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I. Informacje wprowadzające do Strategii Rozwoju Gminy 
Garbów 

 

AA..  MMeettooddyykkaa  pprraacc  

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Garbów na lata 2009-2015 prowadzono 

w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z lipca 2007 roku. 

Dokument uwzględnia wszystkie elementy konieczne do wytyczenia kierunków 

rozwoju gminy oraz jest zgodny z dokumentami strategicznymi wyŜszego rzędu 

(strategiami rozwoju kraju i województwa). W dokumencie znalazła się takŜe analiza 

aktualnej sytuacji Gminy wraz z omówieniem jej szans i zagroŜeń (analiza SWOT). 

Wnioski płynące z analizy sytuacji Gminy oraz rezultaty konsultacji społecznych zna-

lazły swój wyraz w sformułowanej wizji i misji gminy oraz w opisanych celach strate-

gicznych i operacyjnych. 

KKoonnssuullttaaccjjee  SSppoołłeecczznnee  

Głównym załoŜeniem metodycznym budowania strategii rozwoju było przeprowadze-

nie konsultacji społecznych odbywających się w dwóch grupach roboczych, które do-

brane według klucza problemowego podjęły właściwą dla siebie problematykę. 

Grupa robocza I 

Podejmowała zagadnienia związane z: 

� Transportem zbiorowym; 

� Drogami publicznymi; 

� Budownictwem; 

� Gospodarką nieruchomościami; 

� Dostępnością wsi; 

� Rolnictwem; 

� Utrzymaniem gminnych obiektów uŜyteczności publicznej; 

� Rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw; 

� Gospodarką wodną; 
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� Turystyką (agroturystyką). 

Grupa robocza II 

Podejmowała zagadnienia związane z: 

� Ochroną zdrowia; 

� Pomocą społeczną; 

� Wspieraniem osób niepełnosprawnych; 

� Jakością Ŝycia mieszkańców; 

� Ochroną dóbr kultury; 

� Ochroną środowiska; 

� Szkolnictwem i edukacją; 

� Promocją przedsiębiorczości; 

� Informatyzacją; 

� Porządkiem publicznym; 

� Bezpieczeństwem; 

� Bezrobociem; 

� Kulturą; 

� Współpracą ponadlokalną. 

BB..  ZZggooddnnoośśćć  zz  ddookkuummeennttaammii  ssttrraatteeggiicczznnyymmii  wwyyŜŜsszzeeggoo  rrzzęędduu  

11..  ZZggooddnnoośśćć  zzee  SSttrraatteeggiiąą  RRoozzwwoojjuu  KKrraajjuu  

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

Dokument ten stanowi odniesienie dla innych strategii i programów rządowych – 

równieŜ dla dokumentów strategicznych opracowywanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Według zapisów Strategii głównym celem dla rozwoju Polski jest pod-

niesienie poziomu i jakości Ŝycia. UmoŜliwić go ma długookresowa polityka państwa 

pozwalająca na szybki i trwały rozwój gospodarczy, uwzględniający najwaŜniejsze 

problemy Ŝycia społeczno-gospodarczego. Ukierunkowanie strategiczne polityki roz-

woju Gminy Garbów zgodne jest z poniŜszymi zapisami Strategii Rozwoju Kraju: 

Na poziomie głównego celu Strategii Rozwoju Kraju: 

� podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski. 

Na poziomie Priorytetów Rozwoju Kraju:  
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� wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

� poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

� wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

� budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

� rozwój obszarów wiejskich, 

� rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

22..  ZZggooddnnoośśćć  zzee  SSttrraatteeggiiąą  RRoozzwwoojjuu  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  LLuubbeellsskkiieeggoo  nnaa  llaattaa  

22000066--22002200  

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego jest dokumentem strategicznym, w któ-

rym wyznaczone zostały cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego woje-

wództwa. Strategia ta stanowi odniesienie dla dokumentów strategicznych opraco-

wywanych przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w obszarze ad-

ministracyjnym województwa. Podstawowym celem strategii jest podniesienie trwa-

łego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego 

połoŜenia regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. 

Ukierunkowanie strategiczne polityki rozwoju Gminy Garbów zgodne jest z poniŜszy-

mi zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego: 

Na poziomie misji rozwoju: 

� tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju gospodarki, 

� wszechstronna poprawa warunków Ŝycia człowieka, 

� wzrost poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, 

� rozwój gospodarczy zrównowaŜony ekologicznie, 

� ochrona i pomnaŜanie wartości dziedzictwa kulturowego, 

� stała poprawa ładu przestrzennego. 

Na poziomie celów wiodących: 

� wzrost konkurencyjności rynkowej na arenie krajowej i międzynarodowej, 

� poprawa dochodowości gospodarstw rolniczych przez optymalne wykorzysta-

nie istniejącego potencjału produkcyjnego, 

� poprawa dochodów mieszkańców wsi przez rozwój działalności pozarolniczej 

oraz wykorzystywanie potencjału produkcyjnego na obszarach wiejskich, 
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� poprawa jakości Ŝycia mieszkańców wsi w warunkach wielostronnego równo-

waŜenia procesów rozwojowych, 

� kształtowanie nowoczesnego rynku pracy jako jednego z najwaŜniejszych źró-

deł równowaŜenia rozwoju społeczno-gospodarczego, 

� optymalizacja systemu opieki zdrowotnej, w tym bazy materialnej i kadrowej 

oraz systemu organizacyjnego słuŜby zdrowia pod względem jakości obsługi 

mieszkańców regionu, 

� zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych warunków równo-

prawnego, samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w Ŝyciu zawodo-

wym i społecznym, 

� tworzenie nowoczesnej i róŜnorodnej bazy sportowej oraz warunków ekono-

miczno-organizacyjnych rozwoju systemu szkolenia młodzieŜy uzdolnionej 

sportowo, 

� ukształtowanie wizerunku Lubelszczyzny jako obszaru atrakcyjnego turystycz-

nie, 

� rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej w warunkach ochrony walorów przy-

rodniczych i krajobrazowych, 

� integrowanie działań kreujących wizerunek turystyczny regionu lubelskiego 

w kraju i zagranicą, 

� kształtowanie toŜsamości mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie wła-

snej historii, tradycji i kultury ludowej, 

� rozwój dóbr kultury i aktywności kulturalnej w regionie, 

� tworzenie warunków powszechnej dostępności dóbr kultury, niezaleŜnie od 

środowiska społecznego i miejsca zamieszkania, 

� utrzymanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego poprzez konse-

kwentną realizację ekologicznie zrównowaŜonego rozwoju, 

� poprawa jakości zagospodarowania regionu, prowadząca do podnoszenia jego 

atrakcyjności rozwojowej i jakości warunków Ŝycia, 

� wspomaganie wzrostu atrakcyjności województwa jako obszaru zamieszkania, 

rozwoju rozmaitych form Ŝycia społecznego i efektywnej ekonomicznie oraz 

korzystnej społecznie działalności gospodarczej. 
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II. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Garbów 
 

AA..  PPooddssttaawwoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  oo  GGmmiinniiee  GGaarrbbóóww  

11..  PPoołłooŜŜeenniiee  

Gmina Garbów leŜy w północno-zachodniej części WyŜyny Lubelskiej. Sąsiaduje 

z dwiema gminami powiatu lubelskiego (Jastków i Niemce), dwiema powiatu puław-

skiego (Markuszów i Nałęczów) oraz dwiema powiatu lubartowskiego (Abramów i 

Kamionka). Gmina Garbów jest połoŜona wzdłuŜ trasy międzynarodowej E-372 (War-

szawa – Lublin – Lwów). 

Rysunek 1: Umiejscowienie Gminy Garbów na mapie Polski i powiatu lubelskiego 

 

Źródło: www.garbow.pl; www.powiat.lublin.pl/portal/news.php 

Miejscowość Garbów jest połoŜona nad rzeką Kurówką, prawobrzeŜnym dopływem 

Wisły, w odległości 20 km na północny-zachód od Lublina oraz około 30 km na połu-

dniowy-wschód od Puław i jest zamieszkała przez ok. 2 000 osób. 
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Rysunek 2: Mapa Gminy Garbów 

 

Źródło: www.garbow.pl 

Gmina liczy niemal 9 000 mieszkańców (dane z 2007 r.) i zajmuje obszar 10 254 ha, 

co stanowi 0,4% powierzchni województwa lubelskiego i 6,1% powierzchni powiatu 

lubelskiego. W skład Gminy wchodzi 13 miejscowości (15 sołectw): Bogucin, Borków, 

Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice Kolonia, Piotrowice 

Wielkie, Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody. Jest to gmina o charakterze 

rolniczo-usługowym. 

Rysunek 3: Fotografia satelitarna Gminy Garbów 

 
Źródło: www.garbow.pl 
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22..  ZZaassoobbyy  nnaattuurraallnnee  GGmmiinnyy  

Charakterystyczne dla krajobrazu WyŜyny Lubelskiej wzniesienia i pagórki tworzące 

w tej okolicy liczne „garby” dały początek nazwie miejscowości Garbów. Przez Gminę 

przepływają rzeki: Kurówka, Bielikowa i Syroczanka. Na terenie Gminy przewaŜają 

gleby pszenne i pszenno-Ŝytnie. Zasadniczym materiałem glebotwórczym są lessy. 

Znaczna większość obszaru gminy Garbów połoŜona jest na będącym częścią WyŜyny 

Lubelskiej PłaskowyŜu Nałęczowskim. Jest to obszar dość silnie urzeźbiony (w efekcie 

wielowiekowej erozji wodnej oraz znacznego wylesienia), o dobrych glebach. Północ-

na część terytorium Gminy leŜy natomiast na bardziej płaskiej Wysoczyźnie Lubar-

towskiej, będącej mezoregionem fizyczno-geograficznym w ramach Niziny Południo-

wopodlaskiej. NajwyŜszym punktem jest kulminacja na południe od Piotrowic Wiel-

kich (228,9 m n.p.m.), najniŜej połoŜone jest natomiast jezioro DuŜy Ług w północ-

no-zachodnim krańcu Gminy (153,6 m n.p.m.). Południowa, wyŜynna część gminy 

leŜy na wysokościach 180 - 220 m n.p.m., północna, nizinna – na wysokościach 155 - 

200 m n.p.m. 

WzdłuŜ rzeki Kurówki połoŜony jest duŜy kompleks stawów rybnych. Pochodzą one 

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

na stawach, a takŜe na podmokłych terenach wokół nich, Ŝyje około 50 gatunków 

ptaków. Spotkać tu moŜna: łabędzie, rybitwy, czaple oraz cztery spośród pięciu ist-

niejących gatunków perkozów. W stawach występuje chroniony gatunek ssaka – wy-

dra. 

Łączna powierzchnia lasów w Gminie wynosi 1 194 ha (czyli 11,7% ogólnej po-

wierzchni), co wynika z dominujących w Gminie dobrych gleb. Większe zwarte kom-

pleksy leśne znajdują się głównie w północnej części Gminy, choć niewielkie połacie 

zachowały się takŜe na południowym skraju. Lasy zamieszkuje wiele róŜnych gatun-

ków zwierząt. MoŜna tu spotkać m.in. dziki, sarny, zające, wiewiórki, lisy, borsuki i 

kuny leśne. Lasy to równieŜ znakomite środowisko dla ptaków takich jak: zięby, siko-

ry, wilgi, sójki; spotyka się tu równieŜ kruka. Na szczególną uwagę zasługują takie 

gatunki, jak: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, a takŜe rzadki w wielu rejonach 

Polski dzięcioł średni. 
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33..  DDzziieeddzziiccttwwoo  hhiissttoorryycczznnee  ii  rreelliiggiijjnnee  

Okolice Garbowa były zamieszkane juŜ 3000 lat przed Chrystusem, a między VIII a 

IX wiekiem istniała świątynia pogańska oraz grodzisko otoczone fosą i wałami. Pierw-

sza wzmianka pisemna o Garbowie pochodzi z 1326 roku i mówi o istnieniu parafii 

garbowskiej, która powstała juŜ w pierwszej połowie XII wieku i naleŜała do grupy 

sześciu pierwszych na terenie południowo-wschodniej Polski. Do dziś jest jedną z 

największych parafii wiejskich w archidiecezji lubelskiej. W 1512 roku proboszcz pa-

rafii ks. Jan OŜarowski, kapelan króla Zygmunta, ufundował wielki dzwon o wadze 

około 1 000 kg, który mimo burzliwych dziejów (konfiskata przez władze rosyjskie 

podczas I Wojny Światowej, ukrycie w pobliskim wąwozie w czasie II Wojny Świato-

wej) przetrwał do naszych czasów. 

Dwukrotnie Garbów był siedzibą biskupią. Od 1739 roku proboszczem był biskup 

Stanisław Rajmund Jezierski, a od 1804 roku biskup sufragan Mateusz Maurycy Wo-

jakowski. Wówczas kościół garbowski po części pełnił funkcje przynaleŜne katedrze 

(np. tu Wojakowski dokonywał święceń alumnów z lubelskiego seminarium). Od wie-

ków funkcjonowała w Garbowie szkoła parafialna; pierwsza wzmianka o niej pocho-

dzi z 1529 roku. W drugiej połowie XVII wieku powstał przy parafii dom dla ubogich i 

probanta, związane z Bractwem RóŜańcowym. Instytucja ta funkcjonowała do lat 70. 

XX wieku. 

W XV wieku Garbów naleŜał do zamoŜnego i znaczącego rodu Szczekockich, herbu 

OdrowąŜ. Z początkiem XVII wieku zmalało znaczenie tej rodziny, co miało związek z 

likwidacją zboru ariańskiego, którego załoŜycielami i wyznawcami było wielu przed-

stawicieli tego rodu (ciekawy jest fakt oddania pod koniec XVI wieku majątku Przyby-

sławice – z racji przejścia na arianizm – przez Mikołaja OŜarowskiego, syna Sylwe-

stra, podkomorzego dworu królewskiego, który za zasługi otrzymał od króla tę posia-

dłość w dziedziczne posiadanie). 

W połowie XVIII wieku majątek od Czartoryskich odkupił Michał Granowski, sekretarz 

wielki koronny, który od króla otrzymał przywilej lokacyjny (1785 r.) na załoŜenie we 

wsi Garbów miasta na prawie magdeburskim, do czego jednak nie doszło. Między 

Garbowem a Markuszowem stoczono ostatnią bitwę w czasie wojny polsko-rosyjskiej 

1792 roku, wygraną przez Polaków pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. 
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Od 1819 roku właścicielem majątku był Jan hr. Jezierski, późniejszy marszałek 

szlachty Guberni Lubelskiej. Mimo niechlubnej sławy z racji poselstwa do cara Mikoła-

ja I w 1830 roku sprawdził się jako gospodarz – podniósł dochodowość majątku po-

przez załoŜenie gorzelni i wielkiego, wzorowo prowadzonego, gospodarstwa rybnego. 

Stawy pozostały do dzisiaj i tworzą specyficzny klimat miejscowości. W połowie XIX 

wieku Jezierski powierzył architektowi Józefowi Dietrychowi budowę pałacu klasycy-

stycznego, którego układ przestrzenny wnętrza z bogatą sztukaterią w salach repre-

zentacyjnych zachował się w dobrym stanie do naszych czasów. 

W 1904 roku majątek Garbów kupił Bohdan Broniewski, rodzina potentatów polskie-

go przemysłu cukrowniczego. Bohdan Broniewski w ciągu kilku lat przekształcił go w 

gospodarstwo przemysłowe – zbudował cegielnię parową, gorzelnię, rektyfikację, a 

następnie Cukrownię Garbów, która rozpoczęła produkcję w 1908 roku. Cukrownia 

podniosła stan ekonomiczny okolicznych dworów i gospodarstw chłopskich. Zakład 

funkcjonował do 2004 roku. 

Starszy syn Broniewskiego, Zygmunt był weteranem I Wojny Światowej i wojny pol-

sko-sowieckiej z 1920 roku, natomiast w czasie II Wojny Światowej pełnił funkcję 

ostatniego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych. W 1991 roku, w obec-

ności ówczesnego ministra sprawiedliwości Wiesława Chrzanowskiego, odbyła się 

uroczystość wmurowania tablicy poświęconej jego pamięci w fasadę garbowskiego 

pałacu. 

BB..  ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  pprrzzeessttrrzzeennnnee  ii  iinnffrraassttrruukkttuurraa  tteecchhnniicczznnaa  

11..  TTrroosskkaa  oo  zzaassoobbyy  nnaattuurraallnnee  ((pprrzzyyrrooddnniicczzee))  

Kierując się zapisem Konstytucji o tym, Ŝe Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju, oraz Ŝe ochrona środowi-

ska jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które powinny zapewnić bezpie-

czeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów naturalnych współczesnemu i przyszłym 

pokoleniom, gmina Garbów wykonuje określone ustawami zadania z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody, ochrony gruntów, leśnictwa, gospodarki wodnej, utrzymania 

porządku i czystości, gospodarki odpadami. Rada Gminy opracowała w 2006 roku 

„Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla gminy Garbów na 

lata 2006-2014” (Uchwała Nr XXXV/196/06 Rady Gminy Garbów z dn. 27 październi-
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ka 2006). Realizacja zadań wynikających z tego programu ma przyczyniać się do za-

chowania środowiska naturalnego i do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców Gminy. 

Środowisko naturalne 

Środowisko przyrodnicze gminy jest silnie zróŜnicowane. Na północy, a takŜe na skra-

ju południowym gminy, zachowały się fragmenty przyrody stosunkowo nieprzekształ-

cone przez człowieka, jednakŜe intensywne rolnictwo, dominujące od kilku wieków w 

krajobrazie Gminy, nie pozwoliło na zachowanie się wielu rozleglejszych obszarów o 

szczególnych walorach przyrodniczych. Tym niemniej północna cześć Gminy – przede 

wszystkim rozległy las – znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Kozi Bór”. Szereg ciekawych i rzadkich gatunków drzew moŜna spotkać w zachowa-

nych na obszarze Gminy zabytkowych zespołach dworsko-parkowych. 

Istniejące bogactwo roślin i zwierząt na terenie Gminy zostało udokumentowane w 

sporządzonej w 1998 roku inwentaryzacji przyrodniczej Gminy. Inwentaryzacja wska-

zuje gatunki rzadkie i chronione oraz obiekty cenne przyrodniczo, które naleŜy uznać 

za podlegające ochronie. 

W celu zachowania dobrego stanu i róŜnorodności krajobrazu Gminy, ukształtowane-

go w duŜej mierze przez człowieka, podejmowane są w Gminie następujące działa-

nia: 

• sadzenie drzew i krzewów przy drogach i zakładach oraz dbanie o istniejące,  

• przebudowanie drzewostanów (dobieranie gatunków) stosownie do siedlisk, 

zwiększenia lesistości, 

• ochrona obszarów podmokłych poprzez zabranianie melioracji, regulacji cie-

ków, zanieczyszczania wody, zaśmiecania, 

• konserwowanie zabytków, 

• utrzymywanie parków w dobrym stanie sanitarnym, 

• zachowywanie i ochrona istniejącej zabudowy, 

• likwidowanie nielegalnych kopalni piasku i wysypisk śmieci, 

• edukowanie i zachęcanie mieszkańców do dbałości o czystość i porządek w 

obejściach i na posesjach. 
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GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów. Do 2008 roku w Gminie ustawio-

nych było 177 kontenerów na odpady komunalne o pojemności 1,1 m3, opróŜnianych 

raz w tygodniu. W pobliŜu miejsc uŜyteczności publicznej znajdują się kosze uliczne o 

pojemności 10 l. Obecnie wdraŜany jest system bezpośredniego odbioru odpadów od 

właścicieli posesji (na podstawie Uchwały Nr IV/23/07 Rady Gminy Garbów z dnia 21 

lutego 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-

renie Gminy Garbów). Większość odpadów trafia na składowisko w Rokitnie (gm. 

Lubartów), zaś pozostała część na składowisko w Szumowie (gm. Kurów) i inne skła-

dowiska. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami umieszcza Gminę Garbów w Zakła-

dzie Zagospodarowania Odpadów Rokitno. Ze względu na połoŜenie Gminy na obsza-

rach źródliskowych, zwłaszcza Kurówki, oraz obecność miejsc cennych przyrodniczo 

na północy Gminy, lokalizacja składowiska odpadów byłaby niewskazana. WdraŜana 

jest równieŜ segregacja odpadów „u źródła”, m. in.: plastiki, szkło, papier. Urząd 

Gminy organizuje ponadto sezonowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elek-

tro – śmieci. 

Aktualnie trwają prace nad opracowywaniem gminnego programu usuwania azbestu. 

Azbest, który ma właściwości rakotwórcze, wykorzystywany był głównie w produkcji 

pokryć dachowych, płyt elewacyjnych oraz rur kanalizacyjnych i wodociągowych. 

Program usuwania azbestu będzie dostosowany do wymogów prawa polskiego i unij-

nego. Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest nie tylko zmniejszy ry-

zyko wystąpienia u mieszkańców chorób dróg oddechowych, ale takŜe pozytywnie 

wpłynie na poprawę estetyki obszaru Gminy. 

Komunalne osady ściekowe są składowane w lagunach przy oczyszczalni ścieków w 

Garbowie, a następnie wykorzystywane na cele rolnicze. 

22..  ZZaabbyyttkkii  kkuullttuurryy  mmaatteerriiaallnneejj  ii  iicchh  oocchhrroonnaa  

Zaprezentowane poniŜej dziedzictwo Gminy sugeruje konieczność troski równieŜ o 

miejsca dokumentujące historię Gminy i jej mieszkańców. Zachowało się (w róŜnym 

stanie) kilkanaście ciekawych zabytków, przede wszystkim architektury sakralnej i 

rezydencjonalnej. Do najwaŜniejszych moŜna zaliczyć: 

� NNeeooggoottyycckkii  kkoośścciióółł  ppaarraaffiiaallnnyy  ppww..  PPrrzzeemmiieenniieenniiaa  PPaańńsskkiieeggoo (św. Wojciecha i 

św. Leonarda) w Garbowie wybudowany w latach 1908-1912 wg projektu Jó-
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zefa P. Dziekońskiego, jeden z najwyŜszych w Polsce (wysokość wieŜ 75 m). 

Na jednej z dwóch wieŜ bije dzwon z 1512 r., waŜący 1 000 kg, ufundowany 

przez ks. Jana OŜarowskiego, kapelana królewskiego. 

Rysunek 4: Kościół neogotycki w Garbowie z początku XX w. 

 

Fot. H. Stępniak 

� RRuuiinnyy  ssttaarreeggoo  kkoośścciioołłaa  ppaarraaffiiaallnneeggoo  zz  II  ppoołł..  XXVVIIII  ww..,, spalonego w 1915 r. – 

„Kościelisko” 

Malownicze ruiny kościoła pw. św. Wojciecha znajdują się na wzgórzu, w centrum 

osady. Drewniana część świątyni z XVII w. spłonęła w 1915 roku. Pozostałe mu-

rowane fragmenty dobudowane w XVIII w., dziś nazywane „Kościeliskiem”, wpi-

sane są do rejestru zabytków jako trwała ruina krajobrazowa. Po drugiej stronie 

wzgórza znajduje się urokliwy lessowy wąwóz. 
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Rysunek 5: Ruiny dawnego kościoła parafialnego z I poł. XVII w. 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Garbow.jpg 

Rysunek 6: Wąwóz w Garbowie 

 
Fot. H. Stępniak 
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� DDaawwnnyy  ccmmeennttaarrzz  ppaarraaffiiaallnnyy  zzaałłooŜŜoonnyy  ww  II  ppoołłoowwiiee  XXIIXX  ww..,,  zamknięty dla po-

chówku w 1923 r. (z Mauzoleum Moskalewskich z 1875 r.)  

Rysunek 7: Dawny cmentarz parafialny  

  
Źródło: arch. TPZG 

��  CCmmeennttaarrzz  wwoojjeennnnyy  zz  ookkrreessuu  II  WWoojjnnyy  ŚŚwwiiaattoowweejj  

Rysunek 8: Cmentarz z czasu I Wojny Światowej w Garbowie.  

 

Źródło: fotografia St. M. Stępniak 

��  ZZeessppóółł  ppaałłaaccoowwoo--ppaarrkkoowwyy  ww  GGaarrbboowwiiee  zz  IIII  ppoołłoowwyy  XXIIXX  wwiieekkuu..  
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Murowany klasycystyczny pałac z końca XVIII w. został wybudowany według projek-

tu architekta Józefa Dietricha przez hrabiego Jana Jezierskiego (w II poł. XIX w. zo-

stał rozbudowany). Obok znajduje się kompleks stawów rybnych „Julin”, „Kępa Pół-

nocna”, „Kępa Południowa”, „Pod Pałacem”, „Irena”. W parku rośnie 31 gatunków 

drzew, ok. 180 z nich liczy sobie ponad 100 lat, wiele ma w obwodzie powyŜej 300 

cm. Na terenie parku znajduje się Kamień Kościuszki wzniesiony w 100. rocznicę 

śmierci Naczelnika, upamiętniający pobyt i przemarsz przez Garbów wojsk polskich 

pod wodzą J. Poniatowskiego i T. Kościuszki w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 

roku oraz pomnik poświęcony pamięci mieszkańców gminy Garbów, zamordowanych 

w latach 1939-45. 

Rysunek 10: Zespół pałacowo-parkowy w Garbowie 

 

Źródło: St. M. Stępniak 

� ZZeessppóółł  wwiilllloowwoo--ooggrrooddoowwyy  ww  ZZaaggrrooddaacchh pochodzący z 1922 r.; 

� ZZeessppóółł  ddwwoorrsskkoo--ppaarrkkoowwyy  ww  LLeeśśccaacchh (dwór modrzewiowy z XIX w.); 

� ZZeessppóółł  ddwwoorrsskkoo--ppaarrkkoowwyy ww  PPiioottrroowwiiccaacchh  WWiieellkkiicchh z końca XIX w.; 

� ZZeessppóółł  ddwwoorrsskkoo--ppaarrkkoowwyy  ww  PPrrzzyybbyyssłłaawwiiccaacchh z 40 gatunkami drzew i okazami 

drzew pomnikowych; 

� DDwwóórr  ––  wwiillllaa w Gutanowie; 
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� WWiiaattrraakk  ––  hhoolleennddeerr  mmuurroowwaannyy  ww  PPiioottrroowwiiccaacchh  WWiieellkkiicchh,, jedyny na terenie woj. 

lubelskiego tego typu zabytek; 

� BBuuddyynneekk  ddaawwnneejj  ssttaaccjjii  kkoolleejjoowweejj  wwąąsskkoottoorroowweejj (z fragmentem rampy kolejo-

wej), murowany, z końca XIX w. w Bogucinie (obecnie Dwór Lwowski); 

� FFiigguurraa  pprrzzyyddrrooŜŜnnaa  zz  ppoossąąggiieemm  śśww..  AAnnnnyy  ww  GGuuttaannoowwiiee  z XVIII w. 

� GGoorrzzeellnniiaa  mmuurroowwaannaa  ww  GGaarrbboowwiiee,,  z początku XX w. (w wyposaŜeniu m. in. 

maszyna parowa z 1905 r.); 

� SSppiicchhlleerrzz  mmuurroowwaannyy  ww  GGaarrbboowwiiee  z XIX w.; 

Na obszarze Gminy znajdują się miejsca pamięci narodowej: 

� KKaammiieeńń KKoośścciiuusszzkkii  wzniesiony w setną rocznicę śmierci w parku w Garbowie; 

� CCmmeennttaarrzz wwoojjeennnnyy z okresu I Wojny Światowej; 

� MMooggiiłłyy nieznanych Ŝołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. (cmentarz 

parafialny w Garbowie); 

� ZZbbiioorroowwaa mmooggiiłłaa mieszkańców Garbowa pomordowanych przez faszystów 

(cmentarz parafialny w Garbowie); 

� OObbeelliisskk poświęcony pomordowanym przez faszystów mieszkańcom Garbowa – 

park w Garbowie; 

� PPoommnniikk upamiętniający częściową pacyfikację wsi Bogucin; 

� PPoommnniikk Ŝołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez funkcjonariuszy UB 

w Bogucinie; 

33..  UUŜŜyyttkkoowwaanniiee  ii  pprrzzeezznnaacczzeenniiee  tteerreennóóww  

Gmina leŜy przewaŜnie na dobrych glebach, co decyduje o sposobie ich uŜytkowania. 

Są to grunty cenne z rolniczego punktu widzenia, dlatego ich ogromna większość 

została przeznaczona pod uprawy. UŜytki rolne stanowią 8 343 ha (81,5% po-

wierzchni Gminy), wśród których znajdują się przede wszystkim grunty orne – 6 740 

ha (65,8%) oraz łąki – 1 120 ha (10,9%), pastwiska – 247 ha (2,4%) i sady – 236 

ha (2,3%). Lesistość jest mała – 1 194 ha (11,7%), znacznie mniejsza od średniej 

krajowej (28,1%) i wojewódzkiej (22,5%). Inne grunty (nieuŜytki i wyłączenia) 
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obejmują 705 ha (6,9%). Strukturę uŜytkowania gruntów w 2005 roku przedstawia 

poniŜszy wykres: 

Wykres 1: Struktura uŜytkowania gruntów w Gminie Garbów 

grunty orne; 

65,81%

sady; 2,30%

łąki; 10,94%

pastwiska; 

2,41%

lasy; 11,66%

nieużytki i 

wyłączenia; 6,88%

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W porównaniu z 2003 r. powierzchnia gruntów ornych w 2005 roku wzrosła o 190 

ha, powierzchnia łąk nie uległa zmianie, areał pastwisk zmniejszył się o 6 ha, sadów 

wzrósł o 22 ha, a powierzchnia lasów pozostała na tym samym poziomie. Zmniejszył 

się natomiast obszar nieuŜytków – o 206 ha. 

Wśród uŜytków rolnych dominują urodzajne gleby lessowe; jedynie w północnej czę-

ści gminy występują słabsze gleby piaszczyste. Do I-III klas bonitacyjnych zaliczane 

jest 63,3% gruntów ornych i 72% uŜytków zielonych. Są to gleby mineralne, węgla-

nowe i organiczne. Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, Ŝe gleby są naraŜone na ero-

zję. Dodatkowo sprzyja temu brak lasów na znacznej powierzchni Gminy oraz lesso-

we podłoŜe na południu, gdzie szybko powstają i pogłębiają się wąwozy, pogarszają-

ce wartość rolniczą gruntów. Klimat wykazuje pewne cechy kontynentalizmu, co 

sprzyja uprawie zbóŜ (głównie pszenicy). Ponadto uprawia się tu buraki cukrowe i 

ziemniaki. 
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Strukturę klas bonitacyjnych gruntów ornych przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 1: Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych w Gminie Garbów 

Klasa gleby Powierzchnia w ha Udział procentowy 

I 62 0,9 % 

II 1625 23,6 % 

III a 1719 24,9 % 

III b 942 13,7 % 

IV a 959 13,9% 

IV b 628 9,1% 

V 544 7,9% 

VI 406 5,9% 

VI RZ 5 0,1% 

Źródło: Dane z Ewidencji Gruntów Gminy Garbów 

44..  SSttaann  iinnffrraassttrruukkttuurryy  tteecchhnniicczznneejj  

UUkkłłaadd  ddrrooggoowwyy  ii  kkoommuunniikkaaccjjaa  

Infrastruktura drogowa i komunalna na terenie Gminy Garbów jest stosunkowo zróŜ-

nicowana. Przez centra kilku miejscowości w Gminie (w tym miejscowość Garbów) 

przebiega waŜny szlak komunikacyjny, jakim jest trasa międzynarodowa E-372 (War-

szawa – Lublin – Lwów). Ten wspólny odcinek dróg krajowych nr 12 i 17 (przyszłej 

drogi ekspresowej S17), liczący 12,4 km długości, zapewnia dostępność komunika-

cyjną z Lublinem i Puławami. Stanowi zarazem sporą uciąŜliwość (hałas, wibracje, 

spaliny) oraz zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców Gminy z uwagi na duŜą 

ilość wypadków drogowych. W ostatnich jednak latach droga ta została częściowo 

zmodernizowana, z korzyścią dla płynności ruchu. 

Oprócz tego przez Gminę przebiegają 2 drogi wojewódzkie: nr 826 (w kierunku Nałę-

czowa) i 828 (do Niemiec i drogi krajowej nr 19), o łącznej długości 6,6 km. Drogi 

powiatowe (ich łączna długość wynosi 53 km) są wyposaŜone w utwardzoną (37 km) 

i gruntową (16 km) nawierzchnię, ale ich stan jest przewaŜnie bardzo zły i stwarza 

niebezpieczeństwo dla kierowców (w szczególności na odcinku Garbów – Wola Przy-

bysławska – Abramów). 

Podstawową dla codziennego funkcjonowania Gminy sieć dróg tworzą jednak drogi 

gminne. Ich długość wynosi obecnie 126 km. Według stanu z grudnia 2007 roku na-

wierzchnię bitumiczną posiada 45 km dróg, 17 km posiada podbudowę betonową, a 
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kolejne 17 km nawierzchnię utwardzaną tłuczniem i ŜuŜlem. Pozostałą część dróg 

gminnych (33 km) stanowią odcinki o nawierzchni gruntowej.. Wartość uŜytkowa 

dróg gminnych jest zatem zróŜnicowana, tym bardziej, Ŝe szerokość pasa drogowego 

waha się od zaledwie 3 do nawet 12 metrów. Cześć dróg administrowanych przez 

Gminę nie ma dotychczas uregulowanego stanu prawnego. 

Ponadto w Gminie istnieje szereg dróg nie zaliczonych do Ŝadnej kategorii dróg pu-

blicznych, o łącznej długości ponad 200 km. Są to na ogół drogi dojazdowe do pól 

uprawnych – głównie gruntowe lub częściowo utwardzone tłuczniem i ŜuŜlem. 

Konsultacje społeczne, które odbyły się na początku stycznia 2008 r. wskazały waŜne 

z punku widzenia interesów mieszkańców braki w infrastrukturze transportowej. 

Wśród problemów znalazły się m.in.: brak regularnych połączeń komunikacyjnych 

między siedzibą Gminy a niektórymi miejscowościami, jak: Piotrowice Wielkie (przy 

drodze wojewódzkiej nr 848), Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, a ponadto brak 

przejść z sygnalizacją świetlną przy drodze głównej prowadzącej do Lublina w miej-

scowościach: Bogucin, Garbów, Zagrody. 

MMiieesszzkkaallnniiccttwwoo  

Na obszarze Gminy występuje zabudowa zagrodowa zwarta, rozproszona lub kolonij-

na. Jest to związane z rolniczym charakterem Gminy oraz rodzajem zarobkowania 

większości mieszkańców. 

Tabela 2: Mieszkania oddane do uŜytku w Gminie Garbów w latach 2003-2006 

Lp. Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 

1. Liczba mieszkań oddanych do uŜytku 25 7 14 12 

2. Liczba izb oddanych do uŜytku 141 36 81 74 

3. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań oddanych do uŜytku w 
m2 3872 807 1 833 1 752 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 roku liczba mieszkań 

ogółem w Gminie Garbów wyniosła 2 480, zaś przeciętna powierzchnia uŜytkowa 

mieszkania – 89,80 m2. KaŜdego roku przybywa kilkanaście nowych mieszkań (12 w 

2006 roku). 
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Tabela 3: Zasoby mieszkaniowe Gminy Garbów w latach 2003-2006 

Lp. Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 

1. Liczba mieszkań ogółem 2455 2 460 2 473 2 480 

2. Liczba izb ogółem 9684 9 708 9 781 9 828 

3. Powierzchnia uŜytkowa mieszkań ogółem w m2  219520 220 033 221 699 222 777 

4. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania 
w m2 

89,4 89,40 89,60 89,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Standard wyposaŜenia mieszkań na terenie gminy Garbów naleŜy uznać za niski. 

Świadczą o tym następujące dane (stan na 2006 rok według GUS): 

• 95,0% mieszkań jest wyposaŜonych w sieć wodociągową; 

• 64,4% mieszkań jest wyposaŜonych w łazienkę; 

• 58,4% mieszkań jest wyposaŜonych w centralne ogrzewanie (zbiorowe i indywi-

dualne); 

• brak mieszkań wyposaŜonych w sieć gazową. 

W Gminie przewaŜa budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. PrzewaŜająca część 

budynków to własność prywatna – 2137 mieszkań, gminnych – 11, spółdzielni miesz-

kaniowych – 310, zakładów pracy – 12. 

ZZaaooppaattrrzzeenniiee  ww  wwooddęę    

Wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Garbów posiadają dostęp do wodociągu zbioro-

wego. Sieć wodociągowa, zasilana przez 6 stacji wodociągowych (Borków, Garbów, 

Bogucin, Piotrowice Wielkie, Gutanów i Zagrody), ma długość 145,6 km i obsługuje 

cały obszar Gminy. Przyłączonych jest do sieci 1 774 przyłączy (76,8 km), z których 

1 412 stanowią przyłącza do indywidualnych gospodarstw rolnych. 
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Tabela 4: Stan sieci wodociągowej w latach 2003-2006 

Wyszczególnienie Jedn. 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 143,9 145,6 145,6 145,6 
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność 
gminy 

km 142,8 144,5 144,5 144,5 

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność 
gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki ko-
munalnej 

km 0 0 0 0 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 731 1 743 1 765 1 774 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 270,7 268,7 273,8 281,7 
mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo dołączo-
nych do sieci wodociągowej 

mieszk. 12 - - - 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 7 540 7 574 7 575 7 621 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W okresie 2003-2006 sieć wodociągowa w Gminie Garbów wydłuŜyła się o 1,7 km, 

a liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszka-

nia zwiększyła się o 43 (podobnie wzrastała w poprzednich latach). Stopniowo po-

większa się równieŜ ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym (o 11 dam3). 

Warto zaznaczyć, iŜ w roku 2007 liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 

wzrosła do 8 500 osób. 

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 2002, dostęp do wodociągu 

miało 2 009 mieszkań, co stanowiło 87,5% wszystkich mieszkań na terenie Gminy 

Garbów, zamieszkiwanych przez 95% mieszkańców Gminy. Z własnych studni korzy-

sta niewielki odsetek gospodarstw na obszarach o rozproszonej zabudowie. Woda 

jest dobrej jakości, ale zawiera zbyt duŜe naturalne ilości Ŝelaza i manganu, wymaga 

więc uzdatniania. 

OOddpprroowwaaddzzaanniiee  ii  oocczzyysszzcczzaanniiee  śścciieekkóóww    

Gorzej od sieci wodociągowej przedstawia się wyposaŜenie obszaru Gminy w kanali-

zację. Gmina znajduje się dopiero w początkowej fazie budowy sieci kanalizacji sani-

tarnej, która ma długość 8,2 km. Na terenie Gminy istnieją dwie oczyszczalnie ście-

ków w Garbowie i Zagrodach oraz oczyszczalnie przyszkolne i przyzakładowe. Ponad-

to we wsi Bogucin funkcjonuje 148 przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest naj-

lepszym rozwiązaniem dla licznych tu obszarów o zabudowie rozproszonej, gdzie do-

prowadzenie sieci kanalizacyjnych byłoby nieopłacalne zbyt kosztowne. Znaczna 

część mieszkań odprowadza ścieki do lokalnych urządzeń (szamb lub oczyszczalni 

przydomowych). 
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Według danych statystycznych, w 2007 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 

8,2 km, a liczba osób z niej korzystająca – 1 335. 

Tabela 5: Stan kanalizacji w Gminie Garbów w latach 2003-2007 

Wyszczególnienie Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 3,7 3,7 3,7 3,7 8,2 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej wła-
sność gminy km 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej wła-
sność gminy eksploatowanej przez jednostki gospo-
darki komunalnej 

km 0 0 0 0 0 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania szt. 18 18 18 18 134 

ścieki odprowadzone dam3 76,7 72,4 58,2 51,4 67 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 1 000 1 000 1 000 1 000 1 335 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

WaŜną kwestią w Gminie jest zatem istniejąca dysproporcja pomiędzy stanem zwo-

dociągowania i skanalizowania, negatywnie oddziałująca na środowisko naturalne. 

Taka sytuacja wymaga przyłączenia wszystkich gospodarstw do kanalizacji lub wypo-

saŜenia ich w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

GGoossppooddaarrkkaa  cciieeppllnnaa  ii  eenneerrggeettyycczznnaa  

PowaŜnym problemem w Gminie jest brak dostępu do gazu ziemnego. Według NSP 

z 2002 roku 96% osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy uŜywa gazu z butli. 

Jednocześnie większość mieszkańców korzysta z przydomowych kotłowni opalanych 

węglem, miałem lub drewnem. Brak sieci gazowej niekorzystnie oddziaływuje na wa-

runki Ŝycia i inwestowania, a takŜe na środowisko naturalne, co stanowi argument za 

zaopatrzeniem Gminy w sieć gazową. 

Przez teren Gminy przebiegają 2 waŜne linie energetyczne wysokiego napięcia, eks-

ploatowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne: przez centrum Gminy biegnie 

linia 400 kV Kozienice – Lublin, natomiast przez południową część obszaru Gminy 

przebiega linia 220 kV Puławy – Abramowice. 

Sieć elektryczna, która obejmuje całą Gminę, jest modernizowana i stale konserwo-

wana. W Leściach funkcjonuje Główny Punkt Zasilający, tzn. stacja transformatorowa 

110/15 kV, z której wyprowadzone są linie magistralne SN-15 kV, stanowiące pod-

stawę układu energetycznego średniego napięcia. W Gminie znajduje się 170,6 km 

linii napowietrznych oraz 7,8 km kablowych linii średniego napięcia. Bezpośredni od-
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biorcy energii elektrycznej korzystają ze stacji transformatorowych 15/04 kV, których 

jest 89. Napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia nn-0,4 kV ma długość 

140,5 km, natomiast kablowa 14,5 km. 

IInnffrraassttrruukkttuurraa  tteelleeiinnffoorrmmaattyycczznnaa  

Mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na obszarze Gminy Garbów mają 

praktycznie pełny dostęp do sieci telekomunikacyjnej. Liczba abonentów telefonicz-

nych telefonii przewodowej wynosi 1 634 (w przeliczeniu na 100 mieszkańców: 17,7). 

Natomiast liczba uŜytkowników stałego dostępu do sieci Internet wynosi 606. Ponad-

to, z uwagi na połoŜenie przy waŜnej gospodarczo drodze, prawie cały obszar admi-

nistracyjny Gminy leŜy w zasięgu sieci telefonii komórkowej. 

Na terenie Gminy od kwietnia 2005 roku działa Gminne Centrum Informacji w Gar-

bowie, które mieści się w budynku dawnej szkoły obok Urzędu Gminy. Zadaniem GCI 

jest aktywizacja mieszkańców Gminy i oŜywienie lokalnego rynku pracy poprzez za-

pewnienie dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Mieszkańcy 

Gminy mogą zdobywać umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, doszkalać się 

w zakresie obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka, fax), a 

przede wszystkim korzystać ze stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu 

wraz z kompletnym licencjonowanym oprogramowaniem (podobną funkcję pełni 

utworzone w Woli Przybysławskiej Centrum Kształcenia na Odległość). 

CC..  SSyyttuuaaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  

11..  DDaannee  ddeemmooggrraaffiicczznnee  

Gminę Garbów zamieszkuje prawie 9 tys. osób, z czego 51% stanowią kobiety (dane 

na 31.12.2007 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 88 osób/km2, czyli kształtuje się nie-

mal na tym samym poziomie co gęstość zaludnienia powiatu lubelskiego (84 oso-

by/km²) oraz województwa lubelskiego (86 osób/km²), przy średniej krajowej 122 

osoby/km². W porównaniu z innymi gminami wiejskimi powiatu lubelskiego Garbów 

plasuje się pośrodku – 6. pozycja na 14 gmin pod względem liczby mieszkańców oraz 

7. miejsce pod względem gęstości zaludnienia. 
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Tabela 6: Ludność Gminy Garbów w latach 2003-2006 wg płci 

Ludność wg płci 2003 2004 2005 2006 

Ogółem 8 936 8 968 8 951 9 000 

MęŜczyźni 4 411 4 429 4 418 4 412 

Kobiety 4 525 4 539 4 533 4 588 

Kobiety na 100 męŜczyzn 103 102 103 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podczas gdy liczba ludności Gminy w latach 1996-2003 zmalała o 256 osób (2,8%), 

to w latach 2004-2005 nieznacznie wrosła – o 15 osób (0,17%), natomiast w 2006 

roku wzrosła o 49 osób (0,55%). 

WiąŜe się to z tym, Ŝe o ile w latach 2003-2005, podobnie jak w poprzedniej deka-

dzie, saldo przyrostu naturalnego, mierzonego jako róŜnica liczby urodzeń i liczby 

zgonów na 1000 osób, było ujemne (-0,45, -2,59, -1,68), to w 2006 roku osiągnęło 

wartość dodatnią (1,34), z uwagi na wzrost liczby urodzeń o 20 osób. Dla porówna-

nia w powiecie lubelskim wskaźnik ten wyniósł w tymŜe roku 0,1, natomiast w woje-

wództwie lubelskim -0,54. 

Tabela 7: Ruch naturalny ludności Gminy Garbów w latach 2004-2006 

Zgony 
MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe ogółem niemowląt 

Przyrost 
naturalny 

MałŜeń-
stwa 

Urodzenia 
Ŝywe Zgony Przyrost 

naturalny Rok 

W liczbach bezwzględnych Na 1000 ludności 

2003 77 86 90 0 - 4 8,65 9,66 10,11 -0,45 

2004 82 67 90 0 - 23 9,21 7,52 10,11 -2,59 

2005 93 81 96 0 - 15 10,44 9,1 10,78 -1,68 

2006 118 101 89 2 12 13,25 11,34 10,00 1,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W stosunku do lat poprzednich tendencje ruchów wędrówkowych ludności Gminy w 

badanym okresie pozostają podobne. Z wyjątkiem lat 1998-1999 i 2002-2003 saldo 

migracji było dodatnie, zwiększając się w ostatnim roku o 14 osób. W roku 2006 na 

terenie Gminy Garbów osiedliło się 179 osób, podczas gdy jednocześnie wyprowadzi-

ło się stąd na stałe 165 osób. Ogólne zaś saldo migracji na koniec badanego okresu 

wyniosło 14. Szczegółowe dane dotyczące migracji zawiera poniŜsza tabela. 
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Tabela 8: Migracje ludności Gminy Garbów wg typu i kierunku w latach 2003-2006 

Rok Napływ Odpływ Saldo mi-
gracji 

2003 53 105 - 52 

2004 149 142 7 
2005 149 167 -18 
2006 179 165 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy kształtuje się podobnie jak w powiecie lubel-

skim oraz w całym województwie lubelskim. W 2006 roku udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym wynosił 22,9%, w wieku produkcyjnym – 60,2%, a w wieku po-

produkcyjnym 17%. W badanym okresie 2003-2006 zauwaŜalne jest systematyczne 

zmniejszanie się liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (o 2%), wzrost w 

podobnym tempie w wieku produkcyjnym oraz utrzymywanie się na tym samym po-

ziomie w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania wskaźniki te w analogicznym roku 

(2006) wynosiły odpowiednio: 22,5%, 61%, 16,5% dla powiatu lubelskiego oraz 

21%, 62,3%, 16,7% dla województwa lubelskiego. 

Tabela 9: Ludność Gminy Garbów w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 
2004-2006 

W wieku 

Przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Rok Ogółem 

w osobach w % w osobach w % w osobach w % 

2003 8 936 2 223 24,88% 5 186 58,03% 1 527 17,09% 

2004 8 968 2 158 24,06% 5 288 58,97% 1 522 16,97% 

2005 8 951 2 088 23,33% 5 339 59,65% 1 524 17,03% 
2006 9 000 2 057 22,86% 5 414 60,16% 1 529 16,99% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kierunki zmian w strukturze wiekowej są zatem niekorzystne, podobnie jak w woje-

wództwie i całym kraju. O ile liczba ludności w wieku produkcyjnym nieznacznie 

wzrasta, o tyle w wieku przedprodukcyjnym maleje, co w połączeniu z ogólnie niskim 

wskaźnikiem przyrostu naturalnego i ruchem migracyjnym nie rokuje dobrze na przy-

szłość. 

Kolejne dane statystyczne dotyczące liczebności mieszkańców w Gminie, pozwalające 

na bliŜsze przyjrzenie się strukturze wiekowej mieszkańców i jej dynamice, przedsta-

wia następna tabela oraz opracowany na jej podstawie wykres. 
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Tabela 10: Ludność Gminy Garbów według wieku i płci w latach 2004-2006 

W wieku 
Rok Razem 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
70 i 

więcej 

2003 8 936 460 576 745 766 748 600 548 559 617 713 539 398 346 367 954 

męŜczyźni 4 411 239 304 371 411 389 322 247 297 308 390 278 187 140 173 355 

kobiety 4 525 221 272 374 355 359 278 301 262 309 323 261 211 206 194 599 

2004 8 968 435 551 734 728 782 657 542 558 600 706 575 433 334 358 975 

męŜczyźni 4 429 226 296 366 391 403 353 253 292 303 377 307 194 145 156 367 

kobiety 4 539 209 255 368 337 379 304 289 266 297 329 268 239 189 202 608 

2005 8 951 422 522 705 730 788 682 549 555 588 689 618 436 334 340 993 

męŜczyźni 4 418 228 274 358 395 409 358 258 282 300 369 333 199 143 135 377 

kobiety 4 533 194 248 347 335 379 324 291 273 288 320 285 237 191 205 616 

2006 9 000 440 512 656 748 769 722 572 556 566 673 652 462 319 345 1 008 

męŜczyźni 4 412 226 266 350 384 395 369 289 261 296 349 352 228 143 124 380 

kobiety 4 588 214 246 306 364 374 353 283 295 270 324 300 234 176 221 628 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 2. Piramida wieku mieszkańców Gminy Garbów w 2006 roku  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na piramidzie wieku widoczne jest charakterystyczne dla warunków polskich zwęŜe-

nie dla ludności urodzonej w okresie II Wojny Światowej oraz następujące po nim 

zwiększenie ilości urodzeń w latach 50. Podobnie jak dla innych części kraju da się 

równieŜ zaobserwować szczyt demograficzny z początku lat 80. i stale postępujący 

spadek liczby urodzeń w ciągu ostatnich dwudziestu lat, co potwierdza niepokojącą 
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prognozę co do struktury ludności równieŜ na terenie Gminy Garbów w najbliŜszym 

czasie. 

22..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppuubblliicczznnee  

Pomimo szeregu niekorzystnych zjawisk o charakterze ekonomicznym (wysoki po-

ziom bezrobocia), odciskających się na warunkach Ŝycia mieszkańców, w Gminie 

Garbów nie notuje się wzrostu patologii społecznych. Przestępczość na tym terenie 

naleŜy do najniŜszych w województwie. Największym problemem pod tym względem 

są liczne wypadki drogowe na drodze krajowej nr 12/17, przebiegającej przez kilka 

głównych miejscowości Gminy. 

Na terenie Gminy znajduje się jeden Posterunek Policji (w Garbowie), zaś najbliŜszy 

Komisariat zlokalizowany jest w Niemcach, co jest kluczowym problemem względem 

zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa. 

33..  OOśśwwiiaattaa  ii  wwyycchhoowwaanniiee  

W ostatnich latach zauwaŜalne są bardzo korzystne tendencje w zmianach struktury 

wykształcenia mieszkańców Gminy Garbów. Według wyników NSP 2002 wśród ogółu 

ludności wykształcenie wyŜsze ma tylko 3,4% osób, a wykształcenie średnie lub poli-

cealne – 16,9%. Natomiast w grupie wiekowej 20-29 lat wykształceniem wyŜszym 

legitymuje się 6,7%, a wykształceniem średnim i policealnym – aŜ 44,2% wszystkich 

mieszkańców. Jak widać, w tej grupie wiekowej osoby posiadające wykształcenie 

wyŜsze lub średnie stanowią juŜ ponad połowę populacji. MoŜna oczekiwać, Ŝe ten-

dencja ta będzie się utrwalała takŜe w następnych latach. 

Tabela 11: Struktura wykształcenia w Gminie Garbów według NSP 2002 

Średnie 
Wyszcze-
gólnienie 

wyŜsze policealne 
ogólno-

kształcące zawodowe 

zasadnicze 
zawodowe 

podsta-
wowe 

podstawowe 
nieukończone 
i bez wy-
kształcenia 

Ogółem 305 165 269 1088 2041 2963 609 
MęŜczyźni 108 28 75 481 1221 1481 244 
Kobiety 197 137 194 607 820 1482 365 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Swój wkład w rozwój i edukację młodych mieszkańców Gminy wnoszą następujące 

placówki oświatowe i wychowawcze funkcjonujące na jej terenie: 

• ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  GGaarrbboowwiiee,, w skład którego wchodzą: 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wraz z Szkołą Filialną w Borko-

wie; 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II; 

W budynku Zespołu Szkół w Garbowie mieści się Oddział Szkoły Muzycznej 

I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie. 

• ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  PPrrzzyybbyyssłłaawwiiccaacchh, w skład którego wchodzą: 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa; 

Publiczne Gimnazjum; 

••  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  BBoogguucciinniiee  wwrraazz  zz  SSzzkkoołłąą  FFiilliiaallnnąą  ww  PPiioottrroowwiiccaacchh  WWiieell--

kkiicchh;;  

••  FFiilliiaallnnaa  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  LLeeśśccaacchh  wwrraazz  zz  ffiilliiąą  ww  KKaarroolliinniiee;;  

• SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  WWoollii  PPrrzzyybbyyssłłaawwsskkiieejj.. 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie realizowało roczny (maj 2007 – 

luty 2008) projekt „Młodzi o przeszłości dla przyszłości” w ramach finansowanego 

przez EFS projektu „Społeczność w szkole, szkoła w społeczności”, którego realizato-

rami na obszarze całego województwa lubelskiego są Polskie Stowarzyszenie Peda-

gogów i Animatorów KLANZA, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” i 

Lubelski Ośrodek Samopomocy. 

Ponadto szkoły realizowały projekt „Szkoła dla Ciebie", wyrównujący szanse eduka-

cyjne uczniów ze środowisk wiejskich. Grupą docelową byli wszyscy uczniowie Szkół 

Podstawowych w Bogucinie, Leścach, Garbowie, Przybysławicach oraz Gimnazjum w 

Przybysławicach. 

Gmina nie posiada publicznego klasycznego przedszkola – prowadzi oddziały przed-

szkolne dla dzieci 5-letnich przy dwóch największych szkołach podstawowych oraz 

zapewnia dzieciom 3-5 letnim dostęp do edukacji przedszkolnej w tzw. innych for-

mach – Zespołach Wychowania Przedszkolnego zlokalizowanych przy szkołach pod-

stawowych w miejscowościach: Bogucin, Karolin, Leśce, Przybysławice, Wola Przyby-

sławska. Na terenie gminy prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezja-

nek do którego uczęszcza około 50 dzieci.  
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W lutym 2008 roku w Gminie Garbów, jako jedynej w Powiecie Lubelskim, został 

otwarty ośrodek w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Kształcenia Na Odle-

głość Na Wsiach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze 

sobą Centrów, zlokalizowanych wyłącznie na terenach wiejskich, mających przyczynić 

się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem oraz zwiększyć dostęp do 

wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia – od edukacji ponadgimnazjalnej do 

kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 

44..  KKuullttuurraa  

Organizacją, której działalność w głównej mierze sprzyja rozwojowi Ŝycia kulturalne-

go w Gminie jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej. Towarzystwo powstało 

w listopadzie 1990 roku z inicjatywy mieszkańców Gminy Garbów, wśród których 

znaleźli się nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy Cu-

krowni „Garbów” oraz księŜa. Towarzystwo stanowi dobrze zintegrowaną grupę spo-

łeczną, większość z jego członków jest zaangaŜowanych od początku jego istnienia. 

Wszystkich wiąŜe umiłowanie środowiska lokalnego. Celem Towarzystwa jest: 

• promowanie Gminy Garbów w regionie, ochrona przyrody i znajdujących się 

na terenie Gminy zabytków (organizacja konkursów literackich i ekologicznych, 

publikacja artykułów o historii i tradycjach Garbowszczyzny); 

• popularyzowanie wiedzy historycznej o Garbowszczyźnie oraz ocalenie od za-

pomnienia ludzi, którzy swoją osobowością i pracą mieli znaczący wpływ na jej 

dzieje (organizowanie sesji popularnonaukowych, m.in. „Dwory i pałace Gar-

bowa i okolic”, „Twórcy ziemi garbowskiej”); 

• budzenie zamiłowania do folkloru i sztuki ludowej oraz prezentacja osiągnięć 

artystycznych mieszkańców Gminy (organizacja wystaw malarstwa i fotografii, 

konkursów literackich i plastycznych); 

• popieranie inicjatyw władz gminnych, związanych z rozwojem Ŝycia kultural-

nego i samorządowego; 

• organizowanie imprez kulturalnych (pełni rolę domu kultury, którego brak 

w Gminie) – gminnych doŜynek, Gminnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych, 

konkursów recytatorskich; 
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• prowadzenie działalności wydawniczej (m.in. publikacja pocztówek i folderów 

z najpiękniejszymi widokami i zabytkami Gminy). 

Od lutego 1991 roku Towarzystwo wydaje miesięcznik „Głos Garbowa”. Pismo jest 

dostępne równieŜ w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Garbów. Na ła-

mach miesięcznika zamieszczane są artykuły dotyczące: wielowiekowej historii Gar-

bowa, biografie osób zasłuŜonych dla tego regionu, tradycje regionalne, tematyka 

kulturalna, oświatowa, sportowa, ekologiczna, bieŜące informacje z pracy samorządu 

gminnego. 

W działalność kulturalną Gminy włącza się Gminne Centrum Informacji, współpracuje 

z redakcją „Głosu Garbowa” oraz pomaga w organizacji lokalnych uroczystości (przy-

gotowywać zaproszenia, ulotki i plakaty informacyjne o planowanych uroczysto-

ściach). 

Na terenie Gminy funkcjonują 2 parafie kościoła rzymskokatolickiego (Przemienienia 

Pańskiego w Garbowie oraz Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Garbowie – 

Cukrowni) oraz jedna wspólnota zakonna (Klasztor Sióstr Salezjanek w Garbowie), 

których działalność znajduje równieŜ swoje odzwierciedlenie w Ŝyciu społeczno-

kulturalnym mieszkańców Gminy. 

WaŜną rolę w rozwoju poziomu Ŝycia kulturalnego Gminy pełni Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, wraz z filiami. Księgozbiór Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Garbowie liczy 16 282 woluminów, w filiach w Bogucinie – 

5 368 wol., w Piotrowicach Wielkich – 5 017 wol., a w Przybysławicach – 3 011 wol. 

GBP prowadzi takŜe działalność kulturalno-oświatową na rzecz środowiska lokalnego: 

wystawy fotografii i inne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze (np. ekologiczne), 

uczestnictwo w konkursach dla bibliotek organizowanych przez Wojewódzką i Powia-

tową Bibliotekę Publiczną. Organizuje takŜe imprezy cykliczne i stałe zajęcia: corocz-

ny „Dzień Kobiet na Ludowo” z prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich oraz zajęcia z 

aerobiku dla kobiet. 

Zespół Tańca Nowoczesnego „Volumen” działa od 10 lat przy Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie. Tworzą go cztery grupy, zróŜnicowane 

pod względem wieku i stopnia zaawansowania uczestników. Celem działalności ze-

społu jest zainteresowanie tańcem współczesnym mieszkańców Gminy Garbów, za-

pewnienie im dobrej zabawy na występach i jednocześnie zaprezentowanie własnych 
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umiejętności tanecznych. Ponadto obok zajęć i występów tanecznych członkowie ze-

społu przygotowują i prezentują widowisko łączące taniec współczesny i recytacje 

baśni. 

Konsultacje społeczne, które odbyły się na początku stycznia 2008 r., wskazały jako 

niezbędne działanie utworzenie Centrum Kultury (z siedzibą np.: w pałacu lub remi-

zie). Głównym działaniem tej jednostki byłoby zrzeszanie oraz popieranie wszelkiej 

aktywności kulturalnej na terenie Gminy. 

55..  SSppoorrtt  ii  rreekkrreeaaccjjaa  

W Gminie działają 4 kluby sportowe, w tym dwa piłki noŜnej: Garbowskie Towa-

rzystw Sportowe „Zawisza” Garbów (rok załoŜenia 1972) oraz Bogucki Klub Sportowy 

Bogucin (rok załoŜenia 1993). Obydwa kluby są sponsorowane głównie ze środków 

gminnych. GTS „Zawisza” uzyskał w sezonie 2002/2003 historyczny awans do grupy 

okręgowej. W klubie grają równieŜ dwie druŜyny młodzieŜowe. BKS Bogucin posiada 

sekcję piłki noŜnej w dwóch kategoriach wiekowych (druŜyna seniorów i młodzieŜo-

wa). Największe sukcesy zespół odnosił w latach 1999-2001, kiedy występował 

w Lidze Okręgowej. Obecnie uczestniczy w rozgrywkach klasy „A”. 

Ponadto na terenie Gminy działa Ludowy Klub Sportowy w Woli Przybysławskiej oraz 

utworzony w 2008 roku Uczniowski Klub Sportowy "Junior" przy Zespole Szkół w 

Przybysławicach. 

Z myślą o miłośnikach jazdy na rowerze, do uŜytku zostały oddane trasy rowerowe 

„Południowa Pętla” i „Północna Pętla”. 

66..  PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  

Podstawową instytucją oferującą pomoc i wsparcie na terenie Gminy jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej i świadczeniach rodzinnych, między innymi koordynuje rozwiązywanie 

problemów społecznych w Gminie. Oferta jednostki jest skierowana do mieszkańców 

Gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Kadra zatrud-

niona w GOPS-ie uczestniczy w licznych formach dokształcania i podnoszenia swoich 

kwalifikacji. 

Do obowiązków GOPS naleŜy: 

• prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 
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• bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i 

usług domowych); 

• współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokal-

nym; 

• aktywizowanie środowiska lokalnego. 

W roku 2007 GOPS opracował System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

Gminy Garbów na lata 2007-2013. Realizacja tego programu ma na celu budowę lo-

kalnego systemu profilaktyki i opieki w takich obszarach jak: wspieranie rodziny, po-

prawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym, poprawa stanu zdrowia populacji, w 

szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji, poprawa stanu bezpieczeństwa ro-

dziny, dzieci i młodzieŜy. 

System ten jest jednym z elementów wypracowanej w 2007 roku Gminnej strategii 

integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Garbów na lata 2007-2013, 

która formułuje zasadnicze cele tworzenia i realizowania systemu oparcia społeczne-

go: 

• aktywizowanie lokalnej społeczności; 

• budowę zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej; 

• budowę systemu wsparcia dla osób bezrobotnych poprzez promocję zatrud-

nienia i przedsiębiorczości; 

• rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepeł-

nosprawnych; 

• budowę zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uza-

leŜnień na terenie Gminy. 

Podobnie jak ma to miejsce w innych częściach kraju, wśród najwaŜniejszych pro-

blemów w Ŝyciu społecznym Gminy jest kwestia uzaleŜnień. Zajmuje się nim Gminna 

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wprowadza w 

Ŝycie coroczny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Pro-

gram przeciwdziałania narkomanii oraz Program przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie. 

Pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym istnieje dobry przepływ informacji, 

dotyczący podopiecznych korzystających z pomocy. Samorząd gminy dysponuje ure-

gulowanymi określeniami przez odpowiednie akty prawa miejscowego, dotyczące 
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współpracy z organizacjami naleŜącymi do sektora pozarządowego. Skutkuje to po-

dejmowaniem współpracy z tymi organizacjami w zakresie zlecania realizacji zadań 

własnych. Cztery razy w roku na łamach „Głosu Garbowa” zamieszczany jest „Biule-

tyn Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, przy 

wsparciu finansowym tejŜe Komisji. 

77..  OOcchhrroonnaa  zzddrroowwiiaa  

Infrastrukturę ochrony zdrowia w Gminie Garbów stanowią:  

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zagrodach z Filią z Woli Przybysław-

skiej, 

• Stacja Pogotowia Ratunkowego w Garbowie – placówka Wojewódzkiego Pogo-

towia Ratunkowego w Lublinie, 

• 2 prywatne gabinety stomatologiczne, 

• 3 apteki. 

88..  SSttrruukkttuurraa  ii  ddzziiaałłaallnnoośśćć  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  

Na terenie Gminy funkcjonują organizacje pozarządowe o charakterze lokalnym i re-

gionalnym. Głównymi polami zainteresowania tych jednostek są: sport i rekreacja, 

kultura i sztuka, przedsiębiorczość oraz pomoc społeczna. 
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Tabela 12: Lista organizacji pozarządowych istniejących na terenie Gminy Garbów 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY GARBÓW 
o Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej 
o Gminne Koło Emerytów i Rencistów 
o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 11 
o Koło Gminne Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 
o 10 Kół Gospodyń Wiejskich 
o Stowarzyszenie Wspólnota Garbowska 
o Koła wędkarskie 
o Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie i w Garbowie Cu-

krowni 
o Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Garbowie 
o Bogucki Klub Sportowy Bogucin 
o Garbowskie Towarzystwo Sportowe Zawisza Garbów 
o Ludowy Klub Sportowy w Woli Przybysławskiej 
o Uczniowski Klub Sportowy Junior w Przybysławicach 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Borkowie  
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Garbowie 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Gutanowie 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Janowie 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Leścach 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Piotrowicach Wielkich 
o Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Woli Przybysławskiej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.ngo.pl 

DD..  SSyyttuuaaccjjaa  ggoossppooddaarrcczzaa  

11..  ŹŹrróóddłłaa  uuttrrzzyymmaanniiaa,,  zzaattrruuddnniieenniiee  ii  ppoozziioomm  bbeezzrroobboocciiaa  

Według NSP 2002 w Gminie było 2 681 gospodarstw domowych. Na jedno gospodar-

stwo domowe przypadało średnio 3,4 osoby. Podstawowym źródłem dochodu miesz-

kańców Gminy jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1 738 na ogól-

ną liczbę 1 740 gospodarstw rolnych). ZróŜnicowana struktura gospodarcza Gminy 

sprawia jednak, Ŝe znaczna część mieszkańców czynnych zawodowo pracuje poza 

rolnictwem. 

Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym z 2002 roku poniŜsza tabela przedstawia typ 

gospodarstw indywidualnych, znajdujących się na terenie Gminy Garbów. 
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Tabela 13. Gospodarstwa indywidualne według rodzaju prowadzonej działalności gospo-
darczej według PSR 2002 

L.p. Rodzaj działalności gospodarczej liczba gospodarstw 

1. nie prowadzące Ŝadnej działalności gospodarczej 107 

2. prowadzące wyłącznie działalność rolniczą 1451 

3. prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą 15 

4. prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą 165 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

PoniŜsza tabela ukazuje z kolei szczegółowe dane z 2002 roku, dotyczące źródeł 

utrzymania oraz relacji liczby osób korzystających z tych źródeł do liczby osób pozo-

stających na utrzymaniu. 

Tabela 14: Liczba mieszkańców Gminy Garbów według rodzaju źródła utrzymania według 
NSP 2002 

Główne źródło utrzymania Posiadający własne źró-
dło utrzymania Utrzymywani 

Ogółem 5 665 3 358 

praca poza rolnictwem, najemna 1 500 1 435 

praca poza rolnictwem, na rachunek 
własny lub z najmu 

189 221 

praca w rolnictwie 1 431 1 149 

niezarobkowe źródło, emerytura 1 411 152 

niezarobkowe źródło, renta 889 282 

pozostałe niezarobkowe 240 119 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Widać wyraźnie, Ŝe liczba mieszkańców Gminy utrzymujących się z rolnictwa (1 431 

osób – 25,3% spośród wszystkich zarabiających) jest porównywalna z liczbą osób, 

dla których głównym źródłem utrzymania jest praca poza rolnictwem (1 689 – 

29,8%). Najliczniejszą jednak grupę stanowią mieszkańcy utrzymujący się z nieza-

robkowych źródeł, w tym z emerytur i rent (2 540 – 44,8%). 

Potwierdzają to dane NSP 2002 ukazujące rodzaje źródeł utrzymania gospodarstw 

domowych. Wynika z nich, Ŝe dla 23,1% spośród wszystkich garbowskich gospo-

darstw źródłem utrzymania jest rolnictwo (w sektorze prywatnym), natomiast dla 

33,7% praca poza rolnictwem (w sektorze publicznym 12,4%, w sektorze prywatnym 

21,3%). 

Z kwestią zatrudnienia mieszkańców Gminy w ostatnim okresie związana jest pewna 

dynamika. Z roku na rok poziom zatrudnienia raz maleje, raz wzrasta. Na koniec 
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2006 roku zauwaŜalny jest znaczny spadek liczby zatrudnionych poza rolnictwem w 

stosunku do roku 2005 (9,3%). W tym teŜ roku wyrównała się liczba zatrudnionych 

kobiet i męŜczyzn. Z kolei w okresie 2003-2006 spadek ogólnej liczby zatrudnionych 

wyniósł niemal 13%, z tego w przypadku męŜczyzn 20,5%, a kobiet 3,6%. 

Tabela 15: Zatrudnienie w Gminie Garbów poza rolnictwem w latach 2003-2006 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 

Ogółem 853 720 819 743 

MęŜczyźni 468 364 418 372 

Kobiety 385 356 401 371 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Co ciekawe, zmniejszającej się liczbie zatrudnionych w Gminie towarzyszy zmniejsza-

jąca się równieŜ liczba bezrobotnych. Tym niemniej bezrobocie jest nadal istotnym 

problemem, podobnie jak w całym powiecie i województwie lubelskim. W roku 2006 

w Gminie było zarejestrowanych 359 bezrobotnych. Około połowy z nich (48,5%) 

stanowiły kobiety. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem w 2002 roku był fakt, 

utrzymujący się do dzisiaj, Ŝe połowę wszystkich bezrobotnych w Gminie stanowiły 

osoby pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy. Co więcej – aŜ ok. 85% bezro-

botnych nie posiadało wówczas prawa do zasiłku. 

Tabela 16: Bezrobocie w Gminie Garbów w latach 2003-2006 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 

Ogółem 461 506 448 359 

MęŜczyźni 235 269 234 185 

Kobiety 226 237 214 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na koniec grudnia 2006 roku stopa bezrobocia w Gminie Garbów wynosiła 10,5%, 

podczas gdy według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w powiecie lu-

belskim – 12,2%, w województwie lubelskim – 15,5%, a w całym kraju – 14,9%. Pod 

względem wielkości stopy bezrobocia gmina zajmowała 5. miejsce w powiecie lubel-

skim. Gorzej od garbowskiego wskaźnik ten kształtował się w 11 gminach. W 2007 

roku, podobnie jak w całym kraju, wskaźniki bezrobocia w Gminie kształtowały się na 

poziomie niŜszym o ok. 2-3%. 
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W tym kontekście waŜnym wydaje się być działalność Gminnego Centrum Informacji, 

które jest placówką nastawioną głównie na pomoc dla osób bezrobotnych, poszuku-

jących pracy i zagroŜonych utratą pracy, pracodawców, absolwentów szkół ponad-

podstawowych i uczelni, młodzieŜy i rolników. GCI uczestniczy w realizacji Programu 

Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. 

W GCI moŜna uzyskać aktualne oferty pracy – z regionu, dostępne w Internecie (w 

tym na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie) oraz zagraniczne oferty pracy 

– „EURES”. GCI organizuje szkolenia (m.in. bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla 

młodych mieszkańców Gminy, dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, przygoto-

wania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, porozumiewania się i asertywno-

ści), udostępnia informacje o szkoleniach, programach dla osób bezrobotnych oraz 

dla rolników, organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, Mobilne Centra Infor-

macji Zawodowej, Lubelską Szkołę Biznesu oraz firmę Consultor Sp. z o.o. 

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą w GCI korzystać ze zbiorów mini biblioteczki, 

która zawiera m.in. poradniki „Doskonałe CV”, „Poradnictwo i pomoc”, „Doskonała 

kariera”, słowniki języków obcych, podręczniki z zakresu ekonomii, socjologii czy pu-

blikacje o tematyce społecznej. 

22..  SSttrruukkttuurraa  bbrraannŜŜoowwaa  ggoossppooddaarrkkii  

Gmina Garbów od co najmniej wieku ma bardzo zróŜnicowany charakter ekonomicz-

ny: rolniczo – usługowo - przemysłowy. Zatem jej potencjał i struktura gospodarcza 

wyraźnie się róŜnią od większości gmin wiejskich województwa lubelskiego. 

Pod względem gospodarczym stanowi część aglomeracji lubelskiej. Tworzy z sąsied-

nimi gminami Markuszów i Kurów jeden z jej sześciu peryferyjnych zespołów osadni-

czych. Ma ona pełnić rolę ośrodka uzupełniającego się z zespołem miejskim Lublina i 

Świdnika. Oznacza to z jednej strony bliskość duŜego rynku zbytu na towary i usługi, 

a z drugiej napływ ludności z miasta, rozwój funkcji mieszkaniowych, rozwój pozarol-

niczej aktywności gospodarczej, ukierunkowanie rolnictwa na produkcję warzyw i 

owoców, turystykę weekendową. Procesom tym sprzyja dobra dostępność komunika-

cyjna, a przede wszystkim usytuowanie Gminy przy waŜnej trasie Warszawa – Lublin. 
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PPooddmmiioottyy  ggoossppooddaarrcczzee    

Na obszarze Gminy zarejestrowanych jest według stanu na koniec 2006 roku 433 

podmiotów gospodarczych, naleŜących w ogromnej większości do sektora prywatne-

go (415 firm, tj. 95,8%). 

Większość funkcjonujących tutaj przedsiębiorstw są to niewielkie firmy, naleŜące do 

osób fizycznych. Z uwagi na dogodne połoŜenie komunikacyjne obszaru Gminy, naj-

większą grupą podmiotów gospodarczych są małe firmy zajmujące się handlem oraz 

naprawami, zwłaszcza naprawą pojazdów mechanicznych (144). Ponadto w bazie 

ekonomicznej Gminy istotniejszą rolę odgrywają przedsiębiorstwa budowlane (46) 

oraz zajmujące się transportem i magazynowaniem (68), a takŜe obsługą nierucho-

mości i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (43). 

Tabela 17: Podmioty sklasyfikowane w systemie REGON w latach 2004-2006 wg sekto-
rów własności 

Rok Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

2003 455 18 437 

2004 429 18 411 

2005 424 18 406 

2006 433 18 415 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W sferze przedsiębiorczości dostrzec moŜna niewielką dynamikę – liczba prywatnych 

podmiotów gospodarczych rośnie w małym stopniu. Z wyjątkiem przywołanego juŜ 

handlu i napraw (11 podmiotów więcej w 2006 roku niŜ w poprzednim) oraz trans-

portu, łączności i gospodarki magazynowej (5 więcej), w pozostałych sekcjach moŜna 

odnotować albo brak zmiany albo minimalne zmniejszenie bądź zwiększenie liczebno-

ści podmiotów. Szczegółowe dane dotyczące zmian w poszczególnych sekcjach PKD, 

według których moŜna klasyfikować podmioty gospodarcze, zawiera poniŜsza tabela. 
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Tabela 18: Podmioty sklasyfikowane w systemie REGON według wybranych sekcji PKD w 
latach 2003-2006 

Rok 
Rolnic-
two* 

Prze-
mysł 
** 

Budow-
nictwo 

Han-
del 

i napr
awy 

Hotele 
i restau-
racje 

Transport, 
gospodarka 
magazyno-
wa i łącz-
ność 

Pośred-
nictwo 
finan-
sowe 

Obsługa 
nieru-

chomości 
i firm 

Admini-
stracja 
publicz-

na 

Eduka-
cja 

Ochrona 
zdrowia i 
pomoc 

społeczna 

Działal-
ność 

usługowa 
komunal-

na 

2003 25 37 63 137 18 67 8 43 7 16 10 24 

2004 11 33 63 134 15 61 9 49 7 14 10 23 

2005 10 33 57 133 13 63 9 48 7 15 10 26 

2006 10 31 56 144 13 68 9 43 8 15 11 25 

Zmiana 
w % 0,00% -6,06% -1,75% 8,27% 0,00% 7,94% 0,00% -10,42% 14,29% 0,00% 10,00% -3,85% 

*obejmuje sekcje PKD „Górnictwo”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę”; **obejmuje sekcje PKD „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo”, „Rybac-
two” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

GGłłóówwnnii  pprraaccooddaawwccyy  

Stan ekonomiczny podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy jest bar-

dzo zróŜnicowany. Przedsiębiorstwo, które przez wiele dziesięcioleci dominowało go-

spodarczo w tej okolicy, czyli Cukrownia „Garbów”, juŜ nie istnieje. 

Obecnie głównymi podmiotami gospodarczymi są: 

� Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa (handel artykułami spoŜywczymi, przemysło-
wymi, produkcja rolna), 

� Zakład Remontowo Budowlany „Rozpęd” Bogdan Rozpędowski (usługi budow-
lane), 

� Stal-Bud Jolanta i Stanisław Firlej (handel materiałami budowlanymi), 

� Okno Dom S.J. (produkcja i wymiana okien), 

� Spółdzielnia Usług Rolniczych (usługi i handel), 

� Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej (produkcja rolna), 

� Alfa-Trans (transport towarowy), 

� Stanisław Krakowiak (transport, kopalnia piachu), 

� Ryszard Kamiński (transport, kopalnia piachu), 

� Banus – Firma Produkcyjno Handlowa (produkcja wafli), 

� „Przychodnia dla zwierząt duŜych i małych” Kania Adam (usługi weterynaryj-
ne), 

� PPHU Etgar Sp. z.o.o (produkcja), 

� France Truck (handel maszynami rolniczymi, transport), 

� Zotos Trans (transport i serwis cięŜarowy), 
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� Acheron – Piotr Kuflewski (zakład pogrzebowy), 

� Karawan – Krystyna Sołdaj (zakład pogrzebowy), 

� MGK Paterkowski Piotrowice Wielkie (pomniki), 

� Kowalski Garbów (pomniki), 

� Kosior Bogucin (pomniki), 

� Romax – Leszek Rozpędowski (hurtownia art. gospodarstwa domowego i dom 
weselny), 

� Marek Nurzyński (hurtownia art. spoŜywczych i napojów alkoholowych), 

� Rozpędowski Robert – zakład naprawy samochodów, 

� Stacja demontaŜu pojazdów w Zagrodach, 

� Tad-Car Bogucin (mechanika samochodowa, części), 

� Kołdrex Garbów (produkcja i sprzedaŜ kołder), 

� Bogucin – sprzedaŜ kołder i ręczników, 

� Tim Makro Danuta Drozd (piekarnia i handel), 

� Nakonieczny Jan (piekarnia), 

� Resta S.A. (produkcja materiałów biurowych), 

� Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej (słuŜba zdrowia), 

� Wojewódzki Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ (stacja pogotowia), 

� Marian Podolski – Podolanka (restauracja), 

� Hotel – restauracja „Dwór Lwowski”, 

� Arkadiusz Kubik – Dekor (restauracja Piec), 

� Zbigniew Mirosław (bar Katarzynka), 

� PPHU Winyl Pol – Wybacz (Zajazd Biesiada), 

� Elektro Dor Sp. z o.o. – Karczma Bida (restauracja), 

� Banaszek Michał– Kominiarz (dom weselny, handel materiałami budowlanymi), 

� Jadwiga Drozd – Pestka (dom weselny), 

� Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie, 

� Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Oddział w Garbowie, 

� Bank PEKAO S.A. Filia w Garbowie. 

LLiicczzbbaa  ii  ssttrruukkttuurraa  pprraaccuujjąąccyycchh  mmiieesszzkkaańńccóóww  GGmmiinnyy  

Mieszkańcy Gminy reprezentują znaczną aktywność zawodową. Liczebność i strukturę 

wiekową zaangaŜowanych zawodowo ukazuje poniŜsza tabela oraz utworzona na jej 

podstawie piramida wieku aktywnych zawodowo mieszkańców. 
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Tabela 19: Aktywność ekonomiczna ludności Gminy Garbów według wieku i płci w 2002 
roku 

W wieku 
Wyszczególnienie Razem 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i więcej 

Ogółem 7 138 1 526 1 144 1 237 1 183 736 1 312 

męŜczyźni 3 470 784  563 643 634 324 522 

kobiety 3 668 742  581 594 549 412 790 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 3: Aktywni ekonomicznie mieszkańcy Gminy Garbów wg wieku w 2002 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Biorąc pod uwagę róŜnorodne dane statystyczne moŜna zauwaŜyć, Ŝe w gospodarce 

Gminy Garbów nadal istotną rolę odgrywa rolnictwo. Wśród pracujących w rolnictwie 

na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio 3 osoby. Jest to wartość mniejsza niŜ 

w większości gmin wiejskich województwa lubelskiego. Gminę cechuje duŜe rozdrob-

nienie gospodarstw rolnych, co odbija się na ich wielkości. Potwierdzają to dane za-

prezentowane na poniŜszym wykresie opisującym strukturę wielkościową gospo-

darstw rolnych. 
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Wykres 4: Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w Gminie Garbów w 2002 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gospodarstwa rolne są najczęściej bardzo małe, o powierzchni poniŜej 2 ha. Stano-

wią one prawie połowę wszystkich gospodarstw gminy (41%). Wiele jest gospo-

darstw małych, o powierzchni od 2 do 5 ha (27,3%), natomiast gospodarstwa duŜe 

(powyŜej 10 ha) stanowią oficjalnie jedynie 10,4% ogółu gospodarstw, lecz faktyczny 

ich udział jest większy, co wynika z dzierŜaw ziemi od gospodarstw małych. 

Z uwagi na niską efektywność produkcji (spowodowaną w głównej mierze duŜym 

rozdrobnieniem gospodarstw) moŜliwe jest wykorzystanie programów pomocowych 

Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, które obejmować będą dofinansowanie do 

inwestycji mających na celu powiększanie gospodarstw. 

Szczegółowe dane dotyczące liczebności gospodarstw, w których uprawia się ziemię 

i hoduje zwierzęta prezentuje poniŜszy wykres, przygotowany na podstawie PSR 

2002. 



 46

Wykres 5: Gospodarstwa rolne w Gminie Garbów wg rodzaju upraw w 2002 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z wykresu wyraźnie moŜna odczytać, Ŝe wśród roślin uprawnych kluczowe znaczenie 

mają zboŜa, uprawiane przez duŜą liczbę gospodarstw i zajmujące ponadto większą 

część powierzchni zasiewów (przede wszystkim pszenica oraz Ŝyto i pszenŜyto). Obok 

zbóŜ istotne znaczenie dla gospodarki Gminy ma równieŜ uprawa ziemniaków, bura-

ków cukrowych i warzyw gruntowych. Ponadto dość waŜną rolę odgrywa sadownic-

two. Są tutaj uprawiane jabłka, wiśnie, maliny i porzeczki, a na terenach piaszczys-

tych istnieją liczne plantacje truskawek. 

Wiele z gospodarstw jest nastawionych na produkcję zwierzęcą. Według PSR 2002 

w Gminie było 2 600 sztuk bydła (z przewagą krów mlecznych), trzody chlewnej – 

ok. 4 700 sztuk, 100 000 sztuk drobiu (z czego większość w Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Woli Przybysławskiej). 
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Tabela 20: Gospodarstwa rolne w Gminie Garbów wg rodzaju zwierząt hodowlanych w 
2002 r. 

Rodzaj zwierząt 
hodowlanych bydło krowy trzoda 

chlewna konie owce bez zwierząt 

Liczba gospodarstw 820 805 385 268 4 843 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Stan mechanizacji rolnictwa ukazuje kolejny wykres, informujący o liczbie maszyn i 

urządzeń rolniczych wykorzystywanych w garbowskich gospodarstwach rolnych. 

Wykres 6: WyposaŜenie gospodarstw rolnych w Gminie Garbów w maszyny i urządzenia 
rolnicze w 2002 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Struktura zatrudnienia i liczba mieszkańców Gminy Garbów pracujących poza rolnic-

twem odzwierciedla opisaną wcześniej strukturę gospodarczą Gminy. Zatrudnionych 

w poszczególnych działach gospodarki narodowej z wyłączeniem gospodarstw rol-

nych oraz w podziale na sektor prywatny i publiczny przedstawia poniŜsza tabela. 



 48

Tabela 21. Mieszkańcy Gminy Garbów pracujący poza gospodarstwem rolnym według 
sektorów ekonomicznych i sektorów własności 

sektor ekonomiczny sektor własności 

Rok 
ogółem rolni-

czy 
przemysło-

wy 

usługo-
wy (ra-
zem) 

usługi 
rynkowe 

usługi nie-
rynkowe 

publiczny prywatny 

2002 920 48 517 355 103 252 279 641 
męŜczyźni 510 35 392 83 40 43 59 451 
kobiety 410 13 125 272 40 209 220 190 
2003 853 50 446 357 106 251 279 574 
męŜczyźni 468 38 342 88 42 46 62 406 
kobiety 385 12 104 269 64 205 217 168 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według stanu rejestrowanego przez GUS na koniec roku 2003 w innych niŜ rolnictwo 

działach gospodarki narodowej pracują na terenie Gminy Garbów 853 osoby (wśród 

nich 385 kobiet). Większość z nich (574 osoby, czyli 67,3%) pracuje w sektorze pry-

watnym. Spośród działów gospodarki narodowej najwięcej osób pracuje w przemyśle 

(446 osób), a ponadto w usługach nierynkowych, czyli w instytucjach publicznych 

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

33..  TTuurryyssttyykkaa  

Urocze wąwozy, stawy, lasy, łąki i 2 jeziora polodowcowe oraz bliskość Lublina, Nałę-

czowa i Kozłówki – to atuty turystyczne Gminy Garbów. Atrakcyjność turystyczna 

Gminy wiąŜe się zatem z dwiema przesłankami. Jedną z nich są malownicze tereny 

przyleśne na północy Gminy – w rejonie Woli Przybysławskiej i Orlicza oraz kilkana-

ście ciekawych zabytków rozproszonych na całym terytorium Gminy. Druga natomiast 

wynika z połoŜenia Gminy przy waŜnej i aktywnej gospodarczo drodze krajowej Lu-

blin – Warszawa, która jest równieŜ tranzytową trasą międzynarodową. Taka lokali-

zacja moŜe być powodem szybkiego rozwoju sektora usług oraz turystyki. Dotych-

czasowa baza noclegowa związana jest właśnie przede wszystkim z obsługą ruchu 

drogowego. Na terenie Gminy istnieje kilka obiektów noclegowych (o łącznej liczbie 

miejsc noclegowych ponad 80) połoŜonych wzdłuŜ w/w drogi – przede wszystkim w 

Bogucinie i Garbowie. 

Ciekawym elementem rozwoju turystyki w Gminie było otwarcie w czerwcu 2007 ro-

ku pierwszego szlaku rowerowego. Oznakowany szlak – „Południowa Pętla” ma dłu-

gość ok. 19 kilometrów i biegnie na południe od drogi krajowej Lublin – Warszawa 

przez miejscowości: Garbów, Bogucin, Ługów, Gutanów i kończy się w Garbowie. W 



 49

zdecydowanej większości są to drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem lub beto-

nem o niskim natęŜeniu ruchu samochodowego. Trasa ukazuje walory krajobrazowe 

południowej części Gminy Garbów i najbliŜszych okolic. W Gutanowie, od pętli głów-

nego szlaku rowerowego poprowadzone zostało odgałęzienie prowadzące do cen-

trum Nałęczowa – liczący ok. 8 km tzw. szlak „łącznikowy” (oznakowany odcinek bie-

gnący przez miejscowości Gutanów, Czesławice, Strzelce i Nałęczów).  

W lipcu 2008 został oddany do uŜytku drugi odcinek szlaku rowerowego – „Północna 

Pętla” o długości 34 kilometrów, prowadząca przez tereny na północ od drogi krajo-

wej. Miejscowości na trasie: Garbów, Karolin, Leśce, Piotrowice Wielkie, Borków, Ja-

nów, Kruk (gmina Kamionka), Meszno, Wola Przybysławska, Przybysławice, Zagrody. 

Ogromna większość trasy wiedzie drogami gminnymi asfaltowymi lub betonowymi, o 

niskim natęŜeniu ruchu samochodowego. Ukazuje piękny krajobraz równinny, uroz-

maicony łagodnymi wzniesieniami. W okolicy wsi Janów, Kruk, Meszno i Wola Przy-

bysławska biegnie południową częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

utworzonego w 1990 roku. W Leścach szlak biegnie obok drewnianego dworu i parku 

z XIX wieku, w Piotrowicach „łącznikiem” moŜna dojechać do zespołu dworsko-

parkowego, mieszczącego obecnie filialną szkołę podstawową. We wsi Kruk, na skra-

ju lasu, znajduje się pomnik rozstrzelanych w 1943 roku przez Niemców 9 mieszkań-

ców wsi. W Zagrodach trasa biegnie obok stuletniego zespołu dworsko-parkowego, 

dawnej siedziby dyrektora cukrowni. 

Pętla Południowa bezpośrednio, a Pętla Północna za pośrednictwem trzykilometrowe-

go oznakowanego odcinka trasy, łączą się z rowerowymi szlakami turystycznymi bie-

gnącymi przez sąsiednią Gminę Jastków, tworząc atrakcyjną dla potencjalnych tury-

stów sieć szlaków. 
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Rysunek 7: Schemat sieci szlaków rowerowych w Gminie Garbów 

 
Źródło: www.garbow.pl 

Do atrakcji turystycznych Gminy naleŜy więc zaliczyć przede wszystkim opisane wyŜej 

zabytki, leŜące na terenie Gminy oraz kontakt w róŜnej formie ze środowiskiem przy-

rodniczym. 
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III. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT (od angielskich odpowiedników słów: „silne”, „słabe”, „szanse”, „za-

groŜenia”) powstała na podstawie wypełnionych ankiet przez uczestników konsultacji 

społecznych, wizji lokalnych oraz wniosków płynących z analitycznej części niniejsze-

go dokumentu. 

Mocne Strony Gminy Garbów 

PołoŜenie Gminy przy drodze krajowej, w bliskiej odległości od stolicy województwa 

Tradycja i dziedzictwo kulturowe Gminy 

Doskonale zachowane środowisko naturalne 

Dobrej jakości gleby uprawne sprzyjające działalności rolniczej 

Dogodne warunki rekreacyjne dla turystyki aktywnej 

 
Słabe Strony Gminy Garbów 

Słaby stopień skanalizowania Gminy 

Niedostateczny (zły) stan techniczny dróg powiatowych na terenie Gminy oraz niewy-
starczająca ilość chodników przy drogach publicznych 

Brak sieci gazowej 

Słaba chłonność lokalnego rynku pracy, wysoki poziom ukrytego bezrobocia w rolnic-
twie 

Słaba kondycja agrobiznesu, w tym powiązań produkcji, przetwórstwa i zbytu 

Nieracjonalne rozmieszczenie sieci placówek edukacyjnych 

Brak gminnego centrum kultury, sportu  

Niedostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób starszych i osób niepełno-
sprawnych 

Niewystarczająca aktywność społeczności lokalnej 

 
Szanse Gminy Garbów 

Wzrost ilości uzbrojonych terenów pod inwestycje mieszkaniowe oraz działalność go-
spodarczą  

MoŜliwości rozwojowe związane z poprawą stanu technicznego dróg 

Pozyskanie inwestorów/rozpoczęcie nowych inwestycji na terenie Gminy 

MoŜliwość rozwoju przetwórstwa rolno-spoŜywczego 

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy  

Podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

Promocja Gminy na poziomie regionalnym i ponadregionalnym 

Zinformatyzowanie Gminy 



 52

Integracja społeczności lokalnej 

 
ZagroŜenia Gminy Garbów 

Pogarszający się stan infrastruktury gminnej 

Nieefektywna produkcja rolnicza i upadek gospodarstw rolnych 

Niewielkie moŜliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

Odpływ ludzi młodych i starzenie się społeczeństwa 

Szerzenie się postaw patologicznych wśród ludzi młodych 

 



 53

IV. Wizja i Misja Gminy Garbów 
 

Wizja Gminy Garbów: 

GGmmiinnaa  GGaarrbbóóww  jjeess tt   zz iinntteeggrroowwaannąą  ssppoo łłeecczznnoośścc iiąą   ll ookkaa llnnąą ,,   kk ttóórraa  ddzz iięękk ii   

sspprraawwnneemmuu  wwssppóó łłddzz ii aa łłaann iiuu   mmiieesszzkkaańńccóóww  kksszzttaa łł ttuu jjee   aa tt rraakkccyy jjnnyy   wwii zzee rruu --

nneekk  GGmmiinnyy   jj aakkoo   jjeeddnnooss ttkk ii   wwyykkoorr zzyyss ttuu jjąąccee jj   sswwóójj   ppootteenncc jjaa łł   śś rrooddoowwii sskkoowwyy ,,   

ggoossppooddaarr cczzyy   ii   kkuu ll ttuu rraa llnnyy ,,   pprr zzyy   ssyyss tteemmaattyycczznnyymm  rroozzwwoojjuu  iinn ff rraass tt rruukk ttuurraa ll --

nnyymm  oorraazz   ggoossppooddaarr cczzyymm ..   

Misja Gminy Garbów: 
 

Identyfikacja szans i kierunków gospodarczego rozwoju 
Gminy przy szczególnej stymulacji przedsiębiorczości miesz-
kańców 

 

Integracja społeczności lokalnej oraz prowadzenie polityki 
zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców 

 

Troska o poprawę warunków Ŝycia mieszkańców oraz pod-
niesienie standardu pobytu dla Gości Gminy 

 

Popularyzacja tradycji Gminy i promocja jej zasobów kultu-
rowych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym 
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V. Struktura zapisów strategicznych 
 

AA..  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  II  

ZZbbuuddoowwaanniiee  ssiillnneejj  ii  sspprraawwnneejj  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  GGmmiinnyy  GGaarrbbóóww  

11..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11  

RRoozzbbuuddoowwaa  iinnffrraassttrruukkttuurryy  uuŜŜyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj  ii  ddoossttoossoowwaanniiee  jjeejj  ddoo  

ppoottrrzzeebb  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  

Zadania: 

� Dostosowanie terenów i obiektów zdegradowanych do potrzeb mieszkańców 

Gminy 

(Zagospodarowaniu podlegają szczególnie tereny, na których do tej pory mieściła się 

Cukrownia Garbów. Dodatkowo przewiduje się dostosowanie obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych) 

� Utworzenie obiektu rekreacyjno-kulturowego na terenie Gminy 

(Docelowe doprowadzenie do utworzenia ośrodka kulturalnego w Pałacu znajdujące-

go się na terenie Gminy, a tym samym doprowadzenie do zmiany lokalizacji ośrodka 

zdrowia) 

� Utworzenie oraz aranŜacja centrum Gminy „Centrum Garbowa” 

� Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy 

(Budowa wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sal sportowych w Bogucinie i Woli 

Przybysławskiej, rozbudowa sali sportowej Przybysławicach, modernizacja istnieją-

cych boisk szkolnych i obiektów sportowych w pozostałych miejscowościach) 

� Budowa placów zabaw dla dzieci w sołectwach 

Cel operacyjny I.1 wpisuje się w oś priorytetową VIII RPO WL: „Infrastruktura spo-

łeczna”. 

22..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  22  

ZZaappeewwnniieenniiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ppuubblliicczznneeggoo  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Usprawnienie funkcjonowania słuŜb mundurowych 
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(Intensyfikacja patroli słuŜb mundurowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych) 

� Promowanie działań z zakresu ograniczania przestępczości 

(Inspirowanie i pobudzanie społeczeństwa do poprawy własnego stanu bezpieczeń-

stwa oraz eliminowanie bierności i obojętności na negatywne zjawiska społeczne) 

� MontaŜ monitoringu na terenie Gminy 

� Zakup pojazdów oraz wyposaŜenia dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

33..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33  

PPoopprraawwaa  ffuunnkkccjjoonnaallnnoośśccii  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Remont pomieszczeń SPZOZ lub rozwaŜenie moŜliwości nowej lokalizacji pla-

cówki 

� Utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego 

� Rozszerzenie oferty usług medycznych 

� Realizacja programów profilaktycznych 

Cel operacyjny I.3 wpisuje się w oś priorytetową VIII RPO WL: „Infrastruktura spo-

łeczna”. 

44..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  44  

UUsspprraawwnniieenniiee  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

� Urządzenie świetlic środowiskowych 

� Urozmaicanie form pomocy społecznej 

� Stworzenie i wdroŜenie innowacyjnych mechanizmów pomocy społecznej (np. 

dziennego domu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych) 

� Budowa mieszkań socjalnych 

Cel operacyjny I.4 wpisuje się w oś priorytetową VIII RPO WL: „Infrastruktura spo-

łeczna”. 
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55..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  55  

DDoossttoossoowwaanniiee  ooffeerrttyy  eedduukkaaccyyjjnneejj  ddoo  wwaarruunnkkóóww  ssppoołłeecczznnoo  ––  ddeemmooggrraaffiicczz--

nnyycchh  

Zadania: 

� Optymalizacja/racjonalizacja rozmieszczenia sieci szkół w Gminie 

(Zminimalizowanie kosztów prowadzenia działalności edukacyjnej, przy jednoczesnym 

zwiększeniu jej efektywności) 

� Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i przedszkolnej 

(Remonty i termomodernizacje budynków szkół) 

� Wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy 

(Zajęcia pozalekcyjne, organizowanie innych form edukacji przedszkolnej) 

Cel operacyjny I.5 wpisuje się w oś priorytetową VIII RPO WL: „Infrastruktura spo-

łeczna”. 

66..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  66    

OOpprraaccoowwaanniiee  ii  wwddrrooŜŜeenniiee  iinnnnoowwaaccyyjjnnyycchh  ssppoossoobbóóww  wwaallkkii  zz  bbeezzrroobboocciieemm  

Zadania: 

� Wsparcie systemów motywujących bezrobotnych do poszukiwania zatrudnie-

nia 

� Utworzenie Klubu Integracji Społecznej/Klubu Aktywności Społecznej 

� Wsparcie programów aktywizacji małej i średniej przedsiębiorczości 

Cel operacyjny I.6 wpisuje się w osie priorytetowe I i II RPO WL „Przedsiębiorczość i 

innowacje” oraz „Infrastruktura ekonomiczna” oraz oś I PO Rozwój Polski Wschod-

niej: „Nowoczesna gospodarka”. 

77..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  77  

RRoozzsszzeerrzzeenniiee  ooffeerrttyy  kkuullttuurraallnneejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Zagospodarowanie parku w obrębie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Garbowie 

� Renowacja Zespołu Dworsko-Parkowego w Piotrowicach Wielkich 
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� Utworzenie izby regionalnej Ziemi Garbowskiej 

� Modernizacja istniejących świetlic wiejskich i remiz 

� Urządzenie centrum kulturalno-edukacyjnego (Gminny Ośrodek Kultury) w 

Garbowie i Zagrodach 

� Rozbudowa sceny plenerowej w Garbowie 

� Wytyczenie i oznakowanie tras spacerowych i rowerowych 

� Oznakowanie zabytków i miejsc pamięci 

� Wsparcie działalności ośrodków kulturalnych i świetlic wiejskich na terenie 

Gminy 

� Rozszerzenie oferty kulturalnej instytucji gminnych (np. bibliotek i świetlic) 

� Popularyzacja twórczości ludowej wśród mieszkańców Gminy 

� Stworzenie oferty kulturalnej dla młodzieŜy i dzieci 

� Popularyzacja kalendarza kulturalnego Gminy 

� Modernizacja i adaptacja obiektów zabytkowych 

Cel operacyjny I.7 wpisuje się oś priorytetową VII RPO WL: „Kultura, turystyka i 

współpraca regionalna”. 

BB..  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  IIII    

ZZaappeewwnniieenniiee  ttrrwwaałłeeggoo  rroozzwwoojjuu  iinnffrraassttrruukkttuurraallnneeggoo  ii  ggoossppooddaarrcczzeeggoo  

GGmmiinnyy  GGaarrbbóóww  

11..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  11  

PPoopprraawwaa  eeffeekkttyywwnnoośśccii  pprroodduukkccjjii  rroollnniicczzeejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Wykorzystanie programów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w celu 

dofinansowania inwestycji mających na celu powiększenie obszaru przezna-

czonego pod uprawy, 

� WdraŜanie programów scaleniowych dla gruntów rolnych 
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Cel operacyjny II.1 wpisuje się w oś 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Po-

prawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. 

22..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  22  

UUrruucchhoommiieenniiee  pprrooggrraammóóww  aakkttyywwiizzuujjąąccyycchh  mmaałłąą  ii  śśrreeddnniiąą  pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśćć  

nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Wsparcie działalności związanej z przetwórstwem owoców oraz warzyw 

(Dodatkowo podjęcie działań wspierających inną, drobną przedsiębiorczość) 

� Popularyzowanie inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości i uspraw-

niających ich funkcjonowanie 

(Udostępnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom szerokopasmowej sieci internetowej 

na terenie Gminy) 

� Zdynamizowanie rozwoju agroturystyki 

Cel operacyjny II.2 wpisuje się w oś priorytetową I RPO WL „Przedsiębiorczość i in-

nowacje” oraz oś 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:” „Jakość Ŝycia na obsza-

rach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej”. 

33..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  33  

MMooddeerrnniizzaaccjjaa  ii  rroozzbbuuddoowwaa  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ssaanniittaarrnneejj  oorraazz  zzaaooppaattrrzzeenniiee  GGmmii--

nnyy  ww  eenneerrggiięę  

Zadania: 

� Modernizacja stacji ujęć i uzdatniania wody w Garbowie i Borkowie 

� Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach objętych zabu-

dową mieszkaniową 

� Budowa sieci kanalizacyjnej w Garbowie etap II, III, IV 

� Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garbowie (2 moduł) 

� Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Zagrody i Przybysławice 

(Budowa sieci kanalizacyjnej oraz nowej oczyszczalni, ew. wykorzystanie istniejącej 

oczyszczalni w Zagrodach będącej własnością spółki Energoinvest) 
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� Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabu-

dowy mieszkaniowej 

� Budowa sieci gazowej  

� Modernizacja sposobu ogrzewania budynków uŜyteczności publicznej – wyko-

rzystanie alternatywnych źródeł energii 

Cel operacyjny II.3 wpisuje się oś priorytetową VI RPO LW „Środowisko i czysta 

energia”. 

44..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  44  

MMooddeerrnniizzaaccjjaa  ssiieeccii  ttrraannssppoorrttoowweejj  ii  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ddrrooggoowweejj  nnaa  tteerreenniiee  GGmmii--

nnyy  

Zadania: 

� Podniesienie bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy 

(Budowa chodników, budowa i modernizacja oświetlenia drogowego, budowa sygna-

lizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 

ustawianie znaków aktywnych) 

� Budowa nowych dróg gminnych 

� Remont i modernizacja niszczejącej infrastruktury drogowej 

(Szczególnie modernizacja sieci dróg łączących Gminę z innymi miejscowościami oraz 

utwardzanie dróg gruntowych, dróg naraŜonych na niszczenie siłami przyrody: erozja, 

powodzie) 

- Garbów – droga gminna Nr 112431L „Młyńska”, 

- Garbów – Wola Przybysławska – Abramów, 

- Piotrowice Wielkie – Wygoda, 

- Leśce – Borków, 

- Przybysławice – drogi gminne ( Nr 105903L, Nr 105909L, Nr 105934L), 

- Wola Przybysławska – droga gminna Nr 105915L, 

- Garbów – Gutanów – Czesławice, 

- Karolin – Borków, 
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- Leśce – Kol. Piotrowice – Osówka, 

- Janów - Wola Przybysławska, 

- Markuszów – Wola Przybysławska – Syry. 

� Dostosowanie transportu zbiorowego do zapotrzebowania mieszkańców Gminy 

(Wspieranie rozwiązań prowadzących do rozwoju komunikacji między miejscowo-

ściami Gminy a Lublinem. Dostosowanie transportu do potrzeb dzieci niepełnospraw-

nych) 

� Rozbudowa ciągów pieszych przy drodze krajowej, drogach powiatowych i 

gminnych oraz budowa ścieŜek rowerowych 

Cel operacyjny II.4 wpisuje się w oś priorytetową nr V RPO WL: „Transport” oraz w 

oś IV PO Rozwój Polski Wschodniej: „Infrastruktura transportowa”. 

55..  CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  55  

WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  ttuurryyssttyycczznneeggoo  ppootteennccjjaałłuu  GGmmiinnyy  

Zadania: 

� Promocja gminy jako przyjaznego i rekreacyjnego miejsca w pobliŜu Lublina, 

Kazimierza, Nałęczowa i Puław 

� Utworzenie zaplecza obsługującego ruch turystyczny 

(Rozszerzenie działalności Gminnego Centrum Informacji, GBP oraz utworzenie punk-

tu informacji turystycznej) 

� Promocja agroturystyki (zarówno wśród mieszkańców jak i przyjezdnych) 

� Rewitalizacja i przystosowanie terenów atrakcyjnych turystycznie 

(Rewitalizacja i przystosowanie terenów wokół stawu, parku, młyna, zabytków sa-

kralnych) 

� Rozwój i promocja aktywnych form wypoczynku na terenie Gminy 

(Trasy rowerowe, wędkarstwo) 

� Wsparcie i promocja działalności twórców i popularyzatorów kultury ludowej 

(Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Koła Gospodyń Wiejskich) 
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Cel operacyjny II.5 wpisuje się oś priorytetową VII RPO WL: „Kultura, turystyka i 

współpraca regionalna” oraz w oś V PO Rozwój Polski Wschodniej: „ZrównowaŜony 

rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”. 
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VI. Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Garbów 
 

IIssttoottaa  ssyysstteemmuu  mmoonniittoorroowwaanniiaa  ii  eewwaalluuaaccjjii  

Skuteczne wdraŜanie Strategii wymaga regularnej weryfikacji celów i zadań strate-

gicznych oraz ewaluacji pozostałych zapisów dokumentu. Istotą tak rozumianego 

monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydat-

nych w procesie koordynacji rozwoju jednostki samorządowej. Stąd teŜ przedmiotem 

monitoringu Strategii jest rozwój Gminy obserwowany poprzez analizę wskaźników 

istotnych z punktu widzenia misji, wizji, celów i zadań. Oznacza to, Ŝe rozwój będący 

efektem wdraŜania Strategii powinien być ujmowany w następujących płaszczyznach: 

� zasobów ludzkich, 

� wskaźników gospodarczych, 

� rozwoju infrastruktury, 

� środowiska przyrodniczego, 

� rozwoju turystycznego. 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji są cele i zadania strategiczne wyty-

czone w Strategii, zaś proces monitorowania ma polegać na regularnych obserwa-

cjach zmian zachodzących w ramach poszczególnych celów i zadań wyznaczonych w 

Strategii. 

System monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym i 

strategicznym. 

Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy Gar-

bów przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów opisujących działania 

podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te przygotowywane 

będą przez odpowiednie zespoły odpowiedzialne za realizację zadań strategicznych. 

Monitoring na poziomie operacyjnym moŜe stać się podstawą dokonania aktualizacji 

Strategii, jeśli na podstawie przedstawionych informacji uwidoczni się taka potrzeba. 

Na poziomie strategicznym ocena wdraŜania strategii rozwoju przeprowadzana bę-

dzie na podstawie raportu o stanie Gminy, przygotowywanego w cyklach czterolet-
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nich. Ocena taka będzie stanowiła podstawę dokonania planowej aktualizacji Strate-

gii. 

AA..  MMoonniittoorriinngg  ooppeerraaccyyjjnnyy  

Celem monitoringu operacyjnego będzie określenie stopnia realizacji zadań zapisa-

nych w Strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niŜ monitoring stra-

tegiczny, ale nie rzadziej niŜ raz na 2 lata. 

Najlepszym momentem przystąpienia do analizowania stanu wdraŜania Strategii są 

ostatnie miesiące roku kalendarzowego. Jest to istotne z tego względu, Ŝe w tym 

okresie kończy się procedura aktualizacji. Ponadto informacje pochodzące z monito-

ringu mogą stać się istotnym punktem odniesienia dla polityki Gminy u progu rozpo-

czynającego się roku. 

Schemat zarządzania procesem monitoringu ukazuje poniŜsza tabela. 

Tabela 22: Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego 

LP. DZIAŁANIE PODMIOTY ZAAN-
GAśOWANE 

WYNIKI I PROCEDURY TERMIN 

1. Zarządzenie rozpo-
częcia monitoringu Wójt Gminy 

Określenie spodziewanych 
rezultatów, wyznaczenie 
podmiotów odpowiedzial-
nych za przeprowadzenie 
monitoringu (Zespół Za-
daniowy), uzgodnienie 
harmonogramu przepro-
wadzenia monitoringu 

październik-
listopad; w 

okresie co naj-
mniej co dwa 
lata; zalecane 
jest przeprowa-
dzanie monito-
ringu operacyj-
nego w okre-
sach rocznych 

2. Ogłoszenie rozpo-
częcia monitoringu 

Zespół Zadaniowy 
wskazany w zarządze-

niu 

Przekazanie zaangaŜowa-
nym podmiotom informacji 
o rozpoczęciu monitoringu 
oraz o zakresie oczekiwa-

nych informacji; 

1 tydzień 

3. Opis stanu realiza-
cji zadań Strategii 

Wyznaczeni pracowni-
cy Urzędu 

Raporty: opis działań pod-
jętych w celu realizacji 
Strategii; opis zagroŜeń 
dla prawidłowej realizacji 

zadań Strategii 

2 tygodnie 

4. 

Przekazanie rapor-
tów ze stanu reali-
zacji Strategii Ze-
społowi Zadanio-

wemu 

Wyznaczeni pracowni-
cy Urzędu 
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5. 
Ocena wyników 

(porównanie z pla-
nem) 

Zespół Zadaniowy 
wskazany w zarządze-

niu 

Określenie stopnia wyko-
nania przyjętych zapisów 
Strategii, określenie od-

chyleń 

2 tygodnie 

6. 
Identyfikacja i ana-
liza przyczyn od-

chyleń 

Zespół Zadaniowy 
wskazany w zarządze-

niu 

Ocena rozbieŜności po-
między załoŜeniami a re-
zultatami oraz poszukiwa-
nie i określenie przyczyn 

zaistniałej sytuacji 

 

7. Planowanie korekty 

Wójt na podstawie 
zaleceń Zespołu Zada-
niowego wskazanego 

w zarządzeniu 

Zalecenia co do zmiany 
dotychczasowych metod 
realizacji bądź sugestia do 
wprowadzenia nowych; 
określenie i akceptacja 
działań korygujących 

1 tydzień 

8. Przekazanie zale-
canych korekt 

Zespół Zadaniowy przy 
wsparciu pracowników 

Urzędu 

Przekazanie informacji o 
zauwaŜonych niedocią-
gnięciach, problemach 

oraz o zalecanych sposo-
bach rozwiązania proble-
mów do autorów Strategii 

 

9. 

PrzedłoŜenie spra-
wozdania z monito-

ringu dla Rady 
Gminy 

Wójt 

Celem sprawozdania bę-
dzie powiadomienie Rady 
o stanie wdraŜania Strate-
gii Rozwoju oraz o do-

strzeŜonych przy jej wdra-
Ŝaniu problemach 

w terminie ko-
lejnego posie-
dzenia Rady, 
chyba Ŝe Rada 
postanowi o 

innym terminie 

Źródło: Opracowanie własne 

Monitoring operacyjny nie prowadzi wprost do aktualizacji zapisów Strategii. JeŜeli 

jednak w toku dokonywania tego monitoringu wskazana zostanie potrzeba uzupeł-

nienia lub zmiany dokumentu, która będzie istotna z punktu widzenia osiągania wizji i 

misji, Wójt, posługując się opinią Zespołu Zadaniowego, winien zwrócić się do Rady z 

projektem uchwały o dokonanie aktualizacji Strategii. NaleŜy wówczas zastosować się 

do trybu prac przewidzianego dla etapu aktualizowania Strategii w ramach monito-

ringu strategicznego. 

BB..  MMoonniittoorriinngg  ssttrraatteeggiicczznnyy  

Celem monitoringu strategicznego jest ocena realizacji Strategii z punktu widzenia jej 

dopasowania do aktualnych potrzeb Gminy oraz stopnia wypełniania przez nią celów 

strategicznych słuŜących realizacji wizji Gminy Garbów, zapisanej w tym dokumencie. 

Jako perspektywę czasową do przeprowadzenia takiego monitoringu wskazać naleŜy 

okres dwuletni. 
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Monitoring strategiczny moŜe stać się podstawą aktualizacji Strategii. MoŜna bowiem 

prognozować, Ŝe podczas kilkuletniego okresu funkcjonowania Strategii, pojawią się 

na tyle istotne zmiany w Gminie, Ŝe zalecane będzie dokonanie zmian w zapisach 

dokumentu tak, aby dostosować je do nowych potrzeb. 

Procedurę przeprowadzania monitoringu strategicznego opisuje poniŜsza tabela. 

Tabela 23: Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego 

LP. DZIAŁANIE PODMIOTY ZAAN-
GAśOWANE 

WYNIKI I PROCEDURY TERMIN 

1. Zarządzenie rozpo-
częcia monitoringu 

Wójt 

Wskazanie oczekiwanych usta-
leń, podmiotów odpowiedzial-
nych za przeprowadzenie moni-
toringu, określenie harmono-

gramu przeprowadzenia monito-
ringu 

październik-
listopad; w okresie 
co najmniej co dwa 

lata 

2. Ogłoszenie rozpo-
częcia monitoringu Wójt 

Przekazanie zaangaŜowanym 
podmiotom informacji o rozpo-
częciu monitoringu oraz o zakre-
sie oczekiwanych informacji; 

przekazanie ankiet i formularzy 

1 tydzień 

3. Opis stanu realizacji 
zadań Strategii Pracownicy Urzędu 

Opis działań podjętych w celu 
realizacji Strategii; opis zagroŜeń 
dla prawidłowej realizacji zadań 

strategii 

2 tygodnie 

4. 

Przekazanie opisów 
stanu realizacji Stra-
tegii Zespołowi Za-

daniowemu 

Pracownicy Urzędu   

5. 

Przygotowanie ra-
portu o stanie reali-
zacji Strategii oraz 
raportu o stanie 

Gminy 

Zespół Zadaniowy 

Określenie stopnia wykonania 
przyjętych zapisów Strategii; 
określenie odchyleń, ocena 

stopnia rozbieŜności, określenie 
sytuacji z punktu widzenia wa-
runków Ŝycia (z wykorzystaniem 

analizy statystycznej) 

4 tygodnie 

6. Dyskusja nad rapor-
tami 

Władze Gminy oraz 
podmioty zaintereso-

wane 

Celem dyskusji jest podjęcie 
decyzji co do zakresu potrzeb-
nych prac nad aktualizacją stra-
tegii, w przypadku podjęcia de-
cyzji o konieczności dokonania 
aktualizacji, naleŜy zastosować 
się do punktów kolejnych, w 

przypadku decyzji o niedokony-
waniu aktualizacji naleŜy zakoń-
czyć monitoring w trybie przewi-
dzianym dla monitoringu opera-
cyjnego w punktach 5 i następ-

nych 
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LP. DZIAŁANIE PODMIOTY ZAAN-
GAśOWANE WYNIKI I PROCEDURY TERMIN 

7. Prace studyjne nad 
zapisami Strategii Zespół Zadaniowy 

Analiza zapisów Strategii w czę-
ści dotyczącej celów pośrednich i 
zadań strategicznych a takŜe 
zapisów zadań operacyjnych 

słuŜących realizacji zadań stra-
tegicznych, wskazanie potrzeb-
nych zmian, dyskusja nad pro-

ponowanymi zmianami 

1 miesiąc 

8. Przygotowanie ak-
tualizacji Strategii 

Zespół Zadaniowy 

Aktualizacja zapisów Strategii 
powinna być wykonana na pod-
stawie ustaleń Zespołu Zada-

niowego 

1 miesiąc 

9. 
Przyjęcie aktualizacji 
przez zespół zada-

niowy 
Zespół Zadaniowy Przyjęcie tekstu, który zostanie 

przedłoŜony pod obrady Rady 
 

10. 
PrzedłoŜenie aktu-
alizacji Radzie Gmi-

ny 
Wójt PrzedłoŜenie dokumentu pod 

obrady Rady Gminy 

3 tygodnie przed 
terminem sesji 
Rady Gminy 

11. Przyjęcie aktualizacji 
przez Radę 

Rada Gminy Podjęcie uchwały w sprawie 
aktualizacji strategii rozwoju 

W terminie sesji 
Rady Gminy 

Źródło: Opracowanie własne 

AAnnaalliizzaa  wwppłłyywwuu  SSttrraatteeggiiii  nnaa  ssyyttuuaaccjjęę  GGmmiinnyy  

Proces monitoringu strategicznego powinien uwzględniać moŜliwie duŜo informacji na 

temat zaleŜności sytuacji Gminy i jej mieszkańców od stopnia wdroŜenia zapisów 

strategicznych. W takich analizach naleŜy ponadto odtwarzać dynamikę i kierunek 

zmian istotnych dla Garbowa. Szczególnie istotne będzie rejestrowanie następujących 

czynników: 

� rozrostu infrastruktury, 

� wzrostu gospodarczego, 

� stanu bezrobocia, 

� przyciągania środków zewnętrznych (publicznych i prywatnych), 

� wzrostu atrakcyjności Gminy, 

� wzrostu dostępności obiektów uŜyteczności publicznej. 

Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy system monito-

ringu powinien zatem funkcjonować równieŜ w oparciu o zbiór informacji wynikają-

cych z rozwiązań Eurostatu dla regionów poziomu NUTS (Nomenclature of Units for 

Territorial Statistics) V – gmina. 
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Zasadniczym celem wykonywania analiz statystycznych, obrazujących sytuację Gmi-

ny, jest otrzymanie wymiernych wyników postępu w osiąganiu celów Strategii. Stwa-

rza to konieczność opracowania wskaźników określających wyniki działań podejmo-

wanych na rzecz rozwoju gminy w ramach opracowanej Strategii. 

CC..  PPrrzzyykkłłaaddoowwee  wwsskkaaźźnniikkii  mmoonniittoorriinnggoowwee  

Cel Strategiczny I 

Zbudowanie silnej i sprawnej społeczności lokalnej Gminy Garbów. 

Cel operacyjny 1 

Rozbudowa infrastruktury uŜyteczności publicznej i dostosowanie jej do potrzeb spo-

łeczności lokalnej. 

� Liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów uŜyteczności publicznej, 

� Liczba obiektów sportowych/rekreacyjnych np.: placów zabaw w przeliczeniu na 

1 000 mieszkańców, 

Cel operacyjny 2  

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy oraz zakup niezbędnego 

wyposaŜenia na te cele. 

� Liczby rozbojów, kradzieŜy oraz innych przestępstw popełnianych na terenie Gminy, 

� Liczba punktów monitoringowych w Gminie, 

� Liczba akcji oraz działań podjętych na celu ograniczenia przestępczości, 

� Liczba patroli słuŜb mundurowych na terenie Gminy, 

� Liczba zakupionych samochodów i wyposaŜenia dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 

Cel operacyjny 3  

Poprawa funkcjonalności opieki zdrowotnej na terenie Gminy. 

� Liczba zmodernizowanych obiektów opieki zdrowotnej, 

� Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej, 

� Liczba działań informacyjno-edukacyjnych, 

� Liczba programów pomocowych, 

� Liczba osób objętych programami pomocowymi, 
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� Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych i zdrowotnych. 

Cel operacyjny 4 

Usprawnienie pomocy społecznej na terenie Gminy. 

� Liczba klientów pomocy społecznej, 

� Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, 

� Udział długotrwałych klientów pomocy społecznej w ogólnej liczbie korzystających, 

� Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 000 osób, 

� % osób objętych systemem środowiskowego wsparcia w ogólnej liczbie potrzebują-

cych mieszkańców, 

� Liczba organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

� Liczba niepełnosprawnych na jedno miejsce w placówkach wsparcia, 

� Liczba rodzin zastępczych, 

� Liczba wybudowanych mieszkań socjalnych, 

� Odsetek osób dotkniętych bezrobociem, 

� Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1 000 ludności. 

Cel operacyjny 5 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do warunków społeczno-demograficznych. 

� Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela, 

� Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych, 

� Liczba termomodernizacji przeprowadzonych w budynkach szkolnych, 

� Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę, 

� Liczba zajęć pozaszkolnych realizowanych przez szkoły, 

� Wydatki budŜetowe na oświatę i wychowanie 1 mieszkańca (ucznia), 

� Liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. 

Cel operacyjny 6 

Opracowanie i wdroŜenie innowacyjnych sposobów walki z bezrobociem. 

� Stopa bezrobocia rejestrowanego, 
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� Bezrobotni zarejestrowani poniŜej 25. roku Ŝycia w % ogółu bezrobotnych, w tym ko-

biety, 

� Liczba bezrobotnych wg wykształcenia, 

� Liczba podmiotów gospodarczych, 

� Liczba i rodzaj zawodów deficytowych, 

� Liczba i rodzaj zawodów nadwyŜkowych, 

� Liczba szkoleń zawodowych, 

� Liczba prac interwencyjnych, 

� Liczba jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

� Liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do 

ogółu zarejestrowanych. 

Cel operacyjny 7 

Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy 

� Liczba imprez i działań podjętych w celu wspierania kultury, 

� Liczba uczestników imprez kulturalnych, 

� Liczba oznakowanych zabytków i miejsc pamięci, 

� Długość wytyczonych i oznakowanych ścieŜek rowerowych, 

� Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalnych, świetlic i remiz, 

� Liczba utworzonych obiektów kulturalnych, 

� Wydatki budŜetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzic-

twa narodowego na 1 mieszkańca. 

Cel Strategiczny II  

Zapewnienie trwałego rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego Gmi-

ny Garbów. 

Cel operacyjny 1 

Poprawa efektywności produkcji rolniczej na terenie Gminy 

� Zwiększenie plonów otrzymywanych z 1 ha powierzchni uŜytkowej (%), 
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� Ilość wdroŜonych programów scaleniowych dla gruntów rolnych, 

� Obszar ziemi uprawnej (ha), 

� Wykorzystanie środków pomocowych z UE na poszerzenie gospodarstw (zł). 

Cel operacyjny 2 

Uruchomienie programów aktywizujących małą i średnią przedsiębiorczość na terenie 

Gminy 

� Liczba nowopowstałych gospodarstw agroturystycznych, 

� Liczba akcji i działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, 

� Obszar Gminy pokryty siecią szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Cel operacyjny 3 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitarnej oraz zaopatrzenie Gminy w ener-

gię. 

� Długość sieci wodociągowej (km), 

� Procent zwodociągowania (%), 

� Długość sieci gazowej (km), 

� Długość sieci kanalizacyjnej (km), 

� Procentowy udział mieszkańców korzystających z wody dostarczanej wodociągami 

(%), 

� Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca, 

� Udział odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej ilości odpadów komunalnych zebra-

nych, 

� Liczba zmodernizowanych stacji ujęć i uzdatniania wody, 

� Zwiększenie wykorzystania energii alternatywnej (%), 

� Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Cel operacyjny 4 

Modernizacja sieci transportowej i infrastruktury drogowej na terenie Gminy. 

� Drogi publiczne o twardej nawierzchni (km), 

� Trasy i ścieŜki rowerowe (km), 
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� Chodniki (km), 

� Liczba zamontowanych sygnalizacji świetlnych (szt.), 

� Liczba pojazdów zarejestrowanych, 

� Liczba posiadanych przez przewoźników pojazdów, 

� Liczby istniejących przystanków na danej trasie. 

Cel operacyjny 5 

Wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy. 

� Liczba obiektów noclegowych turystyki, w tym hoteli, 

� Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

� Liczba placówek gastronomicznych, 

� Liczba akcji i działań promujących agroturystykę, 

� Ilość ścieŜek edukacyjnych na terenie, 

� Liczba imprez kulturalnych w ciągu roku. 
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VII. Załączniki: 
 

Nr 1. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Garbów 

 



Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Garbów 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem stanowiącym waŜny element wdraŜania 

Strategii Rozwoju. Nawiązuje on do konkretnych zadań (projektów), które będą realizo-

wane w określonym horyzoncie czasowym wraz z określeniem ich kosztów. Zadania te 

odnoszą się do głównych celów i działań Strategii, a ich realizacja przyczyni się do osią-

gnięcia załoŜonych wskaźników. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Garbów na lata 2009-2010 został sporządzony z 

zachowaniem zasad wskazanych w art. 166 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 

2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

Kryteria wyboru zadań: 

1. Istotność zadania dla osiągnięcia celów strategii. 

2. Pilność zadania z uwagi na potrzeby społeczne i gospodarcze. 

3. Stopień przygotowania zadania do wdroŜenia, w tym: 

o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów, 

o uregulowana własność nieruchomości, 

o projekt techniczny, 

o moŜliwość uzyskania wsparcia w formie dotacji. 

Nieodzowną częścią Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) jest Wieloletni Plan Fi-

nansowy (WPF). Powiązanie tych dokumentów określi moŜliwości finansowe budŜetu 

Gminy w zakresie zapewnienia współfinansowania zaplanowanych zadań inwestycyj-

nych oraz ich utrzymania w okresie eksploatacji. 

Wspomniane dokumenty stanowią skuteczne narzędzie zarządzania finansami Gminy. 

Zaplanowane na ich podstawie zadania mają zapewnione wsparcie finansowe, a ich re-

alizacja jest efektywna i spełnia najwaŜniejsze potrzeby lokalnej społeczności. 

Podjęcie działań planistycznych umoŜliwia terminową realizację procesu przygotowania 

inwestycji, rozpoczęcie długofalowych działań związanych z regulacją kwestii prawnych 

terenów, uzyskaniem pozwoleń na budowę, a w konsekwencji wybór najlepszego wy-

konawcę danego zadania inwestycyjnego. 
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W poniŜszej tabeli przedstawione zostały łączne planowane wydatki inwestycyjne Gminy 

Garbów ujęte w projekcie budŜetu gminy na 2009 rok. 

Tabela 24: Łączne planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku z uwzględnie-
niem źródła finansowania 

L.p. Nazwa zadania 
Powiązanie z 
celami strate-
gicznymi 

Plan na 
2009 r. 
(zł) 

Źródła finan-
sowania 

Jednostka 
realizująca 

 Rolnictwo i łowiectwo  1 040 000   

  
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi  1 040 000   

1. 

Modernizacja stacji wodociągowej w 
Garbowie  

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
3 

950 000 kredyt Urząd Gminy 

2. 
Budowa kanalizacji II etap 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
3 

40 000 środki własne Urząd Gminy 

3. 
Budowa wodociągu w Zagrodach 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
3 

25 000 środki własne Urząd Gminy 

4. 

Modernizacja wodociągu w Garbowie 
(kolejka) 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
3 

25 000 środki własne Urząd Gminy 

 Transport i łączność  2 672 000   

  Drogi publiczne powiatowe  1 366 000   

5. 

Przebudowa drogi Garbów - Wola 
Przybysławska 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

979 000 środki własne 

6. 
Przebudowa drogi Garbów - Borków  

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

287 000 środki własne 

pomoc finanso-
wa dla Powiatu 
Lubelskiego 

7. 

Budowa chodnika przy drodze powia-
towej k.CPN 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

100 000 środki własne 
pomoc rzeczo-
wa dla Powiatu 
Lubelskiego 

  Drogi publiczne gminne  1 306 000   

8. 
Budowa drogi "Młyńskiej" w Garbowie 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

970 000 kredyt Urząd Gminy 

9. 

Budowa chodnika w Garbowie (k. 
Banku Spółdzielczego) 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

16 000 środki własne Urząd Gminy 

10. 
Budowa dróg gminnych 

Cel strategiczny 
II, cel operacyjny 
4 

320 000 środki własne Urząd Gminy 

RAZEM  3 712 000   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów finansowych Gminy 

Jak widać powyŜej, przewidzianych do realizacji w 2009 roku w Gminie Garbów jest 10 

zadań inwestycyjnych, na które poniesione zostaną wydatki o łącznej wartości 

3 712 000 zł. Uwzględniając źródła finansowania planowanych wydatków, większą część 

stanowią dochody własne Gminy (1 772 000 zł). Gmina przewiduje sfinansowanie 
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dwóch zadań inwestycyjnych (modernizacja stacji wodociągowej, budowa drogi „Młyń-

skiej”) zaciągając kredyt w kwocie 1 920 000 zł. 

Zadanie ujęte pod nr 6 zostało zrealizowane w 2008 roku, Gmina jest zobowiązana 

spłacać kolejne raty w latach 2009-2011. 

Największe wydatki poniesione zostaną na realizację zadania widniejącego w powyŜszej 

tabeli pod nr 5 - Pomoc finansowa dla powiatu lubelskiego – udział w przebudowie dro-

gi powiatowej Garbów-Abramów. Wg planu wydatki poniesione na to zadanie wyniosą 

979 000 zł, co stanowi ponad 26% łącznych planowanych wydatków inwestycyjnych 

Gminy Garbów na 2009 rok. 

Kolejnym zadaniem, które pochłania znaczną część środków, jest Budowa dróg gmin-

nych. W planie przewidziana na realizację tego zadania kwota wynosi 1 290 000 zł. 

W poniŜszej tabeli przedstawione zostały limity wydatków na wieloletnie plany inwesty-

cyjne Gminy Garbów na lata 2009-2011. 

Tabela 25: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Garbów w latach 
2009-2011 

L. 
p. 

Nazwa programu 
Powiązanie z 
celami strate-
gicznymi 

Łączne 
kwoty 

fnansowe 
2009 2010 2011 

Jednost-
ka reali-
zująca 
/środki 
ze-

wnętrzne 
1. Przebudowa stacji 

ujęcia wody w Gar-
bowie 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 950 000 950 000   

Urząd 
Gminy  
PROW 

2. Przebudowa stacji 
wodociągowej w 
Borkowie 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 1 500 000 20 000 1 480 000  

Urząd 
Gminy 
PROW 

3. Rozbudowa gminnej 
sieci wodociągowej 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 50 000 50 000   Urząd 

Gminy 
4. Budowa Kanalizacji w 

Garbowie II etap 
Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 5 500 000 40 000 5 460 000  

Urząd 
Gminy 
RPO 

5. Budowa Kanalizacji w 
Garbowie III etap 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 600 000 50 000  550 000 

Urząd 
Gminy 
RPO 

6. Budowa Kanalizacji w 
Garbowie IV etap 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 3 000 000  50 000 2 950 000 

Urząd 
Gminy 
RPO 

7. Uruchomienie drugie-
go modułu (nitki) 
oczyszczalni ścieków 
w Garbowie 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 3 20 000 20 000   

Urząd 
Gminy 

8. Budowa drogi gmin-
nej „Młyńskiej” w 
Garbowie 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 980 000 980 000   

Urząd 
Gminy 
RPO 

9. Przebudowa drogi Cel strategiczny II, 979 000 979 000   Urząd 
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powiatowej Garbów – 
Wola Przybysławska - 
Abramów 

cel operacyjny 4 Gminy 

10. Przebudowa dróg 
gminnych (powo-
dziowe i wąwozy) w 
Gutanowie, Garbowie 
i Przybysławicach 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 850 000 850 000   

Urząd 
Gminy / 
MSWiA 

11. Przebudowa drogi 
gminnej w Piotrowi-
cach Wielkich (Wygo-
da) 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 500 000 250 000 250 000  

Urząd 
Gminy 

12. Przebudowa dróg 
gminnych – przykry-
cie asfaltem na-
wierzchni betonowych  

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 

2 350 000 
 

1 000 000 
z 2006 r. 
4,8 km 

1 000 000 
z 2007 r. 
4,4 km + 
parking 

UG 

350 000 
z 2008 r. 
1,5 km 

Urząd 
Gminy 

13. Zagospodarowanie 
parku przy pałacu w 
Garbowie  

Cel strategiczny I, 
cel operacyjny 7 + 
Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 5 

300 000 30 000 270 000  

Urząd 
Gminy / 
PROW 

14. Wykonanie oświetle-
nia drogi gminnej do 
cmentarza w Garbo-
wie 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 100 000 100 000   

Urząd 
Gminy 

15. Budowa chodnika i 
parkingu przy drodze 
powiatowej w Garbo-
wie (CPN) 

Cel strategiczny II, 
cel operacyjny 4 100 000  100 000  

Urząd 
Gminy 

16. Remont budynku 
pałacu w Piotrowicach 
Wielkich 

Cel strategiczny I, 
cel operacyjny 5+ 7 1 400 000   1 400 000 

Urząd 
Gminy/ 
RPO 

17. Budowa boiska wielo-
funkcyjnego „ORLIK 
2012” 

Cel strategiczny I, 
cel operacyjny 1 1 200 000  1 200 000  

Urząd 
Gminy/ 
Orlik 2012 

18. Budowa placów za-
baw w sołectwach 

Cel strategiczny I, 
cel operacyjny 1 100 000  50 000 50 000 

Urząd 
Gminy  

Razem 20 479 000 5 319 
000 

9 860 
000 

5 300 
000  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów finansowych Gminy 

W podanych latach do realizacji przewidziane są programy inwestycyjne o łącznej war-

tości 20 479 000 zł. Największą ilość środków pochłonie Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Garbowie – etap II, III, IV (9,1 mln zł), przy czym najwięcej wydatków na ten pro-

gram będzie poniesione w 2010 roku (5,51 mln zł). Drugim istotnym co do wysokości 

wydatków programem jest są inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę (2,5 mln zł). 

Wypada nadmienić, Ŝe realizacja projektów zamieszczonych w tabeli Nr 25 w duŜym 

stopniu będzie zaleŜała od pozyskania zewnętrznego dofinansowania, na przykład 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO), 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rządowych programów: Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Tym samym 
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wskazać naleŜy, Ŝe w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków inwestycyjnych 

Gminy dotacje ze źródeł zewnętrznych stanowić będą gwarancję realizacji zadań wska-

zanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
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Opis przebiegu konsultacji społecznych w trakcie prac na Strategią Rozwoju 
Gminy Garbów na lata 2009-2015 

 
Pracę nad Strategią rozpoczęto od przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych na 

początku 2008 roku. Spotkania miały charakter otwarty, mógł w nich uczestniczyć kaŜdy 
zainteresowany.  

Według list obecności uczestniczyło w nich 66 osób  w tym: przedstawiciele Rady 
Gminy, sołtysów, organizacji pozarządowych – kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiej-
skich, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele instytucji gminnych. 

Spotkania  konsultacyjne dwóch grup roboczych według tematyki:  
I  Zespół Zadaniowy do spraw infrastruktury, rozwoju gospodarczego; 
II Zespół Zadaniowy do spraw edukacji, kultury, zdrowia, sprawy socjalnych; 
prowadzili przedstawiciele firmy consultingowej.  
 Dokumentami źródłowymi do opracowania Strategii były równieŜ dane staty-
styczne GUS, dane własne urzędu gminy oraz dokumenty przyjęte przez Radę Gminy w 
tym:  
1. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Garbów ma lata 
2007-2013; 
2. Strategia Rozwoju Edukacji Gminy Garbów 2008-2013; 
3. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Garbów na lata 
2007-2014; 
4. Uchwałę w sprawie budŜetu gminy na rok 2008. 

Przygotowany Projekt Strategii uwzględniał wnioski i uwagi ze spotkań konsulta-
cyjnych, wnioski mieszkańców zgłaszane do Urzędu Gminy. Projekt Strategii został 
przekazany do konsultacji społecznych – zgodnie z uchwałą z 9 października 2008 roku: 
zamieszczony na stronie internetowej gminy, przekazany radnym, jednostkom OSP, soł-
tysom, placówkom oświatowym, dostępny równieŜ w Gminnym Centrum Informacji i 
Urzędzie Gminy w Garbowie. Dołączona została uchwała wraz z ankietą i kartą popra-
wek. 

Po upływie okresu konsultacji wpłynęły w zasadzie dwa pisemne wnioski:  
1. Rady Rodziców Zespołu Szkół w Przybysławicach dotyczący budowy boiska wie-

lofunkcyjnego, kortów tenisowych, placu zabaw; 
2. Garbowskiego Towarzystwa Sportowego GTS „Zawisza” dotyczący budowy bo-

iska piłkarskiego wraz z infrastrukturą socjalną w Garbowie. 
oraz wnioski o utwardzenie gminnych dróg gruntowych: Leśce, Przybysławice, Wola 
Przybysławska. Ponadto ustny wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zagrody dotyczący 
potrzeby budowy mieszkań socjalnych i małych mieszkań w budynkach wielorodzin-
nych. 
 Następnie po opracowaniu  projektu budŜetu gminy na 2009 rok jak teŜ 
uwzględnieniu wyników ogłoszonych konkursów na dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych oraz uwzględniając zapowiadane nabory wniosków w latach następnych i moŜli-
wość pozyskania środków finansowych skorygowany został Projekt Strategii –załącznik: 
Wieloletni Plan Inwestycyjny i przedłoŜony Radzie Gminy Garbów pod obrady. 
 
 
 
 
 


