska szkoleniowego w miejscowości Depułtycze Królewskie, gm. 
Chełm (w odległości około 7 km od Chełma), 

� budowa Centrum Studiów InŜynierskich PWSZ w miejscowości Depułtycze 
Królewskie (budowa i wyposaŜenie pracowni dydaktycznych oraz 
specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych), 

� utworzenie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej  
w miejscowości Depułtycze Nowe (w odległości około 11 km od Chełma), 

� utworzenie Gospodarstwa Instytutu Nauk Rolniczych w miejscowości 
Kamionka, gm. Siedliszcze (w odległości 15 km od Chełma). 

 
 

Infrastruktura sportowa  

 
Powiat jest stosunkowo słabo wyposaŜony w infrastrukturę sportową. Nie wszystkie 
szkoły posiadają sale gimnastyczne. Część istniejących sal nie spełnia wymaganych 
standardów (np. Zespół Szkół w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcące w Dubience).  
Do obiektów sportowych spełniających wymogi zalicza się m.in. centrum kulturalno-
rekreacyjne na terenie gminy Wierzbica, miasta Rejowiec Fabryczny i sale 
gimnastyczne na terenie gmin Wierzbica, Białopole i Siedliszcze.   
 

Na koniec 2006 roku na terenie powiatu funkcjonowało 39 klubów sportowych  
( w tym 23 to kluby uczniowskie). W stosunku do roku 2002 liczba ta wzrosła o 59%. 
W 84 działających sekcjach sportowych ćwiczy juŜ ponad 2,4 tys. osób.  
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Infrastruktura kultury 

 
WaŜnym elementem infrastruktury społecznej są placówki kultury. Większość 
instytucji kultury wyŜszego rzędu (teatr, filharmonia, operetka) znajduje się  
w stolicy województwa.  
 
WaŜną rolę w szerzeniu działalności kulturalno-oświatowej w powiecie pełnią 
biblioteki. Łącznie funkcjonują 33 biblioteki publiczne, które sprawiają, Ŝe 
mieszkańcy mają dobry dostęp do tego rodzaju infrastruktury (na jedną placówkę 
biblioteczną przypada 1,9 tys. mieszkańców, wobec 2,9 tys. osób w województwie  
i 3,7 tys. w kraju).  
 
Gorzej wygląda sytuacja, jeŜeli chodzi o zasobności księgozbiorów bibliotek. Średnio 
w powiecie przypada 1,9 wolumina na mieszkańca, podczas gdy wskaźnik ten dla 
województwa wynosi 3,2, zaś dla kraju – 3,5 księgozbioru.  
 
Poziom czytelnictwa jest takŜe nieco niŜszy niŜ w Polsce i województwie. Szacuje się, 
Ŝe około 190 czytelników w bibliotekach na 1 000 mieszkańców przypada w kraju, 
prawie 200 w województwie i tylko 164 czytelników w powiecie chełmskim. 
 
Głównym ośrodkiem Ŝycia kulturalnego dla powiatu jest miasto Chełm. Znajduje się 
tutaj między innymi Chełmski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka Publiczna, 
Chełmskie Muzeum, MłodzieŜowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia oraz liczne stowarzyszenia kulturalne. Na terenie Chełma działają m.in.: 
Formacja Tańców Latynoamerykańskich "TAKT ZOMAR", Zespół Tańca Ludowego 
Ziemi Chełmskiej, Chór Ziemi Chełmskiej "Hejnał", Chór Państwowej Szkoły 
Muzycznej, Orkiestra Dęta oraz zespoły dziecięce: „Estrada Dziecięca” oraz 
„Promyczki". 
 

Ośrodkami Ŝycia kulturalnego w powiecie jest równieŜ 13 gminnych ośrodków 
kultury i 11 izb regionalnych. 
Na terenie powiatu działa 40 zespołów amatorskich, w tym zespoły śpiewacze, 
kapele ludowe, teatry obrzędowe oraz kabarety amatorskie, a takŜe Zespół Pieśni i 
Tańca Okszowiacy działający przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Okszowie. Aktywnie działa 20 poetów i pisarzy, a ponad 140 osób 
zajmuje się róŜnego rodzaju rzemiosłem artystycznym i twórczością ludową.  
 
 

Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej  

 
Mieszkańcy powiatu mają stosunkowo dobry dostęp do infrastruktury ochrony 
zdrowia. Na terenie miasta Chełm funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, który świadczy usługi zdrowotne 
równieŜ dla całego powiatu. Tak zwany wskaźnik dostępności miejsc szpitalnych, 
czyli ilość łóŜek na 10 000 mieszkańców uwzględniający mieszkańców powiatu 
ziemskiego i grodzkiego wynosi prawie 45 łóŜek i jest nieco wyŜszy niŜ średnio  
w województwie i kraju.  
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Na terenie powiatu działa 25 niepublicznych placówek ambulatoryjnych i Szpitalne 
Centrum Rehabilitacyjne. 
W 2006 roku w placówkach ambulatoryjnych udzielono łącznie 250 tys. porad 
lekarskich (wzrost o 13 % w stosunku do roku poprzedniego). W placówkach tych 
(bez miasta Chełma) pracuje 28 lekarzy, 12 stomatologów i 53 pielęgniarki. Wskaźnik 
dostępności usług medycznych dla powiatu wynosi w przybliŜeniu 4 lekarzy/10 000 
mieszkańców, 1,6 stomatologa/10 000 mieszkańców i 7 pielęgniarek/10 000 
mieszkańców.  
 
 
 
Wykres 28. Wskaźniki dotyczące stanu ochrony zdrowia w powiecie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  
 
Na terenie powiatu działa 18 aptek, co daje wskaźnik 5 257 osób na aptekę (przy 
średniej dla województwa wynoszącej 2 760 osób). 
 
Głównymi instytucjami pomocy społecznej w powiecie jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz 15 gminnych ośrodków pomocy społecznej zlokalizowanych 
w kaŜdej gminie powiatu. Działalność PCPR koncentruje się na podejmowaniu 
zadań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób i rodzin poprzez: 

� zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom umieszczonym  
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

� udzielanie wsparcia i pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, m.in. z powodu niepełnosprawności, choroby, wieku, 
niewydolności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (dofinansowanie 
zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, rehabilitacja w ramach warsztatów terapii zajęciowej  
i ośrodkach wsparcia, działalność informacyjna i specjalistyczne poradnictwo), 

� prowadzenie i koordynowanie działalności instytucjonalnych placówek 
pomocy społecznej (umieszczanie w domach pomocy społecznej, zapewnienie 
odpowiedniego standardu usług). 
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Na terenie powiatu działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy: w Rejowcu 
Fabrycznym i Sawinie oraz trzy Domy Pomocy Społecznej: w Nowinach, Kaniem  
i Chojnie Nowym, które dysponują łącznie 345 miejscami. Istotnym problemem tych 
placówek jest niedostosowanie istniejącej infrastruktury do wymagań 
standardowych. Szczególnie dotyczy to Domów Pomocy Społecznej w Chojnie 
Nowym i Kaniem, które mieszczą się w zabytkowych obiektach i wymagają pilnego 
przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. Szacunkowe koszty 
wdroŜenia programów naprawczych domów pomocy społecznej w Chojnie Nowym, 
Kaniem i Nowinach kształtują się na poziomie około 1,5 mln zł. Ponadto na terenie 
powiatu w latach 2003-2006 utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej w gminach: 
Sawin, Wojsławice, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze. Celem warsztatu jest 
rehabilitacja społeczna i zawodowa jej uczestników.  
 
W 2005 roku utworzono nową wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo- wychowawczą 
w Siedliszczu – Dom Dziecka, zapewniający opiekę 40 wychowankom. Mimo  
utworzenia placówki na terenie powiatu, potrzeby w tym zakresie są nadal duŜe, 
dlatego w placówkach na terenie innych powiatów przebywa obecnie 39 dzieci (stan 
na koniec października 2007). Zarówno liczba dzieci jak i koszt utrzymania 
rokrocznie wzrastają, dlatego naleŜy podjąć działania zmierzających do tworzenia 
zastępczych form opieki takich jak: rodzinne domy dziecka, zawodowe 
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Ponadto niezmiernie waŜnym problemem jest zapewnienie 
odpowiednich warunków mieszkaniowych (np. organizowanie mieszkań 
chronionych) młodzieŜy opuszczającej wymienione formy opieki. 
 
 
 
 

Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

 
O poziomie bezpieczeństwa publicznego decyduje w duŜym stopniu stan 
infrastruktury i wyposaŜenia będącego w posiadaniu Policji i StraŜy PoŜarnej. 
Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Chełmie tworzy Komisariat 
Policji w Dorohusku i jedenaście gminnych Posterunków Policji. Co roku 
odnotowuje się systematyczny spadek ilości przestępstw: 2005 rok – 4 530 (dynamika 
95,5%), 2006 rok – 4 187 (dynamika 92,4%), 2007 rok – 2 951 (dynamika 70,5%).  
W minionym roku spośród ogółu 2 951 przestępstw, 1 779 to przestępstwa 
kryminalne, 624 to przestępstwa drogowe, 352 to przestępstwa gospodarcze, reszta 
to inne przestępstwa. Systematycznie od 2005 roku spada dynamika przestępczości 
na terenie powiatu tym samym wzrasta poziom bezpieczeństwa w powiecie 
chełmskim. 
 
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Chełmie stanowi trzon 
wojewódzkiego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ośrodkach gminnych akcje 
przeciwpoŜarowe prowadzone są głównie przy pomocy jednostek Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, których na terenie powiatu funkcjonuje 99 jednostek, z czego 47 to 
jednostki typu S (posiadające samochód), a 52 to jednostki typu M (posiadające tylko 
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motopompę). Niewielka część z nich (13 jednostek) włączona jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
 
NadbuŜański Oddział StraŜy Granicznej z siecią swoich placówek na terenie powiatu 
zapewnia ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego. 
 
W celu dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, naleŜy przede 
wszystkim zadbać o lepsze doposaŜenie słuŜb policji i straŜy poŜarnej w niezbędny 
sprzęt i środki, a takŜe zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie wspólnych 
działań na rzecz zapobiegania pospolitym przestępstwom i róŜnego rodzaju 
zagroŜeniom. Szczegółowe zdania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu są corocznie ustalane w ramach wdraŜania 
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej”. 
 
 
 
 
 
1.2.7. Jakość rządzenia w powiecie  
 
Zdolność powiatu do skutecznego rządzenia i przezwycięŜania problemów 
rozwojowych stanowi obecnie jedno z głównych wyzwań samorządów lokalnych  
w Polsce. W niniejszej analizie skoncentrowano się na krótkim omówieniu trzech 
najwaŜniejszych czynników decydujących o jakości rządzenia w powiecie,  
tj. zdolności inwestycyjnej powiatu, zaangaŜowaniu kapitału społecznego w proces 
rządzenia powiatem oraz stosowane praktyki planowania strategicznego  
i promowania powiatu na forum krajowym i międzynarodowym.   
 
 
 
 

Analiza zdolności inwestycyjnej powiatu  

 
Zdolność powiatu do inwestowania uzaleŜniona jest głównie od poziomu dochodów 
oraz od struktury wydatków w budŜecie powiatu oraz poszczególnych gmin.  
W ciągu ostatnich lat moŜna zaobserwować stały wzrost dochodów powiatu 
chełmskiego i gmin wchodzących w jego skład. W przypadku gmin dochody  
w ciągu ostatnich lat wzrosły o 35%, zaś w przypadku powiatu wzrost ten był 
mniejszy i wyniósł niespełna 25%. 
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Wykres 29. Dochody budŜetów JST w powiecie chełmskim      

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
 
Pomimo obserwowanego stałego wzrostu dochodów gmin i powiatu, ich wielkość  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozostaje nadal niska. Dochody gmin 
wchodzących w skład powiatu chełmskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
kształtują się na poziomie 1943 zł i są o 5% niŜsze niŜ średnia dla gmin  
w województwie (2 040 zł) i o 13% w porównaniu ze średnią dla gmin w kraju  
(2 230 zł). Podobnie przedstawia się sytuacja z dochodami powiatu. Dochody 
powiatu chełmskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowały się w roku 
2006 na poziomie 449 zł i były o 20% niŜsze niŜ średnio w województwie (560 zł)  
i o 26% niŜsze niŜ w kraju (585 zł). 
 
 
 
Wykres 30. Dochody budŜetów JST na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
 
W wydatkach gmin i powiatu dominują wydatki bieŜące związane z realizacją zadań 
samorządu i zadań zleconych oraz utrzymaniem administracji. Gminy powiatu 
chełmskiego przeznaczają około 16% wydatków na cele inwestycyjne i jest to nieco 
więcej niŜ średnia dla gmin w województwie wynosząca około 15%.  
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Wykres 31. Wydatki budŜetów JST na 1 mieszkańca  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
W porównaniu z gminami, budŜet powiatu chełmskiego wykazuje znacznie 
mniejszą zdolność inwestycyjną. Na przestrzeni ostatnich lat środki inwestycyjne 
powiatu kształtowały się na poziomie 1,5 mln zł i zwykle nie przekraczały 5% 
wydatków budŜetowych powiatu ogółem. Jest to znacznie mniej niŜ średnia 
notowana dla powiatów w województwie (13%).  
 
 
 
Wykres 32. Wydatki majątkowe inwestycyjne jako % wydatków budŜetów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS (2006) 
 
 
 
Niska zdolność inwestycyjna powiatu powoduje konieczność poszukiwania 
zewnętrznych źródeł dofinansowania. W latach 2000-2006 na działania inwestycyjne 
udało się powiatowi pozyskać środki w wysokości około 12 mln zł. Głównymi 
źródłami dofinansowania były takie programy jak: Kontrakt Wojewódzki (1 390 tys. 
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zł), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego (182 tys. zł), 
Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich (7 400 tys. zł), Interreg IIIA (1 074 tys. zł) oraz Phare 
2003 (29 tys. zł). 
 
 

Jakość kapitału społecznego w powiecie    
 
Jakość kapitału społecznego i jego zaangaŜowanie w procesy współrządzenia jest 
obecnie jednym z głównych przejawów dobrego rządzenia na poziomie lokalnym. 
Zwykle kapitał społeczny oceniany jest w takich kategoriach jak: aktywność 
obywatelska, mierzona między innymi udziałem w wyborach i organizacjach 
społecznych, zaradność mieszkańców, połączona z chęcią współpracy i pomagania 
innym (np. w ramach pomocy dobrosąsiedzkiej), wzajemny poziom zaufania  
i bezpieczeństwa mieszkańców (równieŜ socjalnego), religijność oraz niski poziom 
występowania patologii społecznych. 
Trudno jest jednoznacznie ocenić zasoby kapitału społecznego w powiecie 
chełmskim. Wydaje się, Ŝe są one stosunkowo duŜe. Za takim stwierdzeniem 
przemawiają następujące argumenty: 

� Stosunkowo duŜa ilość aktywnie działających organizacji pozarządowych na 
terenie powiatu (1 fundacja oraz 117 stowarzyszeń i organizacji społecznych 
zarejestrowanych w KRS, co daje niecałe 1,5 organizacji na 1000 mieszkańców) 

� Zdolność władz i instytucji do porozumiewania się i współdziałania 
(funkcjonujące Partnerstwo Ziemi Chełmskiej ZIR, powstająca Lokalna Grupa 
Działania w ramach Inicjatywy Leader, itd.), 

� Funkcjonowanie prasy lokalnej (Nowy Tydzień - Tygodnik Lokalny, Super 
Tydzień Chełmski, Kresy – Tygodnik Chełmski), 

� DuŜe zaangaŜowanie mieszkańców w Ŝycie społeczno-kulturalne (np. duŜa 
liczba zespołów ludowych, aktywność w zakresie uprawiania sportu, itd.), 

� Wzrastająca aktywność gospodarcza mieszkańców (rosnące wskaźniki 
samozatrudnienia, rozwój róŜnych form agroturystyki, itd.), 

� Stosunkowo korzystne wskaźniki wykształcenia radnych w gminach  
i powiecie (15% radnych gminnych legitymuje się wyŜszym wykształceniem, 
zaś dla radnych powiatowych wskaźnik ten wynosi 71%), 

� Stosunkowo wysoka aktywność wyborcza mieszkańców powiatu (średnia 
frekwencja wyborcza w 2006 roku wyniosła w powiecie prawie 52%). 
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Praktyka planowania strategicznego i promowania powiatu     
 
O jakości rządzenia w powiecie decyduje w duŜym stopniu praktyka planowania 
strategicznego i jakość przygotowywanych dokumentów. Powiat chełmski posiada 
większość wymaganych prawem dokumentów strategicznych. Ogólna polityka 
rozwoju powiatu prowadzona była w ostatnich latach w oparciu o Plan rozwoju 
lokalnego na lata 2004-2006. Polityka w zakresie ochrony środowiska została 
szczegółowo uregulowana w dwóch dokumentach, tj. Programie ochrony środowiska na 
lata 2004-2015 oraz w Planie gospodarki odpadami na lata 2004-2015. Zaś kwestie 
związane z polityką społeczną zostały zawarte w Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych powiatu chełmskiego na lata 2006-13. Powiat realizuje Program promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008 i Program rozwoju 
lokalnego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych na lata 2005-2010.  
 
Powiat posiada stronę internetową, przy pomocy której prowadzi większość działań 
promocyjnych. Władze powiatu uczestniczą w waŜniejszych imprezach promujących 
powiat oraz prowadzą aktywną współpracę międzynarodową, szczególnie  
w układzie transgranicznym z partnerami ukraińskimi. W przyszłych działaniach 
naleŜy zatem dąŜyć do dalszego rozwoju aktywności powiatu w zakresie promocji  
i współpracy międzynarodowej, która, jak wiadomo, moŜe być waŜnym 
instrumentem promowania się i przyciągania turystów z zewnątrz.  
 
1.2.8. Ocena pozycji konkurencyjnej powiatu w kraju i województwie 
 
Od czasu powstania samorządów powiatowych jednostki te były przedmiotem 
róŜnych badań i ocen rankingowych. W latach 2000–2002 Centrum Badań 
Regionalnych prowadziło publikowane przez dziennik Rzeczpospolita rankingi 
powiatów w Polsce. Punkty przyznawano kierując się przede wszystkim 
atrakcyjnością inwestycyjną i jakością Ŝycia. 
 
 Powiat chełmski został zaszeregowany 
do ostatniej IV klasy, podobnie jak 
niemal wszystkie powiaty województwa, 
 z wyjątkiem powiatów grodzkich, 
powiatu puławskiego, ryckiego  
i świdnickiego. 
 
Aktualnie stałą ocenę pozycji 
konkurencyjnej powiatów w kraju 
prowadzi Związek Powiatów Polskich. 
Według ostatniego rankingu z 2006 roku 
powiat chełmski został sklasyfikowany 
na 110 miejscu na 308 ocenianych 
jednostek. 
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Oceniając pozycję konkurencyjną powiatu chełmskiego w województwie warto 
posłuŜyć się rankingiem opracowanym przez Urząd Statystyczny w Lublinie, 
biorącym pod uwagę warunki Ŝycia mieszkańców województwa i powiatów na 
przestrzeni ostatnich lat. W rankingu tym powiat chełmski został sklasyfikowany na 
20 miejscu na 24 oceniane jednostki.  
 
 
Pod uwagę były brane takie kryteria jak: 

� demografia (gęstość zaludnienia, współczynnik obciąŜenia demograficznego, 
wiek ludności) – 19 pozycja powiatu, 

� uwarunkowania społeczne (ilość przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, 
udział pracujących w sektorze usług rynkowych, stopa bezrobocia, zgłoszone 
przestępstwa) – 23 pozycja, 

� środowisko naturalne (ludność 
korzystająca z oczyszczalni ścieków, 
emisja zanieczyszczeń gazowych, 
wytworzone odpady) – 13 pozycja, 

� dostępność infrastruktury społecznej 
(liczba ludności na 1 łóŜko  
w szpitalach, przeciętna liczba uczniów 
na 1 oddział w gimnazjum, liczba 
ludności na 1 instytucję kulturalną, 
dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego) – 15 pozycja, 

� mieszkania i infrastruktura techniczna 
(przeciętna liczba osób na  
1 mieszkanie, mieszkania oddane do 
uŜytku na 1000 zawartych małŜeństw, 
zuŜycie energii elektrycznej na  
1 mieszkańca) – 10 pozycja, 

 
� dochody gmin i powiatów (dochody własne gmin i powiatów na 1 

mieszkańca, wydatki inwestycyjne gmin i powiatów na 1 mieszkańca) – 20 
pozycja powiatu. 
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1.3. Analiza SWOT 
 
Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron powiatu wynikających 
z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagroŜeń zdeterminowanych w duŜej 
mierze przez czynniki zewnętrzne.  
 

Mocne strony  
• Korzystna lokalizacja (niedaleko 

Lublina, przy drodze krajowej S12, 
magistrala kolejowa Warszawa – 
Lublin – Chełm – Dorohusk - Kijów) 

• Dostęp do linii szerokotorowej 63 
(Dorohusk – Zawadówka)  

• RóŜnorodne i cenne przyrodniczo 
środowisko naturalne 

• Dobrze rozwinięta sieć wodna (w tym 
zbiorników retencyjnych) 

• Bogate dziedzictwo kulturowe, 
• Bogactwo surowców naturalnych 

(pokłady węgla, wapieni, margli, torfu) 
• Dobre gleby do produkcji rolnej  
• Baza surowcowa do rozwoju 

przetwórstwa rolno-spoŜywczego  
• Dobrze rozwinięta infrastruktura 

telekomunikacyjna, drogowa  
i kolejowa 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura 
edukacyjna  

• Dostępność terenów do rozwoju usług 
rekreacyjno-turystycznych oraz 
budownictwa mieszkaniowego 

• Stosunkowo dobra pozycja powiatu 
pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej  

• Rosnący poziom kapitału społecznego 
• Wysoka aktywność samorządów 

lokalnych w zakresie działalności 
inwestycyjnej 

• Brak znaczącego zadłuŜenia powiatu  
• Funkcjonowanie na terenie powiatu 

Euroregionu Bug 
 

Słabe strony  
• Niekorzystna struktura osadnicza 

(niska gęstość zaludnienia, słabość 
ośrodków miejskich) 

• Spadająca liczba mieszkańców  
• Niskie dochody mieszkańców oraz 

wysoki stopień uzaleŜnienia od sfery 
socjalnej  

• Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 
społecznego   

• Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
oraz ich niska dochodowość 

• Brak dostatecznego zaplecza do skupu 
i przetwarzania produktów rolnych 

• Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura turystyczna  

• Słabo rozwinięta przedsiębiorczość 
oraz niska konkurencyjność i zdolność 
inwestycyjna przedsiębiorstw  

• Zły stan dróg powiatowych i gminnych  
• Słaby poziom wyposaŜenia powiatu  

w sieć gazową  
• Niski poziom wyposaŜenia gmin  

w infrastrukturę kanalizacyjną  
• Niska zdolność inwestycyjna powiatu  
• Słaba działalność promocyjna powiatu 
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Szanse 
• Wykorzystanie moŜliwości rozwoju 

powiatu i jego społeczności 
wynikających z  realizacji na terenie 
powiatu programów wspólnotowych  

• Budowa drogi ekspresowej S-12  
(Lublin – Chełm – Dorohusk) 

• Budowa lotniska szkoleniowego  
z funkcjami komunikacyjnymi 
w Depułtyczach Królewskich 

• Wykorzystanie do celów 
gospodarczych linii szerokotorowej 63 

• Włączenie się powiatu w szeroki nurt 
rozwoju turystyki w Polsce (promocja, 
budowa infrastruktury, rozwój róŜnych 
produktów turystycznych, itd.)   

• Rozwój współpracy transgranicznej  
z Ukrainą i Białorusią  

• Modernizacja i postępująca 
specjalizacja rolnictwa (w tym 
rolnictwo ekologiczne)  

• Rozwój odnawialnych źródeł energii 
oraz wzrost popytu na surowce 
energetyczne 

• MoŜliwości coraz większego 
róŜnicowania działalności rolniczej 
(m.in. poprzez rozwijające się formy 
turystyki wiejskiej) 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
(dostęp mieszkańców do informacji, 
wiedzy i zatrudnienia) 

• Rozwijanie inicjatyw lokalnych oraz 
budowanie partnerstw lokalnych  
w celu rozwiązywania wspólnych 
problemów 

• Wykorzystanie potencjału kadrowego 
oświaty  oraz bazy infrastruktury 
społecznej do rozwoju róŜnych form 
kształcenia ustawicznego 

 

ZagroŜenia 
• Bariery związane z funkcjonowaniem 

zewnętrznej granicy UE  
i wprowadzeniem strefy Schengen 

• Brak postępów w integrowaniu 
Ukrainy z Unią Europejską  

• Marazm i niechęć mieszkańców do 
zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej 
(zwiększająca się zaleŜność od tzw. 
transferów socjalnych)  

• Wyludnianie się obszaru powiatu oraz 
postępująca degradacja społeczna 

• Coraz większe obciąŜenia budŜetu 
powiatu wydatkami społecznymi 
(pomoc społeczna, słuŜba zdrowia) 

• Trudności w dostępie do środków 
pomocowych UE 

• ObniŜanie się konkurencyjności 
powiatu (spowodowane niskim stanem 
infrastruktury, niskim poziomem 
rozwoju przedsiębiorczości, itd.) 

• Niska zdolność powiatu do 
dofinansowywania projektów 
inwestycyjnych  

• Brak aktywności w dziedzinie rozwoju 
przedsiębiorczości pozarolniczej na 
terenach wiejskich 
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2. Wizja strategicznego rozwoju powiatu  
 
Przy określaniu wizji rozwoju powiatu wzięto pod uwagę następujące czynniki:  

� uwarunkowania zewnętrzne, czyli otoczenie zewnętrzne rozwoju powiatu 
zdefiniowane w analizie SWOT jako potencjalne szanse i zagroŜenia, 

� uwarunkowania wewnętrzne, określone w analizie SWOT jako mocne i słabe 
strony powiatu, 

� obowiązujące dokumenty strategiczne,  zarówno te na poziomie powiatu, jak 
i wyŜszym – na poziomie województwa i kraju, 

� kompetencje samorządu powiatowego, które stanowią punkt wyjścia do 
określenia działań i kluczowych projektów dla rozwoju powiatu, 

� instrumenty i programy finansowe, dostępne dla powiatów w ramach 
obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, 

� konsultacje społeczne, przeprowadzone w formie warsztatów i badań 
ankietowych (wyniki zostały omówione w Załączniku 1). 

 
Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, Ŝe powiat chełmski ciągle boryka się  
z wieloma problemami rozwojowymi. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe problemy te są 
charakterystyczne dla wielu powiatów Polski Wschodniej i dotyczą głównie 
niedorozwoju podstawowej infrastruktury technicznej oraz niskiej jakości kapitału 
ludzkiego. Czynniki te mają decydujący wpływ na słabo funkcjonującą gospodarkę 
lokalną, zdominowaną w duŜym stopniu przez rozdrobnione i mało dochodowe 
rolnictwo oraz słabo rozwiniętą przedsiębiorczość pozarolniczą. Z kolei słabo 
funkcjonująca gospodarka nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom wystarczającej 
ilości miejsc pracy, przez co sytuacja materialna i jakość Ŝycia wielu gospodarstw 
domowych w powiecie uzaleŜniona jest w zbyt duŜym stopniu od sfery socjalnej.  
 
Z drugiej strony powiat dysponuje znaczącymi atutami, które jeśli zostaną we 
właściwy sposób wykorzystane, mogą doprowadzić do uruchomienia pozytywnych 
mechanizmów rozwoju powiatu i jego społeczności. Atuty te to przede wszystkim 
korzystne połoŜenie przy wschodniej granicy UE, czysta i róŜnorodna przyroda, 
bogate dziedzictwo kulturowe oraz znaczne zasoby zdolnych do pracy  
i współdziałania ludzi. Wykorzystanie tych atutów, w połączeniu z szansami jakie 
stoją przed Polską i województwem w związku z realizacją unijnej polityki spójności, 
powinno stanowić podstawę do przyjęcia strategicznych kierunków rozwoju 
powiatu. 
 

Przyjęta logika strategicznych działań      

 
Głównym celem prowadzącym do zmiany niekorzystnej sytuacji w powiecie 
powinno być przede wszystkim ukierunkowanie działań na zwiększenie 
konkurencyjności lokalnej gospodarki. W tym celu naleŜy przede wszystkim 
zadbać o lepsze wyposaŜenie powiatu w podstawową infrastrukturę techniczną. 
Chodzi tu głównie o rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 
poprawę stanu nawierzchni dróg oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej. 
Czynniki te decydują w duŜym stopniu o atrakcyjności inwestycyjnej powiatu  
i jakości Ŝycia mieszkańców. NaleŜy równieŜ podjąć wspólne działania z gminami  
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w zakresie kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w celu rozwoju 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Innym kierunkiem działań 
powinna być poprawa efektywności funkcjonowania sektora rolnego i jego większa 
specjalizacja (np. w kierunku produkcji ekologicznej Ŝywności, rozwoju sektora 
usług na rzecz rolnictwa,  tworzenia gospodarstw agroturystycznych, odnawialnych 
źródeł energii, itd.).  
 
Jednym z poŜądanych kierunków zwiększania efektywności lokalnej gospodarki 
powinny być działania w kierunku poprawy atrakcyjności turystycznej powiatu. 
Powiat dysponuje licznymi atutami w zakresie rozwoju turystyki, które na obecnym 
etapie rozwoju są wykorzystywane w niewielkim zakresie. Główną barierą 
ograniczającą rozwój sektora turystyki w powiecie jest słabo rozwinięta 
infrastruktura turystyczna, sportowo-rekreacyjna oraz brak atrakcyjnej oferty 
promującej lokalne produkty i usługi turystyczne. NaleŜy zatem dąŜyć do poprawy 
sytuacji w tym zakresie poprzez lepsze wyposaŜenie powiatu w podstawową 
infrastrukturę turystyczną oraz wszechstronny rozwój kultury i kapitału 
społecznego w powiecie. Ponadto szansą dla powiatu chełmskiego moŜe być 
wypromowanie walorów pogranicza polsko-ukraińskiego i stworzenie wspólnej 
(transgranicznej) oferty turystycznej dla turystów z Polski i Europy. W tym celu 
naleŜy zadbać o rozwój kontaktów międzynarodowych powiatu, zarówno w 
układzie europejskim, jak i transgranicznym z Ukrainą i Białorusią. 
 
Równolegle naleŜy doprowadzić do poprawy poziomu zatrudnienia mieszkańców 
powiatu, szczególnie na obszarach wiejskich i w sektorze pozarolniczym. Powinno 
to się odbywać głównie poprzez aktywne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, 
szczególnie tej na obszarach wiejskich prowadzącej do róŜnicowania działalności 
rolnej i zmniejszania ukrytego bezrobocia na wsi. Niemniej waŜnym kierunkiem 
działań powinien być rozwój lokalnego rynku pracy, między innymi poprzez 
wzmocnienie funkcjonujących słuŜb zatrudnienia, w tym powiatowego urzędu 
pracy, oraz przez optymalne wykorzystanie dostępnych instrumentów w zakresie 
kreowania aktywnej polityki zatrudnienia na poziomie lokalnym, w tym rozwój 
inicjatyw oddolnych (np. inicjatyw partnerskich).  
 
Uzupełniającym, chociaŜ niezmiernie waŜnym kierunkiem działań strategicznych 
powinno być doprowadzenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego  
i ograniczenia wykluczenia społecznego w powiecie. Oczekuje się, Ŝe lepsza jakość 
kapitału ludzkiego i społecznego wpłynie korzystnie na ogólną atrakcyjność powiatu 
oraz wywoła dodatkowe mechanizmy rozwojowe. Środkiem do osiągnięcia tego celu 
powinny być nie tylko inwestycje w rozwój infrastruktury społecznej, ale równieŜ –  
a moŜe przede wszystkim - działania nakierowane na podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców oraz mobilizowanie ich do większej aktywności 
społecznej. WaŜną rolę w uaktywnianiu kapitału społecznego będą miały instytucje 
kultury oraz władze powiatowe i gminne. Od jakości funkcjonowania administracji 
publicznej i stopnia współpracy z organizacjami społecznymi zaleŜeć bowiem będzie 
w duŜym stopniu jakość rządzenia i efektywność pozyskiwania środków 
zewnętrznych na działania rozwojowe w powiecie. 



 

 

 

 
 

64 

NaleŜy oczekiwać, iŜ pozytywne zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji działań  
w ramach wyŜej zarysowanych kierunków strategicznych, przyczynią się w dłuŜszej 
perspektywie do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, co jest celem nadrzędnym 
niniejszej strategii. Uproszczoną logikę strategicznych działań przedstawiono  
w układzie graficznym poniŜej. 
 

  

 

Pożądany stan rozwoju powiatu chełmskiego 

Zakłada się, Ŝe w wyniku wdroŜenia działań zaproponowanych w niniejszej 
strategii, nastąpi zauwaŜalna poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie. 
PoniŜej dokonano krótkiej projekcji poŜądanego stanu rozwoju powiatu, do jakiego 
naleŜy dąŜyć wdraŜając poszczególne elementy strategii. 
 
Oczekuje się, Ŝe powiat chełmski w roku 2015 będzie:  

� miejscem bardziej atrakcyjnym do zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

� dysponował bardziej konkurencyjną gospodarką, charakteryzującą się 
większą ilością miejsc pracy i bardziej efektywnym rolnictwem, 

� miał lepiej wykształconych i bardziej aktywnych społecznie mieszkańców, 
� borykał się z mniejszym poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 
Sposób i zakres monitorowania zakładanych zmian został szczegółowo 
przedstawiony w rozdziale dotyczącym systemu monitorowania realizacji strategii. 

Podniesienie poziomu Ŝycia  mieszkańców powiatu 

Zwiększenie 
konkurencyjno ści 

lokalnej gospodarki 

Wzrost zatrudnienia 
i rozwój rynku pracy 

Integracja oraz 
poprawa jako ści 

kapitału ludzkiego   

Poprawa 
atrakcyjno ści 
turystycznej 

powiatu  

Obszary działa ń: 
infrastruktura 

techniczna  
i turystyczna, 

sektor rolny i jego 
specjalizacja, 

tereny 
inwestycyjne,  

promocja  
w zakresie 

przyci ągania 
inwestycji 

Obszary działa ń: 
lokalna 

przedsi ębiorczo ść,  
turystyka, 
instytucje  

i instrumenty 
aktywnej polityki 

zatrudnienia 

Obszary działa ń: 
infrastruktura 

społeczna, 
wykształcenie  
i kwalifikacje, 
kultura i sport, 

zdrowie  
i bezpiecze ństwo, 
pomoc  społeczna, 
jako ść rządzenia 

Obszar działa ń:  
infrastruktura 
turystyczna, 

 ochrony 
środowiska, 

 baza noclegowo- 
gastronomiczna, 

 promocja walorów  
przyrodniczych 
 i kulturowych  
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3. Misja oraz cele strategii    
 
W niniejszej strategii obowiązuje hierarchiczny układ celów strategicznych, 
składający się z trzech poziomów:  

� misji strategii, stanowiącej swego rodzaju cel nadrzędny działań 
strategicznych, 

� priorytetów, czyli celów strategicznych pozwalających na strategiczne 
ukierunkowanie działań powiatu w dłuŜszym horyzoncie czasowym, 

� celów operacyjnych, uszczegóławiających cele strategiczne i będących 
podstawą do zaplanowanych działań realizacyjnych. 

 
 

Misja strategii    

 
Misja rozwoju powiatu wskazuje na cel nadrzędny, do jakiego naleŜy dąŜyć 
realizując poszczególne elementy strategii. Zwykle misja formułowana jest w sposób 
ogólny i adresowana jest do ogółu osób zamieszkujących dany obszar. W niniejszym 
dokumencie przyjęto następujące sformułowanie misji rozwoju powiatu 
chełmskiego: 
 

Misją powiatu chełmskiego jest podniesienie poziomu Ŝycia 
mieszkańców poprzez zrównowaŜony rozwój oraz poprawę 

konkurencyjności powiatu 
 

Tak sformułowana misja rozwoju powiatu zakłada osiągnięcie celu nadrzędnego, 
jakim jest wyŜszy poziom Ŝycia mieszkańców, zgodnie z zasadami zrównowaŜonego 
rozwoju i przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności powiatu. WyŜszy 
poziom Ŝycia mieszkańców będzie moŜliwy do zweryfikowania za pomocą 
wskaźników dochodowości mieszkańców oraz ich dostępu do wybranych 
elementów infrastruktury technicznej i społecznej.  
 
ZrównowaŜony rozwój naleŜy rozumieć jako harmonijny rozwój społeczno-
gospodarczy całego obszaru powiatu, prowadzący do poprawy jakości Ŝycia 
obecnych i przyszłych pokoleń, przy zachowaniu zasobów przyrodniczych  
i kulturowych oraz właściwej struktury demograficznej społeczności lokalnej. Z kolei 
konkurencyjność powiatu naleŜy rozpatrywać w kategoriach ogólnej zdolności 
powiatu do radzenia sobie z narastającą konkurencją w róŜnych obszarach Ŝycia 
gospodarczego i społecznego. Konkurencyjność powiatu jest pojęciem szerszym niŜ 
konkurencyjność gospodarki i obejmuje szereg czynników odnoszących się na 
przykład do oceny kapitału ludzkiego lub społecznego, czy teŜ jakości 
funkcjonowania administracji publicznej w powiecie. 
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Cele strategii  

 
Misja rozwoju powiatu będzie moŜliwa do spełnienia dzięki realizacji następujących 
priorytetów / celów strategicznych: 
 
Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki  
Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu 
Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu 
Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie 

wykluczenia społecznego 
 
Jak juŜ wcześniej wskazano, niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji społeczno-
gospodarczej w powiecie jest dobrze funkcjonująca gospodarka lokalna. Od jej 
rozwoju – zarówno w sferze rolnej, jak i pozarolnej –  zaleŜą w duŜym stopniu źródła 
utrzymania mieszkańców. Obecnie konkurencyjność lokalnej gospodarki jest bardzo 
ograniczona, czego przejawem są niskie dochody mieszkańców oraz duŜy poziom 
bezrobocia, równieŜ tego, ukrytego w rozdrobnionych i mało dochodowych 
gospodarstwach rolnych. Brak moŜliwości zatrudnienia powoduje, Ŝe duŜy odsetek 
osób utrzymuje się ze źródeł niezarobkowych oraz jest zmuszonych korzystać  
z róŜnych form pomocy społecznej. Niskie lub brak stałych źródeł utrzymania 
wpływa negatywnie na ogólne warunki Ŝycia mieszkańców, a takŜe prowadzi do 
licznych zjawisk patologii i wykluczenia społecznego. 
 
Na niską konkurencyjność lokalnej gospodarki wpływa przede wszystkim niski 
stopień uprzemysłowienia powiatu, dominująca pozycja mało efektywnego 
rolnictwa, słabo rozwinięta przedsiębiorczość oraz brak przedsiębiorstw  
o ugruntowanej pozycji rynkowej, wokół których mógłby rozwijać się rynek usług 
kooperacyjnych. Dodatkowym ograniczeniem dla lokalnej gospodarki jest słaby stan 
wyposaŜenia powiatu w podstawową infrastrukturę  techniczną, szczególnie jeŜeli 
chodzi o transport i ochronę środowiska. Zły stan infrastruktury wpływa 
niekorzystnie na atrakcyjność inwestycyjną powiatu i jego niską zdolność do 
konkurowania o inwestorów i turystów z zewnątrz. 
 
Innym czynnikiem ograniczającym konkurencyjność powiatu i jego gospodarki jest 
ciągle niska jakość kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie. Ogólnie niskie 
wykształcenie mieszkańców, a takŜe brak wiedzy i kluczowych kwalifikacji, 
powoduje, Ŝe duŜy odsetek mieszkańców ma niewielkie szanse na znalezienie 
zatrudnienia lub załoŜenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzi to do ogólnej 
apatii i niewiary we własne moŜliwości. Przejawem tego jest niska aktywność 
gospodarcza mieszkańców oraz niechęć do samoorganizowania się i działania na 
rzecz innych.  
 
 
WyŜej wymienione słabości i bariery będą mogły być w znacznym stopniu 
ograniczone poprzez działania operacyjne zaproponowane w ramach przyjętych 
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priorytetów. W strategii przewidziano realizację następujących celów operacyjnych 
w ramach poszczególnych priorytetów:  
 
Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki  

1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu  
1.2. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja  
1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią  
 

Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu  
2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 
2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie 
2.3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy 

transgranicznej z Białorusią i Ukrainą  
 
Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu 

3.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu   
 

Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie 
wykluczenia społecznego 

4.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 
4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej  
4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie 
 

Cele strategiczne i operacyjne nie mają układu hierarchicznego i będą realizowane 
równocześnie, w zaleŜności od dostępnych źródeł finansowania oraz zaangaŜowania 
się we wdraŜanie strategii poszczególnych instytucji i podmiotów.  
 
Przyjęty układ celów jest w pełni zgodny z priorytetami wynikającymi ze Strategii 
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a takŜe wpisuje się strukturę celów Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Uwzględnia równieŜ obowiązujące 
dokumenty strategiczne na poziomie powiatowym, w tym: Program ochrony 
środowiska dla powiatu chełmskiego na lata 2004-2015, Plan gospodarki odpadami dla 
powiatu chełmskiego na lata 2004-2015 oraz Strategię rozwiązywania problemów 
społecznych powiatu chełmskiego na lata 2006-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misją powiatu chełmskiego jest podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców 
poprzez zrównowaŜony rozwój oraz poprawę konkurencyjności powiatu. 
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Główne kierunki działań w ramach poszczególnych priorytetów i celów operacyjnych    

 
Wymienione cele operacyjne będą wdraŜane poprzez zestaw działań  
i kluczowych projektów, zidentyfikowanych i zaakceptowanych przez Radę Powiatu 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, będącym nieodłącznym elementem systemu 
wdraŜania strategii. PoniŜej dokonano krótkiej charakterystyki celów operacyjnych, 
wskazując jednocześnie na główne kierunki działań w obrębie poszczególnych celów 
oraz typy projektów, moŜliwych do sfinansowania ze źródeł krajowych  
i zagranicznych. Z uwagi na fakt, Ŝe nie wszystkie zaproponowane zadania 
inwestycyjne będą mogły być sfinansowane z budŜetu powiatu lub źródeł 
zewnętrznych, dla niektórych rodzajów inwestycji podano strategiczne kryteria 
jakimi naleŜy się kierować dokonując wyboru projektów do realizacji. 
 

Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki 
 
1.1.  Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu 
 
Istotą poprawy konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki jest dobry stan 
infrastruktury technicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe poziom 
wyposaŜenia powiatu w podstawową infrastrukturę techniczną jest niski. Głównie 
dotyczy to infrastruktury drogowej, kolejowej (w tym szerokotorowej), wodno-
kanalizacyjnej oraz gazowej. Brak lub niska jakość tej infrastruktury wpływa 
negatywnie nie tylko na stan Ŝycia mieszkańców, ale równieŜ skutecznie hamuje 
rozwój lokalnej gospodarki, obniŜa zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy  
i zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną powiatu. Niska atrakcyjność 
praktycznie uniemoŜliwia przyciąganie inwestycji zewnętrznych, a jest to jeden  
z warunków modernizacji struktury lokalnej gospodarki i przyspieszenia procesów 
rozwojowych w powiecie.  
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� modernizacja wybranych elementów infrastruktury dróg powiatowych 
(równieŜ w partnerstwie z zainteresowanymi gminami)12, 

� bliska współpraca władz powiatowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 7 (Warszawa –Dorohusk) na 
odcinku Wólka Okopska – Dorohusk – Granica Państwa oraz linii 
szerokotorowej 63 (Granice Państwa – Dorohusk – Zawadówka Baza Paliw),  

� wsparcie wysiłków władz Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej  
w Chełmie zmierzających do utworzenia lotniska szkoleniowego  
w miejscowości Depułtycze Królewskie (z funkcjami lotniska 
komunikacyjnego obsługującego cały obszar powiatu),  

� współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, 

                                                 
12

 Realizacja projektów w zakresie modernizacji dróg powiatowych możliwa będzie na podstawie odpowiedniej 
umowy pomiędzy gminą i powiatem. 
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� inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami  
(w tym tworzenie zbiorczych systemów segregacji, zbioru i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych i niebezpiecznych, wspieranie działań samorządów 
gminnych na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci i rekultywacji 
terenów), 

� wsparcie działań i inicjatyw w zakresie gazyfikacji wybranych obszarów 
powiatu, 

� informatyzacja powiatu (budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do 
internetu oraz wspieranie rozwoju usług elektronicznych), 

� współdziałanie z gminami w zakresie kompleksowego przygotowania 
terenów inwestycyjnych oraz ich aktywna promocja wśród potencjalnych 
inwestorów, 

� inne. 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (wszystkie rodzaje 
infrastruktury), 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 
gospodarka odpadami), 

� Program Rozwoju Polski Wschodniej (infrastruktura szerokopasmowego 
internetu), 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (ponadlokalne projekty  
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami), 

� Ekofundusz (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami), 
� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami), 
� inne. 

 
Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych  
Przy wyborze zadań inwestycyjnych do sfinansowania ze środków publicznych będą 
brane pod uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekonomiczne (infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna), 
� kryteria ekologiczne (infrastruktura ochrony środowiska i gazowa), 
� kryteria równości szans (informatyzacja), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego będzie 

składany projekt do sfinansowania, 
� inne.  
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1.2.  Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja 
 
Sektor rolny zajmuje ciągle bardzo waŜną pozycję w gospodarce powiatu, dając 
zatrudnienie dla ponad 70% pracujących w powiecie. Sektor ten charakteryzuje się 
jednak coraz niŜszymi dochodami i jest w duŜym stopniu zdominowany przez małe 
i słabo wyposaŜone gospodarstwa rolne. Gospodarstwa te produkują głównie na 
własne potrzeby i w duŜym stopniu uzaleŜnione są od sfery socjalnej (tj. emerytur, 
rent i dopłat bezpośrednich).  
 
Zakłada się, Ŝe poprawa dochodowości gospodarstw rolnych będzie jednym  
z podstawowych warunków podniesienia konkurencyjności lokalnej gospodarki.  
Z jednej strony rynek i konkurencja zmuszą wiele gospodarstw rolnych do 
zaprzestania swojej działalności, zaś z drugiej będzie następował powolny proces 
konsolidacji i specjalizacji sektora rolnego w powiecie. WaŜne jest, aby działania 
wynikające z niniejszej strategii mogły nie tylko łagodzić trudne procesy 
restrukturyzacyjne zachodzące w rolnictwie, ale równieŜ przyczyniać się do 
zwiększenia konkurencyjności i specjalizacji gospodarstw większych, zdolnych 
utrzymać się na rynku i dostosować się do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej. 
NaleŜy równieŜ zadbać o rozwój gospodarstw mniejszych, widząc dla nich szanse 
przetrwania w takich niszach jak: rolnictwo ekologiczne, produkcja energii 
odnawialnej, agroturystyka. 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów13: 

� podwyŜszenie wiedzy i kwalifikacji rolników (w tym rolników młodych)  
w zakresie prowadzenia gospodarstw oraz ich modernizacji i rozwoju,    

� poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych (poprzez wykonanie 
prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań 
gospodarczych, dostosowanie nieruchomości do systemu urządzeń melioracji 
wodnych, dróg oraz rzeźby terenu), 

� wspieranie działań w zakresie melioracji uŜytków rolnych na terenie powiatu, 
� wspieranie procesu róŜnicowania działalności gospodarstw rolnych 

(szkolenia przekwalifikowujące, agroturystyka, produkcja surowca 
energetycznego, drobne przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, 
zalesianie gruntów rolnych, itd.) 

� rozwój rolnictwa ekologicznego (zmiana metody upraw, certyfikacja 
produkcji, promocja oraz sprzedaŜ produktów,  itd.)  

� wspieranie instytucji otoczenia rolnictwa (zrzeszanie się rolników, grupy 
producenckie, infrastruktura skupu i przetwórstwa produktów rolnych, itd.) 

� inne. 
 

                                                 
13 Nie wszystkie działania realizowane w ramach tego celu operacyjnego są  
w kompetencjach samorządu powiatowego. Strategia jednak stara się uwzględniać wszelkie działania, które 
kompleksowo przyczyniają się do realizacji jej celów.  
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MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (wszystkie rodzaje działań), 
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (odnawialne źródła 

energii), 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (szkolenia rolników w zakresie 

przekwalifikowania się na inne zawody), 
� Ekofundusz (promocja odnawialnych źródeł energii), 
� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ekologiczne 

formy produkcji rolnej), 
� Inne. 

 
Kryteria wyboru realizowanych projektów   
Większość zaplanowanych działań w ramach powyŜszego celu będzie realizowana 
przez instytucje i podmioty niezaleŜne od samorządu powiatowego. Prawie 
wszystkie działania będą finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w oparciu o ściśle określone kryteria. Dlatego teŜ głównym zadaniem władz 
samorządowych (powiatowych i gminnych) będzie przede wszystkim promocja 
dostępnych działań i zachęcenie wszystkich objętych programem beneficjentów do 
skorzystania z dostępnych form pomocy i wsparcia.  
 
1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią 
 
Jednym z kierunków zwiększania konkurencyjności powiatu powinno być 
wykorzystanie jego przygranicznego połoŜenia do rozwoju róŜnych form 
współpracy gospodarczej z Ukrainą i Białorusią. Będzie to moŜliwe poprzez 
wspieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jak równieŜ 
pośrednio w ramach rozwijanej na terenie powiatu infrastruktury otoczenia biznesu  
i jej stopniowej specjalizacji w zakresie obsługi kontaktów transgranicznych. 
Instytucją wspomagającą rozwój kontaktów gospodarczych powiatu powinien być 
Euroregion Bug z siedzibą w Chełmie, który w najbliŜszych latach będzie 
dysponował znacznymi środkami finansowymi na budowanie potencjału 
instytucjonalnego w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Ukrainą  
i Białorusią. 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju 
współpracy transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje 
gospodarcze, imprezy targowo-wystawiennicze, seminaria i konferencje, itd.), 

� wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy 
przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra 
obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkoleniowo-doradczych, 
itd.), 
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� prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi  
i Ukrainie, 

� współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy 
funkcjonowania infrastruktury granicznej wraz z projektowaną budową 
turystycznego przejścia granicznego Dubienka – Kładniew (infrastruktura 
przejść granicznych, jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli, itd.), 

� inne. 
 

MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (wszystkie 
rodzaje działań), 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu), 

� Program Rozwoju Polski Wschodniej (promocja gospodarcza w układzie Polski 
Wschodniej), 

� inne. 
 

Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria związane z rozwojem współpracy transgranicznej, 
� kryteria ekonomiczne (wpływ projektu na lokalną gospodarkę), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 

projekt będzie finansowany, 
� inne.  
 
 

Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu 
 
2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność powiatu  
 
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe powiat chełmski dysponuje znacznym 
potencjałem, jeŜeli chodzi o rozwój turystyki. Główne atuty w tym zakresie to 
róŜnorodne środowisko przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Niestety 
jedną z głównych barier ograniczających rozwój sektora turystycznego w powiecie 
jest zły stan materialny wielu obiektów zabytkowych oraz ciągle słabe wyposaŜenie 
powiatu w podstawową infrastrukturę turystyczną. Dotyczy to zarówno 
infrastruktury publicznej (np. szlaki turystyczne, ścieŜki rowerowe), jak  
i infrastruktury będącej w dyspozycji sektora prywatnego i obejmującej głównie bazę 
noclegową i gastronomiczną. Dlatego teŜ, naleŜy podjąć pilne działania w celu 
lepszego wyposaŜenia powiatu w podstawową infrastrukturę turystyczną. Od 
skuteczności i efektów w tym zakresie zaleŜy sukces innych zaplanowanych działań, 
szczególnie tych odnoszących się do rozwoju przedsiębiorczości i róŜnicowania 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
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Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieŜki rowerowe, szlaki 
turystyczne, punkty informacji turystycznej, itd.), 

� wspieranie inicjatyw w zakresie odnowy i zagospodarowywania przestrzeni 
publicznej w miastach i wsiach (w tym urządzanie i utrzymanie terenów 
zielonych, parków, itd.), 

� odnowa w celach turystycznych obiektów zabytkowych i lokalnych 
pomników historii, 

� wspieranie rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej w powiecie (głównie 
poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami), 

� rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy 
regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze, itd.),  

� rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
� inne. 

 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (wszystkie rodzaje 
infrastruktury), 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (agroturystyka, lokalne produkty 
turystyczne), 

� Program Rozwoju Polski Wschodniej (ścieŜki rowerowe, promocja lokalnych 
produktów turystycznych), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury turystycznej 
i produktów turystycznych), 

� inne. 
 
Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych  
Przy wyborze zadań inwestycyjnych do sfinansowania ze środków publicznych będą 
brane pod uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekonomiczne (np. wpływ projektu na zwiększenie liczby turystów), 
� kryteria ekologiczne (np. chłonność turystyczna danego obszaru), 
� kryteria równości szans (np. równomierne wspieranie obszarów wiejskich  

i miejskich), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego będzie 

składany projekt do sfinansowania. 
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2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie 
 
W coraz większym stopniu o rozwoju powiatu decydują równieŜ takie czynniki jak 
kultura i kapitał społeczny. Kultura pozwala na kształtowanie postaw i zachowań 
ludzkich oraz jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia ludzi. Lokalne 
tradycje kulturowe i instytucje je promujące stanowią ponadto waŜny zasób rozwoju 
sektora usług turystycznych. Z kolei kapitał społeczny to przede wszystkim związki 
między ludźmi, stopień zaufania między nimi, a takŜe umiejętność i chęć 
współdziałania. Wysoki poziom kultury i kapitału społecznego wpływa na jakość 
rządzenia w gminie, wyzwala wśród ludzi kreatywność, a takŜe przyczynia się do 
ograniczenia patologii i wykluczenia społecznego.  
 
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe powiat dysponuje znacznymi zasobami 
kapitału kulturowego i społecznego. Świadczą o tym między innymi aktywnie 
działające ośrodki kultury prowadzone przez samorządy lokalne, duŜa ilość imprez 
kulturalnych organizowanych na terenie powiatu oraz stosunkowo wysoka 
aktywność społeczna mieszkańców, czego przejawem jest spora liczba działających 
organizacji pozarządowych, czy teŜ funkcjonowanie prasy lokalnej. NaleŜy zatem 
dąŜyć do dalszej aktywizacji i integrowania społeczności lokalnej powiatu. Jednym  
z moŜliwych instrumentów aktywizowania mieszkańców powinno być powołanie  
i rozwój Lokalnej Grupy Działania w ramach Inicjatywy Leader. Innym obszarem 
współdziałania powiatu powinna być realizacja wspólnie z wybranymi partnerami 
inicjatyw oddolnych w zakresie edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej.  
W dłuŜszej perspektywie te i inne działania powinny doprowadzić do zbudowania 
silnych podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności powiatu i jego atrakcyjności turystycznej. 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� rozwój instytucji kultury (modernizacja niezbędnej infrastruktury, 
doposaŜenie w niezbędny sprzęt, wspieranie najwaŜniejszych imprez 
kulturalnych, itd.), 

� współpraca z gminami w zakresie ochrony i promocji dorobku kulturowego 
powiatu (wspieranie regionalnych zespołów folklorystycznych, izb 
regionalnych, artystów ludowych, itd.),  

� wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych w zakresie odnowy  
i zagospodarowywania wolnych budynków na cele kulturalne (tworzenie 
świetlic, izb regionalnych, centrów kultury, itd.), 

� aktywne wspieranie partnerstwa i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju 
powiatu i poszczególnych gmin (w tym Lokalnych Grup Działań w ramach 
Inicjatywy Leader), 

� kształtowanie właściwych postaw społecznych (m.in. w takich obszarach jak: 
ekologia i zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, przedsiębiorczość i innowacje, 
integracja europejska, itd.), 
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� zwiększenie potencjału instytucji pozarządowych oraz rozwój róŜnych form 
społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, 
itd.), 

� inne. 
 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących źródeł:  

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dziedzictwa kulturowe na wsi, lokalne 
grupy działania, itd.), 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (infrastruktura 
kulturalna, promocja kultury, kształtowanie postaw w zakresie ekologii  
i innowacji), 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (partnerstwa lokalne, kształtowanie postaw 
społecznych, wsparcie organizacji pozarządowych, ekonomia społeczna, itd.), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie kultury i rozwoju inicjatyw lokalnych, itd.), 

� Program Kultura 2007 (wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej 
kultury europejskiej), 

� Europa dla Obywateli (promowanie idei europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego), 

� inne. 
 
Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekonomiczne (infrastruktura kulturalna), 
� kryteria równości szans (partnerstwa lokalne), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 

projekt będzie mógł być finansowany. 
 
 
2.3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym 
       transgranicznej z Białorusią i Ukrainą  
 
Promocja i współpraca międzynarodowa powiatu powinna być jednym z waŜnych 
elementów budowania atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu. Dobrze 
zorganizowana i prowadzona współpraca międzynarodowa przyczynia się do 
rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, zwiększa zdolność instytucjonalną 
administracji publicznej oraz moŜe być doskonałym narzędziem wymiany 
doświadczeń i wiedzy w róŜnych aspektach Ŝycia społeczno-gospodarczego 
powiatu. Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej moŜliwy jest transfer 
wiedzy i dobrych praktyk, a takŜe rozszerzają się moŜliwości uzyskania 
dodatkowych środków na rozwój społeczności lokalnej. 
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Powiat chełmski – z racji swego przygranicznego połoŜenia – powinien w szczególny 
sposób zadbać o wszechstronny rozwój kontaktów z Ukrainą i Białorusią. 
Współpraca transgraniczna powiatu powinna być rozwijana w moŜliwie pełnym 
zakresie, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza instrumentów dostępnych m.in.  
w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa i realizowanego na 
terenie województw Polski Wschodniej Programu Współpracy Transgranicznej ‘Polska – 
Białoruś - Ukraina’. Oprócz priorytetowego potraktowania rozwoju kontaktów 
gospodarczych z Ukrainą i Białorusią, współpraca transgraniczna powiatu powinna 
objąć między innymi takie obszary jak: kultura i turystyka, edukacja na wszystkich 
poziomach kształcenia, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rynek 
pracy oraz bezpieczeństwo publiczne. 
 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie 
gospodarki, kultury i turystyki), 

� rozwijanie współpracy międzynarodowej powiatu ze swoimi 
odpowiednikami w krajach Unii Europejskiej (w szczególności w zakresie 
kultury i wymiany młodzieŜy szkolnej),  

� podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska  
(w tym ochrona wód rzeki Bug, monitoring środowiska i przeciwdziałanie 
zagroŜeniom), 

� współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury 
komunikacyjnej (w tym drogi i mosty, ścieŜki rowerowe, lokalne przejścia 
graniczne, itd.), 

� rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy 
wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie 
komunikacyjne i informacyjne, itd.), 

� wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca  
szkół, kultywowanie róŜnorodności kulturowej, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i wspólnot lokalnych), 

� rozwój współpracy transgranicznej szkół wyŜszych, w tym Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Szkoły WyŜszej im. Bogdana 
Jańskiego (m.in. poprzez utworzenie Akademickiego Centrum Współpracy 
Transgranicznej w miejscowości Depułtycze Nowe),   

� inne. 
 

MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (wszystkie 
rodzaje działań w zakresie współpracy transgranicznej), 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (promocja 
gospodarcza i kulturowa powiatu, współpraca międzynarodowa z partnerami 
z Unii Europejskiej), 
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� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (współpraca międzynarodowa instytucji 
rynku pracy i pomocy społecznej), 

� Program Rozwoju Polski Wschodniej (promocja gospodarcza w układzie Polski 
Wschodniej), 

� Program Wspólnotowy Interreg IVC (współpraca międzyregionalna w zakresie 
przedsiębiorczości, innowacji i ochrony środowiska), 

� inne.  
 
Kryteria wyboru projektów   

Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria efektu transgranicznego (infrastruktura transportowa, ochrony 
środowiska), 

� kryteria ekologiczne (ochrona wód granicznych), 
� kryteria równości szans (partnerstwa lokalne), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 

projekt będzie sfinansowany. 
 
 

Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu  
 
3.1.   Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  
 
Poziom rozwoju przedsiębiorczości w powiecie jest dosyć niski, świadczy o tym 
wskaźnik nasycenia przedsiębiorczością, który jest w powiecie o prawie 40% niŜszy 
niŜ średnio w województwie. Wpływa to negatywnie na poziom zatrudnienia  
w sektorze pozarolniczym i w konsekwencji prowadzi do coraz większego 
uzaleŜnienia mieszkańców od sfery socjalnej. Z drugiej strony istnieją realne szanse 
na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie w takich obszarach 
jak: turystyka i rekreacja, usługi na rzecz rolnictwa i leśnictwa oraz rzemiosło i mała 
przetwórczość. Powiat posiada znaczny potencjał do rozwoju tych sektorów i będzie 
miał moŜliwość dostępu do róŜnego rodzaju instrumentów wspierania małej  
i średniej przedsiębiorczości, zarówno z programu regionalnego, jak i programów 
krajowych.  
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym 
rozwój instytucji działających w ramach sieci Krajowego Systemu Usług oraz 
Krajowego Systemu Innowacji), 

� aktywne wspieranie istniejących przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków 
inwestycyjnych na rozwój (ułatwianie dostępu do informacji i wiedzy na 
temat dostępnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości), 

� promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (poprzez kampanie 
informacyjno-edukacyjne, szkolenia, dobre praktyki, itd.), 
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� wsparcie nowo powstających mikroprzedsiębiorstw, w tym w szczególności 
na obszarach wiejskich (poprzez system szkoleń i doradztwa, dotacje 
inwestycyjne, itd.), 

� promocja gospodarcza powiatu (organizowanie wspólnie  
z przedsiębiorstwami imprez promocyjnych w kraju i za granicą), 

� inne. 
 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (wspieranie przedsiębiorczości 
pozarolniczej na obszarach wiejskich), 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (dotacje inwestycyjne 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie lokalnych instytucji 
otoczenia biznesu, marketing i promocja gospodarcza), 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (szkolenia i wsparcie dla przedsiębiorstw 
oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i turystyki). 

 
Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekonomiczne (dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw), 
� kryteria równości szans (dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw 

działających na terenie obszarów wiejskich), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego będzie 

składany dany projekt do sfinansowania, 
� inne.  

 
3.2.   Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu   
 
Oprócz rozwoju przedsiębiorczości, innym waŜnym czynnikiem decydującym  
o poziomie zatrudnienia są sprawnie funkcjonujące słuŜby zatrudnienia oraz dostęp 
bezrobotnych do aktywnych form zatrudnienia. Przeciwdziałanie bezrobociu  
i aktywizacja lokalnego rynku pracy jest jednym z podstawowych zadań samorządu 
powiatowego. Zadania te powinny być wykonywane zarówno przez publiczne 
instytucje, w tym przede wszystkim powiatowy urząd pracy, jak i niepubliczne 
słuŜby zatrudnienia, takie jak agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa 
personalnego i poradnictwa zawodowego oraz agencje pracy tymczasowej.   
 
Od kilku lat moŜna zaobserwować poprawę systemu instytucjonalnego rynku pracy 
w powiecie oraz rozszerzanie się zakresu oferowanych usług. Niestety odbywa się to 
głównie w oparciu o struktury powiatowego urzędu pracy, przy niewielkim 
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zaangaŜowaniu instytucji niepublicznych. Słabo rozwinięty sektor niepublicznych 
słuŜb zatrudnienia powoduje określone trudności bezrobotnych lub osób 
zagroŜonych bezrobociem w dostępie do róŜnych instrumentów aktywizacji 
zawodowej. Dlatego teŜ jednym z zadań samorządu powiatowego powinien być 
harmonijny rozwój publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, między 
innymi poprzez zwiększenie środków na finansowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu oraz rozszerzanie oferty usług świadczonych przez 
słuŜby zatrudnienia. 
 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy 
(tworzenie jednolitych standardów, doskonalenie struktur organizacyjnych, 
rozwój instrumentów analitycznych rynku pracy, szkolenia i doskonalenie 
zawodowe pracowników słuŜb zatrudnienia, wyposaŜenie w odpowiednie 
narzędzia i systemy informatyczne, itd.), 

� rozwój i doskonalenie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy,  
w tym instrumentów aktywizacji zawodowej (poradnictwo zawodowe, 
szkolenia i przekwalifikowania, pośrednictwo pracy, staŜe i przygotowanie 
zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, elastyczne formy zatrudnienia, 
wolontariat, itd.), 

� wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju 
lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia), 

� aktywne uczestnictwo instytucji rynku pracy z powiatu w ogólnopolskich  
i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w krajowych  
i regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia), 

� inne.  
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. działań 
m.in. z następujących źródeł:  

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wszystkie rodzaje działań), 
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (współpraca 

międzynarodowa publicznych słuŜb zatrudnienia), 
� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska Białoruś Ukraina’ (współpraca 

transgraniczna publicznych instytucji rynku pracy), 
� Fundusz Pracy (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu), 
� inne. 

 
Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria równości szans (np. w zakresie dostępu do instrumentów aktywizacji 
zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy), 
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� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 
projekt będzie finansowany, 

� inne.  
 
 
 

Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie 
 wykluczenia społecznego 

 
4.1.  Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu  
 
Budowanie konkurencyjności powiatu wymaga aktywnego i dobrze wykształconego 
społeczeństwa. Świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie 
najwaŜniejszym zasobem gospodarki opartej na wiedzy i informacji.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe poziom wykształcenia mieszkańców 
powiatu jest ciągle niski, pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się w tym 
zakresie na przestrzeni ostatnich lat oraz dosyć dobrego wyposaŜenia powiatu  
w infrastrukturę edukacyjną. Słabe wykształcenie ogranicza aktywność gospodarczą 
i społeczną mieszkańców oraz sprzyja zjawiskom powstawania ubóstwa  
i wykluczania społecznego.  
 
NaleŜy zatem dąŜyć do stałego podnoszenia wskaźników wykształcenia 
mieszkańców, szczególnie poprzez ograniczanie barier edukacyjnych występujących 
na obszarach wiejskich. Podnoszenie wykształcenia mieszkańców powinno odbywać 
się na wszystkich poziomach edukacji i obejmować zarówno proces kształcenia  
w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Szczególna rola w tym zakresie powinna 
przypaść rozwojowi edukacji ustawicznej, która zintegrowana z tradycyjnym 
systemem kształcenia, powinna być skutecznym narzędziem odnawiania kwalifikacji  
i wiedzy mieszkańców. Podjęte działania powinny być nakierowane nie tylko na 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej, ale równieŜ dotyczyć szerokiej 
problematyki jakości kształcenia i wsparcia młodzieŜy (w tym młodzieŜy z obszarów 
wiejskich i młodzieŜy najbardziej uzdolnionej).   
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej w powiecie do 
zmieniających się standardów i potrzeb (modernizacja budynków, 
dostosowanie boisk sportowych, itd.), 

� podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr 
nauczycielskich, innowacyjne programy nauczania, komputeryzacja  
i doposaŜenie szkół w niezbędny sprzęt, wymiana młodzieŜy i współpraca 
międzynarodowa szkół, itd.), 

� wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy (zajęcia wyrównawcze, zasiłki 
dla rodzin ubogich, systemy stypendialne dla młodzieŜy gimnazjalnej, itd.), 
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� wspieranie rozwoju szkolnictwa wyŜszego na terenie powiatu, miedzy 
innymi poprzez rozbudowę infrastruktury funkcjonujących szkół publicznych 
(np. PWSZ w Chełmie) i niepublicznych (np. Szkoły WyŜszej im. Bogdana 
Jańskiego), 

� promocja róŜnych form edukacji pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne osób 
dorosłych, edukacja na odległość, nauka języków, itd.), 

� inne. 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (infrastruktura sportowa), 
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (infrastruktura 

edukacyjno-sportowa, współpraca międzynarodowa szkół), 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (podnoszenie jakości kształcenia, 

doskonalenie kadry nauczycielskiej, systemy stypendialne dla uczniów, 
doposaŜenie szkół w niezbędny sprzęt, itd.), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie edukacji, wymiany młodzieŜy, itd.), 

� Program Wspólnotowy ‘Uczenie się przez całe Ŝycie’ (wymiana doświadczeń  
w zakresie kształcenia szkolnego na poziomie podstawowym i średnim, 
doskonalenie szkolnictwa zawodowego, kształcenie ustawiczne), 

� MłodzieŜ w działaniu (współpraca młodzieŜy szkolnej na całym obszarze Unii 
Europejskiej), 

� inne. 
 
Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekonomiczne i demograficzne (infrastruktura edukacyjna i sportowa), 
� kryteria równości szans (systemy stypendialne), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 

projekt będzie mógł być finansowany, 
� inne.  

 
4.2.  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej 
 
Jednym z czynników decydujących o jakości kapitału ludzkiego w powiecie jest stan 
zdrowia jego mieszkańców oraz występujące problemy społeczne. Pomimo dobrego 
dostępu mieszkańców do infrastruktury ochrony zdrowia poziom zdrowotności 
mieszkańców nie jest zadawalający. Świadczą o tym ciągle wysokie wskaźniki 
zachorowalności i umieralności oraz niŜsza niŜ w kraju i województwie średnia 
wieku Ŝycia mieszkańców. Niskim wskaźnikom zdrowotności towarzyszy wysoki 
udział mieszkańców borykających się z powaŜnymi problemami społecznymi 
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związanymi głównie z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością i róŜnymi 
formami patologii społecznej.  
 
W celu ograniczenia występujących problemów społecznych w ramach niniejszego 
celu operacyjnego będą realizowane działania ukierunkowane na poprawę stanu 
zdrowia ludności oraz wzmocnienie procesów integracji społecznej w powiecie. 
Głównym kierunkiem działań będzie wyrównywanie szans osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom najbardziej dotkniętym tym 
zjawiskiem. Będzie się to odbywało w ramach efektywnie prowadzonej polityki 
społecznej, której cele i programy zostały między innymi określone w Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych powiatu chełmskiego na lata 2006-2013.  
 
Główne kierunki działań  / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� edukacja i profilaktyka zdrowotna zachęcająca mieszkańców do zdrowego 
stylu Ŝycia, w tym kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

� rozwój lub modernizacja infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność 
i jakość świadczonych usług medycznych (m.in. poprzez rozbudowę lub 
modernizację obiektów ochrony zdrowia, zakup i modernizację sprzętu 
medycznego, wdraŜanie systemów zarządzania jakością w placówkach 
ochrony zdrowia, itd.), 

� aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym (m.in. poprzez rozwój form aktywnej integracji), 

� rozwój systemu pomocy społecznej (m.in. poprzez wzmocnienie jakości kadr, 
rozwój i poprawę standardu infrastruktury, rozwój środowiskowych form 
wsparcia, rozwój róŜnych form ekonomii społecznej, itd.), 

� wdraŜanie programów i projektów przewidzianych do realizacji w ramach 
Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu chełmskiego na lata  
2006-2013,  

� inne. 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących źródeł:  

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zakup sprzętu medycznego, itd.), 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (finansowanie kompleksowych programów 
zdrowotnych i integracji społecznej, doskonalenie kadr medycznych, wsparcie 
instytucji pomocy i integracji społecznej, wsparcie ekonomii społecznej), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska Białoruś Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej), 

� Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
� inne. 
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Kryteria wyboru projektów   
Przy wyborze projektów do realizacji ze środków publicznych będą brane pod 
uwagę przede wszystkim: 

� kryteria demograficzne i ekonomiczne (infrastruktura ochrony zdrowia  
i pomocy społecznej), 

� kryteria równości szans (np. osób niepełnosprawnych), 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego dany 

projekt będzie mógł być finansowany. 
 
4.3.  Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie  
 
O konkurencyjności i jakości Ŝycia w powiecie w coraz większym stopniu decyduje 
stan bezpieczeństwa publicznego oraz jakość rządzenia. Z przeprowadzonych analiz 
wynika, Ŝe poziom bezpieczeństwa publicznego – mierzony między innymi takimi 
wskaźnikami jak liczba popełnionych przestępstw, odnotowanych wypadków 
drogowych, czy teŜ poŜarów – jest nieco niŜszy niŜ średnie wskaźniki dla 
województwa i kraju. Dlatego teŜ jednym ze strategicznych kierunków rozwoju 
powinny być działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego  
w powiecie, realizowane między innymi w ramach wdraŜania rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.   
 
Mówiąc natomiast o jakości rządzenia chodzi nie tylko o ocenę sprawności władzy 
publicznej na poziomie gminnym czy teŜ powiatowym, ukazującą jak dana 
administracja radzi sobie z zadaniami wynikającym z przypisanych kompetencji. 
Jakość rządzenia obejmuje szerszy kontekst i dotyczy tak waŜnych zagadnień jak: 
stopień posługiwania się administracji technikami społeczeństwa informacyjnego, 
współpraca ponadlokalna w rozwiązywaniu wspólnych problemów, aktywność 
powiatu w zakresie promocji i współpracy międzynarodowej. Oczekuje się, Ŝe 
jednym z wyznaczników poprawy jakości rządzenia w powiecie będzie równieŜ 
większa efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój powiatu  
i jego społeczności. 
 
Główne kierunki działań / typy projektów   
W ramach powyŜszego celu operacyjnego będą realizowane następujące działania / 
typy projektów: 

� realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,  

� rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym 
zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego (w tym 
tworzenie systemu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpoŜarowej), 

� rozwój na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
(zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń, szkolenie personelu, tworzenie baz 
danych i zintegrowanych systemów informatycznych, itd.), 

� poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie 
planowania strategicznego, przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, 
wykorzystania technik informacyjnych, itd.), 
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� informatyzacja administracji publicznej (na poziomie gminnym  
i powiatowym), 

� budowanie partnerstw ponadloklanych w rozwiązywaniu wspólnych 
problemów (w tym równieŜ z zaangaŜowaniem organizacji pozarządowych  
i przedsiębiorców), 

� inne. 
 
 
MoŜliwe źródła finansowania działań / projektów   
W okresie realizacji strategii będzie istniała moŜliwość finansowania ww. zadań 
m.in. z następujących środków publicznych:  

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (informatyzacja 
administracji publicznej, rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej), 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska (przeciwdziałanie zagroŜeniom 
środowiska, rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), 

� Program Współpracy Transgranicznej ‘Polska – Białoruś - Ukraina’ (współpraca 
transgraniczna m.in. w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów 
bezpieczeństwa, zapobiegania zagroŜeniom naturalnym), 

� inne. 
 
 
Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych  
Przy wyborze zadań inwestycyjnych do sfinansowania ze środków publicznych będą 
brane pod uwagę przede wszystkim: 

� kryteria ekologiczne i równości szans, 
� kryteria wynikające z programu operacyjnego, w ramach którego będzie 

składany projekt do sfinansowania. 
 
 
 

4. System wdrażania i finansowania strategii  
 
Przyjęty system wdraŜania zakłada realizację całego szeregu działań i projektów, 
przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych strategii. 
Część projektów została zidentyfikowana i ujęta w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym na lata 2008-2010 (Załącznik 2). Są to najwaŜniejsze projekty 
inwestycyjne powiatu, dla których zaplanowano dofinansowanie z budŜetu 
samorządu powiatowego. Za wdroŜenie tych projektów będzie odpowiadał głównie 
samorząd powiatu, bądź jednostki mu podległe (np. placówki edukacyjne). Proces 
przygotowania i realizacji projektów będzie na bieŜąco monitorowany od strony 
finansowej i inwestycyjnej przez Starostwo Powiatowe.   
 
Zakłada się, Ŝe duŜa ilość projektów pozostanie poza ramami Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego i będzie wdraŜana przez uprawnione do tego instytucje i podmioty. 
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Głównym zadaniem władz powiatowych w tym zakresie będzie zidentyfikowanie  
i zmobilizowanie wszystkich potencjalnych projektodawców i wsparcie ich od strony 
szkoleniowo-informacyjnej w realizacji określonych typów projektów.  
 
PoniŜej zidentyfikowano najwaŜniejsze instytucje i podmioty zaangaŜowane  
w proces wdraŜania strategii powiatu chełmskiego.   
 
 

Główne instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie strategii        

 
Główną instytucją odpowiedzialną za wdroŜenie strategii jest Zarząd Powiatu  
w Chełmie wraz z podległym Starostwem Powiatowym. Zarząd odpowiada za 
ogólną koordynację procesu wdraŜania i monitorowania strategii. W szczególności 
odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdroŜenie projektów wynikających  
z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.  
 
Instytucjami wspomagającymi Starostwo Powiatowe w procesie wdraŜania strategii 
są: 

� Rada Powiatu, która powinna zadbać o promocję i właściwe zrozumienie 
strategii wśród społeczności lokalnej, 

� jednostki podległe samorządowi powiatowemu, w tym: Zarząd Dróg 
Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, itd.), 

� szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (szczególnie waŜna rola 
nauczycieli jako liderów lokalnych), 

� placówki i organizacje kultury,  
� Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
� Komenda Miejska Policji w Chełmie,  
� Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
� Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie,  
� kościoły i związki wyznaniowe, 
� organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, 
� inne. 

 
Instytucje partnerskie, zarządzające określonymi instrumentami i programami,  
w ramach których będą finansowane niektóre działania wynikające ze strategii,  
w tym: 

� Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego oraz częścią działań w ramach Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich), 

� Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
� Agencja Rozwoju Lokalnego, 
� Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (zarządzające częścią 

Programu Współpracy Transgranicznej ‘Polska Białoruś Ukraina’), 
� inne.   
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Do waŜnych pomiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji 
celów strategii, naleŜy równieŜ zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy,  
w tym przede wszystkim: 

� gminy wchodzące w skład powiatu (szczególnie w przypadku projektów  
z zakresu infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej), 

� szkoły wyŜsze (publiczne i niepubliczne), 
� przedsiębiorców i ich związki, 
� rolników i ich związki, 
� koła gospodyń wiejskich, 
� bezrobotnych, 
� osoby podnoszące swoje kwalifikacje. 
 
 

Środki niezbędne na realizację strategii     

 
Niezmiernie trudno jest określić wielkość niezbędnych środków na realizację celów 
niniejszej strategii. Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby powiatu w zakresie 
wyposaŜenia w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną, zapotrzebowanie 
na realizację najwaŜniejszych projektów inwestycyjnych szacowane jest na około  
100 mln zł.  
 
Do tego dochodzi realizacja projektów nie związanych bezpośrednio z inwestycjami, 
ale waŜnych z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich czy teŜ budowania 
kapitału społecznego w powiecie. Określenie zapotrzebowania finansowego na tego 
rodzaju projekt nie jest jednak moŜliwe, choćby z tego względu, Ŝe obecnie nie do 
końca wiadomo, kto i w jakim zakresie mógłby realizować na terenie powiatu 
projekty o charakterze nieinwestycyjnym.  
 
MoŜna natomiast wstępnie oszacować, jakiego rzędu środki będą dostępne dla 
powiatu na realizację tego typu projektów. Ocenia się, Ŝe w latach 2007-2013 na 
obszary wiejskie Lubelszczyzny trafi około 1 100 mln zł na projekty nieinwestycyjne. 
Oznacza to, Ŝe średnio na mieszkańca wsi przypadnie około 950 zł. Zakładając, Ŝe 
skuteczność powiatu i gmin wchodzących w jego skład w zakresie pozyskiwania 
środków nie będzie mniejsza niŜ innych jednostek w województwie, powiat 
chełmski w latach 2007-2015 moŜe mieć dostęp do środków na poziomie około  
76 mln zł. Fundusze te będą mogły być przeznaczone na projekty związane  
z działaniami rozwojowymi w zakresie poprawy jakości kapitału ludzkiego  
i społecznego.     
 

Źródła finansowania strategii       

 
Głównymi źródłami finansowania strategii będą: 

� budŜet powiatu,  
� zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej), 
� środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-

prywatnego). 
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MoŜliwości finansowania strategii z budŜetu powiatu są dosyć ograniczone.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe powiat rocznie przeznacza średnio około 3% 
budŜetu na zadania inwestycyjne. Przy obecnym budŜecie powiatu, kształtującym 
się na poziomie około 36 mln zł, są to więc środki na poziomie 1 mln złotych. 
Zakładając, Ŝe dochody budŜetu powiatu w ciągu najbliŜszych lat będą rosły średnio 
o 3% rocznie, a wydatki inwestycyjne będą kształtowały się na poziomie 2% rocznie, 
szacuje się, Ŝe samorząd powiatu w latach 2007-2015 moŜe dysponować środkami 
inwestycyjnymi na zadania własne na poziomie około 7 mln zł.  
 
 
Tabela 7. Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych powiatu w latach 2007-15 (w mln zł) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 2007-15 
Dochody ogółem 

(w mln zł) 
37,08 38,19 39,34 40,52 41,73 42,99 44,28 45,60 46,97 340,07 

Wydatki 
inwestycyjne 

(w mln zł) 
0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 6,81 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Do tego naleŜy dodać środki inwestycyjne będące w dyspozycji gmin wchodzących 
w skład powiatu. Przyjmując coroczny wzrost dochodów gmin na poziomie 10% 
oraz zakładając, Ŝe około 10% będzie przeznaczanych na zadania inwestycyjne, 
naleŜy oczekiwać, Ŝe w okresie obowiązywania strategii gminy powiatu chełmskiego 
będą dysponowały środkami inwestycyjnymi na poziomie około 216 mln zł.  
 
 
Tabela 8. Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych gmin powiatu chełmskiego w latach 
2007-15 (w mln zł) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Razem  

2007-2015 
Dochody ogółem 

(w mln zł) 
170,98 188,08 206,89 227,58 250,34 275,37 302,91 333,20 366,52 2 166,47 

Wydatki 
inwestycyjne 

(w mln zł) 
17,10 18,81 20,69 22,76 25,03 27,54 30,29 33,32 36,65 216,65 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Dostępne środki inwestycyjne samorządu powiatowego i gmin powinny być 
wykorzystywane przede wszystkim na zapewnienie współfinansowania  projektów 
realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 
Szacuje się, Ŝe w latach 2007-2015 na gminę w województwie lubelskim przypadnie 
średnio około 5 300 zł na mieszkańca, czyli teoretycznie powiat chełmski i jego 
społeczność będzie miał dostęp do środków rozwojowych na poziomie około  
428 mln zł (czyli rocznie około 47,5 mln zł). Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący 
poziom dofinansowania projektów unijnych (15%) oraz kształtujący się poziom 
środków inwestycyjnych powiatu i gmin, naleŜy przypuszczać, Ŝe w okresie 
obowiązywania strategii nie wystąpią większe problemy z zapewnieniem 
współfinansowania do projektów realizowanych ze środków unijnych. 
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Tabela 9. Główne źródła finansowania rozwoju powiatu w latach 2007-2015 
Lp Nazwa programu  Instytucja zarządzająca  Szacowana 

alokacja na 
województwo 
(w mln zł)* 

Szacowana 
alokacja na 
obszary wiejskie  
(w mln zł) 

1. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW)  
 

Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
/ Urząd Marszałkowski 

4 036 4 036 (100%) 

2. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Lubelskiego (RPO WL) 

Urząd Marszałkowski  4 393  1 934 (44%) 

3. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (PO KL) 

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego / Urząd 
Marszałkowski  

1 946  194,6 (10%) 

4.  Program Operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej (PO RPW) 

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego / Urząd 
Marszałkowski 
 

1 919 46 (2,4%) 

5. Program Współpracy 
Transgranicznej  ‘Polska-
Białoruś-Ukraina’ 

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 

74 15 (20%) 

 
RAZEM 

12 368 6 226 (50%)  
5 300 zł / per 
capita 

* Alokacje przeliczono na złote po kursie 3,8 zł/ euro 
 
 
 
Oprócz funduszy unijnych, będą równieŜ istniały inne moŜliwości finansowania 
rozwoju powiatu, w tym między innymi środki w ramach:  

� Mechanizmów Finansowych (Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego), 

� Ekofunduszu, 
� Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, 
� Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego, 
� Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
� Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz 

Rozwoju Inwestycji Komunalnych, itd.), 
� inne. 
 
 
 
 

5. System monitorowania i oceny realizacji strategii 
 
 
System monitorowania jest waŜnym elementem w procesie wdraŜania strategii. 
Dane z monitoringu słuŜą do oceny skuteczności realizowanych działań i pozwalają 
na bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. 
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Za realizację strategii będzie odpowiedzialny Zarząd Powiatu w Chełmie wraz  
z podległym mu Starostwem Powiatowym w Chełmie. Zadanie to zostanie 
powierzone Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego. Zadaniem komórki będzie  
w szczególności: 

� zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym 
informacji o dostępnych źródłach finansowania zewnętrznego 
(kierowanie potencjalnych beneficjentów do odpowiednich instytucji),  

� wyraŜanie opinii co do zgodności proponowanych zmian  
w dokumentach planistycznych z zapisami strategii, 

� wydawanie opinii o zgodności planowanej inwestycji/zadania  
z zapisami strategii (w przypadku gdy taka opinia jest wymagana), 

� inicjowanie i koordynowanie opracowania średniookresowych 
dokumentów programowych (np. program rozwoju bazy oświatowej, 
program rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego), 

� informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych 
kierunkach rozwoju, a takŜe o postępach i efektach jej wdraŜania.  

 
Ocena postępów we wdraŜaniu strategii będzie dokonywana w cyklu rocznym  
i będzie oparta o zestaw bazowych wskaźników. PoniŜej zaprezentowano wybrane 
rodzaje wskaźników, dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu.  
 
 
a) priorytety / cele strategiczne: 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 
1. Zwiększenie 
konkurencyjności lokalnej 
gospodarki 
 

� Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych 
� Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie  
� Poziom dochodów własnych jednostek samorządowych 

2. Poprawa atrakcyjności 
turystycznej powiatu 

� Liczba turystów, w tym turystów zagranicznych 
� Liczba miejsc noclegowych 

 
3. Wzrost poziomu 
zatrudnienia mieszkańców 
powiatu 
 

� Liczba pracujących 
� Poziom rejestrowanego bezrobocia  
� Wskaźnik zatrudnienia mieszkańców 

 
4. Poprawa jakości kapitału 
ludzkiego oraz ograniczenie 
wykluczenia społecznego 

� Odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł 
zarobkowych, 

� Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, 
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b) cele operacyjne: 
Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

1.1.Rozwój infrastruktury 
poprawiającej atrakcyjność 
inwestycyjną powiatu 
 

� Odsetek dróg twardych w drogach powiatowych i gminnych 
ogółem, 

� Poziom zwodociągowania i skanalizowania gmin w powiecie, 
� Odsetek osób korzystających z sieci gazowej 
� Ilość odpadów podlegających utylizacji, 
� Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w powiecie 
�  

1.2. Poprawa efektywności 
sektora rolnego oraz jego 
większa specjalizacja 

� Średnia wielkość areału gospodarstwa rolnego, 
� Odsetek gospodarstw produkujących na rynek, 
� Odsetek gospodarstw zajmujących się działalnością 

pozarolniczą 
 

1.3. Rozwój współpracy 
gospodarczej powiatu  
z Ukrainą i Białorusią 
 

� Odsetek przedsiębiorstw współpracujących z partnerami na 
Wschodzie 

� Liczba imprez gospodarczych organizowanych w układzie trans 
granicznym 

 
2.1. Rozwój infrastruktury 
poprawiającej atrakcyjność 
turystyczną powiatu 

� Liczba przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki 
(sekcja H) 

� Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 
oraz ilość oferowanych miejsc noclegowych 

� Długość wybudowanych szlaków turystycznych (w km) 
 

2.2. Rozwój kultury i kapitału 
społecznego w powiecie 
 

� Ilość organizacji pozarządowych działających na terenie 
powiatu, 

� Uczestnictwo mieszkańców w kulturze (czytelnictwo, liczba 
odwiedzających muzea) 

 
2.3. Promocja oraz rozwój 
współpracy międzynarodowej 
powiatu, w tym 
transgranicznej z Białorusią 
 i Ukrain ą. 

� Liczba organizowanych imprez promocyjnych z udziałem 
powiatu  

� Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy 
międzynarodowej (w tym transgranicznej) 

 
3.1. Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości  
 

� Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców, 

� Ilość instytucji otoczenia biznesu działających w powiecie 
� Nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo 

 
3.2. Rozwój instytucji rynku 
pracy i aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu 

� Liczba agencji zatrudnienia 
� Udział wydatków powiatu na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu  
� Liczba osób, które uzyskały wsparcie na podjęcie działalności 

gospodarczej 
� Liczba osób korzystających z pośrednictwa pracy 
� Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego   

 
4.1. Podniesienie poziomu 
wykształcenia i wiedzy 
mieszkańców powiatu 
 

� Odsetek osób z wyŜszym i średnim wykształceniem w powiecie 
� Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 

3-5 lat 
� Ilość uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach  

i szkołach średnich przypadających na jeden komputer  
z dostępem do Internetu 

 
4.2. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu oraz 
przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej 

� Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia 
� Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych 

ogółem 
� Relatywny wskaźnik ubóstwa 
� Wydatki powiatu na pomoc społeczną  
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4.3. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego  
i jakości rządzenia w powiecie 

� Liczba popełnianych i wykrywanych przestępstw 
� Jakość obsługi w urzędzie (usługi elektroniczne, certyfikaty 

ISO, itd.) 
� Stopień realizacji dokumentów planistycznych 
� Udział środków zewnętrznych w inwestycjach powiatu ogółem  

 
 
Dane dotyczące zaproponowanych powyŜej wskaźników dostępne są w ramach 
oficjalnej statystyki i będą pozyskiwane z Banku Danych Regionalnych. Wskaźniki te  
w większości zostały wykorzystane w części diagnostycznej, przy opisie sytuacji 
społeczno-gospodarczej powiatu.  
 
6. Załącznik 1: Podsumowanie rezultatów procesu konsultacji społecznych  
 
Konsultacje społeczne były waŜnym etapem prac nad strategią. Ich głównym celem 
było zapoznanie władz i społeczności lokalnej z procesem aktualizacji strategii oraz 
zebranie opinii i uwag od mieszkańców na temat przyszłego rozwoju gminy.  
W trakcie konsultacji zorganizowano dwa spotkania robocze, w których łącznie 
wzięło udział ponad 200 osób. Głównymi uczestnikami spotkań byli przedstawiciele 
władz powiatu (Zarząd, radni, pracownicy administracji, samorządu powiatowego) 
oraz wybrani reprezentanci społeczności lokalnej (gminy, przedsiębiorcy, 
nauczyciele, itd.).  
 
W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną sytuacją 
społeczno-gospodarczą w powiecie oraz poznać główne instrumenty finansowania 
rozwoju samorządu gminnego i powiatowego w latach 2007-2013. Podczas spotkania 
uczestnicy zostali równieŜ poproszeni o wypełnienie ankiety identyfikującej główne 
potrzeby i szanse rozwoju powiatu. Ankieta składała się z pięciu pytań odnoszących 
się do takich zagadnień jak: 

� identyfikacja pięciu głównych problemów rozwojowych powiatu,  
� propozycja pięciu najwaŜniejszych inwestycji w powiecie,  
� wskazanie trzech najwaŜniejszych działań nieinwestycyjnych w powiecie, 
� podanie trzech najwaŜniejszych walorów powiatu (wyróŜniających go na tle 

innych), 
� zaproponowanie strategicznych kierunków rozwoju powiatu. 

 
 
Wyniki ankiet, opracowane w formie graficznej i zaprezentowane poniŜej, posłuŜyły 
jako jedno z waŜnych kryteriów przy wyborze strategicznych kierunków rozwoju 
powiatu. 
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Wykres 33. Problemy rozwojowe powiatu chełmskiego 

 
 
 
 
Wykres 34. Zapotrzebowanie na inwestycje powiatu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

94 

Wykres 35. Zapotrzebowanie na działania nieinwestycyjne samorządu 

 
 
 
 
 
Wykres 36. Główne walory powiatu 
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Wykres 37. Preferowane kierunki rozwoju powiatu 

 
 
 
Celem drugiego spotkania konsultacyjnego było zaprezentowanie wstępnej wersji 
strategii oraz określenie listy projektów inwestycyjnych, ujętych w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnych na lata 2008-2010. Zgłoszone w trakcie spotkania uwagi  
i opinie zostały w duŜym stopniu uwzględnione w końcowej wersji strategii. 
 
 
7. Załącznik 2: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2010  
 
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi integralną część systemu wdraŜania 
strategii powiatu. Zawiera wykaz najwaŜniejszych zadań inwestycyjnych powiatu, 
które będą realizowane w pierwszym okresie obowiązywania strategii, tj. w latach 
2008-2010. Zadania te wynikają z celów operacyjnych strategii i ich wdroŜenie 
przyczyni się do osiągnięcia określonych wskaźników przyjętych w systemie 
monitorowania strategii.  
 
Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się następującymi kryteriami: 

� wpływ realizacji danego zadania na cele strategii (głównie operacyjne), 
� efektywność ekonomiczna zadania (powiązana z wpływem danej inwestycji 

na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy), 
� wielkość projektu (powyŜej 50 tys. zł), 
� efekt ekologiczny (wyeliminowanie bądź ograniczenie zagroŜeń dla 

środowiska naturalnego), 
� wyniki badań ankietowych społeczności lokalnej, 
� zdolność powiatu do zapewnienia współfinansowania wybranych do 

realizacji zadań, 
� moŜliwość współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 
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Kierując się przyjętymi priorytetami strategii oraz biorąc pod uwagę zakres 
kompetencji samorządu powiatowego, zidentyfikowano moŜliwe typu projektów do 
realizacji w ramach WPI. PoniŜej zaprezentowano kategorie moŜliwych do realizacji 
projektów w ramach poszczególnych priorytetów strategii. 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe na obecnym etapie prac trudno przewidzieć poziom i zakres 
dofinansowania poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych, niniejszy wykaz 
zadań ma charakter wyłącznie indykatywny. Zakłada się, Ŝe zadania te będą 
dodatkowo zatwierdzane przez Radę Powiatu w trybie ustawy o finansach 
publicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2010/13 
 

Nazwa 

zadania 

Wartość 
kosztorysowa 

w  zł 

Planowana wielkość nakładów  
w poszczególnych latach (w  zł) 

Źródła finansowania (w zł) Źródła 
dotacji 

zewnętrzny
ch 

Beneficjent Uwagi 

2008 2009 2010 2011-2013 budŜet powiatu 
dotacje  

zewnętrzne 

Priorytet  1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki 

1 

Modernizacja ciągu dróg powiatowych  Nr 
1823L, 1839L, 1824L, 1868L, 1863L, 1840L, 
1838L, 1835L, 1828L, 1827L o łącznej 
długości  76,7 km 
I etap – Modernizacja ciągu dróg 
powiatowych Nr 1823L, 1824L Chełm- Ruda 
Huta- Ruda- Rudka o łącznej długości 20,6 
km  
II etap - Modernizacja drogi powiatowej  
Nr 1839L Chełm- Wojsławice na odc. 26 km 
III etap  - Modernizacja drogi  powiatowej 
Nr 1868L Wojsławice- Majdan- 5,9 km 
IV etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1863L Leśniowice- Alojzów- 3,5 km 
V etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1840L RoŜdŜałów- Krzywice- 2,6 km 
VI etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1838L Strupin DuŜy- Kolonia Pokrówka- 4,5 
km 
VII etap- Modernizacja drogi powiatowej nr 
1839L Wojsławice- Popławy- 3,8 km 
VIII etap-  Modernizacja drogi powiatowej 
nr 1835L Krzywice- dr. woj. Nr 843- 5,1 km 
IX etap- Modernizacja ciągu dróg Nr  1828L, 
1827L dr. krajowa Nr 12- Srebrzyszcze- 
Okszów- 4,7 km 

 
27 612 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 200 000 
 
 
 
1 400 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 25 012 000 6 903 000 20 709 000 EISP 
Powiat 

Chełmski 

dokumentacja 
przygotowana w ramach 
Programu Sąsiedztwa 

Polska- Białoruś- Ukraina 
INTERREG IIIA/TACIS 

CBC 2004-2006 

2 

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1853L 
Białopole – Siedliszcze na odc. 0+000- 
6+472 (6 472 m) 
 

1 000 000 600 000 400 000 0 0 250 000 750 000 RPO/EISP 
Powiat 

Chełmski 

 

 



 

 

 

 
 

3 
 
 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1843L, 1845L 
Kroczyn- Michałówka –Turka- dr. 
wojewódzka Nr 816  o łącznej długości 12,2 
km 
I etap - Modernizacja drogi powiatowej 
Nr 1843L Kroczyn - Michałówka na odc. 
9+762 - 17+032 (7270m) 
II etap - Modernizacja drogi powiatowej 
Nr 1845L Michałówka - Turka – droga 
wojewódzka Nr 816 (4930m) 

 
4 392 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 200 000 0 0 3 192 000 1 098 000 3 294 000 RPO/EISP 

4 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1852L, 1837L, 
1835L, 1863L o łącznej długości 50 761 m 
I etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1852L dr. wojewódzka Nr 844- Dryszczów- 
Holendry- Dubienka na odc. 0+000- 7+690 
(7 690 m) 
II etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1852L dr. wojewódzka Nr 844- Dryszczów- 
Holendry- Dubienka na odc. 7+690- 15+361 
(7 671 m) 
III etap- Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1837L Dryszczów- śmudź –Sielec o długości 
12,8 km 
IV etap- Modernizacja ciągu dróg Nr 1837L, 
1835L, 1863L Sielec- Kasiłan- Leśniowice- 
Maciejów o długości 22,6 km 

18 273 960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

800 000 
 
 
 
 

600 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

400 000 
 
 
 
 

600 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 15 873 960 4 568 490 13 705 470 RPO/EISP 

Powiat 
Chełmski 

- 

 

inwestycja realizowana 
wspólnie z Gminą śmudź, 

wymiana nawierzchni 
oraz barier 

bezpieczeństwa 

5 
Alternatywny objazd drogi wojewódzkiej 
Nr 844 - obwodnica śmudzi (4.35 km) 

 
1 566 000 

 
 

800 000 766 000 0 0 391 500 1 174 500 RPO 

6 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, Nr 
1821L, 1823L o łącznej długości 26,8 km 
I etap - Modernizacja drogi Nr 1821L Sawin-
Ruda i drogi Nr 1823L o łącznej długości 
11,7 km Ruda -Rudka 
II etap - Modernizacja drogi Nr 1717L 
o długości 15,1 km Karczunek - Sawin 

9 648 000 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 000 0 0 8 648 000 2 412 000 7 236 000 RPO 
WL/EISP - 

- 

7 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1828L, 1826L, 
1822L o długości 25 km dr. krajowa Nr 12- 
Karolinów- Gdola- śalin- ŚwierŜe- dr. woj. 
Nr 816 

9 000 000 
 
 
 

0 0 0 9 000 000 2 250 000 6 750 000 RPO/EISP 

- 



 

 

 

 

8 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1719L, Nr 
1807L o łącznej długości 15,0 km dr. 
krajowa Nr 12- Bezek- Mogielnica- 
Siedliszcze- Chojno Nowe 

5 400 000 700 000 0 0 4 700 000 1 350 000 4 050 000 RPO WL 

- 

9 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, 1814L, 
1811L o długości 24,8 km Stołpie –
Zyngierówka- Pawlów- Liszno- dr. 
krajowa Nr 12 

8 928 000 1 000 000 0 0 7 928 000 2 232 000 6 696 000 RPO WL 
- 

10 
Modernizacja ciągu dróg powiatowych Nr 
1834L, 3130L dr. wojewódzka Nr 843 – 
Niedziałowice- Rejowiec (12,3 km) 

4 428 000 750 000 0 0 3 678 000 1 107 000 3 321 000 RPO WL 

- 
- 

11 
Modernizacja ciągu dróg Nr 3153L i 3131L 
(6 km) Zawadówka - Wereszcze DuŜe – 
Leonów 

2 160 000 0 0 0 2 160 000 540 000 1 620 000 RPO WL 

12 

Modernizacja ciągu dróg Nr 1841L, 1842L, 
1843L Kumów Majoracki- dr. wojewódzka 
Nr 844- Kamień- Ignatów- dr. krajowa Nr 
12 o łącznej długości 15,5 km 

5 580 000 750 000 0 0 4 830 000 1 395 000 4 185 000 RPO WL 

13 
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1862L 
Alojzów-Leszczany (6,8 km) 

2 448 000 0 0 0 2 448 000 612 000 1 836 000 RPO WL 

14 
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1864L 
Wierzchowiny-Rakołupy-Drewniki-
Skierbieszów (7,4 km) 

2 664 000 0 0 0 2 664 000 666 000 1 998 000 RPO WL 

Powiat 
Chełmski 

- 

15 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1804L 
Wierzbica- Sawin o długości 9,0 km 
 

3 240 000 0 800 000 0 2 440 000 810 000 2 430 000 RPO WL  

16 
Modernizacja drogi powiatowej 1870L  
w Rejowcu Fabrycznym ul. Męczenników 
Unickich na odc. 1,5 km  

540 000 0 0 0 540 000 135 000 405 000 RPO WL  

17 
Budowa drogi powiatowej Nr 1807L 
Siedliszcze - Chojno Nowe na odc 885m 

928 000 200 000 500 000 0 228 000 232 000 696 000 RPO WL - 

18 Budowa drogi nr 1812L Ewopole –Kanie 1 530 000 0 0 0 1 530 000 382 500 1 147 500 RPO WL - 

19 
Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga 
wojewódzka Nr 838 

6 018 000 0 0 0 6 018 000 1 504 500 4 513 500 RPO WL - 



 

 

 

 
 

20 

Droga powiatowa Nr 1819L Krobonosz - 
Sawin 
I etap - Budowa drogi Nr 1819L  Krobonosz 
- Sawin na odc. 2082 m 
 
II etap – Modernizacja drogi Nr 1819L na 
odc. 1937 m 

3 866 320 

 
 
 

600 000 
 
 

0 

 
 
 

800 000 
 
 
0 

 
 
 

800 000 
 
 

0 

 
 
 

969 000 
 
 

697 320 

966 580  2 899 740 RPO WL - 

21 
Budowa drogi Nr 1807L  na odcinku 
Bezek- Julianów 

3 774 000 0 0 0 3 774 000 943 500 2 830 500 RPO WL - 

22 
Budowa drogi nr 1860L Turowiec- 
Maziarnia 

2 244 000 0 0 0 2 244 000 561 000 1 683 000 RPO WL - 

23 
Budowa drogi Nr 1807L na odcinku 
Wojciechów-Chojno Nowe Siedliszcze o 
długości 2.5 km 

2 550 000 0 0 0 2 550 000  637 500 1 912 500 RPO WL - 

- 24 
Budowa drogi powiatowej Wojciechów-
Chojno Nowe o długości  
1.62 km- II etap 

1 850 000 0 0 0 1 850 000 462 500 1 387 500 RPO WL 

- 25 
Budowa drogi powiatowej Nr 1835L 
Pokrówka-Krzywiczki-Leśniowice (3.1 km) 

3 100 000 0 0 0 3 100 000 775 000 2 325 000 RPO WL 

26 
Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, śmudź, Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 

Białopole, Ruda-Huta, Dorohusk, Dubienka w Powiecie Chełmskim 
 

SUMA (1) 132 740 280 11 600 000 4 266 000 800 000 116 074 280 33 185 070 99 555 210  

Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu  

1 
Promocja turystyczno-
kulturalna/gospodarcza powiatu 
chełmskiego 

495 000 165 000 165 000 165 000 0 74 250 420 750 RPO WL 

Powiat 
Chełmski 

- 
 

- 
 

2 Współpraca z zagranicą 300 000 100 000 100 000 100 000 0 45 000 255 000 RPO WL 

- 
 

3 Współpraca transgraniczna 198 000 66 000 66 000 66 000 0 29 700 168 300 EISP 

SUMA (2) 993 000 331 000 331 000 331 000 0 148 950 844 050   

Priorytet  3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu  

1 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Chełmie 

20 807 700 6 935 900 6 935 900 6 935 900 0 0 20 807 700 

EFS PO KL 
priorytet VI 
Poddziałani

e 6.1.3 

PUP w 
Chełmie 

Projekt adresowany jest 
do osób zarejestrowanych 

w PUP  w Chełmie. 

 



 

 

 

 

2 
Promocja przedsiębiorczości   
i samozatrudnienia 

995 000 0 595 000 400 000 0 149 250 845 750 

EFS PO KL 
Priorytet VI 
Działanie 

6.2 

Projekt adresowany jest 
do osób bezrobotnych 

zainteresowanych 
podjęciem własnej 

działalności gospodarczej 

 

3 
Wzmacnianie i rozwój publicznych słuŜb 
zatrudnienia 

1 360 000 0 680 000 680 000 0 204 000 1 156 000 

EFS PO KL 
Priorytet VI 
Działanie 

6.1.2. 

PUP  
w Chełmie 

Projekt skierowany jest do 
Pracowników 

Powiatowego Urzędu 
Pracy w Chemie 

 

SUMA (3) 23 162 700 6 935 900 8 210 900 8 015 900 0 353 250 22 809 450   

Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego  

1 
Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy 
Społecznej w Nowinach 

1 058 000 529 000 529 000 0 0 159 000 899 000 RPO WL 

Powiat 
Chełmski 

uwzględniono koszt audytu 
termoenergetycznego  

oraz studium wykonalności 

2 
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Dorohusku w celu 
utworzenia punktu hipoterapii 

150 000 0  15 000 135 000 0 22 500 127 500 RPO WL uwzględniono koszt 
dokumentacji i studium 



 

 

 

 
 

3 
Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk 
sportowych przy Zespole Szkół  
w Siedliszczu 

200 000 0 0 0 200 000 30 000 170 000 RPO WL 

Powiat 
Chełmski 

- 

4 
Modernizacja sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem i wyposaŜeniem przy Zespole 
Szkół w Siedliszczu 

718 700 359 350 359 350 0 0 107 800 610 900 RPO WL 

Realizacja 3 etapów 
inwestycji: I etap 

Wykonanie termorenowacji 
Sali gimnastycznej wraz  

z zapleczem, II etap 
przyłącze kanalizacyjne do 
sieci zewnętrznej, III etap 

Wykończenie Sali 
gimnastycznej wraz  

z zapleczem  
i wyposaŜeniem 

5 
Przebudowa budynku Liceum 
Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu 
Szkół w Dubience  

477 800 10 000 233 900 233 900 0 71 700 406 100 RPO WL Gmina 
Dubienka 

Przewidywany zakres 
prac: - remont sali 
gimnastycznej wraz z 
zapleczem i łącznikiem, 
dobudowa szatni oraz 
remont przyległych placów 
i przyłącza ciepłowniczego; 
- budowa boiska 
sportowego 
wielofunkcyjnego; - remont 
budynku dydaktycznego. 

Na podstawie umowy z 
dnia 30 sierpnia 2007 r. 
inwestycja wspólna z 

gminą Dubienka, 
realizowana przez Gminę 

Dubienka jako Lidera 
przedsięwzięcia. 



 

 

 

 

6 
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego  
z modernizacją budynku gospodarczego 
przy Domu Dziecka w Siedliszczu 

500 000 0 250 000 250 000 0 75 000 425 000 RPO WL 

Powiat 
Chełmski 

 

7 
E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych 
usług publicznych w powiecie chełmskim 

10 308 114 625 000 9 683 114 0 0 1 546 217,1 8 761 896,9 RPO WL 

Projekt dotyczący 
informatyzacji Starostwa 
Powiatowego w Chełmie, 

jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz gmin 

SUMA (4) 13 412 614 1 523 350 11 070 364 618 900 200 000 2 012 217,1 11 400 396,9 
 

SUMA (1+2+3+4) 170 308 594 20 390 250 23 878 264 9 765 800 116 274 280 35 699 487,1 134 609 106,9 
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