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CZĘŚĆ I.  
OPIS POWSTAWANIA PROJEKTU 
STRATEGII 

 

Rada Gminy Siennica Różana podjęła Uchwałę nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Siennica 

Różana w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

na lata 2022 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określiła szczegółowego trybu 

harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Zespół ds. 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana , który został powołany Zarządzeniem 

Wójta Gminy Siennica Różana, a jego koordynatorem został Pan Dariusz Turzyniecki 

Sekretarz Gminy Siennica Różana. Zespół wraz z ekspertem zewnętrznym, przygotowali 

metodologią partycypacyjno-ekspercką: „Strategię Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 

2022-2027  

z perspektywą do roku 2030”. 

Prace diagnostyczne „Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 -2027  

z perspektywą do roku 2030” rozpoczęły się w 2020 roku i obejmowały: ankiety, wywiady, 

analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykorzystano również dane 

dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada 

Gmina. Etap diagnostyczne oraz etap dyrektywny były podporządkowane regulacją 

związanym z czasem pandemii Covid-19, a następnie zmianie podstawy prawnej w 2020 

roku tj. ustawy z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1057), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 

713 z późn. zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.).  

Strategia powstała według zasad nowego, zrównoważonego modelu rozwoju, który uwzględnia 

kierunki i cele dokumentów takich jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Krajowa 

Polityka Obszarów Wiejskich oraz Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 

2030, Polityka Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz „Diagnoza prospektywna 

województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego” (2019).  
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Niniejsza Strategia uwzględnia kierunki rozwoju Gminy Siennica Różana określone w Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030 oraz planach rozwoju dla: 

 OSI Żywicielski,  

 MOF Krasnystaw, 

 inicjatywę Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego, 

 LGD Krasnystaw Plus. 

Analiza SWOT Gminy Siennica Różana została wykonana podczas konsultacji publicznych 

(warsztatów i wywiadów) oraz pogłębiona przez analizę ankiet przygotowanych przez autora 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana (badanie przeprowadzono w terminie 9 marca –  

15 kwietnia 2020 r.). 

W opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022-2027 z perspektywą do 

roku 2030 uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołał w Polsce, 

Europie i na Świecie stan pandemii w 2020-2022 roku oraz wojny na Ukrainie, która jest 

spowodowana inwazją Rosji (od 24.02.2022 r.).  

Narastająca niepewność spowodowała konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do 

zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. 

Niepewność w 2022 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości 

rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią i wojną w zglobalizowanej gospodarce w tym 

również,  

w niewielkich pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak 

zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich 

latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do 

zarządzania, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się 

warunków.1  Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu  

i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie 

mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.  

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania 

zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego 

otoczenia rynkowego wraz z pandemią i wojną na Ukrainie w 2022 roku minął na wiele lat. Co nie 

oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, 

ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje 

stan niepewności. Należy spodziewać się buntu zasobów ludzkich, które pozbawione będą 

komfortu stabilizacji. 

  

 

 

                                                 
1 Jak COVID-19 zmieni Polskę. Prognoza liderów polskich środowisk branżowych i społecznych? Tekst powstał dla Leadership Academy for 

Poland – apolitycznej i bezstronnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz rozwoju dobrego przywództwa w Polsce  

i na świecie. https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych- 

i-spolecznych 
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W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Siennica Różana  
w latach 2022-2027 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030, 

wyzwaniem będzie szybkość działania i skala współpracy  
w zróżnicowanym gronie interesariuszy.  

Takie podejście nakazuje zmienność otoczenia i warunków działania. 

 

Czynnikiem niekwestionowanym w rozwoju Gminy Siennicy Różanej pozostaje nadal inwestowanie 

w infrastrukturę, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Poprawiając stan infrastruktury 

technicznej, możliwe będzie bardziej efektywne prowadzenie działalności gospodarczej 

(szczególnie drogi o odpowiedniej nośności). Z kolei inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

turystyczną spowodują również wzrost zatrudnienia. W rezultacie zwiększy się dobrobyt społeczny 

poprzez pośredni wpływ na systematyczne polepszenie komfortu życia mieszkańców. Poprawią 

się również nastroje i morale społeczeństwa, tworząc w ten sposób dogodny klimat zachęcający 

do inwestowania w gminie.  

Fundusze strukturalne są nadal czynnikiem mobilizującym władze samorządowe do rozwijania 

procesu planowania i poprawiania efektywności wykorzystania posiadanych środków. Ponadto 

sprzyjają kompleksowemu rozwiązywaniu najważniejszych problemów gospodarczych obszarów 

wiejskich, szczególnie w gminach najbiedniejszych. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, 

zależy od ilości i jakości oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, umiejętności 

kształtowania optymalnych warunków życia mieszkańców, jakości usług instytucji otoczenia 

biznesu, organizacji systemu bezpieczeństwa społecznego oraz umiejętności wykorzystania 

lokalnych zasobów.  

Rozwój Gminy Siennica Różana będzie bazował przede wszystkim na endogenicznych czynnikach, 

do których należą szeroko rozumiane lokalne zasoby, mieszkańcy, struktura samorządu 

terytorialnego oraz lokalne organizacje i podmioty gospodarcze.  

Podstawowym zadaniem władz Gminy do 2030 roku będzie dążenie  
do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego zharmonizowanego ze środowiskiem przyrodniczym,  
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb współczesnych 

i przyszłych pokoleń. 

Oznacza to konieczność uwzględnienia w strategii wyznaczającej cele i kierunki rozwoju gminy 

kilku podstawowych składników: 

 ekonomicznego (konieczność rozwoju gospodarczego gwarantującego mieszkańcom 

wzrost dobrobytu); 

 społecznego (konieczność zaspokajania potrzeb mieszkańców celem zapewnienia 

równych szans rozwoju);  

 środowiskowego (konieczność racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych);  

 przestrzennego (konieczność zapewniania ładu przestrzennego); 
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 instytucjonalnego (konieczność koordynacji działań związanych z planowaniem rozwoju 

przez działające na terenie gminy instytucje i organizacje).2 

 

Do czynników determinujących rozwój gminy należą: infrastruktura techniczna (dostęp 

mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych do sieci transportowej, wodno-kanalizacyjnej, 

energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej oraz urządzeń ochrony 

środowiska – czynniki twarde) oraz kapitał ludzki (zasoby wykwalifikowanej i wykształconej siły 

roboczej  

z dostępem do oferty edukacyjnej, innowacyjność i kapitał społeczny tworzący warunki do 

budowania gospodarki opartej na wiedzy, baza kulturalna i sportowo-rekreacyjna, wysoka jakość 

usług edukacyjnych – czynniki miękkie), a także czynniki finansowe (środki finansowe samorządu, 

przedsiębiorstw, środki UE, które mogą być przeznaczone na inwestycje powiększające kapitał 

materialny gminy oraz środki przeznaczane przez mieszkańców na konsumpcję zwiększającą 

popyt wewnętrzny).  

Niemniej istotne będą czynniki zewnętrzne tj. inwestycje zagraniczne, eksport/import, współpraca 

międzynarodowa, migracje, sytuacja ekonomiczna i polityczna w Europie i na świecie.3 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030 stanowi 

bazę wyjściową dla działań gminy, realizowanych programów i przedsięwzięć, polityki 

przestrzennej, a także formułowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Strategia będzie 

podstawą do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł 

finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna 

opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie 

strategicznym.  

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy tworzy platformę 
współdziałania zainteresowanych podmiotów (mieszkańców, organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy).4 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030 jest 

podstawowym dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. Wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze  

z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania władz gminy. 

Strategia nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2022 – 2027  

z perspektywą 2030 w celu realizacji misji i wizji gminy. Horyzont czasowy strategii pokrywa się  

z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030. 

                                                 
2 Małgorzata Mańka-Szulik, Samorząd Terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 

2015, Seria: Organizacja I Zarządzanie z. 79 Nr kol. 1930. 
3 Elżbieta Berkowska, Hanna Rasz, Dorota Stankiewicz, Infrastruktura techniczna wsi, Studia BAS, Nr 4(24) 2010, www.bas.sejm.gov.pl 
4 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030 zespala 

wszystkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-

gospodarczych gminy. Jej zadaniem jest odważne i zarazem realistyczne zaprogramowanie 

rozwoju i modernizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania 

obecności Polski w UE, a także wszystkich zasobów i atutów, które gmina posiada, na rzecz 

rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia.  

Strategia stanowi również podstawę do efektywnego wykorzystania, na realizację celów 

społeczno-gospodarczych środków rozwojowych, zarówno lokalnych, jak i krajowych oraz środków 

Unii Europejskiej, a zarazem podstawę do ich pomnażania przez szybszy i efektywniejszy wzrost 

gospodarczy.  
 

 

Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunki działań,  
które umożliwią skuteczne rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów  

oraz wzmacnianie zidentyfikowanych potencjałów  
Gminy Siennica Różana. 
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CZĘŚĆ II.  
OPIS KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH PROJEKTU 
STRATEGII 
 

 

1. W dniu 6 czerwca 2022r. odbyła się prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030 w ramach konsultacji społecznych zarządzonych przez 

Wójta Gminy Siennica Różana, w Urzędzie Gminy Siennica Różana. Podczas konsultacji obecni byli : 

a. Przedstawiciele Władz gminy, Radni, Sołtysi, 

b. Mieszkańcy, 

c. Dyrektorzy Szkół, 

d. Przedsiębiorcy, 

e. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

f. Rolnicy. 

Po prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027  

z perspektywą 2030, który wykonała ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka odbyła się 

dyskusja wokół projektu. Podczas dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących korekty 

lub nowych zapisów w projekcie. 

 

2. Od dnia 6 czerwca 2022r. do dnia 11 lipca 2022r. przez 35 dni trwały konsultacje publiczne, podczas 

których uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027  

z perspektywą 2030 umieszczonym na stronie internetowej Gminy Siennica Różana lub zapoznając 

się z wydrukiem projektu w Urzędzie Gminy Siennica Różana. Uwagi można było  zgłaszać na 

załączonym do projektu formularzu umieszczonym razem z projektem strategii na  stronnie www 

oraz w Urzędzie Gminy Siennica Różana.  

 

Do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027  

z perspektywą 2030 byli zachęcani i informowani o takiej możliwości podczas okolicznościowych 

zebrań, spotkań: 

 Radni, Sołtysi, 

 Mieszkańcy 

 Przedsiębiorcy 

 Organizacje pozarządowe 
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 Pozostali Interesariusze. 

Uwagi można było przesyłać drogą emailową lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 

Siennica Różana. 

 

 

 

 

3. W trakcie konsultacji społecznych złożono 1 uwagę do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030. Uwagę zgłosiła Szkoła Podstawowa w Siennicy 

Różana. Uwaga dotyczyła budowy nowej, pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole. 

 

Uwagę rozpatrzono pozytywnie i wniesiono uzupełnienie do projektu Strategii. 

CEL OPERACYJNY 2. Wielofunkcyjny rozwój poprzez stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Kierunek działań/interwencji gminy: 2.3. Wzrost jakości życia i tożsamości mieszkańców gminy oraz 

zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru 

gminy. 

Dopisano działanie: 2.3.19. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Siennicy Różanej oraz dopisano w CZĘŚĆ X. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ I ICH REZULTATÓW, wskaźnik 

nr. 51. Liczba nowych obiektów sportowych typu pełnowymiarowe hale sportowe/ Budowa trendu 

wzrostu/ Utrzymanie trendu wzrostu/ ilość: szt. obiektów. 

4. W dniach 14.07.2022 r. – 21.07.2022 r. konsultowano projekt Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030 z sąsiadującymi gminami.  

 

5. Po upływie konsultacji społecznych został sporządzany Raport z konsultacji społecznych. W trakcie 

trwających konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do projektu Strategii.  

 

6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą 2030. 
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CZĘŚĆ III.  
HARMONOGRAM OPRACOWANIA 
PROJEKTU  
Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 - 
2027 z perspektywą do roku 2030. 

 
LP. ZADANIE RAMOWY 

TERMIN  

 

1. 

Opracowanie diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej oraz wniosków  

z diagnozy na potrzeby Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 - 2027 z perspektywą  

do roku 2030 

Do 3 miesięcy od 

podjęcia uchwały 

 

2. 

Wypracowanie założeń programowych 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana na lata 2022 - 2027 z 

perspektywą do roku 2030 

Do 5 miesięcy od 

podjęcia uchwały 

 

3. 

Wypracowanie założeń funkcjonalno-

przestrzennych oraz wypracowanie 

założeń wdrożeniowych Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 - 2027 z perspektywą do 

roku 2030 

Do 6 miesięcy od 

podjęcia uchwały 

 

4. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica Różana na lata 2022 - Do 6 miesięcy od 



 
1

0

2027 z perspektywą do roku 2030, 

zgodnego z przepisami, standardem i 

spójnego z wytycznymi dokumentów 

nadrzędnych. 

podjęcia uchwały 

 

5. 

Ogłoszenie konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana na lata 2022 - 2027  

z perspektywą do roku 2030 

Do 2 tygodni od 

opracowania 

projektu Strategii 

Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 

na lata 2022 - 

2027 z 

perspektywą do 

roku 2030 

6. 

Przeprowadzenie konsultacji. Termin nie krótszy 

niż 35 dni od dnia 

ogłoszenia na 

stronie 

internetowej 

informacji o 

konsultacjach 

7. 

Przygotowanie sprawozdania z 

przebiegu i wyników konsultacji oraz 

jego publikacja. 

W terminie 30 dni 

od upływu terminu 

zgłaszania uwag 

w ramach 

konsultacji 

8. 

Przekazanie projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica Różana na lata 2022 - 

2027 z perspektywą do roku 2030 do 

zarządu województwa, właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i  

sąsiednich gmin w celu wydania opinii. 

Do 2 tygodni od 

opracowania 

projektu Strategii 

Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 

na lata 2022 - 

2027  

z perspektywą do 

roku 2030 

9. 

Zaopiniowanie projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 - 2027 z perspektywą do 

roku 2030 przez zarząd województwa i 

dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W terminie 30 dni 

od dnia 

otrzymania 

projektu Strategii 

Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 

na lata 2022 - 

2027 z 

perspektywą do 

roku 2030 

10. 

Przygotowanie projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 - 2027 z perspektywą do 

roku 2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających  

z przeprowadzonych konsultacji i 

Do 3 tygodni od 

opublikowania 

sprawozdania z 

konsultacji 

i  uzyskania opinii 

zarządu 
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opiniowania. województwa 

(licząc od 

momentu 

zakończenia 

ostatniego z tych 

dwóch). 

11. 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji 

trafności, przewidywanej skuteczności i 

efektywności realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 – 2027 

 z perspektywą do roku 2030 

Do 1 miesiąca od 

zakończenia prac 

nad projektem 

Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica 

Różana na lata 

2022 - 2027 z 

perspektywą do 

roku 2030 po 

ewentualnych 

zmianach 

wynikających z 

przeprowadzonych 

konsultacji i 

opiniowania. 

12. 

Przygotowanie projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na 

lata 2022 - 2027 z perspektywą do 

roku 2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających 

 z przeprowadzonej uprzedniej 

ewaluacji. 

Do 2 tygodni od 

zakończenia prac 

związanych z 

uprzednią 

ewaluacją 

13. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku  

o wydanie opinii w trybie przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do 

regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska oraz państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego 

(a w przypadku obszarów morskich 

również do właściwego dyrektora 

urzędu morskiego) w sprawie 

konieczności lub braku konieczności 

sporządzenia prognozy oddziaływania 

na środowisko. 

Do 3 tygodni od 

opracowania 

projektu Strategii 

Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 

na lata 2022 - 

2027 z 

perspektywą do 

roku 2030 po 

uwzględnieniu 

ewentualnych 

zmian 

wynikających z 

przeprowadzonej 

uprzedniej 

ewaluacji. 

14. 

W przypadku uzyskania 

udokumentowanej zgody na 

odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica Różana na lata 2022 - 

2027 z perspektywą do roku 2030, 

odstępuje się od czynności 

Decyzja w 

terminie 30 dni 

od dnia 

otrzymania przez 

właściwe 

instytucje wniosku 

o uzgodnienie. 

Ewentualnie 
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wynikających z ustawy i nie sporządza 

się prognozy oddziaływania na 

środowisko. 

dodatkowy czas 

wynikający z 

dodatkowych 

wyjaśnień. 

15. 

W przypadku uzgodnienia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz jej 

zakresu, sporządza się prognozę 

oddziaływania na środowisko projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana na lata 2022 - 2027 z 

perspektywą do roku 2030, 

zawierającą informacje, o których 

mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

Do 1 miesiąca od 

otrzymania decyzji 

od właściwych 

instytucji. 

Ewentualnie 

dodatkowy czas 

wynikający z 

dodatkowych 

uzgodnień. 

16. 

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy 

Siennica Różana na lata 2022 - 2027 z 

perspektywą do roku 2030 przez Radę 

Gminy Siennica Różana w drodze 

uchwały. 

Do 13 miesięcy 

od momentu 

podjęcia uchwały. 

Termin nie 

uwzględnia 

przypadków 

przekroczenia 

terminów w 

ramach procedur 

niezależnych od 

gminy 
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CZĘŚĆ IV.  
ANKIETA DIAGNOSTYCZNA 
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ANKIETA – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju  

Gminy Siennica Różana 

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Diagnozy Gminy 

Siennica Różana. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów 

priorytetowych na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali  

z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju  

i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. 

Wypełnioną ankietę prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana lub przesłać pod 

adresem  

e-mail gminy………. do dnia ……… 

 
1. Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi 
(symbolem „x”): 

 

JAKOŚĆ, WARUNKI ŻYCIA / OCENA 

B
A
R
D
Z
O
 
D
O
B
R
E 

D
O
B
R
E 

Ś
R
E
D
N
I
E 

Z
Ł
E 

 

B
A
R
D
Z
O
 
Z
Ł
E 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości      

dostęp do instytucji, placówek 
usługowych 

     

dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, 
ciekawego spędzenia czasu 

     

dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki      

poziom oferty i wydarzeń kulturalnych      

stan środowiska naturalnego      

walory krajobrazowe      

zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych (w tym: place, skwery, parki) 

     

stan i jakość dróg       
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dostęp do infrastruktury komunalnej 
(wodociągi) 

     

dostęp do infrastruktury komunalnej 
(kanalizacja) 

     

dostępność transportu publicznego      

bezpieczeństwo publiczne      

poziom wykształcenia mieszkańców      

rynek pracy (możliwość zatrudnienia się, 
oferty pracy na terenie gminy) 

     

dostępność i jakość opieki społecznej       

dostępność i jakość opieki zdrowotnej      

dostępność i jakość edukacji 
przedszkolnej 

     

dostępność i jakość szkolnictwa na 
poziomie podstawowym   

     

dostępność i jakość szkolnictwa na 
poziomie średnim 

     

atrakcje turystyczne      

dostępność do bazy gastronomicznej       

dostępność do bazy noclegowej      

dostęp do internetu      

dostęp do usług publicznych 
świadczonych przez internet 

     

dostępność terenów przeznaczonych pod 
inwestycje 

     

aktywność środowisk lokalnych      

rozwój rolnictwa i branży rolno-
spożywczej 

     

atrakcyjność gminy dla turystów      

jakość rządzenia oraz funkcjonowanie 
administracji publicznej w gminie 
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rozwój innowacji w przedsiębiorstwach       

oferta mieszkaniowa (budownictwo jedno 
i wielorodzinne) 

     

pomoc w eksportowaniu towarów i usług      

współpraca biznesu oraz  rolników z 
uczelniami, centrami transferu wiedzy 

     

 

 

2. Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie Gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi 
(symbolem „x”): 

WYSZCZEG
ÓLNIENIE 

WYS
OKIE 
ZAGR
OŻEN

IE 
PROB
LEME

M 

ŚRED
NIE 

ZAGR
OŻEN

IE 
PROB
LEME

M 

NISKI
E 

ZAGR
OŻEN

IE 
PROB
LEME

M 

BRA
K 

PRO
BLE
MU 

Przestępczość     

Przestępczość 

młodocianych 

    

Bezrobocie     

Bieda     

Przemoc  

w rodzinie 

    

Alkoholizm     

Narkomania     

Wzrost liczby osób 

starszych 

    

Wzrost liczby osób 

niepełnospraw-

nych i chorych 

    

Brak 

wykwalifikowa-

nych pracowników 

    

Brak atrakcyjnych     
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miejsc pracy 

Wyludnianie się 

gminy 

    

Inne, jakie?                

 

3. Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy  
w latach 2021-2030 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju: 

PRIORYTETY  

PROSZĘ O ZAZNACZEIE 

MAKSYMALNIE 6 
ODPOWIEDZI (SYMBOLEM 
„X”) 

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)  

sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej  

sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży atrakcji turystycznych  

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji  

budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki  

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej  

rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen   

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki)  

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych   

rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)  

rozwój transportu publicznego  

dostęp do nowych mieszkań (budownictwo mieszkaniowe)  

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, 

skwerów, miejsc spotkań) 

 

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (opieka, 

rehabilitacja) 

 

zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i 
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patologii  

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej  

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół   

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza  

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)  

rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)  

wspieranie działań  i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych  

wspieranie innowacji, rozwój eksportu   

sprawny urząd i samorząd gminny  

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu 

przetwórczego 

 

inne  (jakie?)  

 

 
4. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być priorytetowo realizowane na 
terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i lokalizację. Przykład prawidłowo 
wypełnionej tablicy: Nazwa zadania: Przebudowa  drogi Zakres realizowanego zadania: nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa; 
Lokalizacja: ……… 

NAZWA ZADANIA ZAKRES ZADANIA/ LOKALIZACJA 

  

  

  

 

5. Proszę wymienić 3 obiekty (m.in. budynki,) / obszary, na terenie gminy, które Pani/Pana zdaniem w pierwszej 
kolejności wymagają rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, nadania nowych funkcji) lub zaprojektowania i 
wybudowania. 

NAZWA OBIEKTU LUB OBSZARU / 
TERENU 

LOKALIZACJA  
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6. Kluczowe elementy,  z których Gmina może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3), a nad które są jej słabymi 
stronami. 

ATUTY – z tego Gmina może być dumna. SŁABE STRONY – nad tym trzeba w 
Gminie popracować, zmienić. 

  

 

7. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy  – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi (symbolem „x”): 

 

DZIAŁANIE / OCENA 

B
A
R
D
Z
O
 
W
Y
S
O
K
A 

W
Y
S
O
K
A 

Ś
R
E
D
N
I
A
/
 
P
R
Z
E
C
I
Ę
T
N
A 

N
I
S
K
A 

B
A
R
D
Z
O
 
N
I
S
K
A 

Atrakcyjna jako miejsce 
zamieszkania 

     

Atrakcyjna jako miejsce do 
pracy 

     

Atrakcyjna jako miejsce do 
wypoczynku 

     

Atrakcyjniejsza niż 
sąsiednie gminy 

     

Położona w atrakcyjnym 
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miejscu regionu 

To gmina, w której można 
czuć się bezpiecznie 

     

To gmina, z którą jestem 
silnie związany/a 

     

 

8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę w roku 2030? 

  z gminą atrakcyjną dla turystów                        

 z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakości usług  społecznych, 

 z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 

   z gminą ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

   z czymś innym: (czym?):……… ……………………………………………………… 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety. 

 

 


