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I. WSTĘP
Dynamika i skala zmian zachodzących w mieście Garwolin i jego otoczeniu
sprawia, iż efektywne funkcjonowanie miasta wiąże się z koniecznością
strategicznego podejścia do dalszych priorytetów rozwojowych. Strategiczne
programowanie rozwoju jednostki samorządowej jest niezbędne ze względu na
potrzebę perspektywicznego i efektywnego ujmowania procesów lokalnych
przemian jak również z punktu widzenia optymalizacji bieżących wydatków
budżetowych i właściwego wykonywania zadań publicznych. Drogę do osiągnięcia
tego celu stanowi wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju.
Strategia jest również dokumentem kierunkowym o perspektywicznym
horyzoncie, który powinien stanowić podstawę do opracowania i konkretyzowania
przedsięwzięć społecznych i gospodarczych na terenie miasta. Powinna stanowić
bazę m.in. do:
• opracowywania i aktualizowania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, przy czym pomiędzy strategią a
studium powinny występować sprzężenia zwrotne,
• uwzględnienia priorytetów miasta w strategii rozwoju powiatu i
województwa,
• budowania strategii sektorowych,
• finansowania przedsięwzięć i projektów z budżetów samorządów
lokalnych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.
Niniejsza Strategia została opracowana z inicjatywy władz samorządowych
miasta Garwolin, jednakże podmiotem prac nad strategią jest cała społeczność
lokalna. To potrzeby mieszkańców miasta były wyznacznikiem kierunków prac
oraz formułowanych celów generalnych (wizji), celów strategicznych oraz celów
szczegółowych.

METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ
Metodologia opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata
2016 - 2023” opierała się na udziale grupy mieszkańców oraz pracach eksperckich
w celu wypracowania dokumentu z uwzględnieniem potrzeb i aspiracji
społeczności gminy.
W ramach prac nad dokumentem w miesiącach marzec-maj 2016 roku
odbyła się seria spotkań otwartych z mieszkańcami gminy w ramach
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prowadzonych warsztatów strategicznych. Miały one na celu wspólne
opracowanie części analizy strategicznej SWOT – słabych i mocnych stron miasta,
wypracowanie wizji miasta na najbliższe lata oraz wytyczenie głównych,
preferowanych kierunków rozwoju.
Niezależnie od prac warsztatowych przeprowadzona została ankietyzacja
wśród mieszkańców Garwolina, która trwała na przełomie marca i kwietnia,
gdzie każdy z mieszkańców miał możliwość wypowiedzenia się w dwóch
zasadniczych kwestiach, tj. ocenie słabości i mocnych stron w rozwoju miasta, a
także mógł wskazać na główne priorytety w rozwoju miasta na najbliższe lata.
Każdy mógł też wpisać swoje własne propozycje dotyczące najważniejszych
potrzeb. Propozycje te następnie uwzględniono przy opracowywaniu celów
strategicznych i operacyjnych, gdzie znalazły one swoje odzwierciedlenie.
Dokument "Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023”
składa się on z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej oraz strategicznej.
Pierwsza część prezentuje stan gminy w obszarach: społecznym,
infrastrukturalno-technicznym,
gospodarczym
oraz
środowiskowoprzestrzennym. Taki układ znalazł też swoje odbicie w obszarach
zaproponowanych w celach strategicznych. Swoiste podsumowanie prac
diagnostycznych, a jednocześnie punkt wyjścia do planowania kierunków rozwoju
stanowi analiza SWOT przeprowadzona dla diagnozowanych obszarów. Druga
część to wizja (cel nadrzędny) oraz cele strategiczne jakie stawia przed sobą
wspólnota lokalna. Cele te rozpisane zostały na poziom operacyjny w postaci
celów operacyjnych oraz podporządkowanych im kierunków działań (zadań).
Uzupełnieniem dla tej części opracowania jest rozdział dotyczący wytycznych w
zakresie monitorowania strategii i jej ewaluacji.
Źródłami informacji na podstawie których powstało niniejsze opracowanie
były materiały uzyskane w Urzędzie Miasta w Garwolinie, Głównym Urzędzie
Statystycznym (Banku Danych Lokalnych), szeregu instytucji branżowych,
lokalnych instytucji (Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej), a także podczas spotkań i warsztatów z mieszkańcami.
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II. DIAGNOZA SPOŁECZNOGOSPODARCZA MIASTA
GARWOLIN
II.1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA – PRZESTRZEŃ
i ŚRODOWISKO
II.1.1. Położenie administracyjne
Miasto Garwolin posiada status gminy miejskiej, jest także siedzibą władz
powiatu garwolińskiego oraz gminy wiejskiej Garwolin. Położony jest we
wschodniej części Mazowsza. Posiada długoletnią historię i tradycję. Pierwsza
wzmianka o mieście pochodzi z 1386r. Sprawą sporną pozostaje dokładna data
nadania Garwolinowi praw miejskich. Przywilej lokacyjny z 1423r.
prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie Garwolina. Miasto
Garwolin utrzymuje kontakty partnerskie z dwoma miastami zagranicznymi –
Gorki na Białorusi, z którym podpisano umowę partnerską w 2002 r. oraz
Fürstenau w Niemczech , z którym podobną umowę zawarto w 2004 r.
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg J. Kondrackiego,
miasto Garwolin położone jest w obrębie mezoregionu Równiny Garwolińskiej
(318.79), a szerzej na obszarze makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej
(318.7). Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to stosunkowo płaska
równina o podłożu piaszczysto-gliniastym, charakteryzująca się mało
zróżnicowaną rzeźbą terenu o niewielkich wysokościach nad poziomem morza
(zdecydowana większość obszaru znajduje się poniżej 200 m n.p.m.), która została
ukształtowana w fazie regresyjnej lądolodu, w czasie zlodowacenia
środkowopolskiego w plejstocenie oraz późniejszych procesów peryglacjalnych.
Miasto Garwolin zajmuje powierzchnię 22,08 km2 i jest największym pod
względem powierzchni miastem w powiecie garwolińskim (ok. 1,7% powierzchni
powiatu) oraz 26-tym w województwie mazowieckim. Miasto położone jest nad
rzeką Wilgą, której recypientem jest Wisła. Zamieszkuje je ok. 17 tys.
mieszkańców.
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Ryc.1. Położenie Garwolina na tle mapy podziału administracyjnego Polski,
województwa mazowieckiego oraz powiatu garwolińskiego
Źródło: strony internetowe www.ksng.gugik.gov.pl, www.wikipedia.pl

II.1.2. Uwarunkowania komunikacyjne
Garwolin położony jest w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych,
zarówno drogowych – przy skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg, tj. będącej w
budowie S17 (od przejścia granicznego z Ukrainą (Hrebenne), przez Tomaszów
Lubelski – Zamość – Lublin – Garwolin – Warszawa) oraz DK76 (Łuków –
Garwolin – Wilga), jak i szlaku kolejowego Warszawa-Dęblin. Dzięki ukończonej
we wrześniu 2007 r. inwestycji związanej z budową odcinka drogi ekspresowej,
Garwolin posiada obwodnicę o długości ponad 11 km przebiegającą w zachodniej
części miasta. Miasto położone jest w odległości ok. 60 km od stolicy.
Istotnym elementem usprawniającym szybkie przemieszczanie się
mieszkańców Garwolina w obrębie województwa (w tym do Warszawy) są
przewozy kolejowe. W szczególności istotne są połączenia oferowane przez Koleje
Mazowieckie (KM), dzięki którym miasto Garwolin jest dobrze skomunikowane z
największymi ośrodkami miejskimi w regionie (Warszawa, Radom) i poza nim
(np. Lublin). Z punktu widzenia mieszkańców (usługobiorców), ważny jest przede
wszystkim czas podróży – i tak czas podróży do Warszawy trwa średnio ok. 1
godziny i 20 minut, zaś do Radomia i Lublina ok. 1 godziny i 50 minut.
Obok przewozów kolejowych, mieszkańcy mogą również skorzystać z
przewozów PKS. W Garwolinie funkcjonuje siedziba Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej S.A., z siedzibą przy ul. Al. Legionów oferującego
połączenia o zasięgu ponadwojewódzkim. Zakres rozkładu jazdy obejmujący
swym zasięgiem niemalże wszystkie pobliskie miejscowości oraz położone dalej
większe miasta (np. Warszawa, Siedlce, Łuków, Ryki) stanowi dobre uzupełnienie
dla połączeń kolejowych.
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W 2010 r. otworzono w Garwolinie sanitarne lądowisko, położone przy ul.
Lubelskiej 50 (numer 55 w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i
ratowniczych w dzień i w nocy, o dopuszczalnej masie startowej do 5,7 ton.
Generalnie pod względem lokalizacyjno-komunikacyjnym miasto Garwolin
charakteryzuje się bardzo korzystnym ulokowaniem, bowiem dzięki położeniu
przy wschodniej granicy województwa znajduje się w bliskiej odległości od stolicy
kraju – Warszawy (ok. 60 km) oraz stolicy województwa lubelskiego – Lublina
(ok. 100 km). Ponadto w niedalekiej odległości od miasta (przy zachodniej granicy
powiatu garwolińskiego) przepływa rzeka Wisła, która stanowi bardzo ważną
drogę wodną o zasięgu międzynarodowym.

II.1.3. Stan i ochrona środowiska
Tereny ochrony środowiskowej na terenie miasta z uwagi na specyfikę
jednostki, jaką jest miasto, nie są byt liczne. Tym niemniej na podstawie
przepisów o ochronie przyrody występują tu pomniki przyrody:
 jesion wyniosły w Zawadach (objęty ochroną w 1973 r.),
 3 lipy drobnolistne w parku obok dworku w Zawadach (tak zwane lipy
króla Sobieskiego),
 dąb szypułkowy w parku S. Kosickiego,
 grupa trzech jesionów wyniosłych w parku obok zespołu dworskiego w
Sulbinach (obecnie obok szpitala).
Na podstawie przepisów o lasach wszystkie lasy w Garwolinie, które
stanowią tylko 6,9 % powierzchni miasta, są lasami ochronnymi i stanowią
niewielkie uzupełnienie zielem wysokiej w samym mieście.
W północno-wschodniej części miasta znajdują się udokumentowane złoża
kruszywa drogowego o zasobach 48 tyś. m3 i 86 tyś. ton, które są objęte ochroną
prawną na podstawie prawa geologicznego i górniczego.
Z kolei z uwagi na przepisy o ochronie wód na obszarze miasta występują
cieki wodne stanowiące wyraźny element struktury funkcjonalno-przestrzennej
miasta. Obszarami chronionymi będą, więc obszary znajdujące się w
bezpośrednim sąsiedztwie tych cieków, z których największym jest rzeka Wilga.

Klimat
Miasto w przewadze znajduje się w zasięgu oddziaływania mas powietrza
kontynentalnego, co przejawia się m.in. dużą amplitudą roczną temperatury
powietrza (ok. 23°C), stosunkowo niewielką ilością opadów atmosferycznych
(poniżej 600 mm/rok) oraz nagłymi przejściami termicznych pór roku. Średnia
roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5°C (w styczniu 5,4°C, w lipcu
7
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17,7°C), zaś okres wegetacyjny trwa ok. 210 dni. Średnia roczna wilgotność
powietrza kształtuje się na poziomie ok. 78% (największa na obszarach zagłębień
oraz dolinnych). Ponadto na obszarze miasta i okolic występują stosunkowo duże
średnie prędkości wiatru sięgające ok. 3,5 m/s (głównie z kierunku południowozachodniego), co pozwala na dobre przewietrzenie obszaru.

Gleby
Podłoże Garwolina oraz szerzej okolic wytworzone jest w głównej mierze z
utworów piaszczystych oraz gliniastych pochodzenia lodowcowego bądź
wodnolodowcowego, z których wytworzyły się gleby bielicoziemne oraz
płowoziemne. Z punktu widzenia rolnictwa są to gleby średnio korzystne dla
potrzeb produkcyjnych (klasy bonitacyjne IVa-V), które często wymagają
zabiegów wzbogacania w potrzebne do rozwoju roślin (zbóż) składniki mineralne,
np. poprzez wapnowanie. Ponadto na obszarze równiny zalewowej rzeki Wilgi
wytworzyły się mady wytworzone z współczesnych piasków rzecznych (aluwiów).
W zabudowanych oraz uprzemysłowionych częściach miasta występują
przekształcone gleby antropogeniczne.

Tereni zieleni
W granicach miasta Garwolina istnieją 3 parki spacerowo-wypoczynkowe
służące do celów rekreacyjnych dla mieszkańców o łącznej powierzchni ponad 10
ha. Ponadto występuje także 7 zieleńców o łącznej powierzchni blisko 5 ha, które
spełniają
funkcje
reprezentacyjno-wypoczynkowe.
Wzdłuż
ciągów
komunikacyjnych na terenie miasta występują różnego pokroju pasy zieleni o
powierzchni 10 ha (drzewa, krzewy, szata roślinna), określane mianem zieleni
ulicznej. W obrębie osiedli występują zaś tereny zieleni osiedlowej o łącznej
powierzchni ponad 16,5 ha, które stanowią walor rekreacyjno-estetyczny wśród
powiązanych przestrzennie zabudowań.
Tab. 1. Tereny zieleni w mieście Garwolin (2014r.)
obiekty
[szt.]
3
7
1

Forma
parki spacerowo - wypoczynkowe
zieleńce
zieleń uliczna
tereny zieleni osiedlowej
cmentarze

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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powierzchnia
[ha]
10,20
4,60
10,00
16,62
3,00
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Formy ochrony przyrody
W granicach miasta Garwolina jedynymi formami ochrony przyrody
prawnie chronionej jest 6 pomników przyrody (wg rejestru GDOŚ). Wszystkie z
nich odnoszą się do drzew występujących pojedynczo bądź w grupach i obejmują
gatunki drzew tj: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz jesion wyniosły.

Ryc. 2. Pomniki przyrody na obszarze miasta Garwolin
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl

W strukturze zagospodarowania terenu przeważają tereny rolne, w tym:
grunty orne (1115,7 ha, 50,5%) oraz łąki i pastwiska (łącznie 403,3 ha, 18,2%). Z
pozostałych kategorii gruntów zaznaczają się grunty zurbanizowane, w tym
tereny mieszkaniowe (9,1%), drogi (6,3%), inne tereny zabudowane bądź
przeznaczone pod zabudowę (blisko 7%). Bieżąca struktura gruntów w mieście
wygląda następująco:
 tereny mieszkaniowe – 200,9 ha,
 tereny przemysłowe – 18,0 ha,
 inne tereny zabudowane – 116,4 ha,
 tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) – 14,2 ha,
 drogi – 139,9 ha,
 lasy -51,3 ha,
 grunty zadrzewione i zakrzewione – 20,2 ha,
 grunty orne – 1115,7 ha,
9
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 sady – 24,7 ha,
 łąki – 251,0 ha,
 pastwiska – 152,3 ha,
 grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 17,2 ha,
 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 3,2 ha,
 grunty pod stawami – 0,2 ha,
 rowy – 10,4 ha,
 tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 23,5 ha,
 nieużytki – 8,4 ha.

Ryc. 3. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Garwolin
Źródło: opracowanie własne
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II.2. SPOŁECZEŃSTWO
II.2.1 Demografia
Garwolin zamieszkuje nieco ponad 17,1 tys. mieszkańców (2014r.), co w
przeliczeniu na powierzchnię miasta kształtuje wskaźnik gęstości zaludnienia na
poziomie 778 osób/km2. Stan ludności w ostatnim czasie wskazuje na przyrost
populacji, z 16 958 osób w 2010r., do 17 174 osób w 2014r., zatem wzrost wyniósł
1,3% (tj. 216 osób). Należy przy tym jednak podkreślić, iż ostatnie lata wskazują
na stagnację w rozwoju demograficznym.
W strukturze mieszkańców więcej jest kobiet – 8 902 osoby (51,8%), niż
mężczyzn – 8 272 (48,2%). Z przedstawionej poniżej piramidy płci i wieku wynika,
że do 50 roku życia występuje nadwyżka mężczyzn, zaś po 50 roku życia
nadwyżka kobiet. Wynika to z przyczyn naturalnych, gdyż rodzi się więcej
mężczyzn, niż kobiet, lecz kobiety średnio żyją dłużej. Najliczniejszą grupę
wiekową stanowią osoby w wieku 30-40 lat. Współczynnik feminizacji dla miasta
wynosi blisko 108 kobiet przypadających na 100 mężczyzn. Jest to wartość nieco
wyższa, w stosunku do średniej krajowej (107 kobiet/100 mężczyzn) i
zdecydowanie wyższa w stosunku do średniej dla powiatu garwolińskiego (101
kobiet/100 mężczyzn).
Tab. 2. Struktura ludności miasta Garwolin
Ludność
Rok

ogółem
osoby

mężczyźni
osoby

kobiety
[%]

osoby

[%]

2010

16 958

8 162

48,1

8 796

51,9

2011

17 060

8 202

48,1

8 858

51,9

2012

17 147

8 250

48,1

8 897

51,9

2013

17 146

8 252

48,1

8 894

51,9

2014

17 174

8 272

48,2

8 902

51,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL), GUS

Istotny z punktu widzenia rynku pracy, szkolnictwa, czy też służby
zdrowia jest wiek ekonomiczny ludności. W ciągu ostatnich kilu lat obserwuje się
stały udział osób w wieku przedprodukcyjnym (szkolnym) na poziomie 21,5%,
pomimo iż w grupie tej z roku na rok liczebność osób zwiększa się (+54 osoby
2010/2014r.). Sytuacja ta jest korzystna z punktu widzenia zastępowalności
pokoleniowej oraz stabilności rynku pracy w niedalekiej przyszłości. Niestety w
ostatnim czasie spada udział osób w wieku produkcyjnym, który wynosi obecnie
nieco ponad 61% (niespełna 3% spadek w stosunku do 2010r. – -335 osób). W
11
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sytuacji, kiedy udział ten będzie podlegał dalszemu spadkowi, może to skutkować
implikacjami na rynku pracy, co może wpłynąć na drobne wahania
koniunkturalne w regionie. Spadek udziału osób w wieku produkcyjnym jest
rekompensowany poprzez sukcesywny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym
(emerytalnym). Oznacza to, iż generalnie mamy do czynienia ze starzeniem się
społeczeństwa, gdyż udział osób w wieku najmłodszym jest niezmienny od kilku
lat, a zmiany dotyczą tylko wspomnianych dwóch grup wiekowych. W
analizowanym okresie udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o niespełna
3% i obecnie wynosi 17,3%.
Mężczyźni

Kobiety
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

1000

500

0

0

200

400

600

800

Ryc. 4. Piramida wieku i płci miasta Garwolin (2014r.)
* - ciemny kolor - nadwyżka płci w danej grupie wiekowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Indykatorem zmian w strukturze udziału poszczególnych grup wiekowych
jest wskaźnik obciążenia demograficznego, który wynosi obecnie 63,4 osoby w
wieku nieprodukcyjnym/100 osób w wieku produkcyjnym i w okresie
analizowanych lat nieustannie rośnie. Ma to głównie związek ze wzrostem
udziału osób w wieku emerytalnym kosztem grupy osób w wieku produkcyjnym,
przy niezmiennym udziale osób w najmłodszym wieku, gdyż na omawiany
wskaźnik wpływają łącznie dwie grupy wiekowe – w wieku przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym. Jeszcze w roku 2010 wartość wskaźnika wynosiła 56,1 osób w
wieku nieprod./100 os. w wieku prod., wówczas było to zdecydowanie mniej, niż w
przypadku średniej dla powiatu garwolińskiego (61,4) oraz województwa
12
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mazowieckiego (57,4) i względnie porównywalnie ze średnią krajową (55,2).
Obecnie sytuacja zdecydowanie się zmieniła na niekorzyść Garwolina, gdyż
średnia wartość wskaźnika dla wymienionych jednostek nie przekracza 61,5 osób
w wieku nieprod./100 os. w wieku prod.
Tab.3. Ludność wg ekonomicznych grup wieku
Ludność w wieku:
Rok

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

osoby

[%]

osoby

[%]

osoby

[%]

2010

3 646

21,5

10 846

64,1

2 448

14,4

2011

3 665

21,5

10 837

63,5

2 558

15

2012

3 680

21,5

10 758

62,7

2 709

15,8

2013

3 654

21,3

10 645

62,1

2 847

16,6

2014

3 700

21,5

10 511

61,2

2 963

17,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL), GUS
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Ryc.5. Udział mieszkańców Garwolina wg ekonomicznych grup wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

W Garwolinie występuje naturalny przyrost ludności, o czym świadczy
wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na poziomie 5,2‰ (2014r.).
Stosunkowo wysoki poziom wskaźnika utrzymuje się już od kilku lat (w 2010r.
odnotowano identyczną wartość 5,2‰). Sytuacja ta wynika ze znaczącej przewagi
liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Wahania w ostatnich latach nie są duże
(różnica 21 osób w liczbie urodzeń oraz 12 osób w liczbie zgonów), co pozwala na
utrzymanie się wskaźnika przyrostu naturalnego na poziomie przekraczającym
4‰.
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Tab. 4.Ruch naturalny w Garwolinie
Rok

Urodzenia [os.]

Zgony [os.]

Przyrost Naturalny [‰]

2010

214

125

5,2

2011

214

137

4,5

2012

202

131

4,1

2013

204

130

4,3

2014

223

134

5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Tab. 5. Ruch migracyjny w Garwolinie (na pobyt stały)

Rok

Zameldowania [os.]

Saldo migracji
[‰]

Wymeldowania [os.]

ogółem

mężczyźni

kobiety

ogółem

mężczyźni

kobiety

ogółem

2010

232

106

126

188

83

105

2,6

2011

204

78

126

179

80

99

1,5

2012

203

82

121

178

80

98

1,5

2013

172

74

98

240

110

130

-4

2014

196

86

110

233

107

126

-2,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Sytuacja pod względem ruchów migracyjnych w Garwolinie jest
stosunkowo dynamiczna, gdyż na przestrzeni kilku ostatnich lat doszło do
znaczących zmian, wskutek czego w mieście zaczął przeważać odpływ
mieszkańców. Jeszcze w 2010 roku saldo migracji wskazywało na całkiem spory
przypływ nowych mieszkańców miasta, oscylując na poziomie 2,6‰, tj. 44 osoby.
W ciągu następnych dwóch lat wielkość przyrostu nico spadła, aczkolwiek dalej
utrzymywała się na „bezpiecznym” poziomie(1,5‰) gwarantując przypływ nowych
mieszkańców. W roku 2013 odnotowano spory odpływ liczby mieszkańców
wynoszący -4‰, tj. 68 osób, natomiast wg najświeższych danych GUS, w roku
2014 emigracja mieszkańców nieco się zmniejszyła, lecz nadal utrzymuje się na
niekorzystnym poziomie (-2,2‰).
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Ryc.6. Wskaźniki kształtujące liczbę mieszkańców w Garwolinie
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Kompleksowym ujęciem łączącym ruch naturalny oraz ruch migracyjny
jest przyrost rzeczywisty informujący o tym, czy w mieście liczba ludności rośnie,
czy też maleje. Jak wynika z powyższych danych oraz wykresów, w Garwolinie
każdego roku liczba mieszkańców wzrasta. Sytuacja ta jest w głównej mierze
kreowana przez wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego, który kompensuje
straty w ostatnich latach wynikające z odpływu liczby mieszkańców. Najwyższy
przyrost rzeczywisty (wzrost liczby ludności) w ostatnim czasie wystąpił w 2010
roku, kiedy to odnotowano wartość blisko 8‰. Od tego czasu przyrost ten
sukcesywnie malał, aż do roku 2013, w którym odnotowano najniższy wynik
0,3‰, lecz w następnym roku (wg najnowszych danych) sytuacja zaczęła się
poprawiać i obecnie przyrost rzeczywisty oscyluje w granicach 3‰.

II.2.2. Ochrona zdrowia
Zadania związane z udzielaniem świadczeń i ochroną zdrowia realizowane
są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) przy ul.
Lubelskiej 50 w Garwolinie, przede wszystkim w postaci działalności Szpitala
Powiatowego, w którym funkcjonuje osiem oddziałów:


ginekologiczno - położniczy



dziecięcy



noworodkowy



intensywnej terapii



chirurgiczny
15
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wewnętrzno - kardiologiczny



chirurgii urazowo - ortopedycznej



szpitalny oddział ratunkowy

a ponadto zakład diagnostyki laboratoryjnej, w którym działa sześć
pracowni wykonujących szereg badań rutynowych i specjalistycznych: analityki
ogólnej, hematologii i koagulologii, biochemii, immunochemii, serologii
transfuzjologicznej z bankiem krwi, mikrobiologii.
W jego strukturze funkcjonują: przychodnia POZ, przychodnia
specjalistyczna, dział pomocy doraźnej. Oddział ginekologiczno-położniczy posiada
akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalistyczne lekarzy z zakresu
ginekologii i położnictwa. Szpital powiatowy jest najważniejszą placówką
medyczną świadczącą usługi z zakresu ochrony zdrowia na terenie miasta
obsługując nie tylko mieszkańców Garwolina, ale również ludność całego powiatu
garwolińskiego.
Oprócz szpitala powiatowego funkcjonuje Szpital Mazowiecki przy al.
Legionów 11. Prowadzi on działalność oddziałów dziennych i stacjonarnych w
zakresie szpitalnictwa wielospecjalistycznego, w ramach zawartych kontraktów z
NFZ dla pacjentów z rejonu całej Polski. Placówka świadczy usługi na rzecz
pacjentów w zakresie psychiatrii, terapii i rehabilitacji. Szpital zapewnia
specjalistyczną opiekę medyczną, jak i zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne,
wyżywienie oraz edukację na odpowiednim poziomie szkolnym dla danego
pacjenta. Szpital Mazowiecki świadczy usługi w ramach następujących komórek
organizacyjnych:


oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny



oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego



oddział nerwic młodzieżowych



ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną
diagnozą



oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych



oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych

W oddziałach Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie realizowane są
świadczenia w zakresie: rehabilitacji, terapii, psychiatrii, logopedii, neurologii i
leczenia uzależnień dla pacjentów z całego kraju.
Baza związana z opieką medyczną na terenie miasta jest jednak znacznie
bogatsza niż wspomniane szpitale i na kompleksowy wykaz podmiotów
wykonujących działalność leczniczą składają się jeszcze:


Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich,



SANUS” Sp. z o. o.,



Przychodnia Rejonowa Nr 1,
16
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Przychodnia Rejonowa nr 2,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" s.c.,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMED”,



Niepubliczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Centrum
MedycznoRehabilitacyjne "RELAX", „ORTO-DENT" Niepubliczny Stomatologiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej,



Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EVITA",



Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOZA",



Niepubliczny Specjalistyczny
Okulistyczne",



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUXDENTAL,



Laboratorium Diagnostyczne Analityk S.C. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej,



Laboratorium Analiz Medycznych "LAMED",



SANA" Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA",



B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., Stacja Dializ,



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,
Oddział Terenowy,



„Pępek Świata” - Szkoła Rodzenia i Gabinety Lekarskie Sp. z o.o.,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTAL CLINIC", Ruda
Talubska,



NZOZ „Centrum” - filia nr 1,



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

"Centrum

Ochrona zdrowia na terenie Garwolina świadczona jest w oparciu o
nowoczesną i dobrze wyposażoną bazę lokalową oraz urządzenia medyczne. Nie
ma również problemu z dostępem do zakupu medykamentów i lekarstw, jako że
w Garwolinie działa 14 aptek.

II.2.3. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych. Pomoc społeczna ma więc pomagać osobom i rodzinom w pokonywaniu
trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości, ale również ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, zapobiegać trudnym sytuacjom i
aktywizować świadczeniobiorców, korzystających z pomocy.
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Jednostką organizacyjną, która na szczeblu gminy (w tym przypadku
gminy miejskiej Garwolin) odpowiada za pomoc społeczną jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (MOPS) w Garwolinie. Ośrodek zatrudnia 20 osób na 18,75
etatach, w tym 9 pracowników socjalnych. Ośrodek udziela szerokiej pomocy
m.in. w formie: zasiłków pieniężnych; pomocy w naturze; pomocy w formie usług:
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, obiadowych, wypożyczania i
naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, transportowych dla osób niepełnosprawnych;
poradnictwa prawnego; poradnictwa psychologicznego; pracy socjalnej. Główne
problemy społeczne wśród mieszkańców miasta to: ubóstwo, starzenie się
społeczeństwa i związana z nim niepełnosprawność, długotrwałe i przewlekłe
choroby fizyczne i psychiczne, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, nadużywanie alkoholu, bezrobocie, niska aktywność
społeczeństwa, niewystarczająca współpraca lokalnych instytucji. Dodatkową
trudność przysparza fakt, iż większość tych problemów nie występuje w izolacji
od siebie, lecz jest ze sobą silnie sprzężona.
Tab.6. Liczba i rodzaj udzielonych świadczeń MOPS w latach 2013-2015
2013
2014
Liczba osób,
Liczba osób,
którym
którym
Wyszczególnienie
Liczba
Liczba
przyznano
przyznano
rodzin
rodzin
decyzją
decyzją
świadczenia
świadczenia
UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
RAZEM
744
819
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM
39
44
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
110
121
w tym z powodu bezrobocia
98
106
niepełnosprawności
5
3
POSIŁEK
238
268
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM
17
22
INNE ZASIŁKI CELOWE I W
400
475
NATURZE OGÓŁEM
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
753
389
829
434
OGÓŁEM
w tym:
świadczenia pieniężne
500
355
641
403
świadczenia niepieniężne
266
181
302
208
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
16
16
17
17
ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na
744
380
819
425
ich rodzaj, formę i liczbę

2015
Liczba osób,
którym
Liczba
przyznano
rodzin
decyzją
świadczenia
890
48
107
87
2
270
22
469

902

519

624
308

395
214

19

19

890

510

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03)
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Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną ulega stopniowemu
wzrostowi, co jest niepokojącym zjawiskiem z punktu widzenia rosnącego
zapotrzebowania na pomoc społeczną. W 2010 r. liczba gospodarstw domowych
korzystających z pomocy społecznej wynosiła 361, podczas gdy w 2015 r. było to
już 427 gosp. domowych (wzrost o 18%, dane BDL). Podobnie wygląda sytuacja
dotycząca osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej
bowiem w 2010 r. ich liczba wynosiła 1007, zaś w 2015 r. już 1169 os. (wzrost o
16%, wg danych BDL).
Jak wynika ze sprawozdań MPiPS-03 sporządzanych przez MOPS liczba
świadczeń przyznanych (wydanych decyzji przyznających pomoc osobom) w
ramach zadań zleconych i zadań własnych gminy w 2013 roku wynosiła 753 (389
rodzin), a w 2015 r. - 902 (519 rodzin). Spośród wydanych decyzji w 2015 r.
większość (624) udzielonych świadczeń miało charakter pieniężny, aniżeli
świadczenia niepieniężne (308). Najczęstsze formy pomocy to zasiłki celowe i w
naturze (469), posiłki (270), zasiłki okresowe (107), zasiłki stałe (48), usługi
opiekuńcze (22).
Zauważalny jest wzrost wszystkich podstawowych wskaźników związanych
z udzielaniem pomocy społecznej w latach 2013-2015. W przypadku pomocy
społecznej interpretacja wyników (wzrost wskaźników) nie jest jednak tak
jednoznaczna jak w innych płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy
odczytywać to jako wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc nie zaś wzrost
możliwości pomocowych w ogóle przez MOPS. Świadczy to o postępującej
pauperyzacji społeczeństwa i braku zaradności.
Wzrost liczby przyznanych świadczeń, w sytuacji malejącej liczby
bezrobotnych, wskazuje na wykluczenie społeczne pewnych grup społecznych ze
względu na ich postępującą pauperyzację i uzależnienie od stałej pomocy.
Rosnąca liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej powoduje, iż
obejmuje ona już ok. 7% ogółu populacji miasta (dwa lata wcześniej udział ten był
o 1% mniejszy). Średnioroczny przyrost rzędu kilkunastu rodzin jest
niepokojącym zjawiskiem, bowiem grono osób wykluczonych społecznie nie
maleje, a wręcz rośnie.
Przeciętna liczba osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych
korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach pozostaje na podobnym
poziomie i wynosi 2,7 osób. Najliczniejsza grupa rodzin objętych pomocą
społeczną to gospodarstwa jednoosobowe (ok. 190), najczęściej emeryci i renciści.
Liczną grupę stanowią również gospodarstwa 2- i 3-osobowe (po ok. 110-140
gosp.). Liczba pozostałych rodzin sukcesywnie spada wraz ze wzrostem liczby
osób w gosp. domowych, co wynika po prostu z mniejszej liczby takich rodzin w
ogóle. W 2015 rodzin 4-osobowych objętych pomocą społeczną było 77, rodzin 5osobowych - 40, zaś 6-osobowych i więcej - 20.
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Ryc.7. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych gmin w
latach 2013-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03)

Tab.7. Korzystający z pomocy społecznej w mieście Garwolin
Wyszczególnienie
gospodarstwa domowe
osoby
liczba osób w gosp. dom.

2010

2011

2012

2013

2014

361

350

359

384

427

1 007

949

974

1 066

1 169

2,8

2,7

2,7

2,8

2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Garwolin (raporty MPiPS-03) oraz BDL

Tab.8. Powody przyznania pomocy w latach 2013-2015
POWODY PRZYZNANIA POMOCY

2013

2014

2015

UBÓSTWO

248

260

317

BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4
33

2
46

5
46

W TYM WIELODZIETNOŚĆ

12

20

20

BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

232
130

235
138

261
139

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
PRZEMOC W RODZINIE
ALKOHOLIZM

157
80

194
87

184
95

9
53

10
52

5
52

NARKOMANIA

2

2

7

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU KARNEGO

1

5

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03)
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Struktura najczęstszych powodów przyznania pomocy jest podobna jak w
innych jednostkach w kraju i są to: ubóstwo (317 osób, którym przyznano
świadczenie), bezrobocie (261), długotrwała lub ciężka choroba (184),
niepełnosprawność (139), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(95),alkoholizm (52) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (46). Ponadto
występują też: trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego (9), narkomania (7), bezdomność (5), czy przemoc w rodzinie (5).
Struktura powodów przyznania świadczeń od kilku lat pozostaje niezmienna.
Oprócz wyspecjalizowanych instytucji działających w sferze opieki
społecznej, działa również miejska komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych, do której najważniejszych zadań należy:


Inicjowanie działań realizacji zadań własnych samorządu związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;



Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby
uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;



Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z
uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust, 1 i 2 ustawy (limit
u lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje
alkoholowe);



Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych.
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Ryc.8. Liczba gospodarstw domowych oraz osób w gospodarstwach domowych objętych
pomocą społeczną w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Garwolinie (raporty MPiPS-03) oraz
BDL
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II.2.4. Oświata i wychowanie
Zadania związane z edukacją i wychowaniem w mieście Garwolin realizują
liczne placówki oświatowe. W diagnozie szerzej omówiono wychowanie
przedszkolne oraz szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne ze względu na to, że
podlega ono władzom gminnym. Za szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym
i szkolnictwo specjalne odpowiada natomiast powiat.
Garwolin jest miastem stwarzającym dzieciom i młodzieży możliwie pełną
ofertę edukacyjną na poszczególnych szczeblach nauczania. System edukacji jest
tu bowiem oparty zarówno o przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum, jak i
szkoły średnie, a nawet szkolnictwo wyższe. Uwzględniając skalę miasta taki
stan oferty edukacyjnej należy uznać za zadowalający zaś bazę oświatową i jej
dostępność należy ocenić na poziomie co najmniej dobrym. W mieście funkcjonują
cztery przedszkola (plus oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych),
trzy szkoły podstawowe, trzy gimnazja, cztery szkoły ponadgimnazjalne a także
szkoły policealne. Zainteresowani mogą uczyć się m.in. na kierunku
informatycznym, administracyjnym, ekonomicznym, ochrony fizycznej osób i
mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoły posiadają dobre zaplecze
lokalowe, są wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, mają dobrą
bazę sportową w postaci boisk, sal gimnastycznych, czy też kortów tenisowych. W
mieście znajduje się Wydział Zamiejscowy Społecznej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, który kształci studentów w
systemie zaocznym na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka.
Szczególnie istotny z punktu postrzegania i odpowiedzialności władz
samorządowych jest jednak poziom podstawowy szkolnictwa. Poniżej została
przedstawiona oferta edukacyjna na poziomie przedszkolnym na terenie miasta
Garwolin. W okresie pomiędzy 2013/14, a 2015/16 wzrosła liczba oddziałów w
przedszkolach z 27 na 28. Natomiast zmalała liczba oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych z 5 do 2. Najwięcej oddziałów prowadzi przedszkole
nr 6 „Mały Europejczyk”, w którym działa 1/3 wszystkich oddziałów w mieście.
Spadek liczby oddziałów przy szkołach podstawowych spowodowany jest
słabnącym zainteresowaniem rodziców tymi oddziałami, a większym
zainteresowaniem przedszkolami. Malejąca liczba oddziałów jest efektem spadku
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. O ile w 2013 było to jeszcze 775 os.
(rok później nawet 780), to obecnie liczba ta jedynie nieznacznie przekracza 700
dzieci (spadek liczby dzieci na przestrzeni trzech lat szkolnych wyniósł zatem
blisko -9%).
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Tab.9. Liczba oddziałów przedszkolnych
podstawowych w latach 2013-2016
Nazwa placówki
Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka"
Publiczne Przedszkole nr 2 "Akademia Pana
Kleksa"
Publiczne Przedszkole nr 6 "Mały Europejczyk"
Publiczne Przedszkole nr 8 "Plastuś"
oddział przedszkolny przy SP1
oddział przedszkolny przy SP2
oddział przedszkolny przy SP5

w

przedszkolach

i

szkołach

2013/2014
5

2014/2015
5

2015/2016
5

8

8

8

9
5
1
2
2

10
5
1
2
1

10
5
1
0
1

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie

Tab.10. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w latach 2013-2016
Nazwa placówki

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka"

122

121

121

Publiczne Przedszkole nr 2 "Akademia Pana
Kleksa"

203

205

205

Publiczne Przedszkole nr 6 "Mały Europejczyk"

229

246

222

Publiczne Przedszkole nr 8 "Plastuś"

125

125

117

oddział przedszkolny przy SP1

27

25

25

oddział przedszkolny przy SP2

40

45

0

oddział przedszkolny przy SP5

29

13

18

Razem

775

780

708

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
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Ryc.9. Zmiana liczby dzieci w placówkach przedszkolnych w latach 2013-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Garwolinie
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Spadek liczby oddziałów, jak i wychowanków w przedszkolach nie wpłynął
jednak na zmianę liczby nauczycieli. Przeciwnie, w przeliczeniu na pełne etaty, w
ostatnich 3 latach zanotowano nawet ich wzrost o 4 etaty, z 69,24 (2013/14) do
73,15 (2015/16). Wzrost etatów odnotowano niemal we wszystkich przedszkolach,
za wyjątkiem placówki nr 2 (spadek o niespełna 1 etat).
Tab.11. Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) w przedszkolach w
latach 2013-2016
Nazwa placówki

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka"

12,89

13,09

14,08

Publiczne Przedszkole nr 2 "Akademia Pana
Kleksa"

20,98

23,77

20,00

Publiczne Przedszkole nr 6 "Mały Europejczyk"

23,78

25,14

26,98

Publiczne Przedszkole nr 8 "Plastuś"

11,59

11,59

12,09

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
liczba etatów
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Ryc.10. Liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach w latach 2013-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Garwolinie

W ostatnich trzech latach, w przeciwieństwie do przedszkoli, obserwuje się
natomiast znaczący wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych, który
wyniósł ponad 250 os. w ciągu zaledwie 2 kolejnych roczników szkolnych.
Corocznie do szkół podstawowych przystępowało zatem ponad 100 uczniów więcej
24
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niż poprzedniego roku. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy o
systemie oświaty, zgodnie z którą dzieci urodzone w okresie 1 stycznia - 30
czerwca 2008 r. w wieku sześciu lat obowiązkowo miały pójść do szkoły 1
września 2014 r., natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r.
obowiązkowo musiały pójść do szkoły 1 września 2015 r. wraz ze wszystkimi
dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r. Wzrost liczby dzieci w szkołach
podstawowych spowodowany był zatem czynnikiem administracyjnym, nie zaś
demograficznym. Zmiany te miały swoje odzwierciedlenie również na innych
płaszczyznach. Nastąpił wzrost liczby oddziałów w SP z 62 (rok szkolny 2013/14)
do 73 (rok szk. 2015/2016). Przełożyło się to także na wzrost liczby etatów
nauczycielskich w szkołach podstawowych o 15, ze 128,27 do 143,30.
Tab.12. Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w latach 20132016
Placówka

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

425

410

430

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

580

626

693

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

408

483

542

1413

1519

1665

Razem
Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
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Ryc.11. Zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych w latach 2013-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Garwolinie
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Tab.13. Liczba oddziałów oraz nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) w
szkołach podstawowych w latach 2013-2016

Placówka

2013/2014
liczba
liczba
nauczycieli
oddziałów
(etaty)

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5
Razem

2014/2015
liczba
liczba
nauczycieli
oddziałów
(etaty)

2015/2016
liczba
liczba
nauczycieli
oddziałów
(etaty)

19

39,36

19

38,67

20

40,44

25

54,01

27

54,56

30

60,15

18

34,9

21

40,38

23

42,71

62

128,27

67

133,61

73

143,3

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
liczba oddziałów
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Ryc.12. Zmiana liczby oddziałów oraz nauczycieli (etaty) w szkołach podstawowych w
latach 2013-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Garwolinie

Wyposażenie techniczne szkół podstawowych należy ocenić jako dobre.
Wszystkie placówki posiadają dostęp do sal gimnastycznych, pracownie
komputerowe wyposażone w 16-18 stanowisk komputerowych, w tym wszystkie z
dostępem do internetu. Wskaźnik dostępności uczniów do komputera jest jednak
niezbyt wysoki, bowiem na jedno stanowisko komputerowe przypada
statystycznie aż 32 uczniów. (najlepiej w SP 1 - 23,9, najsłabiej w SP2 - 43,3). W
tym zakresie wskazane byłoby zatem doinwestowanie szkół. Szkoły posiadają
ponadto świetlice, które w ramach swojej działalności są otwarte ok. 50 godz. w
tygodniu.
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Tab.14. Doposażenie techniczne szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Nazwa placówki /
miejscowość

Czy szkoła ma
świetlicę?
Liczba godzin
otwarcia
świetlicy
tygodniowo

Czy szkoła
posiada salę
gimnastyczną

Liczba pracowni
komputerowych

Liczba stanowisk
komputerowych

Liczba stanowisk
komputerowych
z dostępem do
internetu

tak

1

18

18

tak (48 godz.)

tak

1

16

16

tak (50 godz.)

tak

1

18

18

tak (50 godz.)

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie

Uczniowie wszystkich szkół mają możliwość uczestniczenia w licznych
zajęciach pozalekcyjnych. Szkoły w swojej ofercie posiadają m.in. koła
zainteresowań, koła przedmiotowe, koła językowe, koła przyrodnicze, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia artystyczne,
chór szkolny, kółko dziennikarskie. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych wynosi w
SP 1 39 godz. tygodniowo, w SP 2 - 23, zaś w SP 5 - 12,5.
Tab.15. Informacje o działalności szkół podstawowych na roku szkolnym
2015/2016
Nazwa placówki /
Miejscowość

Liczba godzin
zajęć
pozalekcyjnych
tygodniowo

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1

39

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2

23

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5

12,5

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
kółko z j. francuskiego, koło gry na dzwonkach
chromatycznych, chór, zaj. sportowe, koło bibliotecznoartystyczne, koło PCK, zaj. Przygotowujące do konkursów z
przyrody, zajęcia rozwijające zainteresowania (kółko):
przyrodnicze, matematyczne, zajęcia wyrównawcze (kółko):
j. polski, matematyka, j. angielski, zaj. plastyczne, kółko
plastyczno-techniczne, kółko wychowania
komunikacyjnego, zaj. ekologiczne, koło matematyczne, zaj.
przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI
koła j. niemieckiego, informatyczne, przyrodnicze, strona
internetowa, koło plastyczne, koło matematyczne,
historyczne, przygotowanie do sprawdzianu
zajęcia rozwijające w kl. I-III, kółka j. polskiego, angielskiego,
przyrodnicze, matematyczne, dziennikarskie, chór szkolny,
przygotowanie do sprawdzianu

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie

Oprócz zaplecza i infrastruktury istotnym czynnikiem dającym możliwość
oceny nauczania w szkołach są wyniki sprawdzianów, które są miarodajne w
skali całego kraju. Wyniki sprawdzianu po zakończeniu klasy szóstej szkoły
27
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podstawowej w mieście Garwolin wskazują, iż na tle powiatu garwolińskiego
wyniki uczniów w mieście są wyraźnie lepsze, natomiast na tle woj.
mazowieckiego uczniowie z miasta osiągnęli tu nieco lepsze wyniki z języka
polskiego oraz języka angielskiego, natomiast słabsze z matematyki. Ciekawy
rozkład wyników występuje w ujęciu poszczególnych szkół w mieście. Otóż z j.
polskiego najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z SP1 (78,7%), z matematyki SP2
(63,9%), zaś z j. angielskiego SP5 (83,6%).
[%]
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Ryc.13. Średnie wyniki sprawdzianu po zakończeniu szkoły podstawowej w mieście
Garwolin w 2015 r.
Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://www.oke.waw.pl

Tab.16. Średnie wyniki sprawdzianu po zakończeniu szkoły podstawowej wg
szkół na tle powiatu garwolińskiego i województwa mazowieckiego
Część druga - język
angielski

Część pierwsza
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Konopnickiej w Garwolinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. 1 Pułku Strzelców Konnych w
Garwolinie w Zespole Szkół nr 2 w
Garwolinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Janusza Korczaka w Garwolinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
powiat garwoliński
województwo mazowieckie

Liczba
uczniów

ogółem średni
wynik [%] dla
części 1

Język polski
średni wynik
[%]

matematyka
średni wynik
[%]

Liczba
uczniów

średni
wynik [%]

69

69,3

78,7

59,3

69

77,1

104

68,4

72,7

63,9

104

82,3

65

68,1

78,6

56,9

65

83,6

10
1 204
-

25,0
65,2
-

33,4
72,3
76

16,0
57,6
64

10
1 198
-

34,4
73,6
80

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://www.oke.waw.pl
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Na terenie miasta funkcjonują trzy publiczne gimnazja zatrudniające
nauczycieli na łącznie 49 etatach w 24 oddziałach. Uczniowie wszystkich
gimnazjów mają dostęp do sal gimnastycznych, świetlic, pracowni
komputerowych oraz komputerów z dostępem do internetu. W gimnazjach
przygotowano łącznie 66 stanowisk komputerowych, zatem wskaźnik liczby
uczniów przypadających na jedno stanowisko komputerowe wynosi 7,5 i jest to
znacznie korzystniejszy wskaźnik niżeli w szkołach podstawowych. Liczba
uczniów uczęszczających do gimnazjów w ostatnich 3 latach cechowała się
znaczną zmiennością i wynosiła od 465 w roku szkolnym 2014/15 do 498 w
2015/16. Gimnazja realizują również ofertę pozalekcyjną, która w wymiarze
godzinowym jest jednak skromna i wynosi 41 godz. tygodniowo. Obejmuje ona:
koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, chór
szkolny, zaj. sportowe, plastyczne, dziennikarskie matematyczne i szereg innych.
Tab.17. Liczba uczniów, oddziałów i nauczycieli w gimnazjach w latach 20132016
2013/2014

Placówka
Publiczne
Gimnazjum nr 1
Publiczne
Gimnazjum nr 2
Publiczne
Gimnazjum nr 5

2014/2015
2015/2016
liczba
uczni oddzia- nauczy- ucznió oddzia- nauczy- ucznió oddzia- nauczyów
łów
cieli
w
łów
cieli
w
łów
cieli
78

5

12,8

70

5

11,35

83

6

13,92

250

11

22,78

264

11

22,44

279

12

25,66

149

8

15,86

131

7

13,07

136

6

9,62

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
nauczyciele
60 oddziały

dzieci
510
500

50

490

40

480
30
470
20

460

10

450

0

440
2013/2014
dzieci

2014/2015
oddziałów

2015/2016
nauczycieli

Ryc.14. Zmiana liczby uczniów, oddziałów oraz nauczycieli (etaty) w gimnazjach w
latach 2013-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Garwolinie
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Tab.18. Doposażenie techniczne szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016
Nazwa placówki /
miejscowość

Liczba stanowisk
komputerowych

Liczba stanowisk
komputerowych
z dostępem do
internetu

Czy szkoła ma
świetlicę? Liczba
godzin otwarcia
świetlicy
tygodniowo

1

18

18

tak (48 godz.)

tak

1

24

24

tak (50 godz.)

tak

1

24

24

tak (50 godz.)

Czy szkoła
posiada salę
gimnastyczną

Liczba pracowni
komputerowych

tak

Publiczne
Gimnazjum nr 1
Publiczne
Gimnazjum nr 2
Publiczne
Gimnazjum nr 5

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie

Tab.19. Informacje o działalności gimnazjów na roku szkolnym 2015/2016
Nazwa placówki /
Miejscowość

Liczba godzin zajęć
pozalekcyjnych
tygodniowo

Publiczne Gimnazjum
nr 1

14

Publiczne Gimnazjum
nr 2

14

Publiczne Gimnazjum
nr 5

13

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
koło informatyczno-dziennikarskie, plastyczne, patriotycznohistoryczne, nauki gry na instrumencie, poznawcze - zabytki
naszego kraju, zaj. sportowe, zaj. wyrównawcze, j. angielski,
zaj. przygotowujące do egzaminu po kl. III
Koło historyczne, koło WOS-u, koło matematyczne, zaj.
wyrównawcze z matematyki, przygotowanie do egzaminu
kółka j. polskiego, angielskiego, biologiczne, matematyczne,
dziennikarskie, fizyczne, chemiczne, chór szkolny,
przygotowanie do egzaminu

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie

Tab.20. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego wg szkół na tle woj.
mazowieckiego w 2015 r.
Nazwa szkoły
Publiczne Gimnazjum nr 2 w
Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w
Garwolinie
Publiczne Gimnazjum nr 5 im.
Janusza Korczaka w Garwolinie
Publiczne Gimnazjum Powiatowe
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
Gimnazjum Specjalne Nr 2
Gimnazjum z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy
Gimnazjum im. C. K. Norwida
Garwolin
woj. Mazowieckie

GH-H*
liczba
średni
ucznió
wynik %
w

GH-P*

GM-M*

GM-P*

średni
wynik %

średni
wynik %

średni
wynik %

GA-P*
liczba
średni
ucznió
wynik %
w

GA-R*
liczba
średni
ucznió
wynik %
w

83

64,5

67,3

53,4

49,4

82

69,3

82

50,3

16

60,1

62,1

48,9

48,2

16

57,3

16

37,7

43

65,5

60,3

49,6

49,3

43

67,3

43

48,5

59

73,7

74,9

58,0

61,9

49

77,6

49

64,1

12

47,2

38,6

28,8

35,9

9

43,6

8

25,4

17

31,8

24,5

16,6

29,5

16

26,9

-

-

41
271
-

83,8
66,5
65

77,0
65,1
66

78,7
54,2
51

76,1
54,4
52

38
253
-

89,4
69,2
70

38
236
-

79,3
55,8
51

*Język polski (GH-P), Historia i WOS (GH-H) , Matematyka (GM-M) , Przedmioty przyrodnicze (GMP), j. angielski podstawowy (GA-P) i rozszerzony (GA-R)
Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://www.oke.waw.pl
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Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, tak również w gimnazjach
odnotowano dobry poziom nauczania, co potwierdzają końcowe wyniki egzaminu
gimnazjalnego. Pomimo, iż pomiędzy poszczególnymi placówkami na terenie
miasta istnieją pewne różnice w nauczaniu, to średni poziom wszystkim placówek
jest w większości egzaminów wyższy (czasami znacząco wyższy) aniżeli
przeciętny poziom nauczania w woj. mazowieckim.
Istotnym elementem związanym z funkcjonowaniem szkół jest kadra
nauczycielska. W bieżącym roku szkolnym (2015/16) łączna liczba etatów to 193,
z czego aż 184 posiada stopień doktora lub magistra z przygotowaniem
pedagogicznym. Aż 3/4 kadry nauczycielskiej (143 etaty) zatrudnione jest w
szkołach podstawowych (pozostała 1/4 - gimnazjum). W ujęciu stopni
zawodowych, aż 62% ogółu nauczycieli posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego. W ujęciu kategorii szkół - w gimnazjach odsetek ten przekracza
70%, przy 60% w szkołach podstawowych. Z pozostałego grona nauczycielskiego
18,8% to nauczyciele mianowani, 15,4% - kontraktowi, a jedynie 3,5% to stażyści.
Kwalifikacje kadry nauczycielskiej w placówkach edukacyjnych prowadzonych
przez gminę przedstawia poniższa tabela.
Tab.21. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i liczba etatów w
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto
Posiadane kwalifikacje

szkołach

Stopień awansu zawodowego nauczyciela
stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

razem

SP
1
3,54

G
0,56
0

SP
3
9,83

G
2,6
3,11

SP
6
13,9

G
1,72
1,38

SP
26,4
32

G
7,48
20

48,8
83,8

0

0

8,55

0,5

9,44

1,73

23,7

7,39

51,3

razem

4,54

0,56

21,4

6,21

29,3

4,83

82,2

34,9

184

magister bez przyg.
pedagog., licencjat z przyg.
pedag.

0
0,56

0,56
0,44

1
0,28

0
0,72

1
0

1
0

2
0

0
0

5,56
2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

razem

0,56

1

1,28

0,72

1

1

3

0

8,56

1

1,12

4

2,6

7

2,72

28,4

7,48

54,4

4,1

0,44

10,1

3,83

13,9

1,38

32

20

85,8

0

0

8,55

0,5

9,44

1,73

24,7

7,39

52,3

5,1

1,56

22,7

6,93

30,3

5,83

85,2

34,9

193

doktor, magister z przyg.
pedagogicznym

Łącznie
razem

Źródło: dane Urzędu Miasta w Garwolinie
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II.2.5. Bezpieczeństwo publiczne
O kwestie bezpieczeństwa publicznego w mieście dbają dwie główne
instytucje: policja i straż pożarna. Podstawowym organem dbającym o porządek
w Garwolinie jest Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie. W ostatnich latach
obserwowany jest pozytywny trend malejącej liczby popełnianych przestępstw (z
760 w 2013 r. do 432 w 2015 r.). Z drugiej strony nieco spada wskaźnik
wykrywalności (z 77,1% do 70,6%). Pozytywny zjawiskiem jest również spadająca
liczba przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie, która spadłą z 10 do
zaledwie 2. Najczęściej popełniane przestępstwa związane są z kradzieżami oraz
kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami ciała (art. 157 kk), uszkodzeniami
mienia (art. 288 kk) oraz kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie
nietrzeźwości (art. 178a§1).
Tab.22. Podstawowe dane dotyczące przestępczości w Garwolinie w latach 20132015
Rok

Ilość przestępstw
ogółem

Przestępstwa wśród
nieletnich

Wskaźnik dynamiki
przestępstw

Wykrywalność
przestępstw w %

2013

760

10

81,46

77,1

2014

410

4

53,95

71,7

2015

432

2

105,37

70,6

Źródło: opracowanie na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

Zabezpieczenie przeciwpożarowe pozostaje w gestii Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie. Łączna liczba strażaków
zatrudnionych w jednostce wynosi 56, w przeliczeniu na pełne etaty. Pod
względem struktury organizacyjnej w skład komendy powiatowej wchodzą
następujące komórki organizacyjne: wydział operacyjny, sekcja kontrolnorozpoznawcza, sekcja organizacyjno-kadrowa, sekcja kwatermistrzowskotechniczna, samodzielne stanowisko ds. finansowych, jednostka ratowniczogaśnicza. Jednostka posiada na swoim wyposażeniu znaczący tabor doposażenia
technicznego oraz samochodowego. W jego skład wchodzi 11 pojazdów, w tym 4
jednostki gaśnicze (1 sprzęt ciężki gaśniczy – Renault Kerax – 14 lat i 3 jednostki
gaśnicze średnie – Man TGL – 10 lat, STAR M90 – 9 lat i Man TGM 13.290 – 1
rok). Ponadto na wyposażeniu znajduje się jedno auto ratownicze (Renault
Mascott – 11 lat), trzy pojazdy operacyjne (Toyoty Avensis – 12 lat, Auris – 7 lat i
Land Cruiser – 8 lat), jeden quad (Suzuki – 7 lat), jeden bus osobowy (Mecedes
Vito – 5 lat) oraz jeden pojazd kwatermistrzowski (Volkswagen T4 – 23 lata).
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Liczba interwencji w ostatnich latach wynosi średnio nieco ponad 200 i ma
wyraźnie malejący trend bowiem w 2013 r. było to 249 interwencji, w 2014 r. –
215, zaś w 2015 r. już tylko 182.
Najczęstsze przyczyny interwencji to nietypowe zachowanie zwierząt i
owadów (usuwanie gniazd os, szerszeni) stwarzające zagrożenie życia oraz
gwałtowne opady atmosferyczne, a ponadto pożary i kolizje drogowe.

II.2.6. Kultura i sport
W zakresie działań kulturalnych, placówek i klubów, wydarzeń sportowych
itp. miasto jest dobrze rozwinięte i na jego terenie prowadzona jest bardzo
aktywna działalność kulturalno-sportowa. Głównym podmiotem zarządzającym i
organizującym życie kulturalno-sportowe miasta jest Centrum Sportu i Kultury
w Garwolinie, które posiada bogatą ofertę kulturalną, zaś pod swoją opieką ma
również kino „Wilga”. Zajmuje się on organizacją najważniejszych wydarzeń
kulturalnych i sportowych w mieście, udziela również wsparcia innym
instytucjom i organizacjom przy organizacji szeregu imprez. W ośrodku kultury
odbywają się ciekawe spotkania, spektakle, koncerty dla młodszej i starszej
widowni.
Kino „Wilga” dysponuje dużą salą na 252 miejsc. W ostatnich latach kino
zostało znacząco zmodernizowane (w tym klimatyzacja i wentylacja, podjazd dla
inwalidów, parking) i doposażone w dobrej jakości sprzęt (ekran perełkowy
Harkness, nagłośnienie Dolby Digital 7.1, projekcje cyfrowe 2D i 3D, zmywarkosuszarka do okularów 3D). Oprócz wspomnianego kina „WILGA” funkcjonuje tu
galeria Kotłownia, w której organizowane są wystawy obrazów, rysunku, rzeźby,
grafiki, fotografii i innych eksponatów autorstwa lokalnych twórców i znanych
artystów. Prowadzona jest pracownia plastyczna (techniki: malarstwo wodne,
akrylowe, olejne na papierach, tekturach, płótnach, rysunek, ołówek, węgiel,
piórko), modelarnia i ognisko muzyczne (nauka gry na pianinie, keyboardzie i
akordeonie). Działalność prowadzona jest również w ramach Fotolaboratorium
Artystycznego, które poprzez działania twórcze (warsztaty fotograficzne,
warsztaty z filmu animowanego, zajęcia teoretyczno-praktyczne ze sztuki
współczesnej) ma na celu rozbudzanie u młodzieży, chęci do działania i
odnajdywania własnych pasji.
Kolejną instytucją kulturalną jest Teatr Rękawiczka, który narodził się ze
szkolnego kółka teatralnego działającego przy Gimnazjum nr 2 w Garwolinie w
2001 roku. Działalność teatru prowadzona jest od 2008 r. we współpracy z
Centrum Sportu i Kultury. Skład zespołu tworzą m.in. uczniowie i studenci.
Teatr Rękawiczka na przestrzeni 12 lat swojej działalności brał udział w wielu
festiwalach i przeglądach teatralnych w całej Polsce. Ze swoimi spektaklami
prezentował się zarówno na scenach profesjonalnych jak i amatorskich.
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Przy CSiK od 2013 r. działa także Centrum Wolontariatu, którego celem
jest niesienie pomocy innym, pomoc przy szkoleniach, dzielenie się swoimi
pomysłami czasem i energią. Wolontariusze swoją opieką obejmują dzieci i osoby
starsze, a także włączają się w różne akcje kulturalno-sportowe. Ponadto działa
również Lokalne Centrum Kompetencji, Centrum Informacji Młodzieżowej oraz
Klub Młodzieżowy.
Tab.23. Imprezy kulturalne organizowane w Garwolinie
Szacunkowa
ilość
uczestników
70
20-100

Organizator

Charakter imprezy zasięg

Czas trwania
(ilość dni)

Dzień Bibliotekarza
Spotkania autorskie

MPBP
MPBP

powiatowy
powiatowy

Wystawy

MPBP

powiatowy

1
1
30 dni jedna
wystawa

MPBP

powiatowy

1

30-50

MPBP
MPBP

powiatowy
powiatowy

40-70
30-50

MPBP

powiatowy

1
1
3 godz jeden
konkurs

CSiK

lokalny

1

3000

CSiK

powiatowy

2

300

CSiK
CSiK
CSiK
CSiK

powiatowy
ogólnopolski
lokalny
lokalny

1
3
40
10

4000
1000
3000
1000

CSiK

powiatowy

1

300

CSiK
CSiK
CSiK
CSiK
CSiK

lokalny
lokalny
lokalny
powiatowy
lokalny

1
4
1
4
1

1000
500
1500
1000
100

CSiK

powiatowy

1

600

CSiK

lokalny

1

400

Nazwa imprezy

Odjazdowy Bibliotekarz /
wycieczka rowerowa
kulturalno-sportowa
Piknik kulturalno-kulinarny
Noc w Bibliotece
Konkursy plastyczne,
recytatorskie
Festiwal Kultury i Tradycji
Garwolina
Festiwal Piosenka
"Dekady"
Zakończenie wakacji
Dni Muzyki Chóralnej
Lato w mieście
Zima w mieście
Festiwal Piosenki
Poetyckiej
Święto teatru
Muzyczny ogród
Dzień Flagi
Koncertowa Jesień
Zaduszki jazzowe
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Bożonarodzeniowy
Koncert Chóru

15-100

Źródło: ankieta skierowana do Urzędu Miasta Garwolin

Oprawa kulturalna w gminie mierzona liczbą organizowanych imprez oraz
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym stoi na wysokim poziomie. Główną,
doroczną imprezą kulturową w Garwolinie są „Dni Miasta”, które stanowią
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największą imprezę kulturalno-rozrywkową w całym powiecie garwolińskim. W
ramach tego wydarzenia odbywają się koncerty gwiazd polskiej sceny
rozrywkowej, występy lokalnych zespołów, imprezy rozrywkowe dla dzieci,
korowód, wystawy, prezentacje i liczne konkursy.
W organizowane imprezy kulturalne aktywnie włączają się mieszkańcy
miasta bowiem corocznie w różnych przedsięwzięciach uczestniczy ok. 18-20 tys.
mieszkańców. Wykaz najważniejszych przedsięwzięć i działań z zakresu kultury
przedstawia wyżej zamieszczona tabela.
Na terenie miasta działają dwie biblioteki. Główną jednostką jest MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP), która prowadzi bardzo aktywną
działalność i zatrudnia 16 pracowników. Zlokalizowana jest ona w centrum
miasta i dzieli budynek z Centrum Sportu i Kultury. Sprawuje opiekę nad 26
bibliotekami w całym powiecie garwolińskim.
Biblioteka ta na dzień dzisiejszy posiada w swoim zasobie 56413
woluminów, jak również audiobooki, e-booki, księgozbiór regionalny, a także są
udostępniane 44 tytuły zaprenumerowanych czasopism. Do biblioteki należy 3172
czytelników, których liczba sukcesywnie wzrasta. W ostatnim roku dokonano
łącznie 37906 wypożyczeń. Oprócz gromadzenia i udostępniania materiałów
bibliotecznych MPBP prowadzi również bogatą działalność kulturalno-oświatową,
w tym organizuje wiele konkursów tematycznych, prelekcji z wycieczkami dla
młodzieży, spotkań z pisarzami, wystaw, dokumentuje historię miasta i powiatu.
Przy bibliotece funkcjonuje mediateka, gdzie jest nieodpłatny dostęp do
nowoczesnych narzędzi technologicznych, informacyjnych i informatycznych, w
tym możliwość skorzystania z komputerów, z internetu.
Sieci placówek bibliotecznych uzupełnia garwolińska filia Biblioteki
Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, która działa w ramach filii
szkoły wyższej zlokalizowanej w Garwolinie i służy głównie potrzebom
studentów.
Wspomniane wyżej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie udostępnia
wszystkim chętnym także swoje obiekty sportowe. Miłośnicy sportu mogą
korzystać z hali sportowej, siłowni, sauny, miejskiego stadionu, kortów
tenisowych o nawierzchni akrylowej i ceglastej. Centrum Sportu i Kultury
prowadzi swoją działalność w oparciu o 7 obiektów, które są w stałym zarządzie
CSiK


Dom Kultury



Stadion Miejski



Hala Sportowa



Tereny Rekreacyjne ,,Zarzecze” (amfiteatr)



Boisko sportowe – „Orlik”



Boisko sportowe przy osiedlu Stacyjna
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Pływalnia Miejska „Garwolanka”.

Pływalnia "Garwolanka" jest nowym obiektem w przestrzeni sportowej
miasta, jako że została oddana do użytku w 2013 r.. W ramach całego kompleksu
mieszkańcy mają do dyspozycji:
 basen sportowy o wymiarach 25x12,5m i głębokości
wyposażony w 6 torów o szerokości 2m, drabinki podwodne,

1,35-1,80m,

 basen do nauki pływania,
 basen rekreacyjny wyposażony w dysze do masażu podwodnego, rwącą
rzekę, bicze wodne, leżanki podwodne do masażu, zjeżdżalnie rurową (60
m), trzy wanny hydromasażowe (tzw. jacuzzi), dwie sauny, gabinet odnowy
biologicznej,
 siłownię oraz salę do fitnessu.
Na terenie Garwolina istnieje pięć boisk zlokalizowanych przy Zespołach
Szkół:


przy ZS nr 1 o pow. 924 m2 i nawierzchni akrylowej,



przy ZS 2 o pow. 800 m2 i nawierzchni asfaltowej,
oraz trzy przy ZS nr 5:



pow. 1800 m2 ze sztuczną trawą,



pow. 968 m2, nawierzchnia paliuretan,



pow. 900 m2, nawierzchnia kostka brukowa
a ponadto sześć hal sportowych przy ZS:



przy ZS nr 1 o pow. 230 m2,



trzy hale przy ZS nr 2 o powierzchniach; 621 m2, 182 m2 i 40 m2



dwie przy ZS nr 5 o pow. 288 m2 i 200 m2.

W planach inwestycyjnych samorządu miejskiego znajduje się m.in.
budowa zbiornika wodnego, zabezpieczającego miasto przed powodzią a zarazem
stanowiącego miejsce rekreacyjne, a także budowa ścieżek rowerowych, nowego
budynku przedszkola, hali sportowej.
W zakresie sportu w mieście działa szereg klubów, w tym:


Garwoliński Klub
lekkoatletyka,



Międzyszkolny Klub Sportowy – badminton,



Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No
Name” – gimnastyka, cheerleading



Garwolińskie Towarzystwo Sportowe „Wilga” – piłka siatkowa



Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV – piłka siatkowa,



Uczniowski Klub Tenisowy Garwolin 2012 – tenis ziemny,

Sportowy

„Wilga”
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Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” – pływanie,



Klub Sportowy „Zdrowie” Garwolin – piłka nożna plażowa,



Młodzieżowy Klub Sportowy „Piorun” Leszczyny Garwolin – piłka nożna,



Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego –
pływanie, kolarstwo.



Ośrodek Sportów Walki - kicboxing

W Garwolinie odbywają się również imprezy triathlonowe, duathlonowe,
uliczne biegi masowe.

II.2.7. Aktywność społeczna
Mieszkańcy miasta Garwolina wykazują się znaczną aktywność społeczną,
o czym świadczy fakt, iż istnieje 57 różnego typu stowarzyszeń (wg ngo.pl) , w
tym 5 to organizacje pożytku publicznego, co uwzględniając ludność miasta
oznacza, iż ok. 15-20% mieszkańców jest aktywnych społecznie biorąc za miarę
aktywność w stowarzyszeniach, organizacjach, wolontariacie itp. Wskaźnik taki
świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców w życiu miasta na różnych
płaszczyznach działalności. Najczęściej przedmiotem ich działań są kwestie
szeroko rozumianego sportu, ekologii, aktywizacji społecznej, działalności
artystyczno-twórczej, czy pomocy potrzebującym (w tym dzieciom, osobom
starszym). W Garwolinie działa też Młodzieżowa Rada Miasta.
Ważniejsze stowarzyszenia działające w Garwolinie (za wyjątkiem
stowarzyszeń sportowych – więcej rozdz. II.2.6) to m.in.:


Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – biuro porad obywatelskich,



Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie” – pomoc w uzależnieniach,



Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom – świetlica profilaktyczno-wychowawcza,



Stowarzyszenia Calos Cagathos – głównie teatr,



Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego,



Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Orłów”,



Polski Czerwony Krzyż – krwiodawstwo,



Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu
Europejskiego,



Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej,



Stowarzyszenie Imago Mundi,



Towarzystwo
Garwolinie,



Stowarzyszenie "Przyszłość",



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Oświatowo-Wychowawcze
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Stowarzyszenie
Łatwiej,



Stowarzyszenie dla Garwolina,



Fundacja "PP Promotion",



Stowarzyszenie Kreatornia,



Fundacja "Tętniące Życiem",



Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców "Zieleniak",

Niepełnosprawnych

Powiatu

Garwolińskiego

Razem

a także ochotnicze straże pożarne i szereg innych.
Aktywność społeczna na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej i
mieszkańców znajduje również swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wyborczej.
Frekwencja wyborcza, w zależności od typu wyborów, waha się w mieście
Garwolin przeważnie w granicach 60-65% co jest bardzo wysokim wskaźnikiem.
Taki wskaźnik oznacza iż jest to wynik wyższy aniżeli średnia frekwencja w
wyborach na poziomie kraju, województwa mazowieckiego, czy powiatu
garwolińskiego. W wyborach do Sejmu i Senatu w 2015 r. uprawnionych do
głosowania było 13334 mieszkańców, zaś wydano 8076 kart do głosowania.
Frekwencja wyniosła 60,6%. Był to bardzo wysoki wynik, wyższy od wszystkich
pozostałych jednostek w powiecie garwolińskim (średnia 52,6%), województwa
mazowieckiego (śr. 58,7%) oraz kraju (śr. 50,9%).
%
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Ryc.15. Frekwencja (%) w wyborach do Sejmu w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Jeszcze wyższym zainteresowaniem cieszyły się wybory prezydencie w
2015 r. Frekwencja w II turze wyborów w mieście Garwolin wyniosła 66%, przy
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średniej dla powiatu garwolińskiego - 61,4% , woj. mazowieckiego - 61,6% oraz
kraju - 55,3%.
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Ryc.16. Frekwencja (%) w wyborach prezydenckich (II tura) w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

II.3. GOSPODARKA
II.3.1. Rynek pracy i bezrobocie
Struktura zatrudnienia wraz z sytuacją na rynku pracy w mieście
Garwolin jest uwarunkowana szeregiem czynników, które silnie oddziałują na
cały sektor gospodarczy. Z jednej strony sytuacja ta jest determinowana
położeniem miasta i jego potencjałem gospodarczym (w tym sektor produkcyjny),
z drugiej zaś strony dynamicznymi zmianami w gospodarce krajowej oraz
globalnej zachodzącymi na przestrzeni ostatnich lat. Wszystko to przyczynia się
do zmian kształtowania się struktury społeczno-zawodowej ludności oraz jej
źródeł utrzymania. Głównym źródłem utrzymania większości gospodarstw
domowych pozostaje czynna praca zawodowa, wykonywana zarówno na rachunek
własny, jak i praca najemna. Spisy Powszechne, które są sporządzane mniej
więcej raz na dekadę (ostatni NSP -2011 r.), wskazują jednak, iż udział tych grup
sukcesywnie maleje. Zmiana ta następuje przy jednoczesnym wzroście udziału
ludności utrzymującej się z pozostałych źródeł, w tym źródeł o charakterze
socjalnym (utrzymujący się z tytułu rent i emerytur) czy też deklarujących inne
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źródła utrzymania (głównie zasiłki dla bezrobotnych lub pomoc opieki społecznej).
W wyniku następujących zmian zaczyna kształtować się niekorzystna struktura
ludności posiadające własne źródło utrzymania (następuje wzrost udziału osób
nie utrzymujących się z pracy na korzyść innych źródeł, w tym emerytur i rent).
Dane z lat 2010-2014 r. dotyczące rynku pracy pokazuje poniższa tabela.
Tab.24. Podstawowe dane o rynku pracy w latach 2010-2014/15
Wyszczególnienie
ogółem

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bezrobotni zarejestrowani
866
897
1 068

1 059

981

960

mężczyźni

481

505

603

631

565

555

kobiety

385

392

465

428

416

405

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
ogółem

8,0

8,3

9,9

9,9

9,3

-

mężczyźni

8,6

9,0

10,8

11,4

10,3

-

kobiety

7,3
7,5
Pracujący*

8,9

8,4

8,3

-

ogółem

7 944

7 974

7 533

7 057

7 158

-

mężczyźni
kobiety

3 529
4 415

3 337
4 637

3 052
4 481

2 831
4 226

2 813
4 345

-

Pracujący na 1000 ludności*
ogółem
468
467
439
412
417
* dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez pracujących w
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, Warszawa

W mieście Garwolin zarejestrowanych jest obecnie 960 osób bezrobotnych,
co stanowi ok. 17% ogółu bezrobotnych w całym powiecie garwolińskim. Jak
wynika z analizy trendu w ostatnich czterech lata utrzymuje się trend spadkowy
liczby bezrobotnych. Kulminacyjnym punktem był rok 2012 kiedy to w mieście
było zarejestrowanych 1068 bezrobotnych, tj. ponad 100 osób więcej niż obecnie.
Od tego czasu ich liczba sukcesywnie maleje. Obserwowane kierunki zmian są
zbliżone do innych jednostek terytorialnych (np. powiat garwoliński, woj.
mazowieckie, kraj), w których również obserwujemy spadek osób bezrobotnych.
Jest to efektem poprawy sytuacji gospodarczej po okresie kryzysu
zapoczątkowanego na przełomie lat 2007/2008, po którym gospodarki wielu
państw pogrążyły się w recesji. Od kilku lat obserwuje się jednak wychodzenie ze
stagnacji, w tym w naszym kraju, co ma przełożenie na sytuację na rynku pracy.
Obecnie pracodawcy coraz mniej boją się pogorszenia sytuacji gospodarczej,
zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach światowych, stąd chętniej inwestują,
zwiększają skalę produkcji i częściej zatrudniają niż dokonują zwolnień.
W podziale na płeć przeważają bezrobotni mężczyźni, których jest 555, co
stanowi ok. 58% ogólnej liczby bezrobotnych (wg stanu na koniec grudnia 2015
r.).
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Ryc.17. Liczba osób bezrobotnych ogółem oraz w podziale na płeć w latach 2010-2015
w Garwolinie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Garwolin oraz BDL GUS

Wskaźnik udziału zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Garwolin w
stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym, wynosi obecnie 9,2%. W
porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi jest to obecnie stosunkowo
niski (korzystny) wskaźnik. Stopa bezrobocia liczona od osób aktywnych
zawodowo dla powiatu garwolińskiego wynosi 13,5% (stan na koniec grudnia
2015 r.). W tym samym czasie wskaźnik dla całego kraju wynosił 9,8%.
Korzystniejszą wartość odnotowano jedynie dla województwa mazowieckiego,
liczonego jako osobna jednostka terytorialna - 8,4%. Notowane na obecną chwilę
wskaźniki bezrobocia są jednymi z najlepszych na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Oczywiście nie oznacza to, iż mamy dobry stan na rynku pracy, jednakże PUP w
Garwolinie czyni wiele starań w celu aktywizacji osób bezrobotnych.
Podejmowane są liczne programy, staże, szkolenia itp. mające na celu aktywne
przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.
Analiza bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Garwolinie wg wieku wskazuje, iż na terenie powiatu największe trudności w
znalezieniu pracy mają osoby młode. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły
osoby między 25 do 34 roku życia – 1658 osób, tj. blisko 30% ogółu. Grupa osób z
przedziału 18-24 lata (1108) stanowi blisko 20%, co w połączeniu z poprzednią
grupą daje razem blisko połowę bezrobotnych. Z pozostałych grup osoby w wieku
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35-44 lata stanowili 19,2%, 45-54 lata - 16,2%, 55-60 lat - 9,9%, zaś pow. 60 lat 4,9% ogółu bezrobotnych.
Warto podkreślić jest fakt, iż pomimo nadal wysokiego udziału osób
młodych, jest to i tak wskaźnik niższy niż jeszcze kilka lat temu. Taki trend jest
bardzo korzystny, gdyż młodzi nie wchodzą na rynek pracy jako bezrobotni, co
korzystnie stymuluje ich aktywność zawodową. Niepokojącym zjawiskiem jest
natomiast wzrost odsetka osób po 50 roku życia, jako że osobom starszym, które
tracą pracę trudniej jest odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć inną pracę.
Wśród bezrobotnych zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Garwolinie pod względem posiadanego wykształcenia najliczniejszą grupę
stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, którzy łącznie
stanowią 33,7% (wg stanu na koniec 2015 r.). Bardzo liczna była również grupa
osób wykształconych na poziomie szkoły gimnazjalnej i poniżej (24,4%) oraz z
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (24% ogółu). Bezrobotni z
wykształceniem wyższym stanowią jedynie 7,7% ogółu, zaś ze średnim
ogólnokształcącym 10,3%. Dane te potwierdzają fakt, iż im wyższy poziom
wykształcenia, tym mniejszy problem w znalezieniu pracy.
Tym, co może niepokoić to udział osób pozostających długotrwale
bezrobotnymi, którzy stanowią aż 62,2% ogółu bezrobotnych. Takie zjawisko
powoduje utrwalanie się poziomu ubóstwa i uzależnienia od świadczeń pomocy
społecznej osób pozostających bez pracy. Osobom, które raz wypadły z rynku
pracy coraz trudniej jest na niego wrócić.
Potwierdza to fakt, iż pozostający bez pracy dłużej niż 24 miesiące
stanowią już 35% bezrobotnych, zaś od 12-24 miesięcy dalsze 15%.
Na terenie miasta Garwolin ulokowanych jest wiele firm, które zatrudniają
po kilkaset czy nawet ponad 2 tys. os. (AVON). Działalność tych firm jest
zauważalna zarówno nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym. Do
największych firm pod względem zatrudnienia zalicza się wiodąca na świecie
marka - fabryka kosmetyków Avon, która zatrudnia ok. 2250 osób (wg danych
Avon). Ponadto większymi firmami pod względem zatrudniania są inne czołowe w
kraju markowe firmy, w tym mające wieloletnie tradycje takie jak Ochnik i Cora
Garwolin. Pod względem dynamiki rozwoju wyróżnia się Dystrybutor Elektroniki
Lechpol. Oprócz tego do znanych na rynku firm należy zaliczyć: Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską Garwolin, Interdruk S.A. - lider na rynku artykułów
papierniczych, producenci opakowań: Zeller Plastic Polska i CO-STA-POL. Jedną
z nowszych firm, powstałą w 2006 roku jest zakład „Erca” – producent
komponentów chemicznych. Na rynku działa również szereg instytucji
związanych z otoczeniem biznesu, które reprezentowane są przede wszystkich
przez sektor finansowy.
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II.3.2. Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana ze stanem koniunktury
gospodarczej w kraju. Organizacja administracyjno-prawna oraz wspieranie
działań mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarki na rynku
krajowym i międzynarodowym, np. poprzez dofinansowywanie inwestycji w
prywatnych mikro i makro przedsiębiorstwach, czy też ustabilizowany system
podatkowy gwarantujący utrzymanie się na rynku nowym podmiotom
gospodarczym, stanowi impuls dla lokalnych społeczności podczas podejmowania
decyzji o założeniu nowej, własnej działalności gospodarczej.
W Garwolinie wg danych GUS rokrocznie powstaje średnio ok. 140-180
nowych podmiotów gospodarczych. Jest to duża liczba zważywszy na relatywnie
nieduże miasto pod względem liczby mieszkańców. W ostatnich latach najwyższy
przyrost nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowano w 2010 roku, kiedy to
powstało ich 236. Niepokojący jest jednakże trend zaznaczający się w ostatnich
latach, bowiem dynamika nowo zarejestrowanych firm wyraźnie spada.
Począwszy od 2012, kiedy to zarejestrowano 182 nowe podmioty, do zaledwie 143
w 2015 r. W strukturze własnościowej nowo zarejestrowanych podmiotów,
podobnie jak w strukturze ogółem, gros to podmioty prywatne.
Tab.25. Podmioty
własnościowych
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nowo

zarejestrowane

w

Garwolinie

Podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
liczba
[%]
liczba
[%]
0
0
236
100
1
0,6
171
99,4
0
0
182
100
1
0,6
179
99,4
3
2
146
98
2
3,5
138
96,5

według

form

Razem

236
172
182
180
149
143

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

W Garwolinie funkcjonuje 2000 podmiotów gospodarczych (2015r.). Wykaz
z rejestru REGON świadczy, iż w Garwolin charakteryzuje się dodatnią
dynamiką rozwoju o czym świadczy tempo wzrostu liczby nowych podmiotów
gospodarczych, których w latach 2010-2015 przybyło 44 (wzrost od 1956 do 2000
jednostek). Tym niemniej w ostatnim roku odnotowano niewielki spadek liczby
podmiotów gospodarczych (-23), bowiem w 2014 r. było to jeszcze 2023 podmioty
gosp.
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Ryc.18. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wg sektorów własnościowych w latach
2010-2015 w Garwolinie
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Tab.26. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w mieście
Garwolin
Sekcja
ogółem
Sekcja A
Sekcja C
Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J
Sekcja K
Sekcja L
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O
Sekcja P
Sekcja Q
Sekcja R
Sekcje S i T

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 956

1 928

1 971

2 028

2 023

2 000

14
174
2
5
201
572
124
30
43
82
71
175
33
17
102
156
34
121

14
170
3
6
201
558
117
33
49
76
72
170
31
18
102
158
33
117

14
173
3
6
190
562
122
33
49
81
74
172
38
18
111
164
35
126

12
175
3
6
195
562
126
33
54
80
80
194
41
18
113
172
38
126

10
178
2
6
189
551
122
33
65
76
82
193
47
18
114
166
39
132

10
180
2
4
203
530
121
35
60
74
84
195
45
17
108
165
35
132

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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Dodatni wskaźnik przedsiębiorczości jest warty odnotowania, biorąc pod
uwagę, że począwszy od 2007 r. mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem
gospodarczym wywołanym globalnym kryzysem. Zatem również w przypadku
dekoniunktury możliwe jest takie prowadzenie polityki, aby stymulować rozwój
przedsiębiorczości, co dodatkowo wpływa na łagodzenia niekorzystnych skutków
kryzysu.
Aktywność gospodarcza w Garwolinie jest przede wszystkim efektem
wzrostu udziału sektora prywatnego w strukturze gospodarczej podmiotów. W
strukturze własnościowej zdecydowanie dominują sektor prywatny, który liczy
obecnie 1926 podmiotów gospodarczych (wzrost o 41 podmiotów w porównaniu z
2010r.), co stanowi 96,3% ogółu podmiotów. Na sektor publiczny składa się 71
podmiotów (bez zmian względem 2010r.). Generalnie w przypadku większości
sekcji odnotowuje się przyrost podmiotów gospodarczych w analizowanym
okresie.
Analizując z osobna poszczególne sektory własnościowe wg sekcji, w
sektorze publicznym przeważają podmioty świadczące usługi w sekcji P związanej
z edukacją – 60% ogółu, tj. 45 podmiotów, a następnie podmioty z sekcji O
związanej z administracją publiczną i obroną narodową – 20% ogółu, tj. 15
podmiotów. Podmioty z pozostałych sekcji w sektorze publicznym występują w
dużo mniejszej liczebności i wyróżnić można: 7 podmiotów świadczących usługi w
zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (Q), po 2 podmioty z zakresu
obsługi runku nieruchomości (L), zakwaterowania i usług gastronomicznych (I)
oraz kultury, rozrywki i rekreacji (R) i po 1 podmiocie prowadzącym działalność w
zakresie dostawy wody (E) oraz transportu i gospodarki magazynowej (H).
Sektor publiczny

Sektor prywatny

sekcja E
sekcja H
sekcja I
sekcja L
sekcja O
sekcja P
sekcja Q
sekcja R

sekcja A
sekcja C
sekcja D
sekcja E
sekcja F
sekcja G
sekcja H
sekcja I
sekcja J
sekcja K
sekcja L
sekcja M
sekcja N
sekcja O
sekcja P
sekcja Q
sekcja R
sekcja SiT

Ryc.19. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych oraz sekcji w
Garwolinie w 2014 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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W sektorze prywatnym zdecydowanie dominują podmioty gospodarcze z
sekcji G prowadzące handel hurtowy i detaliczny (551 podmiotów, tj. 28%).
Następnie tworzy się grupa kilku sekcji o zbliżonym udziale podmiotów
gospodarczych: M-działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (193 podmioty
– 9,9%), F-budownictwo (189 podmiotów – 9,7%) oraz C-przetwórstwo
przemysłowe (178 podmiotów – 9,1%). Ponadto wyróżniają się jeszcze sekcje: Qopieka zdrowotna (159 podmiotów), SiT-gospodarstwa domowe świadczące
własne usługi i pozostałe usługi (132 podmioty) oraz H-transport i gospodarka
magazynowa (121 podmiotów). Najmniejszy udział w gospodarce narodowej
przypada zaś na sekcje związane z: E-dostawą wody (5 podmiotów), Oadministracją publiczną i obroną narodową (3 podmioty) oraz D-zaopatrywaniem
w energię elektryczną, gaz (2 pomioty).
Pod względem form własnościowych sektora prywatnego zdecydowanie
przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których jest
1522, tj. 79% ogółu firm prywatnych. Z pozostałych form własnościowych
przedsiębiorstw prywatnych najliczniejsze są: spółki handlowe – 74 (3,8%) oraz
stowarzyszenia i organizacje społeczne – 64 (3,3%). Spółek handlowych z
udziałem kapitału zagranicznego jest 14 (0,7%). W sektorze publicznym
dominującą formą własnościową są państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego (64 podmioty).
Tab.27. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego wg form własnościowych
2009
1 787
1 471
47
13
6
1
50

2010

2011
2012
2013
2014
sektor prywatny ogółem
1 885
1 857
1 900
1 956
1 948
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1 553
1 507
1 526
1 566
1 543
spółki handlowe
49
57
65
68
73
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
12
12
12
12
14
spółdzielnie
6
6
6
6
5
fundacje
1
1
2
3
3
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne
51
54
56
60
62

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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2015
1 926
1 522
74
14
5
4
64
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0%
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osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

4%

spółki handlowe
stowarzyszenia i podobne
organizacje społeczne
spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

91%

spółdzielnie
fundacje

Ryc.20. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego wg form własnościowych w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Tab.28. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości (osoby) w Garwolinie w
2014 roku
Rok

ogółem

2010

W tym
0-9

10 - 49

50 - 249

250 - 999

<1000

1956

1856

78

18

3

1

2011

1928

1828

78

18

3

1

2012

1971

1870

79

19

2

1

2013

2028

1929

76

20

2

1

2014

2023

1915

85

20

2

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Analizowane powyżej podmioty charakteryzują się oczywiście odmienną
klasą wielkości, przez co można rozumieć ilość zatrudnionych pracowników.
Wielkość przedsiębiorstw jest istotna z punktu widzenia potencjału firmy
(wielkości produkcji), aktywności na rynku krajowym i zagranicznym (wielkość
obrotu) oraz regulowania poziomu zatrudnienia (zmniejszanie stopy bezrobocia
w regionie). W Garwolinie przeważają mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9
pracowników) – 95% ogółu, co związane jest głównie z prowadzeniem własnych,
niedużych przedsiębiorstw przez lokalną społeczność. Ponadto funkcjonuje 85
podmiotów małej wielkości (do 49 pracowników) – 4,2%, 20 podmiotów
zaliczanych do średniej wielkości (do 249 pracowników) – ok.1% oraz 3 duże
przedsiębiorstwa (zatrudniające pow. 250 pracowników), przy czym jedno
przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 1000 osób – „Avon Operations Polska” i jest
to największe przedsiębiorstwo funkcjonujące na obszarze całego powiatu
garwolińskiego.
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W celu ukazania poziomu przedsiębiorczości mieszkańców Garwolina,
należałoby porównać stan występujący w mieście z innymi jednostkami za
pomocą
klasycznych
wskaźników
obrazujących
poziom
rozwoju
przedsiębiorczości, do których zaliczyć można: podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 tys. ludności, podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w
wieku produkcyjnym, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
na 1000 ludności.
Tab.29. Wskaźniki przedsiębiorczości Garwolina na tle innych jednostek
administracyjnych kraju w latach 2008-2014
2008
Wyszczególnienie
Polska
woj. Mazowieckie
powiat garwoliński
Garwolin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
985
1 248
642
1 141

981
1 238
622
1 117

1 015
1 293
645
1 153

1 004
1 277
640
1 130

1 032
1 319
655
1 149

1 057
1 364
677
1 183

1 071
1 391
675
1 178

106
136
68
118

107
139
67
118

podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności
Polska
woj. Mazowieckie
powiat garwoliński
Garwolin

99
125
64
114

98
124
62
112

101
129
65
115

100
128
64
113

103
132
66
115

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Polska
woj. Mazowieckie
powiat garwoliński
Garwolin

152,8
195,6
105,1
180,9

152,0
194,3
101,2
178,2

157,5
203,5
104,2
180,0

156,4
201,9
103,0
177,9

161,6
209,7
105,5
183,2

166,7
218,4
108,9
190,5

170,0
224,6
108,9
192,5

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
Polska
woj. Mazowieckie
powiat garwoliński
Garwolin

75
91
53
90

74
89
52
88

76
92
54
92

75
89
53
88

76
91
54
89

77
93
56
91

77
93
55
90

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Polska
woj. Mazowieckie
powiat garwoliński
Garwolin

11,6
14,2
8,8
0,0

11,4
13,9
8,4
14,1

11,9
14,5
8,7
14,3

11,6
14,1
8,5
13,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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11,9
14,5
8,7
14,2

12,1
14,9
8,9
14,7

12,2
15,0
8,9
14,7
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Ryc.21. Dynamika wskaźnika osób fizycznych prowadzących własną działalność
gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Garwolinie na tle innych jednostek
administracyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rejestru REGON, BDL

Z przedstawionej tabeli wynika, iż Garwolin charakteryzuje się bardzo
dobrym poziomem rozwoju przedsiębiorczości. Pod względem wskaźnika
podmiotów wpisanych do rejestru REGON/10 tys. ludności Garwolin z 1178
podmiotów wykazuje poziom nieco wyższy, niż średni dla kraju (1071 podmiotów)
oraz nieznacznie niższy w stosunku do województwa mazowieckiego (1391
podmiotów), aczkolwiek w tym przypadku wartość wskaźnika jest w pewien
sposób zawyżona przez miasto stołeczne Warszawa (2210 podmiotów). Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika podmiotów gospodarczych/1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym. W Garwolinie na 1000 mieszkańców w
wieku prod. przypadają 193 podmioty gospodarcze, co na tle kraju (170
podmiotów) jest wynikiem dobrym, zaś nieco odstającym na tle regionu. Ostatnim
ze wybranych wskaźników
odnoszących się
do poziomu rozwoju
przedsiębiorczości jest udział osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą/1000 ludności. Wskaźnik ten jest ściśle związany z sektorem
prywatnym. W tym przypadku Garwolin (90 podmiotów) wypada bardzo dobrze w
porównaniu ze średnią krajową (77 podmiotów) oraz nawiązuje do poziomu
rozwoju województwa (93 podmioty).
Generalnie powyższe dane wskazują na dobrze rozwinięty sektor
przedsiębiorczości w mieście Garwolin, które poprzez szeroką dywersyfikację
realizują w sposób kompleksowy zapotrzebowanie mieszkańców na poszczególne
usługi.
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Miasto posiada pewne narzędzia dotyczące preferencji dla przedsiębiorców,
np. w kwestii polityki podatkowej (niskie podatki dla przedsiębiorców). Podjęta
została uchwała nr VIII/II5/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015
roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis. Do atutów Garwolina należy też dogodne położenie miasta, tj. bliskość
Warszawy, usytuowanie przy trasie Warszawa-Lublin, niedalekie sąsiedztwo
szlaku kolejowego Warszawa-Dęblin, które zajmuje ok. 10 minut jazdy
samochodem.
W granicach administracyjnych miasta znajdują się tereny, o łącznej
powierzchni ok. 108 ha, przeznaczone pod inwestycje. Stanowią one własność
Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz własność prywatną. Z terenów
przyległych obwodnicy Miasto Garwolin i Powiat Garwoliński wspólnie utworzyły
Garwolińską Strefę Aktywności Gospodarczej. Teren o powierzchni 60 ha został
wydzielony jako Garwolińska Strefa Aktywności Gospodarczej. Jest on
przeznaczony pod działalność produkcyjno-usługowo-techniczną. Teren ten jest
położony w sąsiedztwie budowanej obwodnicy Garwolina. Obecnie trwa II etap
uzbrajania działek związany z infrastrukturą drogową, techniczną i oświetleniem
strefy.
Korzystne położenie, ulgi i preferencje podatkowe, a także obecność wielu
firm świadczy o pozytywnym klimacie do inwestycji. Takie podejście buduje
również zaufanie do miasta, jako rzetelnego partnera dla każdego rodzaju
biznesu. Starania czynione przez lokalne władze doceniają również zewnętrze,
niezależne instytucje bowiem miastu przyznane zostały w ostatnim czasie liczne
nagrody. Najnowszym osiągnięciem (listopad 2013 r.) jest zajęcie 6 miejsca wśród
najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w dorocznym Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Garwolin może
poszczycić się licznymi wyróżnieniami, które są efektem pracy i zaangażowania
władz i mieszkańców miasta. Wśród najważniejszych można wymienić:


uzyskanie certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji w 2012 roku,



uzyskanie tytułu „Gmina fair play” w 2006 roku nadanym przez Krajową
Izbę Gospodarczą,



II miejsce w ogólnopolskim konkursie gmin miejskich „Samorządowi Liderzy
Funduszy Strukturalnych”, zorganizowanym przez Fundację Edukacji
Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w 2005 roku,



zaliczenie Garwolina do I klasy miast w Wielkim Rankingu Miast w 2003
roku.

Rolnictwo jako sektor typowo związane ze wsią nie ma większego
znaczenie w przestrzeni gospodarczej miasta. Tym niemniej należy zauważyć, iż
użytki rolne stanowią 85,4% powierzchni miasta, z czego 56,7% to grunty orne.
Stanowią one podstawę produkcji płodów rolnych i jednocześnie źródło
utrzymania części mieszkańców Garwolina. Największe kompleksy gruntów
50

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

najwyższych klas bonitacyjnych stanowiące rolniczą przestrzeń produkcyjną
występują w południowej części miasta.
Według Spisu Rolnego z 2010 r., na terenie miasta funkcjonowało 372
gospodarstwa rolne. Były to przede wszystkim gospodarstwa małe, zajmujące
powierzchnie do 5 ha (330 sztuk). Gospodarstw powyżej 5 ha było na terenie
miasta 42 sztuki, w tym powyżej 10 ha - 8 sztuk. Spośród wszystkich
gospodarstw 336 (90%) prowadziło działalność rolniczą. Głównymi zasiewami na
terenie miasta są zboża - 529,82 ha. Są to: pszenica ozima i jara, żyto, jęczmień
ozimy i jary, pszenżyto, mieszanki zbożowe. uprawiana jest również kukurydza
na ziarno, ziemniaki, uprawy przemysłowe, buraki cukrowe i warzywa gruntowe.

II.3.3. Potencjał turystyczny
Analiza potencjału i zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego
Garwolina obejmuje kilka płaszczyzn, wśród nich: walory turystycznowypoczynkowe, w tym przyrodnicze i kulturowe, zagospodarowanie turystycznorekreacyjne, w tym baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca oraz analiza
ruchu turystycznego i wypoczynkowego.
Jednostka administracyjna, jaką jest miasto, z reguły posiada lepiej
rozwiniętą część antropogeniczno-kulturową aniżeli środowiskową. Jest to teren
poddany w większym stopniu antropopresji i działalności człowieka, stąd zabytki
i obiekty materialne występują tu w większym nasileniu niż na terenach
wiejskich, gdzie to raczej walory środowiska przyrodniczego częściej stanowią o
ich atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej.
Tym niemniej w Garwolinie również możemy wskazać na pewien potencjał
przyrodniczo-ekologiczny, który w dużym stopniu związany jest z warunkami
wodnymi, związane ściśle ze zbiornikami jeziornymi, rzekami i ciekami. Oś
hydrograficzną miasta tworzy rzeka Wilga. Na Zarzeczu znajduje się kompleks
rekreacyjno-sportowy. Obejmuje on ścieżki spacerowe i rowerowe, tereny
parkowo-ogrodowe, plac zabaw dla dzieci, kąpielisko, wzgórze saneczkowowidokowe, stanowiska wędkarskie, zbiornik retencyjny oraz amfiteatr. Teren ten
stanowi miejsce wypoczynku, okolicznościowych imprez, spotkań mieszkańców
miasta oraz centrum życia kulturalnego.
Warto przy tej okazji wspomnieć również o zbiorniku retencyjnym, który
jest na początkowym etapie budowy. Poza podstawową funkcją związaną z
retencją i zabezpieczeniem miasta przed powodziami, zbiornik ten w naturalny
sposób wzmocni potencjał turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowy, z którego będą
mogli korzystać nie tylko mieszkańcy miasta, ale również potencjalni turyści.
Powyższe uwarunkowania wpływają na fakt, iż Garwolin posiada również
walory specjalistyczne, umożliwiające rozwój pewnych form turystyki aktywnej
do których na analizowanym obszarze można zaliczyć: kajakarstwo, wędkarstwo,
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możliwości kąpieli i plażowania w oparciu o istniejące kąpieliska i plaże, szlaki
rowerowe, turystyka piesza, czy nordic walking.
Przez miasto przebiega szlak kajakowy od strony Niecieplina do
miejscowości Czyszkówek. Kolejnymi elementami istniejącej infrastruktury
turystyki kwalifikowanej są szlaki rowerowe wytyczone i przebiegające przez
teren miasta do których zalicza się niebieski szlak rowerowy „Szlak Miast”
przebiegający od ul. Lubelskiej przez Al. Legionów, ul. Kościuszki, ul. 3 Maja, ul.
Spacerową do ul. Andersa. Szlaki te wpisują się w sieć „Garwoszlaków”, które
stanowią sieć tras turystycznych wytyczonych na terenie całego powiatu
garwolińskiego. W ich skład wchodzi łącznie 17 szlaków o łącznej długości prawie
500 km, 3 szlaki piesze (46 km) i wspomniany szlak kajakowy na rzece Wildze.
W Garwolinie możliwy jest szerszy rozwój wybranych form turystyki
kwalifikowanej. Wymaga on jednak odpowiedniego zagospodarowania i
wytyczenia odpowiednich tras rekreacyjnych i spacerowych w oparciu o istniejący
potencjał.
Walory środowiska przyrodniczego na obszarze miasta uzupełniają walory
środowiska antropogenicznego. Niektóre z obiektów cechują się znaczną
wartością z zakresu dziedzictwa architektonicznego i są warte odwiedzenia, a
także wpisane do rejestru zabytków. Według rejestru Narodowego Instytutu
Dziedzictwa obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są:


kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Kościelna, 1890-1909, nr rej.:
741 z 7.05.1962,



cmentarz wojenny z II wojny światowej, ul. Kościuszki, 1949-52, 1996 nr
rej.: A-1313 z 24.11.2015 (założony w latach 1949 - 1952 na
wywłaszczonych gruntach stanowiących własność rolników. Powstał on z
ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Radzieckiej oraz Wojska Polskiego z
grobów rozsianych głównie na terenach powiatów: garwolińskiego,
kozienickiego i puławskiego),



pozostałości parku dworskiego „Sulbiny” przy zespole dworskim w
Sulbinach (ob. szpital), ul. Lubelska 50, XIX-XX, nr rej.: A-379 z 16.07.1985
i z 9.04.2009,



zespół dworski, Studzińskiego 28, pocz. XX, nr rej.: A-275 z 29.08.1980:
dwór, rządcówka, spichlerz, park,



stajnie koszarowe, ob. magazyn, al. Legionów, 1905, nr rej.: A-449 z
16.04.1996,



dom, ob. siedz. Urząd Miasta, Staszica 15, 1910, nr rej.: 1048 z 10.05.1974.
Do ewidencji dóbr kultury wpisane zostały następujące obiekty:



plebania przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego – bud.
murowany z lat 30-tych XX wieku,
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cmentarz parafialny przy ul. Cmentarnej - dzwonnica i nagrobek żeliwny w
formie kapliczki z 1911r.



szkoła przy ul. Szkolnej, mur. 1. 30 - XX w.,



budynek Banku Spółdzielczego z XIX wieku, (niegdyś Kasa Stefczyka),



budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień, przy ul. Kościuszki 28, mur.,
1902 r.,



zespół koszar przy al. Legionów (kilkanaście budynków koszarowych z
XIX/XX w., mur. i drewn.; wartowania - ob. administracja sanatorium;
stajnie, ob. magazyny, mur.-drewn. XIX.XX w.; magazyn koszarowy, ob.
magazyn sanatorium, mur., XIX/XX w.),



pozostałości zespołu dworskiego, ul. Wiejska, czworak, mur., 1 co. XIX w.,
stajania i wozownia, mur. 1 ćw. XIX w., przebud. 1909 r., pozostałości
parku krajobrazowego, pocz. XIX w.



pozostałość zespołu dworskiego, (d. Sulbiny, ob. szpital), spichlerz
murowany, pocz. XIX w.

Wśród innych ciekawszych architektonicznie obiektów usytuowanych na
terenie miasta można jeszcze wymienić: przedwojenną willę przy ul. Wiejskiej z
1936 roku; murowany młyn wodny na rzece Wildze przy ul. S. Wyszyńskiego
wzniesiony w 1942 roku przez W. Filipka na miejscu wcześniejszego drewnianego
z XIX wieku; budynek przy Al. Legionów, dawna austeria z 1807 roku oraz
czworak murowany z zespołu dworskiego przy ul. Narutowicza.
Ponadto istnieje tu nowy kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który
zbudowano w latach 1995-2002, zaś całości uzupełniają pomniki i miejsca
pamięci. Miasto Garwolin posiada długą i ciekawą historię. Z uwagi na fakt, iż
budulcem w dawnych wiekach było drewno, w mieście przetrwała do dzisiejszego
dnia grupa starych, drewnianych domów zlokalizowanych przy ulicach:
Sienkiewicza, Wolnej i Senatorskiej:


domy drewniane przy ulicy Sienkiewicza nr 2, 5, 9,11 i19 o konstrukcji
zrębowej wzniesiony na początku XIX wieku,



domy drewniane przy ulicy Wolnej nr 15, 20, 28, 32, 36, 39, 41 z przełomu
XIX i XX wieku,



domy drewniane przy ulicy Senatorskiej nr 39, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69
z XIX wieku.

Oprócz posiadanych walorów i zabytków na potencjał turystyczny składają
się elementy zagospodarowania turystycznego, które stanowią urządzenia i
obiekty stanowiące wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości i
umożliwiają
zaspokojenie
potrzeb
ruchu
turystycznego.
W
skład
zagospodarowania turystycznego wchodzi m.in. baza noclegowa, baza
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gastronomiczna i baza towarzysząca. Do podstawowych obiektów hotelowych na
terenie Garwolina zalicza się:
- hotel Sulbin – oferujący poza miejscami noclegowymi o różnym standardzie i
cenie (łącznie 26 1- i 2-osobowe pokoje standardowe, jak i o podwyższonej
jakości) również restaurację z salą na 50 osób oraz salę bankietową mogącą
pomieścić nawet do 350 osób;
- hotel Euforia – dysponujący 16 pokojami i dwoma apartamentami, restauracją
na 120 osób.
Według danych GUS w mieście funkcjonowały dwa całoroczne obiekty
noclegowe, oferujące 31 miejsc. W 2013 r. udzielono łącznie 1348 noclegów, 771
osobom. W mieście znajduje się jedno szkolne schronisko młodzieżowe, oferujące
10 miejsc noclegowych całorocznych. W 2013 r. skorzystało z niego 446 osób, a
łączna ilość udzielonych noclegów wyniosła 639. Całości oferty noclegowej
dopełniają prywatne pensjonaty i pokoje gościnne. Na terenie miasta istnieje
rozwinięta się placówek gastronomicznych o zróżnicowanej ofercie kulinarnej i
cenowej.
Baza towarzysząca stanowi uzupełnienie podstawowej bazy turystycznej i
obejmuje m. in. wszystkie urządzenia i instytucje o charakterze usługowym,
handlowym,
rozrywkowym,
kulturalnym,
sportowym,
rekreacyjnym,
zaspokajające potrzeby zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta, a także
stwarzające pewne dodatkowe walory turystyczne bądź też umożliwiające
wykorzystanie walorów podstawowych.
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II.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
II.4.1. Sieć drogowa
Garwolin wyróżnia się dobrym położeniem komunikacyjnym, w tym
względem krajowej sieci drogowej. Miasto zlokalizowane jest w ciągu drogi
ekspresowej S17 relacji Warszawa - Lublin i dalej od przejścia granicznego z
Ukrainą (Hrebenne) oraz drogi krajowej DK76 (Łuków – Garwolin – Wilga).
Dzięki ukończonej we wrześniu 2007 r. inwestycji związanej z budową odcinka
drogi ekspresowej, Garwolin posiada obwodnicę o długości ponad 11 km
przebiegającą w zachodniej części miasta.
Na terenie miasta znajdują się drogi gminne o nawierzchni twardej o
łącznej długości 7,384 km, o nawierzchni twardej ulepszonej 40,219 km oraz o
nawierzchni gruntowej 7,65 km. W strukturze sieci dróg, drogi krajowe zajmują
łącznie 4,672 km (6,2% ogółu), drogi powiatowe – 14,942 km (ok. 20%), zaś
gminne łącznie – 55,253 km (niespełna 74%). Stan techniczny dróg jest
zróżnicowany. Część z nich jest w stanie nie zadowalającym i wymaga napraw
bieżących.
Ciągi piesze zajmują łącznie 48,5 km. Ich stan techniczny można ocenić
jako dobry.
W mieście znajdują się 34 parkingi. Ich stan techniczny jest dobry. Ścieżki
rowerowe w granicach administracyjnych miasta zajmują długość 4,5 km.
Wskazuje to na konieczność dalszych działań w rozwoju sieci rowerowej, bowiem
obecny stan jest niewystarczający.

II.4.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Jest w blisko
100% zwodociągowane i w blisko 90% skanalizowane. Posiada duże zasoby
czystej wody, mogące zaspokoić potrzeby miasta kilkakrotnie większego.
Garwolin posiada także nowoczesną, zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków,
która w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców i zakładów przemysłowych.
Podmiotem zarządzającym i jednostką organizacyjną zajmującą się gospodarką wodnościekową na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Garwolinie.
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Wodociągi
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wynosi
ok. 60 km. Liczba eksploatowanych ujęć wody wynosi 4, z tego ujęcia wód
podziemnych znajdują się w Garwolinie, Kolonii Izdebniku i Ruda Talubskiej
oraz SUW usytuowany w Rudzie Talubskiej. Wydajność ujęć wody (według stanu
na dzień 31.12.2012 r.) wynosiła 415 m3/h. Produkcja wody ogółem wynosiła 3
804 m3/dobę, a zużycie wody - 3 068 m3/dobę. Łączna wydajność eksploatacyjna
ujęć wody wynosi 9 960 m3/d. Woda dostarczana mieszkańcom miasta jest bardzo
dobrej jakości, co potwierdza raport z przeprowadzonych badań jakościowych –
HK.4110.1972015 z dn. 31.12.2015 r.
Warto też zaznaczyć, że miasto ma duże zasoby wody pitnej, co może mieć
istotne znaczenie dla potencjalnych inwestorów chcących lokalizować swoje
przedsiębiorstwa na terenie miasta. Stacje uzdatniania wody znajdują się w
miejscowościach Garwolin i Ruda Talubska.

Ryc.22. Lokalizacja ujęć wód podziemnych na terenie Garwolina
Źródło: PIG-PIB, 2014 r., za Program Ochrony Środowiska dla miasta Garwolina na lata 2015-2018

Sieć wodociągowa jest stosunkowo nowoczesna, jako że aż 36,9 km (55%
ogólnej długości) jest w wieku do 10 lat. Z pozostałych odcinków od 11 do 25 lat
ma 26,2 km sieci, od 26 do 50 lat 2,8 km, zaś od 50 do 100 lat 0,9 km. Zatem
jedynie 5% sieci ma więcej niż ćwierć wieku.
Wśród odbiorców wodociągów przeważają gospodarstwa domowe, których
jest 2569. Odbiorcy komunalni stanowią 12%, tj. 356, zaś 3 odbiorców to duże
przedsiębiorstwa przemysłowe. Jedynie 25 gospodarstw domowych nie jest
jeszcze podłączonych do sieci wodociągowej, co stanowi 1% ogółu tych
gospodarstw i uwagi na korzystnie z własnych ujęć wody nie wykazują chęci
przyłączenia.
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Zużycie wody wynosi ogółem 1057 dam3, w tym na cele przemysłowe 292,6
dam3, na cele bytowo-gospodarcze – 693,4 (w tym 561,3 to odbiorcy indywidualni
– gosp. domowe, zaś 132,1 – instytucje). Pozostałe 71 dam3 to eksploatacja sieci
wodociągowej i straty wody. Zużycie wody w ostatnich latach uległo niewielkiemu
spadkowi (o 3%), co przekłada się na zmniejszenie wskaźnika zużycia wody
ogółem na 1 mieszkańca, który wynosi 55,6 dam3 rocznie, zaś w 2010 roku było to
58 dam3. Biorąc pod uwagę zużycie jedynie w gospodarstwa domowych na cele
sanitarno-bytowe wskaźnik ten wynosi 31,2 dam3.
Tab.30. Podstawowe informacje dotyczące sieci wodociągowej oraz zużycia wody
w Garwolinie w latach 2008-2014
Wyszczególnienie
długość sieci rozdzielczej [km]
sieć rozdzielcza na 100 km2
przyłącza prowadzące do budynków
mieszkalnych
ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
Korzystający z instalacji
wodociągowej w % ogółu ludności
woda dostarczona gospodarstwom
domowym [dam3]
zużycie wody w gospodarstwach
domowych ogółem na 1 mieszkańca

2008
46,5
210,6

2009
51,5
233,2

2010
52,3
236,9

2011
52,9
239,6

2012
55,2
250,0

2013
55,2
250,0

2014
55,4
250,9

2008=100
119,1
119,1

2 317

2 310

2 395

2 436

2 480

2 507

2 551

110,1

15 393 15 595 15 925 16 036 16 136 16 145 16 917

109,9

94,1

94,6

93,9

94,0

94,1

94,2

98,5

104,7

553,0

552,1

536,8

548,5

573,8

538,4

536,0

96,9

33,9

33,7

31,8

32,3

33,5

31,4

31,2

92,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS
60,0

17 500

50,0

17 000

40,0

16 500

30,0

16 000

20,0

15 500

10,0

15 000

0,0

14 500
2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
długość czynnej sieci rozdzielczej [km]
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca
ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Ryc.23. Rozwój sieci wodociągowej, zużycie wody oraz ludność korzystająca z sieci
wodociągowej w latach 2008-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS
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Kanalizacja
W zakresie kanalizacji sanitarnej podmiotem zarządzającym jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zaś kanalizacji deszczowej Urząd
Miasta i Gminy w Garwolinie, Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie oraz
GDDKiA w Garwolinie.
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami
sanitarnej wynosi 72,1 km. Jeśli chodzi o wiek sieci kanalizacyjnej to 31,4 km ma
mniej niż 10 lat. Od 11 do 25 lat ma 22,7 km kanalizacji, od 26 do 50 lat – 14,7
km, zaś od 50 do 100 lat – 3,3 km sieci.
Tab.31. Podstawowe informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej
odprowadzanych ścieków w Garwolinie w latach 2008-2014
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

oraz

2008=100

długość czynnej sieci [km]
60,7
66,7
66,7
68,4
68,9
68,9
69,4
sieć kan. rozdzielcza na 100 km2
274,9 302,1 302,1 309,8 312,0 312,0 314,3
przyłącza do bud. mieszkalnych
1 876 1 946 1 999 2 036 2 070 2 094 2 138
ludność korzystająca z sieci kan.
13 982 14 342 14 669 14 842 14 948 14 968 15 031
Korzystający z instalacji
85,5
87,0
86,5
87,0
87,2
87,3
87,5
kanalizacyjnej w % ogółu ludności
Różnica pomiędzy odsetkiem
ludności korzystającej z wodociągu i z
8,6
7,6
7,4
7,0
6,9
6,9
11,0
kanalizacji [%]
ścieki odprowadzone [dam3]
834,2 841,9
854
796
785
781,0 787,0

114,3
114,3
114,0
107,5
102,3
127,9
94,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS
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Ryc.24. Rozwój sieci kanalizacyjnej, ścieki odprowadzone oraz korzystający z instalacji
kanalizacyjnej w latach 2008-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS
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Liczba odbiorców wynosi łącznie – 2464, w tym 2145 do gospodarstwa
domowe (87% ogółu), 316 do odbiorcy komunalni (instytucje) oraz 3
przedsiębiorstwa przemysłowe. Łącznie ponad 15 tys. os., co stanowi 88% ogółu
ludności jest objętych siecią kanalizacyjną.
Warto podkreślić, iż pomimo sukcesywnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej
spada ilość odprowadzonych ścieków. Związane jest to m.in. ze spadkiem zużycia
(poboru) wody zarówno przez mieszkańców, jak i przedsiębiorstwa, czy
przechodzeniem na nowoczesne wodooszczędne technologie, zarówno w procesie
produkcyjnym (firmy), jak i sprzęt AGD (gospodarstwa domowe).
W Garwolinie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków (ok. 3 km na
zachód od centrum miasta), która została zbudowana w 1985 r. będąca w
administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie Sp. z o.o.
klasyfikowana jako oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów i
funkcjonuje jako jedyna tego typu na terenie powiatu garwolińskiego. Moc
przerobowa oczyszczalni to Q=7000 m3/d, zaś średnia ilość oczyszczanych ścieków
na dobę wynosi obecnie 4700 m3/d. Ilość ścieków oczyszczanych (jak i ogółem)
wynosi 1787,7 dam3. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków to 17083 os., co
oznacza iż odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wynosi 97,78%.
Garwolin charakteryzuje się wielkością odprowadzanych ścieków w
przeliczeniu na wskaźnik RLM, na poziomie 22 400 osób, zatem posiadającym
pewną rezerwę. Jest to wynikiem eksploatacji sieci wodociągowej głównie przez
mieszkańców oraz działających na terenie miasta przedsiębiorstw (w tym kilku
dużych), które średnio w ok. 2,5% są emitorem ścieków komunalnych. Dla
porównania skali wielkości odprowadzania ścieków w mieście, w tabeli poniżej
zamieszczono wskaźnik RLM dla całego powiatu garwolińskiego.
Tab.32. Wielkość oczyszczalni wg wskaźnika RLM [osoby]
Nazwa

Wielkość oczyszczalni w RLM
2010

2011

2012

2013

2014

Powiat garwoliński

66 368

70 958

76 959

78 309

84 825

Garwolin

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Wielkość ładunków zanieczyszczeń przetwarzanych przez oczyszczalnie
ścieków scharakteryzować można za pomocą kilku wskaźników, do których
zalicza się m.in. BZT5, ChZT5, azot oraz fosfor. Wskaźnik BZT5 (biochemicznego
zapotrzebowania tlenu) określa ilość tlenu zużywaną przez mikroorganizmy do
rozłożenia w określonym czasie i warunkach substancji organicznych. Najczęściej
stosowanym przedziałem jest 5 dni, gdyż w tym czasie występują
najintensywniejsze procesy rozkładania. W tym przypadku obserwuje się duże
roczne wahania wskaźnika (nawet o kilkadziesiąt procent). Generalnie ilość tlenu
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zużywana przez mikroorganizmy od kilku lat wzrasta i obecnie wynosi 32 708 kg
rocznie, co stanowi wzrost o blisko 48% w stosunku do roku 2010 (16 988 kg/rok) i
82% w stosunku do roku 2011 (5 918 kg/rok). BZT5 stanowi z kolei część ChZT5,
czyli ilość tlenu, jaka jest potrzebna do chemicznego utlenienia w umownych
warunkach związków organicznych zawartych w ściekach. Dlatego też wartość
wskaźnika ChZT5 jest zawsze wyższa, niż BZT5. Wskaźnik ChZT5 wynosi
obecnie 158 964 kg/rok, co stanowi znaczny wzrost względem poprzednich kilku
lat (dla porównania 38% w stosunku do 2010r. i 64% w stosunku do roku 2011).
Również w przypadku ładunków azotu i fosforu odnotowuje się wzrost
zanieczyszczeń na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie. Zdecydowanie
większym udziałem w tym przypadku odznaczają się pokłady azotu, aniżeli
fosforu, aczkolwiek w obydwu przypadkach zmiany są bardzo duże i podobnie jak
w przypadku poprzednich wskaźników sięgają kilkudziesięciu procent.
Tab.33. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu [kg/rok]
Rok

BZT5

ChZT5

Azot ogólny

Fosfor ogólny

2010

16988

98373

20872

381

2011

5918

52948

11251

302

2012

6944

53618

10748

226

2013

14209

74870

27391

304

2014

32708

158964

67537

777

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

II.4.3. Gazownictwo, energetyka i ciepłownictwo
Podmiotem zarządzającym siecią gazową na terenie Miasta Garwolin jest
Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Mińsku
Mazowieckim.
Gazowa sieć dystrybucyjna jest zasilana z sieci wysokiego ciśnienia
poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia „Sulbiny” oraz „Garwolin”.
Zasilanie odbiorców odbywa się przez dobrze rozwiniętą sieć gazową średniego
ciśnienia. Potrzebna ilość gazu dostarczana jest do celów gospodarstw domowych,
jak i do celów przemysłowych.
Długość gazociągów dystrybucyjnych (wyłącznie średniego ciśnienia)
wynosi ok. 56 km, co oznacza iż w ciągu 7 lat przybyło ponad 8 km (wzrost o ok.
17%). Liczba przyłączy wynosi obecnie 2159 (wg danych PSG, oddz. w
Warszawie), podczas gdy w 1008 r. było to poniżej 2 tys. (1947). Zwiększa się
również ilość odbiorców gazu (wzrost o 14%). Bardzo znaczący przyrost
odnotowano w ilości odbiorców używających gazu w celach grzewczych, z 1054 do
2738 (wzrost o 160%). Jednakże ilość gazu zużywana na cele grzewcze wzrosła w
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tym samym czasie jedynie o 53%. Podstawowe informacje dotyczące sieci gazowej
oraz zużycia gazu przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab.34. Rozwój sieci gazowej oraz ilość zużywanego gazu
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci przesyłowej w
m
długość czynnej sieci rozdzielczej w
m
czynne przyłącza do budynków
ogółem (mieszkalnych i
niemieszkalnych)
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem
ludność korzystająca z sieci gazowej
Korzystający z instalacji gazowej w %
ogółu ludności
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań w tys. m3
Zużycie gazu z sieci w gosp. Dom. na
1 mieszkańca [m3]
sieć gazowa rozdzielcza na 100 km2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008=100

4 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

79,1

47 231

47 295

50 461

51 949

53 478

53 566

55 036

116,5

1 947

1 956

2 008

2 068

2 110

2 132

2 146

110,2

4 836

4 948

5 035

5 108

5 228

5 488

5 519

114,1

1 054

1 043

2 335

1 113

2 446

2 622

2 738

259,8

15 444

15 265

15 540

15 597

16 298

16 182

16 164

104,7

94,4

92,6

91,6

91,4

95,0

94,4

94,1

99,7

3 472,8

3 575,9

4 142,6

4 106,2

4 286,8

4 233,2

3 948,9

113,7

2 159,7

2 454,1

3 302,5

2 331,9

3 436,4

3 801,8

3 296,9

152,7

212,9

218,2

245,1

241,5

250,4

246,8

230,1

108,1

213,9

214,2

228,5

235,3

242,2

242,6

249,3

116,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL

W kwestii zasilania energetycznego miasto obsługiwane jest przez PGE
Dystrybucja SA oddz. Warszawa. Główna stacja zasilająca GPZ 110/15 kV
znajduje się w Garwolinie. Moc zainstalowanych trafo wynosi 50 MVA, zaś
obciążenia w szycie sięgają 24-25 MW (średnia z lat 2013-2015). Zabezpieczenie w
zasilanie energetyczne pozostaje na dobrym poziomie. W kwestiach
infrastruktury technicznej miasto jest zasilane przez osiem linii 15 kV (wg
danych PGE Dystrybucja SA):


Żelechów - 7 przyłączonych stancji transformatorowych (śr. obciążenie w
szczycie 30%),



Brudzeń - odpowiednio 25 stacji trafo, obciążenie 25,3%,



Rzeźnia (dawny budynek) - 21 stacji, obciążenie 32,6%,



Parysów - 2 stacje, obciążenie 19,5%,



Unin - 4 stacje, obciążenie 20%,



Romanówka - 23 stacje, obciążenie 38%,



Głosków - 1 stacja, obciążenie 27,3,



PKS - 21 stacji, obciążenie 28,6%.

Suma stacji transformatorowych zasilających teren miasta wynosi 104 szt.,
zaś średnie obciążenia linii w szczycie wynosi 27,6%.
Długość linii 110 kV wynosi 2548 m, linii 15 kV - napowietrznych 30500 m,
kablowych - 24330 m, linii 0,4 kV - napowietrznych 63505 m, kablowych25328 m.
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Odbiorców zasilanych z sieci 15kV na terenie miasta jest ogółem 23, a ilość
zużytej przez nich energii wynosi 32657 MWh, zaś odbiorców zasilanych z sieci
0,4 kV jest 8344 przy zużyciu 28839 MWh. O ile ilość odbiorców zasilanych z linii
15 kV jest stała (nieznacznie wzrasta za to zużycie przez nich energii 2013 r. 31980 MWh), to rośnie ilość odbiorców zasilanych z sieci 0,4 kV (głównie odbiorcy
indywidualni), których w 2013 r. było 8082, zatem w ciągu dwóch lat przybyło ich
ponad 250. Znamiennym przy tym jest fakt, że maleje ilość zużytej przez nich
energii (2014 r.- 30327 MWh), co świadczy o rosnącej świadomości w kwestii
oszczędzania energii i przechodzenia na sprzęt bardziej energooszczędny.
Zakres najbliższych planowanych inwestycji na terenie miasta w zakresie
rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego obejmuje:
 wyposażenie stacji transformatorowych (nr 09_0315 i 09_928) w rozłączniki
sterowane radiowo (2016 r.),
 modernizacja linii nN - stacja tr. nr 1158 (2017 r.),
 połączenie LSN Garwolin - PKS stacja RDP nr 0313 a Garwolin - PKS stacja
Sąd nr 0838 - montaż złącza SN przystosowanego do sterowania radiowego
(2017 r.),
 modernizacja napowietrznej linii SN oraz wyposażenie rozdzielni SN(2017
r.),
 linia kablowa SN oraz złącza kablowe SN (2019 r.).
Ciepłownictwo
Podstawowym zadaniem w zakresie ciepłownictwa w Garwolinie jest
wyeliminowanie lub modernizacja kotłowni opalanych węglem kamiennym i
ogrzewania paliwem stałym w piecach indywidualnych (ogrzewanie
niskoemisyjne). Ze względu na wymogi ochrony środowiska są one jednak
elementem niekorzystnym, bowiem w okresie grzewczym zwiększają
zanieczyszczenie powietrza (głównie niska emisja zanieczyszczeń). Należy dążyć,
aby wszystkie budynki wielorodzinne korzystały z centralnego ogrzewania, z
kotłowni gazowych a budynki jednorodzinne ogrzewane były indywidualnymi
systemami ogrzewania lub przez centralne ogrzewanie w zależności od miejsca
ich lokalizacji w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej i opłacalności jego
wykorzystywania dla właścicieli budynków.

II.4.4. Gospodarka odpadami
Miasto Garwolin prowadzi politykę związaną z gospodarką odpadami,
zgodnie z którą od dnia 1 lipca 2013 r. właścicieli nieruchomości zamieszkałych
objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (od 1.07.2015 r.
również właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie
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powstają odpady komunalne). Zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach, odpady
komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych. Źródłem powstawania odpadów komunalnych są: gospodarstwa
domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo,
przemysł w części socjalnej i inne).
Miasto posiada Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z
uwzględnieniem lat 2014-2017., choć należy pamiętać iż w międzyczasie zmieniły
się zasady funkcjonowania jednostek w kwestii gospodarki odpadami. Miasto
Garwolin, podobnie jak wszystkie jednostki w kraju, musiało dostosować sie do
nowych warunków działania.
Odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta od 1 lipca 2015 r.
zajmuje się Konsorcjum Ekolider Jarosław Wyglądała i Tonsmeier Centrum Sp z
o.o. (wg informacji z raportu "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie miasta Garwolina za 2015 rok"). Odbiór i wywóz odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnych odbywa się w systemie pojemnikowoworkowym. Odpady komunalne są gromadzone w pojemnikach o pojemności 120,
240 i 1100 litrów, zaś selektywne w workach o poj. 120,240, 1100 l i kontenerach
KP7, KP9 oraz pojemnikach do segregacji.
Miasto prowadzi selektywną zbiórkę odpadów takich jak: makulatura,
szkło, plastik, metal. Ponadto właściciele zamieszkałych nieruchomości
przekazują do wywózki: odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe (meble,
wyposażenie wnętrz itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki,
lodówki, RTV, komputery itp.), popiół, opony, zużyte baterie i akumulatory,
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, itp.). Powyższe odpady dostarczane
są indywidualnie na teren targowiska za tartakiem do tzw. PSZOK-ów. Ponadto
odpady można przekazywać na terenie kotłowni rejonowej w Garwolinie przy ul.
Romanówka. Selektywne zbieranie odpadów "u źródła" prowadzi ok. 98,4%
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.
Na obecną chwilę nie są wykazywane żadne potrzeby inwestycyjne
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Garwolina
w 2015 r. wyniosła 4833,5 Mg, z czego 2992 Mg stanowiły niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, tj. 61,9% ogółu zebranych odpadów. Z
pozostałych odpadów najwięcej dotyczyło takich pozycji jak: papier i tektura 597,4 Mg, szkło - 310 Mg, tworzywa sztuczne - 281,3 Mg, inne odpady z
mechanicznej obróbki odpadów - 280,6 Mg, inne odpady nie ulegające
biodegradacji - 172 Mg, zmieszane odpady opakowaniowe - 54,7 Mg, odpady z
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targowisk - 53,9 Mg, opakowania wielomateriałowe - 35,3 Mg, odpady z rozbiórek
i remontów - 17,3 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 11,8 Mg, zużyte
opony - 11,1 Mg oraz żużle, pyły i popioły - 10,3 Mg.
Tab.35. Podstawowe informacje związane z gospodarką odpadami
Wyszczególnienie
Zmieszane odpady
zebrane w ciągu roku
ogółem [t]
Odpady ogółem na 1
mieszkańca [kg]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 500,60 2 522,77 1 905,30 1 375,83 2 336,03 2 274,16 2 375,81

458,8

153,3

112,7

Z gospodarstw domowych
3 880,55 1 162,67 1 141,50
[t]

80,9
822,75

136,4

132,6

138,5

1 196,13 1 684,94 1 977,86

Odpady z gospodarstw
domowych przypadające
na 1 mieszkańca [kg]

237,3

70,6

67,5

48,4

69,9

98,2

115,3

jednostki odbierające
odpady w badanym roku
wg obszaru działalności

-

4

4

5

4

3

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL

Zmieszane odpady komunalne są przewożone bezpośrednio do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W 2015 r. odpady komunalne
z terenu miasta były przekazywane aż do 21 punktów, w tym: Składowisko
Odpadów w Woli Suchożebrskiej, Zakład utylizacji odpadów w Siedlcach (linia
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w
Woli Suchożebrskiej), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz
selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji - Rzekuń, Składowisko Odpadów w Bzeźcach, PRT Radomsko instalacja mechaniczno-chemicznego przetwarzania odpadów, Stena Recykling
Warszawa, Krynicki Recykling Wólka Pełkińska (stacja uzdatniania stłuczki
szklanej), Huta Szkła Gospodarczego Wiązowna, Trans Południe Dębica,
Tonsmeier Centrum Kutno (sortownia mechaniczna), Tonsmeier Centrum
Krzyżanów (linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), ZUH Lobo
Zwoleń, KAR-SUR Świecie, Terra Recykling (zakład przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), Eko Harpoon Recykling (zakład
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), Instalacja do
przetwarzania odpadów prowadzona przez Eko-lider Garwolin, Stora Enso
Poland Warszawa (zakład odzysku i przerobu surowców wtórnych), Hanpol
Recykling Latchorzew, Euro Sort Giebułtów, PPHU Kornex Ułęż, Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo Handlu i Usłu "BBG-Recyklin" Baniocha.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło wynosił w 2013 r. 54,15%, w 2014 r. - 20,0%, w 2015 r. - 48,0%. Poziom ograniczenia masy odpadów
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komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania wynosił w
2013 r. - 16,7%, w 2014 r. - 24,8%, w 2015 r. - 5,7%. Poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wynosił w 2013 r. - 100%, w 2014
r. - 90,5%, w 2015 r. - 100%. Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

II.4.5. Zasoby mieszkaniowe i gospodarka nieruchomościami
W Garwolinie wg danych za 2014 roku pobudowanych jest ponad 5,9 tys.
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 466,5 tys. m2. W ciągu
ostatnich kilku lat zasoby mieszkaniowe systematycznie zwiększają się. Różnica
pomiędzy 2010 i 2014 rokiem wynosi +368 mieszkań, co stanowi duży wzrost
zważywszy na krótki okres o 6,6%. Różnica ta jest również widoczna w przypadku
wzrostu powierzchni użytkowej mieszkań o przeszło 40 tys. m2. Sytuacja ta
wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby mieszkańców, przez co wzrasta
zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Ponadto w zasobach mieszkaniowych
miasta są 32 mieszkania socjalne o łącznej powierzchni 877 m2.
Tab.36. Zasoby mieszkaniowe w Garwolinie
Rok

Mieszkania [szt.]

Powierzchnia użytkowa [m2]

2010

5 447

426 557

2011

5 566

436 714

2012

5 741

450 668

2013

5 857

460 309

2014

5 934

466 526

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Pod względem wyposażenia w wybrane instalacje techniczno-sanitarne (tj.
wodociągi, centralne ogrzewanie i gaz sieciowy) zdecydowana większość mieszkań
jest dobrze wyposażona. Na poniższym wykresie widać, iż pod względem
omawianych instalacji najlepiej rozwinięta jest obecnie sieć wodociągowa (98%
mieszkań), a następnie sieć gazowa (94% mieszkań). Również wysoki, pod
względem systemu ogrzewania jest udział mieszkań korzystających z centralnego
ogrzewania (blisko 92% mieszkań). Rokrocznie wraz z postępującym przyrostem
nowych mieszkań, wspomniane instalacje techniczno-sanitarne są coraz
powszechniej używane, czego potwierdzeniem jest bardzo wysoki udział
korzystania ze wspomnianych instalacji.
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Ryc.25. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)

Aby ocenić ogólny stan zasobności mieszkaniowych w Garwolinie, należy
spojrzeć pod nieco szerszym kątem, np. porównując wartości wybranych
wskaźników pomiędzy poszczególnymi jednostkami w kraju. Pod względem
wskaźnika przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania, w Garwolinie
przeciętne mieszkanie mierzy 78,6 m2, co na tle kraju (73,1 m2) oraz województwa
mazowieckiego (71,5 m2), wskazuje na stosunkowo dużą przestronność mieszkań.
Z drugiej strony w powiecie garwolińskim przeciętne mieszkanie jest sporo
większe i mierzy 88,6 m2. Przeliczając jednak powierzchnię użytkową mieszkań
na 1 osobę, rozbieżności są dużo mniejsze. W tym przypadku Garwolin (26,8 m2)
wypada porównywalnie w stosunku do kraju (26,3 m2) oraz nieco gorzej w
stosunku do powiatu garwolińskiego (27,6 m2) oraz województwa (28,8 m2).
Innym rodzajem wskaźnika jest wskaźnik przedstawiający ilość mieszkań w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten w ścisły sposób nawiązuje do
stanu zasobności w mieszkania. Pod tym katem w Garwolinie w stosunku do
województwa oraz kraju występuje pewien deficyt, aczkolwiek poprzez
intensywny wzrost liczby mieszkań każdego roku na terenie miasta, sytuacja
ciągle się poprawia.
Tab.37. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych miasta Garwolin na tle innych
jednostek w 2013 roku
Przeciętna powierzchnia
Przeciętna pow. użytkowa
użytkowa 1 mieszkania [m2] mieszkania na 1 osobę [m2]
Polska
73,1
26,3
mazowieckie
71,5
28,8
powiat garwoliński
88,6
27,6
Garwolin
78,6
26,8
Jednostka

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl (BDL)
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Mieszkania na 1000
mieszkańców
359,9
402,3
311,7
341,6
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Liczba pozwoleń na budowę w budownictwie indywidualnym w 2014 r.
wyniosła 30 decyzji, zaś w 2015 r. wydano 24 decyzje. Ponadto w 2014 r. wydano
jeszcze dwa pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych.
Ogólna liczba budynków mieszkalnych wynosi: prywatne – 2583,
spółdzielcze – 52, gminne (socjalne) – 2, co daje sumaryczny wynik 2637 (dane
Urząd Miasta, sprawozdanie SG-01, za 2015 r.).
W zakresie zasobów komunalnych miasto posiada dwa budynki, w których
znajduje się łącznie 195 lokali mieszkalnych (w tym 5 mieszkań wykupionych)
oraz dwa lokale użytkowe. Łączna powierzchnia eksploatacyjna lokali wynosi
7972 m2, przy czym 7903 to lokale mieszkalne, a pozostałe 69 m2 dotyczy dwóch
lokali użytkowych. Przeciętna wielkość mieszkania pozostającego w zasobie
komunalnym to 40,53 m2.
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III. ANALIZA SWOT
Sformułowanie głównych kierunków rozwojowych, a co się z tym wiąże
zdefiniowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań,
powinno być poprzedzone prawidłową oceną sytuacji bieżącej w jakiej znajduje się
jednostka samorządowa, czyli w przypadku niniejszej strategii miasta Garwolin.
W metodologii planowania strategicznego istnieją różne sposoby podejść do
opracowania punktu wyjścia. W latach 70. XX w. stworzono w tym celu podstawy
metodologiczne tzw. procedury SWOT i ramy całej analizy strategicznej. Metoda
ta jest obecnie najpowszechniej wykorzystywana w polskich realiach w
opracowywanych strategiach rozwoju podmiotu gospodarczego lub jednostki
samorządowej. Analiza SWOT jest akronimem od czterech angielskich słów i
polega na identyfikacji uwarunkowań rozwojowych oraz prognozowania
kierunków rozwoju w oparciu o ocenę atutów, czyli silnych stron (strengths) i
słabości, czyli słabych stron (weaknesses) oraz możliwości, czyli szans rozwoju
(opportunities) i zagrożeń, czyli barier rozwoju (threats).
Zakres rodzajowy analizowanych czynników, mających wpływ na
funkcjonowanie miasta jest stosunkowo szeroki. Z jednej strony są to czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej pozytywne i negatywne. Ich trafna
identyfikacja stanowi podstawę analizy SWOT przeprowadzonej dla miasta
Garwolin. W tym celu wykorzystano zarówno wyniki z diagnozy stanu oraz
kwerendy materiałów zastanych, jak i z przeprowadzonych warsztatów z
mieszkańcami i liderami lokalnymi. Ponadto została przeprowadzona
ankietyzacja wśród mieszkańców miasta, zarówno dotycząca analizy SWOT, jaki i
potencjalnych kierunków rozwoju miasta w najbliższych latach. W efekcie
przeprowadzonych prac otrzymano cztery listy, które wypunktowują silne strony
gminy (takie, które należy wzmacniać) i szanse (te, które należy wykorzystywać
w planowaniu dalszego rozwoju), a także słabe strony (takie, które należy
niwelować by nie stanowiły barier rozwojowych) i zagrożenia (te, których należy
unikać). Z syntezy tych dwóch analiz powstała lista (zaprezentowana poniżej)
przedstawiająca silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla miasta
Garwolin.
Zasadniczo, analiza SWOT dotyczy oceny uwarunkowań rozwoju, czyli
wyróżnienia czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz
wyróżnienia w ich ramach pozytywnych i negatywnych stron rozwoju. Do
uwarunkowań zewnętrznych zalicza się:
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1 – ocenę uwarunkowań makroekonomicznych,
2 – ocenę uwarunkowań krajowych,
3 – ocenę uwarunkowań
konkurencyjnego otoczenia gminy.

regionalnych

wraz

z

uwzględnieniem

Z kolei na uwarunkowania wewnętrzne składa się:
1 – ocena sfery społecznej,
2 – ocena sfery ekonomicznej,
3 – ocena sfery infrastruktury technicznej,
4 – ocena sfery środowiskowo-przestrzennej.
Macierz
wzajemnych
powiązań
czynników
wewnętrznych przedstawia poniższy schemat.

zewnętrznych

oraz

Tab.38. Macierz powiązań czynników analizy SWOT dla miasta Garwolin

WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE

MIEJSCE
WYSTĘPOWANIA
CZYNNIKA

CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKA
POZYTYWNY

NEGATYWNY

S

W

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

O

T

SZANSE

ZAGROŻENIA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników
administracji publicznej”

Wyniki analizy SWOT otrzymane w ramach ankietyzacji mieszkańców
oraz konsultacji społecznych z lokalnymi liderami, przedsiębiorcami i władzami
gminy przeprowadzonych podczas warsztatów przedstawiono poniżej w podziale
na dwie zasadnicze płaszczyzny: uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
ANALIZA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
Czynniki wewnętrzne ze względu na ich charakter oddziaływania dzielimy
na:


mocne strony czyli atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) miasta to
zjawisko bądź zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości
kształtowania rozwoju miasta, na które bezpośredni wpływ ma samo
miasto (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe);
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słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) to zjawisko bądź deficyty
ograniczające możliwości rozwoju miasta, na które bezpośredni wpływ ma
samo miasto.

Przystępując do oceny i analizy strategicznej przy pomocy metody SWOT
wykorzystano analizę wielokryterialną, bazując zarówno na wynikach konsultacji
społecznych, jak i na podstawie analizy wielu dostępnych źródeł i materiałów
zastanych wraz z kwerendą istniejących dokumentów strategicznych metodą
desk research. Posłużono się istniejącymi dokumentami pozostającymi do
dyspozycji władz samorządowych, skorzystano z wyników ankiety skierowanej do
społeczności miasta Garwolin, a ponadto skorzystano z opinii i ocen lokalnych
liderów,
przedstawicieli
władz
samorządowych
oraz
mieszkańców
reprezentujących różne środowiska zawodowe, edukacyjne i administracyjnoorganizacyjne miasta, których zaangażowano w prace w ramach odbywających
się warsztatów i konsultacji społecznych. Odpowiedzi, które zostały pozyskane z
ankiet, zostały odpowiednio uszeregowane i przypisane do określonej grupy,
zgodnie ze swoim charakterem. Następnie uporządkowano otrzymane wyniki,
zgodnie z przyjętą procedurą najczęściej pojawiających się odpowiedzi oraz
najwyższych udziałów procentowych (na bazie ankiety), zwrócono uwagę
najpierw na najistotniejsze słabe i mocne strony, które – jak wcześniej
wspomniano - uporządkowano i przypisano do jednej z czterech grup
uwarunkowań: społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura techniczna oraz
środowisko przyrodnicze i przestrzeń. W sumie otrzymano 131 ankiet zwrotnych
dotyczących uwarunkowań wewnętrznych (słabe i mocne strony miasta) oraz
uwarunkowań zewnętrznych (szanse i zagrożenia).
Tab.39. Wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta
Garwolin - uwarunkowania wewnętrzne
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
Zasoby przestrzenno-środowiskowe
 zasoby wodne na ternie miasta (rzeki, jeziora, zbiorniki wodne)
 tereny zielone na terenie miasta (parki, lasy, zieleńce, obszary chronione, pomniki
przyrody itp.)
 ład przestrzenny
Zasoby historyczno-kulturowe
 stan, ranga zabytków i innych obiektów historycznych na terenie miasta
 zachowane i kultywowane tradycje kulturowe (gwara, stroje, zwyczaje i obrzędy, zespoły
folklorystyczne, rzemiosło ludowe, produkty lokalne itp.)
 organizacja imprez kulturowych na ternie miasta
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64,6%
56,9%

33,8%
41,5%

31,5%

66,9%

30,8%
43,1%

67,7%
55,4%

51,5%

46,9%
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Turystyka
 ilość bazy noclegowej na terenie miasta
 stan bazy noclegowej na terenie miasta
 ilość bazy gastronomicznej na terenie miasta
 stan bazy gastronomicznej na terenie miasta
 ilość szlaków turystycznych w mieście (pieszych, rowerowych i innych)
 potencjał
i
atrakcyjność
obszaru
pod
względem
turystyki
i rekreacji
 promocja
turystyczna
obszaru
(w
Internecie,
mapy
i przewodniki)
 ścieżki rekreacyjne (dydaktyczne, piesze, rowerowe, pozostałe)
Gospodarka
 atrakcyjność miasta dla inwestorów z zewnątrz
 siła lokalnej gospodarki (liczba podmiotów gospodarczych i ich wielkość)
 istniejące instytucje otoczenia biznesu
 umiejętności
i
doświadczenie
lokalnych
przedsiębiorców
i kadry menadżerskiej
 aktywność
mieszkańców
w
zakresie
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
 jakość siły roboczej (kwalifikacje, etos pracy)
 przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej
 inwestorzy zewnętrzni
Aktywność społeczna
 liczba organizacji pozarządowych w mieście
 aktywność organizacji pozarządowych w mieście
 chęć mieszkańców do społecznego zaangażowania
 relacje władz i administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi
 stosunek władz i administracji samorządowej do inicjatyw obywatelskich
 uczestnictwo mieszkańców i wydarzeniach społecznych, kulturowych, sportowych
Infrastruktura techniczna
 ujęcia wody i wodociągi
 kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
 odbiór, składowanie, segregacja odpadów komunalnych
 sieć energetyczna
 gaz sieciowy
 drogi
 parkingi
 chodniki
 rowy i przepusty przydrożne
 Internet
Infrastruktura społeczna
 ilość obiektów rekreacyjno-sportowych
 stan techniczny i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych
 imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane w mieście
 ilość obiektów społeczno-kulturalnych (domy kultury, świetlice)
 stan i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych (domy kultury, świetlice)
 imprezy społeczno-kulturalne
 ilość szkół
 stan techniczny szkół
 poziom dydaktyczno-wychowawczy szkół
 ilość placówek służby zdrowia
 stan techniczny i wyposażenie
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12,3%
14,6%
60,0%
56,9%
22,3%
29,2%

86,2%
84,6%
38,5%
41,5%
76,2%
69,2%

15,4%

83,1%

30,0%

68,5%

61,5%
61,5%
42,3%
51,5%

36,9%
36,9%
56,2%
46,9%

45,4%

53,1%

51,5%
44,6%
31,5%

46,9%
53,8%
66,9%

35,4%
30,0%
36,2%
45,4%
41,5%
67,7%

63,1%
68,5%
62,3%
53,1%
56,9%
30,8%

79,2%
76,2%
77,7%
89,2%
83,8%
33,1%
33,1%
48,5%
45,4%
47,7%

19,2%
22,3%
20,8%
9,2%
14,6%
65,4%
65,4%
50,0%
53,1%
50,8%

62,3%
66,2%
51,5%
56,2%
62,3%
53,8%
90,0%
70,8%
63,1%
55,4%
50,0%

36,2%
32,3%
46,9%
42,3%
36,2%
44,6%
8,5%
27,7%
35,4%
43,1%
48,5%
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Inne wskazywane:
1. mało imprez kulturalnych dla seniorów
2. brak miejsc pracy dla młodzieży
3. mała ilość mieszkań w zasobie miasta
4. potrzeba modernizacji przedszkola nr 2
5. konieczność poprawy stanu dróg
6. poprawa stopnia aktywności fizycznej wśród mieszkańców, w tym osób młodych
M - mocne, S - słabe
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety skierowanej do mieszkańców

Tab.40. Wyniki analizy SWOT dla miasta Garwolin – mocne i słabe strony
(sporządzone na podstawie kompleksowych ocen wynikających z wyników ankiety, kwerendy desk reearch, a
także warsztatów z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami)

MOCNE STRONY
I.

SŁABE STRONY

SPOŁECZEŃSTWO

dobrze rozwinięta sieć szkół/baza oświatowa
wykwalifikowana kadra nauczycielska

zmniejszająca się liczba urodzeń
"ucieczka" do Warszawy i innych dużych
miast
wysoki poziom nauczania i wychowania
większa ilość osób zamieszkujących (w
(potwierdzone certyfikatami)
mieście) niż zameldowanych
kształcenie w wielu zawodach
konflikty lokalne (sąsiedzkie), zakłócanie
spokoju
zespół szkół (w tym duży parking przy szkole) niski wskaźnik aktywności społecznej
szkoła w centrum miasta
nowy budynek przedszkola nr 6 (oddzielna
stołówka, sala relaksacyjna, gimnastyczna)
nowy, duży plac zabaw (przedszkole publiczne
2) - dostępny dla dzieci z okolicy
dobrze rozwinięta baza kulturalno-sportowa
(nowy basen, siłownia kino,)
szeroka oferta kulturalna (teatr, chór, MBP,
CSiK)
dobrze rozwinięta infrastruktura ochrony
zdrowia (szpital, przychodnia)
przyjazna polityka lokalna wobec osób
potrzebujących pomocy (lokale socjalne,
działalność MOPS)
dobrze funkcjonujący system opieki
społecznej
dobrze rozwinięte społeczeństwo
obywatelskie (dużo aktywnych organizacji
pozarządowych, MRM, RS)
miejski program wspierający rodziny
mechanizmy aktywizujące społeczeństwo
(granty)

brak strategii oświatowej
brak miejsc dla dzieci 3-letnich/za mała ilość
żłobków
słabo zagospodarowane place zabaw
brak środków finansowych na zabezpieczenie
materiałów dydaktycznych do pracy z
dziećmi
brak jadalni w przedszkolu
brak dodatkowej pomocy przy dużych
grupach przedszkolnych
brak współpracy i rozdrobnienie organizacji
działających w sferze kultury i sportu
konieczność przemieszczania się dzieci
między 2 budynkami
edukacja zawodowa (i nie tylko)
niedostosowana do lokalnych potrzeb, brak
kształcenia w kierunkach specjalistycznych
(np. pielęgniarka, hydraulik, spawacz)
starzenie się społeczeństwa
brak miejsca dziennej opieki dla seniorów
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wysoki wskaźnik finansowania NGO
kapitał społeczny - młode i bardzo dobrze
wykształcone społeczeństwo
umiejętność pozyskiwania środków
zewnętrznych na realizację projektów
bezpieczeństwo publiczne
dodatni przyrost naturalny i saldo migracji

trudny dostęp do specjalistycznej oraz
podstawowej opieki medycznej
brak zaufania społecznego do szpitala
lokalnego
infrastruktura miejska niedostosowana
wystarczająco do potrzeb osób
niepełnosprawnych
brak środowiskowych domów pomocy dla
osób niepełnosprawnych
liczna grupa osób korzystających z pomocy
społecznej
niski poziom bezpieczeństwa publicznego:
brak straży miejskiej, niewystarczająca
obsada Policji, brak punktów spotkań
dzielnicowych z mieszkańcami
niedostateczny poziom bezpieczeństwa na
osiedlach mieszkalnych
dewastacja mienia publicznego

II. GOSPODARKA
korzystne położenie (lokalizacja) miasta przy
drodze ekspresowej, na trasie WarszawaLublin
duże zakłady pracy: fabryka AVON, Ochnik,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
AVON - lokalizacja lidera stymulującego
rozwój kooperantów
istniejąca i wyposażona w infrastrukturę
miejską strefa aktywności gospodarczej
(Garwolińska SAG)
uchwała Rady Miasta o pomocy publicznej de
minimis (dla przedsiębiorców)
duża liczba przedsiębiorców
ulgi dla przedsiębiorców
niskie podatki
nastawienie proinwestycyjne mieszkańców
dobrze rozwinięta sieć handlu i usług
dobrze rozwinięta gastronomia
duże zasoby wody pitnej do wykorzystania w
produkcji

brak nowych miejsc pracy

brak dużych zakładów pracy w stosunku do
zapotrzebowania
dużo firm zatrudniających pracowników na
tzw. umowy śmieciowe
brak miejsc pracy dla absolwentów (zbyt
krótki staż)/ mało ofert pracy dla osób
młodych
wysoki wskaźnik bezrobocia wśród
młodzieży
niewykorzystane duże powierzchnie na po
niedziałających zakładach pracy (CORA)
brak dużej liczby dużych przedsiębiorców
przemysłowych
brak skutecznej promocji strefy aktywności
gospodarczej
brak wsparcia dla drobnej przedsiębiorczości
(usługowo-handlowej)
niski wskaźnik wykorzystania środków
unijnych na mieszkańca
słaby potencjał turystyczny
słabo rozwinięta infrastruktura
gastronomiczno-hotelowa
słaba promocja miasta w mediach
zły stan targowiska (zieleniak przy
Wyszyńskiego)
niewystarczająca infrastruktura
teleinformatyczna, brak dostępu do dobrej
jakości internetu, w tym dla przedsiębiorców
brak kanalizacji deszczowej w GSAG

73

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
rozwinięta sieć dróg, obwodnica miasta w
ciągu drogi ekspresowej E-17
dobrze rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna
(wodociągowa - 98%, kanalizacja - 92%)

dobrze rozwinięta sieć gazowa - 95%
sprawny i dobrze rozwinięty system
oświetlenia miasta
duże zasoby budownictwa wielorodzinnego

zasoby terenów pod budownictwo
jednorodzinne
dobrze rozwinięte budownictwo
deweloperskie - istniejący plan
zagospodarowania przestrzennego
dobrze funkcjonujący system gospodarki
odpadami

brak wewnętrznej komunikacji publicznej,
brak nowoczesnego dworca PKS
niska standard techniczny dróg: duża ilość
dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej,
miejskie drogi (lokalne, osiedlowe)
wymagające remontów, brak dróg na
terenach nowo budowanych osiedli
mieszkaniowych
brak dostatecznego oświetlenia na
przejściach dla pieszych
brak wschodniej obwodnicy Garwolina
niewykorzystana infrastruktura kolejowa
(brak dobrego połączenia kolejowego, stacja
oddalona od miasta)
niewykorzystana w pełni infrastruktura
gazowa, energetyczna i ciepłownicza
wysoka energochłonność obiektów
publicznych: potrzeba zastosowania
nowoczesnych technologii
energooszczędnych
brak programu dofinansowania dla sektora
energii odnawialnej, kolektorów słonecznych
brak punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, brak PSZOK
stan techniczny oczyszczalni ścieków
(konieczność modernizacji)
zły stan oraz braki w istniejącej kanalizacji
deszczowej
problem odwodnienia miasta
brak zbiornika przeciwpowodziowego
wysokie ceny gruntów, brak zainteresowania
gruntami miejskimi
zbyt wysokie ceny mieszkań, dostępność
tanich mieszkań dla osób młodych
brak terenów pod budownictwo
wielorodzinne w centrum
niewystarczająca ilość mieszkań
komunalnych i socjalnych
słabo rozwinięty system monitoringu
słaby stopień rozwinięcia sieci dróg i ścieżek
rowerowych

IV. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I PRZESTRZEŃ
regulacja rzeki
stan czystości rzeki
zaawansowane prace planistyczne dotyczące
studium zagospodarowania przestrzennego
miasta i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

niewystarczająca ilość terenów zielonych
brak parków rekreacyjnych z urządzeniami
siłowni zewnętrznej
tereny zalewowe przy rzece
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wysoki odsetek osób korzystających z
kanalizacji sanitarnej
czyste powietrze - brak uciążliwych zakładów
przemysłowych (trucicieli)
bardzo dobrze zagospodarowane tereny
zielone
przejście z węglowego systemu grzewczego na
gaz
program dotyczący utylizacji azbestu

okresowe zagrożenia części miasta
podtopieniami
zakłócenie stosunków wodnych przez
sąsiadów
brak bądź słabe wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii
ograniczona liczba lamp solarnych i ogniw
fotowoltaicznych
brak atrakcji turystycznych
rewitalizacja centrum miasta
brak wizji urbanistycznej
rozległy teren miasta
brak dofinansowania na przekształcenie
kotłowni budynkach prywatnych
brak środków na rozwój infrastruktury w
związku z uchwalonym planem miejscowym
ograniczone możliwości w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych
lokalizacja zakładów produkcyjnych za blisko
osiedli i terenów mieszkaniowych
lokalizacja zakładów pracy po zachodniej
stronie miasta

Źródło: opracowanie własne

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
Analizując potencjalny wpływ czynników zewnętrznych można podzielić je
na dwie wspomniane wcześniej płaszczyzny, tj.:


szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne), czyli zjawiska i tendencje
występujące w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane osłabią
zagrożenia i staną się impulsem do rozwoju oraz



zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne), czyli wszystkie czynniki
zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery rozwoju jednostki,
utrudnienia, dodatkowe koszty działania.

O ile możliwość kreowania mocnych stron i ich niwelowania jest w zasięgu
naszych możliwości (możemy podejmować określone decyzje), o tyle zarówno na
szanse jak i zagrożenia nie mamy wpływu bowiem występują one w otoczeniu i na
ich występowanie mają wpływ inne podmioty. Możemy je jednak wykorzystywać
i dostosowywać się.
Generalnie każda z jednostek administracyjnych i samorządowych rozwija
się w konkretnych uwarunkowaniach zewnętrznych, które mogą sprzyjać, bądź
przeciwdziałać jej rozwojowi. Uwarunkowania zewnętrzne można podzielić na
trzy zasadnicze kategorie i najczęściej zalicza się do nich:


uwarunkowania makroekonomiczne, wynikające z powiązania danej
jednostki samorządowej z innymi krajowymi i zagranicznymi regionami
lub miastami/gminami,
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uwarunkowania krajowe, wynikające z polityki realizowanej przez państwo
i przejawiającej się w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego,



uwarunkowania regionalne, związane z oddziaływaniem województwa i
powiatu na daną - mniejszą - jednostkę samorządową.

Uwarunkowania krajowe mające istotne znaczenie dla rozwoju miasta,
wiążą się przede wszystkim z tym co określa polityka i gospodarka dnia
codziennego, w tym prawo i finanse, czyli budżet kraju, ale także z założeniami
długookresowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 r. oraz
koncepcji przestrzennego zagospodarowania 2030.
Uwarunkowania regionalne wiążą się przede wszystkim z wizją przyszłości
województwa mazowieckiego określoną na podstawie strategicznych kierunków
rozwoju regionu zapisanych w dokumentach regionalnych, m.in.: strategii
rozwoju, RPO, czy zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji województwa
(strategia RSI).
Tab.41. Wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta
Garwolin - uwarunkowania zewnętrzne
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
położenie względem ważnych szlaków kolejowych
migracja młodych, wykształconych osób
wzrost świadomości ekologicznej Polaków
możliwość korzystania z funduszy unijnych
normy UE dla Polski dotyczące emisji zanieczyszczeń
krajowa polityka emerytalna
krajowa polityka rodzinna
krajowa polityka socjalna
rozwój gospodarczy kraju
poziom zamożności społeczeństwa
atrakcyjność inwestycyjna regionu dla inwestorów z zewnątrz
rozwój szerokopasmowego Internetu
popyt na towary pochodzące z Polski
zmiany demograficzne (np. liczba urodzeń, starzenie się społeczeństwa)
zmiany przepisów prawnych
stan finansów publicznych
tożsamość lokalna, lokalne odrębności oraz lokalnej kultury i tradycji
gospodarka odpadami
wprowadzenia tzw. ustawy antysmogowej
nakładanie nowych zadań własnych na jednostki samorządowe
zabezpieczenia środków finansowych
 ochrona przeciwpowodziowa
 stan systemu edukacyjnego względem potrzeb rynku pracy
 konkurencyjność sąsiedniego otoczenia miasta
 polityka mieszkaniowa
 rozwój odnawialnych źródeł energii
 narastający ruch samochodowy w mieście
 brak pracy
 aktywizacja i szybszy rozruch działalności na terenie GSAG
S - szanse, Z - zagrożenia





















bez

S
93,8%
15,4%
83,8%
83,8%
64,6%
25,4%
56,9%
40,0%
68,5%
51,5%
85,4%
86,2%
85,4%
30,8%
44,6%
35,4%
75,4%
82,3%
66,2%
30,0%

Z
4,6%
83,1%
14,6%
14,6%
33,8%
73,1%
41,5%
58,5%
30,0%
46,9%
13,1%
12,3%
13,1%
67,7%
53,8%
63,1%
23,1%
16,2%
32,3%
68,5%

70,8%
62,3%
56,2%
62,5%
72,7%

27,7%
36,2%
42,3%
37,5%
27,3%
X
X

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety skierowanej do mieszkańców
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Tab.42. Wyniki analizy SWOT dla miasta Garwolin – szanse i zagrożenia
(sporządzone na podstawie kompleksowych ocen wynikających z wyników ankiety, kwerendy desk reearch, a
także warsztatów z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami)

SZANSE
możliwość pozyskiwania zewnętrznych
funduszy strukturalnych

pozyskanie funduszy na odnawialne źródła
energii: fotowoltaika, panele solarne do
podgrzewania CW
możliwość korzystania z odnawialnych
źródeł energii
modernizacja linii kolejowej na trasie
Warszawa-Lublin
większe wykorzystanie linii kolejowej
Warszawa - Garwolin - Granica Państwa
budowa drogi krajowej E-17 szansą na
napływ inwestorów i zmniejszenie
bezrobocia
dobrze rozwinięta sieć dróg w Powiecie
Garwolińskim

ZAGROŻENIA
przeprowadzka mieszkańców Garwolina do
sąsiadujących gmin ze względu na niższe
podatki, tańsze grunty pod zabudowę
jednorodzinną
odpływ ludności do większych miast
(Warszawa/Lublin) bądź zagranicę
napływ emigrantów socjalnych
ubożenie społeczeństwa
brak stabilnej polityki Państwa, zmiany
polityczne, brak realizacji obietnic
brak otwartej na wschód polityki Państwa

opodatkowanie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą (polityka
podatkowa Państwa)
program 500+
niekorzystne przepisy prawne, długość
procedur
bliskość aglomeracji warszawskiej
przerzucanie obowiązków finansowania
zadań na samorządy bez przeznaczenia
wystarczających środków
tereny inwestycyjne Starostwa Powiatowego brak spójności działań polityki zdrowotnej
- potencjalny rozwój zakładów pracy
przerzucenia pomiędzy Państwem i JST
(brak konsultacji, przerzucanie bądź
narzucanie zadań z góry)
tereny inwestycyjne, GSAG szansą na
likwidacja dużych zakładów produkcyjnych
przyciąganie inwestorów
(CORA, AVON)
handel (strefa zaopatrzenia dla całego
likwidacja gospodarstw rolnych
powiatu)
(sprowadzanie produktów rolnych z innych
rejonów Polski)
wdrożenie programu pozwalającego na
spowolnienie gospodarcze, kryzys finansowy
korzystne zaciąganie kredytów
niski poziom zanieczyszczenia
zadłużenie miasta
sposób/kryteria podziału środków UE
malejąca ilość środków finansowych
pozyskanych z UE z przeznaczeniem dla
Polski
Źródło: opracowanie własne
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Przedstawione powyżej listy uwarunkowań nie wyczerpują całego
spectrum oceny różnych potencjalnych kierunków rozwoju oraz możliwości
realizacyjnych zapisanych celów i zadań. Nawet najlepiej skonstruowana
strategia w toku realizacji może podlegać różnym weryfikacjom, wynikającym z
nieustannych zmian natury politycznej, prawnej, czy ekonomicznej, zarówno w
skali gminy, regionu, kraju, Unii Europejskiej, jak i globalnej. We współczesnym
świecie różne fluktuacje znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie niemal w
każdym zakątku globu, nawet jeśli wydaje się nam, że nas i naszej „małej
ojczyzny” to nie dotyczy. Najlepszym przykładem jest chociażby sytuacja
ostatnich kilku lat i dotyczy to zarówno sytuacji gospodarczej (kryzys światowy,
który dotknął większość krajów i regionów), czy politycznej (niespokojna sytuacja
na Bliskim Wschodzie, kryzys ukraińsko-rosyjski, problem terroryzmu,
uchodźców itp.). W toku realizacji „Strategii rozwoju...” mogą wystąpić korzystne
zjawiska, istotnie wzmacniające szanse realizacji strategii. Mogą jednak wystąpić
także problemy utrudniające prawidłową realizację strategii jak np. finansowe,
personalne, organizacyjne itp.
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IV. WIZJA
Określenie wizji rozwoju dla jednostki samorządowej stanowi projekcję i
sposób osiągnięcia stanu, który w założeniach powinien być osiągnięty
w docelowym roku założonego w niniejszej strategii, tj. do 2023 r., z
uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb oraz panujących uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Wizja jest niczym innym, jak zwięzłym
określeniem pożądanego stanu rozwoju miasta w perspektywie najbliższych kilku
lat. Dobrze sformułowana wizja powinna zatem odpowiedzieć na pytanie: Jaki

jest oczekiwany w przyszłości stan jednostki terytorialnej?
Wizja jest zarazem wstępem do założeń strategicznego rozwoju miasta,
wyrażonego w celach strategicznych, operacyjnych i proponowanych kierunkach
działań.
Wizją miasta Garwolin w opinii społeczności lokalnej, jest jego
wykreowanie jako miejsca nowoczesnej gospodarki, z markami znanymi nie tylko
w kraju ale również za granicą. Ważnym aspektem wizji miasta jest także rozwój
na płaszczyźnie społecznej, w tym zwłaszcza w kierunku aktywizacji
mieszkańców oraz wykorzystania tkwiącego w mieście potencjału przede
wszystkim kulturowo-historycznym. Na tym gruncie wizja zawarta w niniejszej
Strategii wyznacza pozycję miasta jako centrum kulturalno-gospodarcze w
powiecie garwolińskim. Dzięki realizacji powyższych aspiracji miasto ma szansę
stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i stanowić magnes dla osób z
innych jednostek (w tym np. Warszawy), aby się tu przeprowadzić.
Ostateczny kształt wizji miasta Garwolin przybrał następującą postać:

GARWOLIN – MIASTEM NOWOCZESNEJ GOSPODARKI,
BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DLA MIESZKAŃCÓW
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, ZE ZAKTYWIZOWANYM
SPOŁECZEŃSTWEM KULTYWUJĄCYM LOKALNE
TRADYCJE KULTUROWO-HISTORYCZNE I
ATRAKCYJNYM DO ZAMIESZKANIA
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V. CELE STRATEGICZNE
Diagnoza układu lokalnego oraz przeprowadzona analiza SWOT dla
miasta Garwolin doprowadziły w efekcie do sformułowania wizji rozwoju miasta,
co z kolei stało się podstawą sformułowania celów strategicznych i operacyjnych
"Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023"
Przyjęto cztery cele o charakterze strategicznym:

I. CEL STRATEGICZNY: POPRAWA SFERY FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ
II. CEL STRATEGICZNY: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
III. CEL STRATEGICZNY: ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
IV. CEL STRATEGICZNY: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Ich realizację zapewni osiągnięcie zaplanowanych celów operacyjnych.
Łącznie opracowano 11 celów operacyjnych przyporządkowanych do powyższych
celów strategicznych.
W odniesieniu do I celu strategicznego sformułowano trzy cele operacyjne:
Cel operacyjny I.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Cel operacyjny I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na terenie miasta
Cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
W odniesieniu do II celu strategicznego sformułowano następujące trzy cele
operacyjne:
Cel operacyjny II.1. Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych
Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny II.3. Zapewnienie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
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W odniesieniu do III celu strategicznego sformułowano następujące trzy
cele operacyjne:
Cel operacyjny III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
Cel operacyjny III.2. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego
Cel operacyjny III.3. Zwiększenie potencjału kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej
W ostatnim, IV celu strategicznym przyjęto dwa cele operacyjne:
Cel operacyjny IV.1. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej
Cel operacyjny IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
Przyjęte w „Strategii….” cele rozwojowe nawiązują przede wszystkim do
możliwości rozwojowych miasta i wykorzystania tkwiącego w nim potencjału, a
także do dokumentów strategicznych wyższego rzędu, w tym m.in. do
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. mazowieckiego, czy
Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) i jej podstawowych założeń
przyświecających
określeniu
inteligentnych
specjalizacji
województwa
wielkopolskiego wokół których koncentruje się rozwój regionu i zdefiniowanych
jako: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi
dla biznesu, wysoka jakość życia.
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I CEL STRATEGICZNY:
POPRAWA SFERY
FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ

• Cel operacyjny I.1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej
• Cel operacyjny I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu
przestrzennego na terenie miasta
•Cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej

II CEL STRATEGICZNY:
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA

• Cel operacyjny II.1. Wysokiej jakości infrastruktura
usług społecznych
• Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i
aktywności obywatelskiej
•Cel operacyjny II.3. Zapewnienie spójności społecznej
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

III CEL STRATEGICZNY:
ZACHOWANIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO I
KULTUROWEGO

• Cel operacyjny III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
•operacyjny III.2. Zachowanie dziedzictwa historycznokulturowego
•Cel operacyjny III.3. Zwiększenie potencjału
kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej

IV CEL STRATEGICZNY:
KONKURENCYJNA
GOSPODARKA

• Cel operacyjny IV.1. Poprawa konkurencyjności
inwestycyjnej
•Cel operacyjny IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości

Ryc.26. Operacjonalizacja celów rozwojowych miasta Garwolina
Źródło: opracowanie własne
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V.1. CELE OPERACYJNE I TYPY DZIAŁAŃ
I CEL STRATEGICZNY
POPRAWA SFERY FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ
Zaproponowany i przyjęty do wdrożenia cel strategiczny kładzie nacisk na
poprawę dostępności komunikacyjnej, rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej oraz kształtowanie i rewitalizację przestrzeni publicznej poprzez
poprawę estetyki i ładu przestrzennego na terenie miasta Garwolin. Działania
rewitalizacyjne rozumiane są przy tym nie tylko jako poprawa wyglądu
zewnętrznego ale także, w może przede wszystkim jako polityka zmierzająca do
poprawy warunków życia i aktywizacji gospodarczej na zdegradowanych i
zaniedbanych obszarach.
W szeregu dokumentach związanych z planowanie strategicznym
podkreśla się, że sieć komunikacyjna stanowi krwioobieg każdej jednostki
terytorialnej i fundament gospodarki. Stąd władze na każdym szczeblu powinny
dbać o właściwy stan rozwoju oraz techniczny powiązań transportowokomunikacyjnych. Stąd też jednym z głównych zadań w ramach niniejszego celu
strategicznego jest dbałość o modernizację istniejących i budowę nowych dróg
lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przede wszystkim chodników i
oświetlenia ulicznego.
Kolejnym z priorytetów są działania na rzecz rewitalizacji, dzięki którym
nastąpi: zahamowanie procesu marginalizacji poszczególnych miejscowości oraz
ich społeczności, zmiana struktury zagospodarowania oraz wdrożenie nowych
funkcji miejscom i obiektom poddanym rewitalizacji, wzmocnienie poziomu
bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców, wzmocnienie ładu
estetycznego, podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Największych interwencji wymagają obszary centralne miasta oraz powiązanie
funkcjonalne niezagospodarowanych terenów zielonych z pozostałymi częściami
miasta. Działania realizowane w ramach niniejszego celu strategicznego
przyczynią się tym samym do zmniejszenia wieloaspektowej degradacji obszaru,
przyczynią się do poprawy jakości infrastruktury, zwiększenia potencjału
rewitalizowanej przestrzeni oraz wygenerowania impulsu dla przekształceń
przestrzennych i społecznych w mieście.
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Pełnego obrazu zadań postawionych w niniejszym celu strategicznym
dopełnia rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która może służyć zarówno
samym mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym, turystom.
Cel strategiczny związany z poprawą stanu w sferze funkcjonalnoprzestrzennej będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe:
Cel operacyjny I.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Cel operacyjny I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na terenie miasta
Cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Cel operacyjny I.1.
Poprawa dostępności komunikacyjnej

Jednym z podnoszonych problemów w trakcie spotkań z mieszkańcami
była kwestia dostępności drogowej, czy szerzej komunikacyjnej, jej stan
techniczny, jak i duże ruchu natężenie w niektórych częściach miasta. Drogami
na miasta zarządzają właściciele różnego szczebla administracji. Istniejąca sieć
dróg umożliwia sprawne przemieszczanie się po terenie miasta, ale ich parametry
i stan techniczny bywa czasami mocno zróżnicowany. W związku z powyższym
proponuje się cel operacyjny, którego efektem będzie poprawa efektywności całego
systemu transportowo- komunikacyjnego opartego nie tylko o drogi. Tym
niemniej to one stanowią zawsze podstawę dostępności komunikacyjnej stąd
należy skierować działania na rzecz poprawy oraz bezpieczeństwa drogowego w
obrębie miasta. Zakres koniecznych do podjęcia działań związany jest z budową,
remontami, przebudowę oraz modernizacją dróg lokalnych wraz z
towarzyszącymi im ciągami pieszymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
(m.in. chodniki, oświetlenie itp.). Dotyczy to również rozbudowy systemu ścieżek
rowerowych, co biorąc pod uwagę znaczne rozprzestrzenianie się zabudowy i
rozrost przestrzenny miasta, może wpływać na złagodzenie uciążliwości
związanych z dojazdem do centrum, nie wykorzystując w tym celu samochodu
jako środka transportu.
Z uwagi na znaczne nasilenie ruchu samochodowego w niektórych
częściach miasta, mieszkańcy wskazywali na szereg niezbędnych do podjęcia
działań na rzecz zmniejszenia ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrum
miasta. Dotyczyć to powinno nie tylko konieczności rozbudowy siatki dróg
miejskich i jej modernizacji, ale również na nowo budowanych osiedlach wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym takie rozwiązania jak budowa
ronda (postulowano takie rozwiązanie np. u zbiegu ulic Stacyjnej, Cmentarnej,
Jana Pawła II). Ponadto należy rozważyć kwestię przeorganizowania systemu
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ruchu drogowego i wyprowadzenia części ruchu z okolic centrum, wprowadzenia
rozwiązań z drogami jednokierunkowymi, bądź częściowe ograniczenia ruchu
(wybrane ulice). Sytuację w tym zakresie powinna również poprawić rozbudowa
postulowanych ścieżek rowerowych i promowanie tej formy przemieszczania się.
Zasadniczym efektem niniejszego celu jest zwiększenie spójności drogowej
miasta z głównymi korytarzami transportowymi województwa i kraju. Co prawda
miasto jest świetnie skomunikowane poprzez przebiegającą tu drogę ekspresową
S17 wraz z obwodnicą po zachodniej stronie miasta, ale pojawiały się również
głosy o konieczność działań na rzecz podobnych rozwiązań po stronie wschodniej
miasta. Umożliwiłoby to minimalizację narażania mieszkańców na uciążliwość ze
strony
zwiększonego
ruchu
samochodowego,
zwłaszcza
ciężarowego,
wprowadzanego do miasta poprzez drogę krajową DK76.
Oczywiście znaczne koszty, które należy ponieść w celu poprawy tego stanu
nie są w zasięgu miasta w ciągu kilku lat. Tym niemniej miasto, w tym wraz we
współpracy z innymi zarządcami dróg powinna czynić starania do poprawy tego
stanu. Tym samym konieczne są działania dotyczące lobbowania na rzecz
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych obejmujących drogi wojewódzkie i
krajowe (w tym główny ciąg komunikacyjny, czyli droga ekspresowa S17, a także
droga krajowa DK76). Przeprowadzone warsztaty w trakcie prac nad Strategią
oraz wyniki ankiet wskazują także na potrzebę rozbudowy sieci parkingów (w
tym bezpłatnych) na terenie miasta.
W sferze działań poprawiających dostępność komunikacyjną postuluje się
zadbanie o właściwe warunki dla rozwoju zrównoważonej komunikacji transportu
publicznego dotyczącego zmodernizowania bazy PKS-ów wraz z postawieniem
nowoczesnego dworca z powierzchniami użytkowymi do wynajęcia na różnego
typu działalność handlowo-usługową.
Drugim z podstawowych rodzajów komunikacji publicznej są przewozy
kolejowe. Z uwagi na znaczne oddalenie stacji kolejowej od miasta zasadnym
byłoby lobbowanie i wspieranie działań na rzecz modernizacji infrastruktury
kolejowej wraz z poprawą dostępności mieszkańców do połączeń kolejowych.
Możliwe jest to chociażby przez zorganizowanie sprawnego systemu dowozów i
przejazdów między stacją dworca kolejowe, a centrum miasta. Docelowo warto też
pomyśleć nad rozwiązaniami typu park&ride ("parkuj i jedź") z uwagi na
stosunkowo bliskie położenie miasta Garwolin względem Warszawy. Biorąc pod
uwagę aktywność zawodową, edukacyjną, kulturową, czy też konieczność
korzystania z różnych placówek publicznych i handlowo-usługowych przez
mieszkańców Garwolina, proponowane rozwiązanie pozwoliłoby podjąć decyzję o
przesiadce na inne formy zorganizowanego transportu, co może i powinno być
tańsze i szybsze.
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Wszystkie powyższe zadania powinny w efekcie poprawić dostępność
mieszkańców do komunikacji zbiorowej, a także indywidualnej poprzez
odpowiednią rozbudowę systemu drogowo-rowerowego.
Kierunki działań:


Remont i modernizacja dróg lokalnych, w tym osiedlowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą



Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont i budowę
ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą



Działania na rzecz zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta



Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej



Poprawa dostępności do komunikacji miejskiej i miejsko-podmiejskiej



Stworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej komunikacji transportu
publicznego



Lobbowanie i wspieranie działań na rzecz modernizacji infrastruktury
kolejowej wraz z poprawą dostępności mieszkańców do połączeń kolejowych



Rozbudowa sieci parkingów

Cel operacyjny I.2.
Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na
terenie miasta
Zadania dotyczące rewitalizacji oraz szeroko rozumianego ładu
przestrzennego powinny objąć swoim zasięgiem działania dotyczące odnowy
obiektów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta, zwłaszcza o
istotnym znaczeniu kulturowym i historycznym. W ramach realizacji ww.
zadania powinny zostać również podjęte działania zmierzające do
zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście, w tym terenów zielonych.
Wspomniane działania przyczynią się do poprawy estetyki miejscowości oraz
wpłyną na zachowanie w dobrym stanie miejsc aktywności publicznej
mieszkańców. Dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z rewitalizacją miasta
możliwe będzie z jednej strony poprawa kwestii związanych z ładem
przestrzennym poprzez zatrzymanie postępującej marginalizacji pewnych części
miasta, zmiana funkcjonalno-przestrzennej struktury zagospodarowania,
poprawa stanu w kwestii estetyki i fizjonomii miasta, aż po czynnik społeczny,
który wydaje się najistotniejszym elementem zadań związanych z rewitalizacją i
dotyczy wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego
mieszkańcom miasta, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niektórych
86

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

grup społecznych, aktywizacji społecznej i wzrostu przedsiębiorczości, a także
podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej
miasta.
W ramach konkretnych działań należy wykonać przedsięwzięcia mające na
celu zagospodarowanie terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta,
takich jak. np. Zarzecze, Starorzecze rzeki Wilgi, park 550-lecia poprzez montaż
obiektów małej architektury m.in. ławki, kładka nad rzeką Wilgą w rejonie
basenu, itp. wraz z oświetleniem parkowym i monitoringiem, modernizacja
amfiteatru, rozwój infrastruktury oraz miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach
osiedlowych z uwzględnieniem nowo powstających, modernizacja i poprawa ładu
przestrzennego w centrum miasta wraz z elementami małej architektury, tj.
skwer, fontanna, deptak, itd.
Działania rewitalizacyjne mają też objąć budynki użyteczności publicznej,
w tym m.in. Urząd Miasta przy ul. Staszica 15, a także inne treny publiczne, jak
targowisko miejskie (Zieleniak). Dzięki powyższym działaniom, obszary które
poddane zostaną rewitalizacji mają szansę na włączenie w tkankę miejską i
stworzenie tych miejsc integralnymi częściami miasta. Tym samym będę one
pełniły rolę aktywizującą dla mieszkańców, a w niektórych obszarach przyczynią
się do pobudzenia przedsiębiorczości. Wartością dodaną będzie zagospodarowanie
obecnie zdegradowanej przestrzeni publicznej.
Kierunki działań:


Rewitalizacja zdegradowanych części miasta



Przeciwdziałanie patologiom społecznym



Odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta



Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych



Montaż obiektów małej architektury



Infrastruktura
osiedlowych



Modernizacja i poprawa ładu przestrzennego w centrum miasta

oraz

miejsca

wypoczynku

i

rekreacji

na

terenach

Cel operacyjny I.3.
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Miasto w ramach wdrażania polityki rozwoju gwarantującej mieszkańcom
wysoką jakość życia zapewnia także poprawę warunków życia poprzez stworzenie
możliwości dla aktywnego spędzania czasu przez wszystkich mieszkańców.
Garwolin posiada duży potencjał zarówno infrastrukturalny, jak i kadrowy
pod względem organizowania bogatego i atrakcyjnego programu aktywności
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fizycznej. Realizacja przedsięwzięć w ramach zaproponowanego celu operacyjnego
będzie miała na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz alternatywnych form
wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży narażonej na zachowania patologiczne.
Dodatkowo podejmowane działania pozwolą stworzyć ofertę sportową, która
uzupełniać będzie realizowany program stworzenia marki turystycznej. Odbywać
się to będzie m.in. poprzez współpracę władz miasta, mieszkańców i organizacji
pozarządowych na rzecz organizacji imprez sportowo – turystycznych o zasięgu
ponadlokalnym.
Główne zadania stojące przed miastem to budowa nowych oraz dalsza
rozbudowa i modernizacja istniejących już obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Wśród najważniejszych obiektów które są planowane do realizacji jest lodowisko
przy którym ma też pojawić się szkółka jazdy na łyżwach. Ponadto do priorytetów
na najbliższe lata zaliczyć należy budowę budynku sanitarno-szatniowego oraz
budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5, co przyczyni się do zwiększenia
dostępności do obiektów sportowych w oświacie.
Wśród innych proponowanych do realizacji przedsięwzięć zwiększających
potencjał zaplecza sportowo-rekreacyjnego proponuje się korty tenisowe, ścianka
wspinaczkowa, skate park do jazdy na rolkach, deskorolkach wraz ze szkołą
nauki jazdy oraz street workout park (forma aktywności polegająca na różnego
rodzaju ćwiczeniach na drążkach, wykorzystujące obciążenia własnego ciała).
Rozwinięciem potencjału infrastrukturalnego obiektów sportoworekreacyjnych, który zarazem może służyć innym celom, w tym turystycznym,
będzie zagospodarowanie terenów publicznych na potrzeby rozwoju funkcji
turystyki aktywnej poprzez wykorzystanie rzeki na cele turystyczne i budowę
przystani kajakowej.
Całości zaplecza dopełniać powinny nowoczesne place zabaw i w tym
aspekcie dotyczy to zarówno poprawy stanu istniejących już obiektów, jak i
budowa nowych, z uwzględnieniem miejsc najsilniejszego zapotrzebowania, tj.
okolice gęstej zabudowy osiedlowej, w tym nowe osiedla, bliskość obiektów
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola).
Podsumowując zaplecza infrastrukturalnego bazy sportowo-rekreacyjnej,
należy pamiętać o jej właściwym rozplanowaniu w przestrzeni, aby swobodny i
łatwy dostęp do niej miały osoby mieszkające w pobliżu centrum, jak i na
osiedlach domków jednorodzinnych położonych nieco dalej.
Dopełnieniem inwestycji w bazę sportową powinno być stworzenie i
promowanie nowoczesnej oferty usługowej skierowanej na aktywne formy
wypoczynku wraz z działaniami promocyjno-informacyjnymi. W mieście już
zaczynają tworzyć się cykliczne imprezy, w tym triathlon, duathlon, czy biegi
uliczne jako nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Aktywność ta, zaczyna
być coraz modniejsza wśród mieszkańców nie tylko Garwolina, ale także całego
regionu i kraju. Pojawia się nowe zjawisko tzw. turystyki sportowej, polegającej
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na wyjazdach na imprezy i aktywnym w nich uczestniczeniu. Wyjazdy takie to
nie tylko jednak sam udział, ale coraz częściej połączony z innymi celami, w tym
turystycznymi. Objawia się to wypadami na cały weekend to określonej
miejscowości i poza uczestnictwem w imprezie docelowej, jest to także zwiedzanie
itp. Podróżują całe rodziny dopingujące osoby startujące. Wszystko to składa się
na rosnący potencjał turystyczny, z którego może skorzystać również Garwolin.
Do tego potrzebna jest jednak odpowiednio rozwinięta infrastruktura (w tym
również noclegowa, gastronomiczna) i działania o charakterze informacyjnopromującym.
Kierunki działań:


Modernizacja, rozbudowa i remont istniejącej bazy sportowej



Budowa nowych obiektów infrastruktury sportowej



Modernizacja i budowa infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej



Zagospodarowanie terenów publicznych na potrzeby rozwoju funkcji
turystyki aktywnej



Kreowanie oferty usługowej skierowanej na aktywne formy wypoczynku
wraz z działaniami promocyjno-informacyjnymi



Modernizacja i rozbudowa placów zabaw

II CEL STRATEGICZNY
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA

Wysoki poziom rozwoju jednostki samorządowej uwarunkowany jest nie
tylko przez działania podejmowane przez władze danej jednostki. Szczególną rolę
odgrywa społeczeństwo, które potrafi się zorganizować i podejmuje inicjatywy na
rzecz najbliższego otoczenia, które aktywnie uczestniczy w tworzeniu wysokiego
potencjału miejsca, w którym żyje.
Stworzenie możliwie jak najwyższej jakości życia swoim mieszkańcom jest
jedną z podstawowym funkcji jednostki samorządu terytorialnego jakim jest
gmina, w tym konkretnym przypadku miasto Garwolin. Realizacja niniejszego
celu strategicznego powinna odbywać sie jednocześnie na dwóch płaszczyznach. Z
jednej strony wiąże się z zabezpieczeniem mieszkańców w sferze rozwoju
infrastruktury społecznej wraz z bogatą ofertą z zakresu sfery społecznej, czyli
m.in. placówek edukacyjno-wychowawczych, czy usług rehabilitacyjnozdrowotnych.
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Z drugiej zaś są to działania związane z "miękkimi" formami takimi jak
aktywizacja mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (to
zadanie powinno być realizowane również na płaszczyźnie rewitalizacyjnej),
wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej.
Zapewnienie wysokiej jakości warunków życia na płaszczyźnie społecznej
powinno przyczynić się do podniesienia konkurencyjności miasta Garwolina i
jednocześnie stanowi doskonały argument dla wzrostu atrakcyjności jednostki
jako miejsca zamieszkania.
Poprawa jakości życia wraz z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego
powinna obejmować możliwie najszerzej wszystkie grupy społeczne. Dotyczy to z
jednej strony stworzenia szerokiej perspektywy rozwojowej dla dzieci i młodzieży,
możliwości realizacji mieszkańców na płaszczyźnie zawodowej, jak i zadbania o
stworzenie swoistego „pakietu” usług specjalistycznych skierowanych do grupy
seniorów, ułatwiających życie i aktywizujących osoby starsze.
W ramach tego celu strategicznego miasto powinno wspierać aktywnie
mieszkańców poprzez działania mające na celu stworzenie komfortowych
warunków formalnych i prawnych dla działalności organizacji pozarządowych na
terenie miasta. Dzięki temu stworzone zostaną doskonałe warunki do tworzenia
partnerstwa na rzecz tworzenia nowej jakości przestrzeni społecznej w mieście.
Podstawowym zadaniem partnerstwa powinno być budowanie płaszczyzny
porozumienia pomiędzy głównymi postaciami lokalnej sceny publicznej.
Przeprowadzone prace podczas opracowywania Strategii dowiodły, że istnieje
wiele pomysłów dotyczących rozwiązywania poszczególnych problemów gminy.
Dlatego też partnerstwo rozumiane w ten sposób miałoby być płaszczyzną
współpracy władz miasta, organizacji (stowarzyszeń) działających na terenie
Garwolina, środowisk związanych z lokalną przedsiębiorczością oraz gminami
ościennymi. Przejawem zaś działalności byłoby organizowanie spotkań, wymiana
informacji, uzgadnianie wspólnych stanowisk i działań służących rozwojowi
lokalnemu na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i
kulturalnego. Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez następujące
trzy cele operacyjne:
Cel operacyjny II.1. Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych
Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny II.3. Zapewnienie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
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Cel operacyjny II.1.
Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych

Powszechna dostępność do wysokiej jakości infrastruktury społecznej jest
jednym z podstawowych elementów mających wpływ na standard i jakość życia w
danej jednostce samorządowej. W związku z tym w perspektywie najbliższych lat
należy podjąć szereg działań, które doprowadzą do poprawy stanu w zakresie
infrastruktury społecznej, w tym usług edukacyjno-oświatowych, zdrowotnych,
systemu opieki dla seniorów, bezpieczeństwa publicznego, czy dostępności do
instytucji publicznych poprzez szybki internet.
W sferze edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej działania powinny
zmierzać do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego najmłodszych mieszkańców
oraz młodzieży, poprawy jakościowej oferty edukacyjnej, zapewnienia opieki
najmłodszym a matkom tym samym umożliwienie podjęcia pracy co powinno
pozwolić podnieść komfort życia młodym małżeństwom. Ponadto prace
inwestycyjne przyczynią się do stworzenia właściwych warunków lokalowych,
bezpiecznych dla właściwego prowadzenia procesu nauczania oraz spędzania
czasu wolnego.
Działania w tym zakresie koncentrują się na budowie i modernizacji
infrastruktury placówek edukacyjnych pozostających w gestii samorządu miasta
(szkoły podstawowe, gimnazja) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych nad
najmłodszymi mieszkańcami w postaci żłobków a także przebudowie,
modernizacji i powiększeniu przedszkoli miejskich. Z uwagi na niewystarczające
potrzeby w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami zachodzi potrzeba
budowy nowego przedszkola, co zdecydowanie poprawiłoby dostępność do tego
typu usług opiekuńczo-wychowawczych.
Drugim aspektem związanym z odpowiednim zapleczem materialnym jest
doposażenie
poszczególnych
jednostek
oświatowych,
edukacyjnych
i
wychowawczych w odpowiedniej jakości sprzęt, materiały dydaktyczne,
komputery wraz z dostępem do internetu. Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby
zdefiniowane zostały odpowiednie kierunki działań zmierzające do poprawy
sytuacji w zakresie infrastruktury edukacyjnej.
Trwałość i zarazem warunek osiągnięcia sukcesu rozwoju miasta
Garwolina tkwi jednakże nie bezpośrednio w samej infrastrukturze, ile jest
zależny od czynnika kapitału ludzkiego i społecznego. To głównie ludzie decydują
bowiem o powodzeniu (bądź nie) działań na rzecz wdrażania „Strategii rozwoju.”
oraz rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki samorządu terytorialnego,
tj. miasta Garwolin. Zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju miasta
91

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

uwarunkowane jest zatem nie tylko działaniami kreowanymi przez władze
samorządowe, ale także przez samych mieszkańców. W gestii lokalnych władz
pozostaje natomiast dbałość o rozwój społeczeństwa poprzez podnoszenie ich
kompetencji, wiedzy, aktywności, przedsiębiorczości, czy integracji. Szczególną
rolę zaczyna współcześnie pełnić społeczeństwo, które potrafi się zorganizować i
podejmować inicjatywy na rzecz najbliższego otoczenia oraz które aktywnie
uczestniczy w tworzeniu potencjału miejsca, w którym żyje. Warto dodać, iż
realizacja powyższego celu wpisuje się ponadto w inteligentną specjalizację
województwa mazowieckiego, tj. „wysoka jakość życia”, wspierającą rozwiązania
technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych
w tym w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu
wolnego, działań ukierunkowanych na stymulowanie innowacji społecznych,
rozwój kapitału społecznego.
Podkreślić należy, iż jakość nauczania w placówkach miejskich pozostaje
na dobrym poziomie, o czym świadczą wyniki końcowych egzaminów zarówno
uczniów ze szkół podstawowych jak i gimnazjów, które są w większości
przedmiotów wyższe (czasami znacząco) niż średnia dla powiatu, a także wyższe
niż przeciętnie w województwie mazowieckim i w kraju. O ile jakość nauczania
pozostaje na zadowalającym poziomie, to poprawy wymaga oferta edukacyjna,
która będzie atrakcyjna zarówno dla uczniów, jak i związana z potrzebami rynku
pracy, dostarczając odpowiednio wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej i
innowacyjnej gospodarki oraz rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnego z
potrzebami nie tylko lokalnej gospodarki, ale również odnoszącymi się do całego
pobliskiego rejonu (np. powiat garwoliński i jednostki ościenne, woj.
mazowieckie).
Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewnienie dostępu do wiedzy dla
osób każdej grupy wiekowej powinno stanowić ważne zadania samorządu w
sferze społecznej. Oferta ta powinna dotyczyć możliwie szerokich grup
mieszkańców, począwszy najmłodszych grup wiekowych, aż do seniorów. W
zakresie edukacji przedszkolnej projekt powinien obejmować m.in. realizację
podstawy programowej oraz zajęcia wykraczające poza nią, w tym np. logopeda,
przedsiębiorczość, rytmika, języki obce, zajęcia artystyczne, muzyka, czy
sensoryka. Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i stan faktyczny należy
podjąć działania mające na celu przyjęcie do przedszkola jak największej liczby
dzieci stąd ważne jest odpowiednie zaplecze lokalowe.
W celu podniesienia jakości kształcenia powinno rozwijać się także ofertę
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych w postaci kół zainteresowań, kół sportowych, warsztatów
podnoszących praktyczne umiejętności, takie jak języki, fotografia, zajęcia
komputerowo-informatyczne itp.). Ponadto w ramach podstawowej oferty
edukacyjnej należy rozważyć rozszerzenie nauczania o stronę praktyczną oraz
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kształcenie umiejętności. Możliwe jest to chociażby poprzez zwiększenie nacisku
na pracę warsztatową oraz laboratoryjną, co wymaga tym samym stworzenia
odpowiednich warunków i zaplecza. Realizacja tego zadania odbywać się powinna
przy zaangażowaniu i we współpracy z innymi lokalnymi podmiotami, w tym
gospodarczymi, na rzecz stworzenia nowoczesnej oferty edukacyjnej dostosowanej
do potrzeb rynku pracy.
Jedną z mocniej rozważanych propozycje jest w tej kwestii utworzenie filii
wydziału szkoły wyższej, głównie o kierunkach techniczno-inżynieryjnych. Takie
podejście umożliwiłoby realne zacieśnianie więzi sektora edukacyjnego z
gospodarką.
W dobie XXI w. nie sposób nie wspomnieć również o koniczności
zapewnienia mieszkańcom oraz wszelkim instytucjom publicznym (szkoły, służba
zdrowia, urzędy, itd.) dostępu do sieci internetowej szerokopasmowej. W tym celu
należy podjąć działania na rzecz informatyzacji poszczególnych placówek,
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz inteligentnych
systemów zarządzania w kierunku e-urzędów, tj.: e-administracja, e-oświata, ezdrowie, e-finanse, e-handel, e-praca itp.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego konieczne są działania
związane z budową systemu sieci monitoringowej, w tym w otoczeniu miejsc
instytucji publicznych, na głównych traktach komunikacyjnych, terenach
zielonych przy okazji podjęcia na nich działań rewitalizacyjnych.
Ostatnim z wyróżnionych priorytetów w niniejszym celu operacyjnym jest
sfera opieki zdrowotnej. Przedsięwzięciami, które przyczynią się do realizacji tego
kierunku powinny być związane z inicjowaniem działań na rzecz wzrostu
dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej. Poza zabezpieczeniem w
podstawową opiekę zdrowotną dla ogółu mieszkańców miasta, dotyczy to w
sposób szczególny grupy seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Aktywna polityka senioralna wraz ze stworzeniem oferty opiekuńczej dla
osób starszych, ma bezpośredni związek z postępującym powolnie, acz
sukcesywnie procesem starzenia się społeczeństwa. Rodzi to konieczność
podejmowania działań na rzecz poprawy seniorów do infrastruktury opiekuńczej
dla osób starszych w postaci opieki stacjonarnej, dziennego oddziału
geriatrycznego, DPS, czy domów dziennej opieki. Równie istotna jest realizacja
przedsięwzięć wychodzących naprzeciw różnego rodzaju niepełnosprawnościom
(ograniczeniom fizycznym), co w głównej mierze dotyczy zarówno osób
niepełnosprawnych, jak i starszych. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie
grupom społecznym z różnych względów ograniczonym ruchowo należy
przewidzieć działania mające na celu rewitalizację przestrzeni publicznych i ich
dostosowanie do specyficznych potrzeb. Dodatkową propozycją może być wsparcie
procesów adaptacji pomieszczeń i budynków na cele opieki społecznej, zdrowia
psychicznego, integracji osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. W
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dalszym horyzoncie czasowym może pojawić się zapotrzebowanie na nowe usługi i
zarazem nowe miejsca pracy, np. poprzez utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy. Zadania w tej sferze powinny zmierzać do stworzenia
ponadlokalnej oferty opiekuńczo-zdrowotnej, a tym samym do zwiększania
jakości i dostępności do opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców.
Należy mieć również na uwadze, iż zadania związane ze służbą zdrowia
powinny być prowadzone we współpracy z innymi samorządami, jako że wiele
zadań leży w gestii powiatu. Garwolin posiada jednak tę specyfikę, iż jest
zarazem miejscem koncentracji działań i inwestycji wynikających z pełnienia
przez miasto funkcji powiatowych, co wiąże się z obsługą mieszkańców całego
powiatu. Rola ta wymusza niejako współpracę jednostek samorządowych różnego
stopnia a celu koordynacji działań oraz komplementarności działań
podejmowanych przez lokalne władze.
Kierunki działań:


Budowa i modernizacja infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej nad
najmłodszymi mieszkańcami



Rozbudowa, modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oświatowoedukacyjnej



Doposażenie sprzętowe jednostek oświatowych



Współpraca lokalnych jednostek na rzecz stworzenia nowoczesnej oferty
edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy



Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży



Poprawa stanu infrastruktury zdrowotnej wraz z inicjowaniem działań na
rzecz wzrostu dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej



Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców



Wsparcie rozwoju infrastruktury opieki dla osób starszych



Informatyzacja instytucji publicznych oraz wdrażanie inteligentnych
systemów zarządzania

Cel operacyjny II.2.
Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności
obywatelskiej
Kierowanie głównej uwagi w procesie zarządzania i planowania
strategicznego na cele gospodarcze, nie oznacza iż sfera ta jest jedynym
panaceum na rozwiązywanie problemów danej jednostki samorządu
terytorialnego. Nawet najbogatsze obszary borykają się bowiem z problemami
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społecznymi takimi jak bierność obywatelska. Realizacja jednego z celów
operacyjnych zapisanych w strategii rozwoju miasta Garwolina odnoszącego się
do „…poprawy jakości życia” mieszkańców powinna się odbywać przy
współudziale samych zainteresowanych.
Wszelkie działania podjęte w kwestii osiągnięcia tak ukierunkowanego
celu będą zmierzały w stronę szeroko rozumianego rozwoju kapitału społecznego.
Jest to o tyle istotny czynnik rozwojowy podkreślany w szeregu dokumentach UE,
iż zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych żadna z nich nie będzie
prawidłowo funkcjonować bez zapewnienia adekwatnego poziomu jakości
kapitału ludzkiego i społecznego.
W trakcie przeprowadzonej procedury ankietyzacji oraz warsztatów
pojawiała się kwestia niedostatecznej współpracy oraz antagonizmów pomiędzy
głównymi aktorami życia społecznego w mieście. Taka sytuacja powoduje często
niepotrzebne wydłużenie procesu decyzyjnego, a w skrajnych sytuacjach inercję.
Nie wszystkim decyzjom towarzyszy klimat konsensusu, a poszczególni
uczestnicy dyskusji wykazują rozbieżne postawy w procesie wypracowywania
ostatecznej decyzji. Tym samym rośnie znaczenie wypracowania właściwych
narzędzi służących współpracy i zwiększenia zaufania względem siebie.
Proces powstawania Strategii pozwolił na zwrócenie uwagi, iż w części
warsztatowej prac aktywniejszą stroną były instytucje i urzędy, reprezentowane
poprzez swoich przedstawicieli. Natomiast pozostali mieszkańcy chętniej
wypowiadali się w formie ankiet aniżeli prac bezpośrednich. Wskazuje to na
potrzebę stworzenia szerszej płaszczyzny służącej porozumiewaniu się i
wypracowywaniu konsensusu, a także promowaniu działań na rzecz partnerstwa
i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym. Funkcję taką mogą pełnić
chociażby organizacje tzw. trzeciego sektora na bazie których możliwe jest
stworzenie odpowiedniego modelu partycypacyjnego obejmującego cały proces
twórczo-decyzyjny (od idei, przez informację, proces konsultacji, komunikat
zwrotny po realny wpływ). Wachlarz narzędzi partycypacyjnych jest bardzo
szeroki i składa się z szeregu odpowiednio dobranych do zadań metod (m.in.:
spotkania dyskusyjne, informacje na www, gazetki, wysyłka listów i broszur,
informacje w mediach, ogłoszenia, badanie opinii publiczne, warsztaty, dyskusje,
fora, itp.). W opinii uczestników warsztatów i mieszkańców, wdrożone narzędzia
partycypacji powinny być jak najpełniej wykorzystywane w przyszłym okresie
realizacji niniejszej Strategii.
Coraz powszechniejszymi współcześnie instrumentami wykorzystywanymi
na styku działań władz samorządowych oraz działań mieszkańców są takie
instrumenty
jak
partnerstwo
publiczno-prywatne
oraz
instrumenty
partycypacyjnego rozwoju miasta np. budżet obywatelski, czy inicjatywa lokalna.
Ostatnie ze wspomnianych narzędzi jest względnie nową formę realizacji zadań
publicznych przez administrację samorządową w współpracy z mieszkańcami.
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Polega ona nie tylko na zgłaszaniu przez mieszkańców pomysłów na realizację
przedsięwzięć ale także na deklaracji współuczestniczenia w jego realizacji w
oparciu o wkład własny zasobów ludzkich (praca społeczna), finansowych
(partycypowania w kosztach), rzeczowych (użyczenie sprzętu, narzędzi,
pomieszczeń).
Narzędzie
to
kształtuje
w
mieszkańcach
poczucie
odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, zwiększa tożsamość lokalną a tym
samym przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach powyższych
narzędzi powinno spełniać następujące warunki: służyć poprawie życia
mieszkańców, odnosić się szerzej do ogółu społeczeństwa (nie interesów wąskiej
grupy), być zgodne ze strategią rozwoju gminy. W ostatnich latach na szeroką
skalę rozwijają się tzw. budżety obywatelskie, w ramach którego mieszkańcy
mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także zgłaszać swoje własne
propozycje. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na
przestrzeni nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod
głosowanie. Podobną rolę może pełnić np. fundusz małych grantów. O granty
według określonych reguł, mogliby starać się mieszkańcy, aby rozwiązywać
problemy w ich najbliższym otoczeniu.
Proponowane narzędzia z jednej strony przyczyniają się do rozwoju w skali
mikro, z drugiej zaś powalają aktywizować mieszkańców oraz koncentrowania ich
zapału wokół jasno określonych idei, pomysłów.
Właściwie rozwijająca się jednostka samorządowa powinna tworzyć
warunki do wzajemnego funkcjonowania trzech obszarów działania ludzi i
instytucji, tj. administracja publiczna, sfera biznesu i tzw. trzeci sektor czyli
organizacje pozarządowe (NGO). Organizacje pozarządowe działają z definicji na
rzecz innych ludzi, dla wszystkich i dla siebie ich działalność opiera się w
większości na pracy ochotników – wolontariuszy, a jedynym zyskiem czy zapłatą
za pracę jest satysfakcja. Wspólnym założeniem wszystkich organizacji
pozarządowych jest podnoszenie jakości życia pojedynczego człowieka i
społeczeństwa jako ogółu. Mają one do spełnienia dwie bardzo ważne funkcje:
- stworzyć możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz człowieka
jako jednostki i społeczeństwa jako całości;
- prowadzona już działalność powinna sprawić, że ludzie odczują fakt, iż
stanowią, żyją i funkcjonują we wspólnocie (jako sąsiedzi, uczniowie, wspólnota
lokalna).
Bardzo ważny staje się aspekt samopomocy, którego idea polega na
wyzwalaniu i wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób,
grup oraz społeczności lokalnych. Zadaniem władzy samorządowej jest
wspieranie i wzmacnianie tego potencjału poprzez działania mające na celu
stworzenie komfortowych warunków formalnych i prawnych dla działalności
organizacji pozarządowych na terenie miasta. Dzięki temu stworzone zostaną
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dobre warunki do tworzenia partnerstwa na rzecz tworzenia nowej jakości
przestrzeni społecznej w Garwolinie. Z tego też względu należy wspierać
możliwość powstawania organizacji tego sektora i tworzyć najlepsze warunki ich
funkcjonowania. Władze lokalne powinny pełnić aktywną rolę we wsparciu na
płaszczyźnie
administracyjno-formalno-organizacyjnej
NGO.
Jednym
z
przykładów jest stworzenie inkubatora NGO. Z racji, iż wielu ludzi chcących
podjąć taką działalności napotyka bariery, istnienie tego typu instytucji może w
istotny sposób tworzyć warunki dla rozwoju organizacji pozarządowych.
Przygotowanie odpowiednich pomieszczeń (pomieszczenia) i udostępnienie ich dla
prowadzenia działań przez organizacje pozarządowe może być jednym z
zasadniczych środków do przezwyciężenia trudności. Pomieszczenia powinny być
wyposażone w odpowiednie zaplecze techniczne takie jak stanowisko
komputerowe, dostęp do internetu, dostęp do drukarki i skanera. Oczywiście
zasady korzystania i funkcjonowania inkubatora powinny być doprecyzowane
odpowiednimi zasadami postępowania i regulaminem. Rozwój sektora NGO
znacząco powinien wpłynąć na wzrost aktywnych postaw wśród mieszkańców, a
tym samym stanowiłby płaszczyznę współpracy władz, organizacji (stowarzyszeń)
działających na terenie miasta, środowisk związanych z lokalną
przedsiębiorczością, zaś przejawem działalności byłaby organizacja spotkań,
wymiana informacji, uzgadnianie wspólnych stanowisk i działań służących
rozwojowi lokalnemu na wszystkich płaszczyznach życia społecznego,
gospodarczego i kulturalnego powiatu. Służyłoby to również kultywowaniu i
rozwijaniu tożsamości i integracji społeczności lokalnej, umacnianiu świadomości
społecznej oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie poprzez
krzewienie lokalnego dziedzictwa, np. organizowanie lekcji poszerzających wiedzę
o „małej ojczyźnie”, akcje i cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjno-sportowych
wzmacniających poczucie tożsamości i przynależności do lokalnej społeczności.
Kierunki działań:


Wdrażanie i promocja
prywatnego (PPP)



Wdrożenie instrumentów partycypacyjnego rozwoju miasta



Wzmocnienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi



Wzrost tożsamości społeczności lokalnej i spójności społecznej poprzez
organizację cyklicznych imprez

działań
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Cel operacyjny II.3.
Zapewnienie spójności społecznej poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Powyższy cel operacyjny zakłada wdrażanie ważnej współcześnie inkluzji
społecznej, a więc przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz
włączanie do życia społecznego tych osób, które z różnych przyczyn (np. ubóstwa,
bezrobocia, uzależnień) pozostają poza głównym nurtem życia społecznego.
Zagrożeniem społecznym jest przede wszystkim ubóstwo, dotykające w dużym
stopniu rodziny z dziećmi (szczególnie rodziny wielodzietne i niepełne oraz z
osobami niepełnosprawnymi), a także osoby starsze, szczególnie te, które
prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Kluczowe jest jednak zwrócenie
uwagi również na inne wymiary wykluczenia – wykluczenie mieszkaniowe,
przestrzenne, edukacyjne, prawne, cyfrowe. Zadaniem władz publicznych jest
identyfikacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podjęcie aktywnych
działań pomocowych. Do kategorii, które w sposób szczególny powinny zostać
objęte wsparciem należą osoby starsze i chore, osoby bezrobotne i zagrożone
bezrobociem oraz niepełnosprawni.
Potencjalna lista działań oraz grup zawodowych i społecznych, które
powinny zostać objęte pomocą jest bardzo szeroka. Zalicza się do nich stworzenie
systemu reorientacji zawodowej oraz aktywizacji bezrobotnych poprzez
dostarczanie nowych kwalifikacji poprawiających szanse na rynku pracy. Paleta
potencjalnych działań obejmuje system dokształceń, szkoleń, organizację
doradztwa zawodowego, organizację kursów i szkoleń stymulujących aktywizację
zawodową mieszkańców. Oczywiście z uwagi na podział kompetencji pomiędzy
różne szczeble administracji samorządowej tego typu działania powinny być
prowadzone we współpracy z innymi jednostkami. Samorząd chcący prowadzić
aktywną politykę, nie powinien rezygnować z żadnej możliwości wpływu na
kształtowanie rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie takich miejscowości jak
Garwolin, który jest centrum społeczno-gospodarczego życia całego powiatu.
Zadania związane ze wzrostem spójności społecznej i ukierunkowane na
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mogą być realizowane na
kilku płaszczyznach, w tym zarówno przez aktywną działalność władz
samorządowych,
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
czy
też
wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu, jak też przy współudziale
wszystkich powyższych instytucji. Podmiotem o którym mowa wyżej,
świadczącym usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
osób niepełnosprawnych może być powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej,
który świadczyć by mógł usługi na rzecz osób w trudnej sytuacji zawodowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
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Obejmowałby szeroki wachlarz kompleksowych działań w zakresie: doradztwa,
pośrednictwa, zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych w tym
reorientacja zawodowa poszczególnych grup zawodowych, zdobycia doświadczenia
zawodowego, wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji
kosztów dojazdu i zakwaterowania w bezpośrednim powiązaniu z lokalnym
rynkiem pracy, w tym pod kątem inteligentnych specjalizacji województwa.
Odrębny pakiet powinien dotyczyć wspierania i aktywizacji mieszkańców
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, czy zdrowotnej. W tym
kontekście istotnym aspektem aktywności władz będzie intensywna realizacja
programów
profilaktycznych:
przeciwdziałania
uzależnieniom
m.in.
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Dysproporcje społeczne można
również niwelować poprzez współdziałanie z instytucjami rynku pracy, opieki
społecznej oraz szkoleniowymi w celu aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zalicza się do nich również stworzenie szerokiej oferty
w zakresie warsztatów terapii zajęciowej dla osób uzależnionych oraz
niepełnosprawnych. Dla tych ostatnich ważnym czynnikiem jest również
dostosowanie przestrzeni do ich możliwości i potrzeb, poprzez likwidację
istniejących barier architektonicznych zwłaszcza w obiektach publicznych, a
także ułatwienia z ich korzystania wewnątrz obiektów (np. toalety).
Konieczna jest także działalność na rzecz wspierania rodzin w
sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz rozwój systemu pieczy zastępczej, który
oferować musi dzieciom pozbawionym opieki rodziców profesjonalne wsparcie.
Rodziny wielodzietne czy ubogie potrzebują również wsparcia materialnego,
niekoniecznie jednak w formie pieniężnej. Funkcję tę można realizować np.
poprzez zabezpieczenie wyżywienia, w tym dla dzieci w szkole, zorganizowanie i
wysłanie dzieci na kolonie, doposażenie w niezbędne środki (opał, odzież), itp.
Grupą wymagającą większej uwagi są seniorzy, którzy poza wsparciem na
gruncie rehabilitacyjno-zdrowotnym, potrzebują również działań pozwalających
im w dalszym ciągu, po przejściu na emeryturę, zachować sprawność aktywnie
uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym miasta. Często bowiem zdarza się
że osoby te po zakończonym okresie aktywności zawodowej pozostają
pozostawione same sobie, czując się przy tym często samotnymi i podlegającymi
jednej z kategorii wykluczenia.
Przy istniejącym potencjale edukacyjnym możliwe jest stworzenie
odpowiedniej oferty aktywizacji edukacyjno-zawodowej chociażby w zakresie
kursów, szkoleń, Uniwersytetu III Wieku, co pozwoliłoby utrzymać ich w
aktywności. Postawa taka jest tym bardziej istotna, iż pozwala dłużej zachować w
sprawności osoby starsze, co tym samym minimalizuje zapotrzebowanie na usługi
zdrowotne, czy rehabilitacyjne.
W ramach wzmacniania narzędzi wsparcia aktywizacji zawodowej
mieszkańców miasto powinno wspierać również takie formy, jak: doradztwo,
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fundusze pożyczkowo-poręczeniowe, konsultacje, czy też organizacja szkoleń i
konferencji tematycznych.
Stworzenie warunków sprzyjających odpowiedniej jakości życia dla
wszystkich mieszkańców miasta, niesie także konieczność rozwoju kompletnego
systemu mieszkalnictwa (z jednej strony umożliwiających odpowiedni start do
drogi zawodowej i życiowej dla młodych małżeństw stanowiących o
perspektywach rozwoju miasta w przyszłości, z drugiej zaś mieszkań typowo
socjalnych dla uboższej części społeczeństwa). W tym celu możliwe jest m.in.
zaadaptowanie (poprzez odbudowę i modernizację) istniejącej tkanki budowlanej
(w tym zdekapitalizowanej) i przeznaczenie jej na potrzeby mieszkalnictwa
chronionego i socjalnego.
Kierunki działań:


Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Rozwój polityki senioralnej



Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie obiektów publicznych
do potrzeb osób niepełnosprawnych



Powiększenie zasobów oraz modernizacja lokali socjalnych (komunalnych)



Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez rozbudowę internetowej
sieci szerokopasmowej



Działania wspomagające rodziny wymagające pomocy

III CEL STRATEGICZNY
ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I
KULTUROWEGO
Zachowanie wysokich walorów zarówno środowiska przyrodniczego, jak i
kulturowego miasta Garwolin jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją
przed władzami i administracją samorządową. Wynika to nie tylko z konieczności
zapewnienia wysokich standardów życia dla mieszkańców, ale również z potrzeby
realizacji wysokich standardów środowiskowych. Współcześnie dbałość o ochronę
środowiskową przejawia się poprzez sukcesywne rozbudowywanie nowoczesnej
infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, przechodzenie na
proekologiczne źródła ogrzewania, wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej
100

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

itp.), co w efekcie pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Zarazem
podniesienie to komfort życia mieszkańców gminy.
Drugą zasadniczą płaszczyzną niniejszego celu strategicznego jest dbałość
o dziedzictwo historyczno-kulturowe, które zresztą w opinii samych mieszkańców
Garwolina jest jednym z istotniejszych atutów Garwolina.
Cel strategiczny związany ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami
naturalnymi oraz kulturowymi będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe:
Cel operacyjny III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
Cel operacyjny III.2. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego
Cel operacyjny III.3. Zwiększenie potencjału kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej

Cel operacyjny III.1.
Bezpieczeństwo ekologiczne
Obszar działań związanych z ekologią jest obecnie silnie promowany, nie
tylko w zakresie wykreowania swoistej mody, ale ma również przełożenie na
szereg dokumentów strategicznych, począwszy od dokumentów unijnych (a w
ślad za tym przełożenie na wymogi formalne związane z pozyskiwaniem środków
unijnych), poprzez krajowe, regionalne, a na dokumentach lokalnych
skończywszy.
Ma to swoje uzasadnienie na płaszczyźnie zadań, za które odpowiada
gmina jako jednostka samorządowa (tu miasto Garwolin), a które w ramach
realizacji zadań własnych związane są z zapewnianiem mieszkańcom dostępu do
podstawowych mediów oraz infrastruktury technicznej. Jest to istotna potrzeba w
rozwoju każdej z gmin, związana z sukcesywnym rozwojem oraz modernizacją
infrastruktury technicznej, obejmującej wodociągi i kanalizację (gospodarka
wodno-ściekowa), sieć energetyczną, ciepłowniczą, gazową, infrastrukturę
teleinformatyczną oraz inne urządzenia sieciowe, a także elementy techniki
budowlanej. Od jej jakości i łatwej dostępności zależy nie tylko poziom życia
mieszkańców, ale także chęć inwestowania przez zewnętrzne podmioty
gospodarcze. Infrastruktura techniczna ma pośredni wpływ na sferę społeczną,
kulturalną, gospodarczą, a szczególnie ekologiczną i jest z nią bardzo silnie
powiązana poprzez odpowiedni poziom zainwestowania i doposażenia w
podstawowe media i urządzenia. Podjęcie działań w tym zakresie przyczyni się do
także do podniesienia konkurencyjności miasta na obszarze województwa
mazowieckiego. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż jednym z
najważniejszych zadań władz lokalnych w obszarze infrastruktury technicznej
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jest pełne dozbrojenie w infrastrukturę
inwestycyjnych GSAG.

istniejących i nowych terenów

Stopień doposażenia mieszkańców i instytucji działających na terenie
miasta w instalacje wodno-ściekowe pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Jest
to również na większości odcinków sieć nowa. Tym niemniej są pewne sfery
wymagające systematycznych działań mających na celu wymianę starej instalacji
wodno-sanitarnej, podnoszenia jakości wody itp.
W związku z rozwojem przestrzennym miasta i powstawaniem nowych
osiedli na obrzeżach ważne jest sukcesywne podłączanie nowopowstałych
budynków do sieci kanalizacyjnej. Alternatywą dla budynków odległych, których
podłączenie do sieci jest zbyt kosztowne, mogą być przydomowe oczyszczalni
ścieków.
Do najważniejszych urządzeń sieciowych zalicza się również sieć gazową.
Gaz, traktowany jako źródło grzewcze, jest jednym z najbardziej "czystych"
surowców, które zużywa sie w gospodarce ciepłowniczej. Stąd sukcesywny wzrost
znaczenia tego surowca i rozwój sieci gazowej ma istotny wpływ na jakość
środowiska i powietrza atmosferycznego, którego jakość stanowi problem
większości polskich miast potwierdzony raportami instytucji unijnych. Rozwój
sieci gazowej wpisuje się również w bardzo ważny priorytet, nie tylko w
działaniach samorządów lokalnych, ale również władz krajowych oraz organów
decyzyjnych Unii Europejskiej, jakim są działania na rzecz ograniczenia tzw.
„niskiej emisji” i poprawa efektywności energetycznej budynków. Rozwój
społeczno-gospodarczy i podnoszenie jakości życia mieszkańców niesie ze sobą
ciągły wzrost zapotrzebowania na energię i co za tym idzie zwiększa zagrożenia
dla środowiska naturalnego. Równocześnie stale i systematycznie rosną koszty
wytwarzania energii a jednocześnie rosną wymagania dotyczące ochrony
środowiska. Aspekty te oraz znaczna ilość indywidualnych systemów grzewczych
(często zasilanych węglem) powoduje zjawisko „niskiej emisji” zwłaszcza na
obszarze miasta Garwolin. W związku z tym koniecznym jest podjęcie działań w
zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną zarówno
w sektorze prywatnym jak i publicznym. Dokonać się to może poprzez szereg
działań takich jak: wymiana niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na
nowoczesne urządzenia grzewcze, szersze zastosowanie odnawialnych źródeł
energii poprzez montaż instalacji solarnych i/lub pomp ciepła oraz szeroko
rozumianej termomodernizacji, tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu/stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
(zewnętrznej).
Poprawa stanu oraz efektywności energetycznej powinna również odbywać
się w kwestii przechodzenia na nowoczesne, energooszczędne i wydajne źródła
oświetleniowe, np. przechodzenie na oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne oraz
inteligentnych systemów dystrybucji np. kogeneracja. Kwestia poprawy
102

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

efektywności energetycznej dotyczy zarówno systemu oświetlenia ulicznego, jak i
obiektów użyteczności publicznej, a także budynków indywidualnych
(prywatnych).
Z powyższymi zadaniami wiąże się kwestia promowania technologii
proekologicznych w kierunku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Szczególnie pożądane są tu źródła OZE typu kolektory słoneczne, fotowoltaika,
pompy ciepła. Wyklucza się natomiast rozwój energetyki wiatrowej w obszarze
miasta.
Ważnym jest także prowadzenie działań informacyjnych uświadamiających
mieszkańcom miasta zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia
nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach poprzez: wskazanie
kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele
grzewcze, wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji
wysokosprawnych urządzeń, rozważenie mechanizmu zachęt finansowych dla
przyspieszenia procesu modernizacyjnego (pod względem energetycznym) w
budynkach. Istotne w tym zakresie jest także sukcesywne dążenie do poprawy
estetyki budynków komunalnych należących do miasta.
Garwolin z uwagi na specyfikę swojego położenia w niecce, jest miastem
narażonym na lokalne podtopienia. Z tego względu bardzo ważną rolę pełnią
wszelkie działania podejmowane na rzecz poprawy tego stanu. Działania są
prowadzone dwutorowo. Jednym z kierunków jest budowa zbiornika retencyjnego
we wschodniej części miasta nad rzeką Wilgą, wraz z zagospodarowaniem
przyległych do niego terenów. Na działania związane z budową obiektu wydane
zostały pozytywne decyzje środowiskowe i zbiornik ten jest już w trakcie
realizacji, chociaż prace będą jeszcze trwały przez kilka lat. Ważnym
podkreślenia jest fakt, że zbiornik ten będzie pełnił nie tylko funkcje związane z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, ale także stwarza duży potencjał do
rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Tym samym zwiększa się potencjał
turystyczny i tworzy nową przestrzeń do zagospodarowania i oferty
wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnej. Możliwe do podjęcia działania to budowa
przystani kajakowej, siłowni zewnętrznej, nowe nasadzenia drzew, mała
architektura, ścieżki rowerowe wokół zbiornika, włączone w szerszy system
szlaków turystycznych. Biorąc pod uwagę niezbyt duży potencjał przyrodniczy
miasta, zbiornik ten znacząco podnosi atrakcyjność Garwolina.
Tym niemniej sam zbiornik nie rozwiąże do końca potrzeb w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej. Rozważyć należy dalsze działania, w tym budowę
mniejszego zbiornika retencyjnego w mieście zabezpieczającego mieszkańców oś.
Rataja, budowę kolektora deszczowego, odbudowę i konserwację rowów,
modernizację i rozbudowę przepustów, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia
przepustowości odbioru wody, zwłaszcza w trakcie gwałtownych, długotrwałych
odpadów, czy roztopów zimowo-wiosennych. Do zadań na rzecz ochrony
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środowiska naturalnego zaliczyć należy również działania
utrzymania (bądź poprawy ) czystości zbiorników wodnych

w

kierunku

We współczesnym świecie czymś oczywistym wydaje się dostęp do
infrastruktury teleinformatycznej. Choć nie musi to stanowić absolutnie
niezbędnego elementu zagospodarowania infrastrukturalnego, to trudno sobie w
dobie współczesności wyobrazić brak odpowiedniego dostępu do internetu i sieci
teleinformatycznej. O ile za rozbudowę sieci komórkowych odpowiedzialność
wzięły na siebie telekomy i raczej nie ma problemów z jej dostępnością, to
wyzwaniem dla Gminy może być rozwój szerokopasmowej sieci internetowej,
która staje się coraz częściej czynnikiem warunkującym atrakcyjność miejsca.
Kierunki działań:


Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległych
terenów



Rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i odprowadzającej wody
opadowe



Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej



Poprawa dostępności do sieci gazociągowej



Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej



Kompleksowa
termomodernizacja
oraz
poprawa
efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych



Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej systemu
oświetlenia ulicznego w kierunku efektywnych, energooszczędnych źródeł



Promowanie technologii proekologicznych w kierunku wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych

Cel operacyjny III.2.
Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego
Samorządy chcące dążyć do zrównoważonego rozwoju kładą nacisk nie
tylko na kwestie związane z gospodarką czy rozwojem infrastruktury, ale również
na równomierny rozwój pozostałych sfer działalności. Jednym z obszarów
zainteresowania władz pozostaje szeroko rozumiana działalność kulturalna i
ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego.
Nawiązując do wizji zdefiniowanej w niniejszej strategii, w której mowa
jest o dziedzictwie kulturowym, należy podkreślić funkcję i rolę bazy kulturowej
w Garwolinie. Zadania podejmowane w kierunku wzmocnienia tej sfery usług
publicznych powinny zmierzać w stronę rozbudowy, remontów, renowacji i prac
termomodernizacyjnych placówek sfery kulturalno-rozrywkowej, doposażenia w
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niezbędne elementy infrastruktury i nowoczesne narzędzia (szerokopasmowy
internet, dedykowany portal wraz z dostępem mieszkańców do różnych
materiałów), czy kreowanie szerokiej oferty imprez kulturowych skierowanych
zarówno do mieszkańców jak i osób przyjezdnych (turystów). Uwaga powinna być
także skierowana na dbałość i zabezpieczenie obiektów historycznych
o znaczących walorach kulturowych, poprzez remonty i renowacje obiektów
sakralnych i zabytkowych, jak i rewitalizacja cennych obiektów i włączenie ich w
bieżącą aktywność środowisk twórczych, które tym samym mogą przyczynić się
do aktywizacji kulturalno-twórczej mieszkańców
Miasto Garwolin w zakresie swoich możliwości prowadzi sukcesywnie
działania na rzecz wypracowania skutecznego modelu zagospodarowania i
odrestaurowania obiektów zabytkowych celem przywrócenia ich świetności i
wykorzystania na cele związane z turystyką i promocją. Na bazie istniejącego
potencjału w postaci obiektów sakralnych, zespołów dworsko-parkowych (w tym
obiekty dworskie, spichlerz), zespoły koszarów wraz z przyległymi obiektami
(stajnie, magazyny), drewnianymi domami możliwym jest wykreowanie nowych
atrakcji a tym samym wzbogacenie oferty turystyki kulturowej.
Ważnym elementem przestrzeni kulturowej miasta, w oparciu o który
można wzmacniać funkcję turystyczną jest promocja Garwolina poprzez szersze
włączenie w istniejącą sieć szlaków turystycznych i tras historycznych we
współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządowymi. Powiat garwoliński,
którego sercem jest miasto Garwolin intensywnie działa na rzecz rozwoju tzw.
"garwoszlaków", które stanowią dobry fundament do dalszych zadań z zakresu
rozwoju funkcji kulturowo-turystycznej. Przy względnie ograniczonym potencjale
środowiskowym miasta, ten kierunek wydaje się atrakcyjną alternatywą
wzmacniającą potencjał turystyczny.
Działania podejmowane w ramach wykorzystania zasobów kulturowych i
historycznych na rzecz podniesienia atrakcyjności Garwolina mogą też stanowić
ważny element poprawy jakości życia mieszkańców. Wzmacniają bowiem
poczucie tożsamości lokalnej i zwiększają poczucie odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie. W połączeniu z wysokim poziomem rozwoju usług
społecznych, rozwojem infrastruktury technicznej oraz wysokim poziomie
poszanowania środowiska przyrodniczego tworzy warunki dla tzw. „dobrego
życia” zgodnie z ideą rozwoju slow cities1.
Oprócz działań związanych z poprawą bazą materialnej równolegle
powinny toczyć się prace dotyczące wzbogacenia oferty przedsięwzięć
kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, takich jak imprezy i festyny o randze
ponadregionalnej oraz lokalnej promującej miejscowe produkty oraz kulturę i
dziedzictwo
historyczno-kulturowe.
Poprzez
wykorzystanie
istniejącego
potencjału instytucjonalno-społecznego możliwe jest stworzenie przestrzeni dla
1

http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow
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działań kulturalnych dla lokalnych animatorów, pasjonatów, udostępnienie
przestrzeni lokalowej co będzie sprzyjało aktywizacji mieszkańców. Wśród
działań instytucjonalnych władze samorządowe powinny wspierać ideę
utworzenia „skrzydła kultury”, będącego centrum szkolenia animatorów kultury
w regionie.
Miasto poprzez swoje wyspecjalizowane placówki (CSiK, MPBP) prowadzi
aktywną działalność kulturalną, o czym świadczy liczba przedsięwzięć. Ważne
jest, aby w działaniach związanych z rozszerzeniem oferty, dbać również o
zachowanie tego co udało się już wypracować, kładąc przy tym większy nacisk na
aktywne uczestnictwo w festiwalu kultury i tradycji, podtrzymanie cyklicznej
imprezy dni muzyki chóralnej, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży,
konkurs recytatorski, Dni Garwolina, czy Święto I Pułku Strzelców Konnych. W
tym celu ważna jest wsparcie środowisk twórczych i animatorów kultury. Dotyczy
to przede wszystkim strony formalno-organizacyjnej, wsparcia materialnego
(niekoniecznie finansowe), lokalowego itp.
Poprzez realizację celu operacyjnego władze mogą ugruntować tą sferę
działalności w mieście, która jest mocno dostrzegana także przez samych
mieszkańców. O istotności tej sfery życia świadczy fakt, iż mieszkańcy
zdecydowali się wpisać właśnie tę sferę w wizję miasta, którą można zdefiniować
jako nadrzędny cel Strategii. Tym samym zapewnione zostaną mieszkańcom
Garwolina usługi kulturalne wysokiej jakości, zaś z drugiej strony może stanowić
to podłoże do stworzenia ciekawej oferty turystyki kulturowej, dzięki czemu
miasto poprawi konkurencyjność względem innych jednostek oraz własną
atrakcyjność dla osób z zewnątrz.
Kierunki działań:


Poszerzenie oferty oraz aktywne promowanie przedsięwzięć kulturalnych i
lokalnej tradycji historyczno-kulturowej



Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejącej infrastruktury
kulturalnej



Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez remonty,
renowację obiektów historycznych



Promocja i wsparcie środowisk twórczych



Rozwój nowych obiektów
atrakcyjności kulturalnej



Promocja Garwolina poprzez szersze włączenie w
turystycznych i tras historycznych we współpracy
jednostkami samorządowymi

ukierunkowanych
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Cel operacyjny III.3.
Zwiększenie potencjału kulturotwórczego MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna jest placówką silnie zaznaczającą
się w przestrzeni kulturowo-edukacyjnej miasta Garwolina. Prowadzone są
aktywne działania mające na celu zachęcanie mieszkańców do aktywności
czytelniczej i włączanie się w przedsięwzięcia organizowane przez bibliotekę.
Aktywność biblioteki potwierdza ciągła współpraca z szeregiem instytucji,
stowarzyszeń, CSiK, czy innymi placówkami bibliotecznymi. Ponadto pracownicy
dbają o rozwój infrastrukturalny placówki. Zasób materialny biblioteki uległ
znacznej poprawie. MPBP posiada Mediatekę z bezpłatnym dostępem do
internetu, która również służy jako sala konferencyjna. Na wyposażeniu jest inny
sprzęt w postaci rzutnika multimedialnego, aparatu, kamery, sprzętu
nagłaśniającego, kserokopiarki, faksu, drukarek, skanera, kina domowego,
tabletów. Prowadzone są jednak dalsze starania w kierunku rozwoju placówki.
Odbywa się on na dwóch płaszczyznach, które najkrócej można zdefiniować jako
infrastrukturalną (działania "twarde"), której cele w dużej mierze zostały już
zrealizowane oraz związaną z aktywizacją społeczeństwa (działania "miękkie"),
która obecnie staje się kwestią priorytetową w działalności biblioteki.
Zadania do realizacji w pierwszym z obszarów dotyczą poprawy warunków
lokalowych biblioteki w celu rozszerzenia oferty i stworzenia miejsca
nowoczesnego i komfortowego dla mieszkańców. Działania związane są z
rozbudową, remontami i wyposażeniem MPBP w kierunku unowocześnienia baza
informatycznej, rozwinięcia modułu programu bibliotecznego Aleph, strony
internetowej. Ma to na celu kompleksową komputeryzację obsługi czytelników, co
zwiększy dostępność biblioteki, a ponadto stworzy bazę informacji o zasobach
bibliotecznych i umożliwi zamawianie pozycji przez internet. Spectrum
możliwych do realizacji przedsięwzięć zostało rozszerzone poprzez utworzenie
"mediateki", która stanowi formułę uatrakcyjniającą dostęp do wiedzy, cyfryzacji
zasobów, informowania o bieżących atrakcjach, a także promowania czytelnictwa
oraz tworzenia kreatywnej atmosfery dla młodzieży i studentów, choć
adresowana jest dla wszystkich chętnych. Dzięki nim możliwe jest korzystanie
(wypożyczanie, użytkowanie w na miejscu) z multimediów, książek, czy muzyki.
Mediateka jest także interaktywnym multicentrum, które wspiera naukę dzięki
zróżnicowanemu dostępowi do wiedzy(komputery, lektorzy) oraz pomaga
opanować język. Kreatywne zarządzanie przestrzenią, wysoka funkcjonalność,
oraz multimedialność, to zalety, które zainteresują każdego.
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Aby w pełni móc korzystać z nowych narzędzi bibliotecznych, niezbędne są
nowoczesne formy dostępu również do starszych zasobów. Stąd zachodzi
konieczność digitalizacji zasobów, w tym szczególnie zbiorów regionalnych
związanych z historią i osobach związanych z ziemią garwolińską.
Z uwagi, iż MPBP aktywnie działa w sferze kulturalno-edukacyjnej
pojawiają się także kolejne propozycje inicjatyw do wdrożenia na tej płaszczyźnie,
z których część jest już na etapie realizacji. Dotyczy to szeregu działań, w tym:
 głównego zadania biblioteki, jakim jest popularyzacja oraz zwiększenie
rozwoju czytelnictwa - zadanie realizowane przez zakup, gromadzenie,
opracowanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów w postaci tradycyjnej
jak i elektronicznej;
 zwiększenie i popularyzacja czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych
ruchowo oraz osób niedowidzących, niewidomych - zadanie realizowane przez
rozszerzenie oferty zbiorów specjalnych w postaci audiobooków, czy urządzeń
odtwarzających książki mówione,
 edukacji dzieci poprzez stworzenie klubu dziecka i rodzica, przygotowanie do
samodzielności, zacieśnienie więzi między dzieckiem a rodzicami, obcowanie z
rówieśnikami, potrzeba nauki przez zabawę - doposażenie lokalowe wraz z
wyposażeniem, zabawki, flipchart, materiały, plansze edukacyjne, mapy,
odtwarzacz CD i DVD
 wzrost aktywności wśród młodzieży poprzez stworzenie grupy młodzieżowej
aktywnie rozwijającej swoje zainteresowania - rozwijanie pasji,
zainteresowań i umiejętności, udział w inicjatywach kulturalnych
realizowanych przez bibliotekę
 aktywizacja seniorów poprzez utworzenie klubu seniora - rozwijanie
zainteresowań, umiejętności, samokształcenie, potrzeba włączenia się w
działania lokalne, spotkania się z innymi ludźmi.
Kierunki działań:


Popularyzacja oraz promowanie rozwoju czytelnictwa wśród wszystkich
grup społecznych



Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa lokalnej
społeczności w sferze kultury dzięki szybkiej i szerokiej informacji



Poprawa dostępności księgozbioru oraz jakości obsługi czytelników poprzez
kompleksową komputeryzację obsługi czytelników
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IV. CEL STRATEGICZNY
KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Tworzenie odpowiednich warunków gospodarowania wraz ze wzrostem
przedsiębiorczości lokalnej społeczności są jednymi z najważniejszych kierunków
rozwoju miasta. Dokładna analiza uwarunkowań, przeprowadzona w diagnozie
stanu, a przede wszystkim w oparciu o proces konsultacji społecznych
przeprowadzony w oparciu o warsztaty strategiczne i ankietyzację wyraźnie
wskazały, że mieszkańcy miasta traktują kwestię gospodarki jako jeden z
priorytetów. Mają przy tym świadomość pewnych ograniczeń, ale i posiadania
znacznego potencjału w zakresie rozwoju przedsiębiorczości związany przede
wszystkim z przebiegającą przez miasto drogą ekspresową S17 łączącą docelowo
Warszawę z Lublinem oraz działalnością Garwolińskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej.
Poprawę funkcjonowania sfery gospodarczej i efektywność działającej w tej
przestrzeni lokalnej przedsiębiorczości powinny zapewnić aktywne działania
podejmowane przez władze gminne, poprzez które zadbają one o stworzenie
odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, w tym dla inwestorów zewnętrznych,
którzy dostrzegą szanse na rozwój właśnie w mieście Garwolin, a tym samym
przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto
formowanie przestrzeni gospodarczej miasta będzie odbywało się poprzez
zastosowanie różnorakich narzędzi, od „miękkich”, jak np.: kreowanie lokalnych
zasobów wytwórczych poprzez stwarzanie korzystnych (preferencyjnych)
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, rozwijanie powiązań integrujących
pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych, umacnianie istniejących
przejawów życia gospodarczego w Garwolinie, po „twarde”, jak np.: przygotowanie
terenów inwestycyjnych, czy zarządzanie infrastrukturą w celu ułatwienia
nawiązywania stosunków gospodarczych.
W związku z nowym terytorialnym paradygmatem w rozwoju lokalnym i
regionalnym, należy w ramach realizacji niniejszego celu zwrócić również uwagę
na pełne zaangażowanie przedstawicieli różnych branż oraz realizację
przedsięwzięć w partnerstwie na różnym szczeblu. Jest to jedna z form
aktywizacji lokalnej społeczności w oparciu o wewnętrzny potencjał miasta.
Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez dwa cele operacyjne:
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Cel operacyjny IV.1. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej
Cel operacyjny IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Cel operacyjny IV.1.
Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej

Istotnym stymulatorem wzrostu gospodarczego większości jednostek są
inwestorzy zewnętrzni. To często dzięki nim podnosi się innowacyjność i
konkurencyjność obszaru, następuje wzmacnianie kapitału ludzkiego, a także jest
impulsem do prężniejszego rozwoju lokalnych firm. Stworzenie odpowiednich
warunków gospodarowania poprzez przygotowanie odpowiednich terenów dla
inwestorów, atrakcyjnej oferty, wraz z aktywizacją lokalnej społeczności są
jednymi z priorytetowych kierunków działań samorządu garwolińskiego.
Potencjał rozwojowy miasta definiowany poprzez sektor gospodarczy związany
jest przede wszystkim z położeniem i korzystnym układem transportowokomunikacyjnym (położenie wzdłuż ważnego ciągu drogowego S17, biskość trakcji
kolejowej), jak i wolnymi gruntami pod inwestycje, zlokalizowanymi m.in. w
strefie aktywności gospodarczej, tj. GSAG. Ponadto miasto dysponuje dużymi
zasobami dobrej jakości wody, co może mieć istotne znaczenie dla lokalizacji tu
firm produkcyjnych, gdzie woda jest jednym z głównych surowców zużywanych w
procesie produkcyjnym. Posiadane przez Garwolin atuty pozwalają
wykorzystanie ich w kierunku przyciągania podmiotów i inwestorów
zewnętrznych.
W parze z posiadaniem wolnych zasobów gruntowych powinno iść ich
doposażenie (uzbrojenie) w możliwie pełną infrastrukturę techniczną. Konieczne
jest również posiadanie aktualnych i ważnych planów zagospodarowania
przestrzennego dla tych terenów. Stwarza to bowiem poczucie bezpieczeństwa i
stabilności dla inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować tu swoje środki.
Obok aktywności związanej z rozwojem przestrzennym i infrastrukturalnym,
ważne jest przygotowanie elementów „około biznesowych” (system zachęt, ulg)
czy stworzenie ułatwień organizacyjno-administracyjnych. Powinno także zwrócić
uwagę na, często pomijany, odpowiedni wymiar socjokulturowy (atmosfera,
partnerstwo, bezpieczeństwo, dziedzictwo historyczne itp.). Miasto i znajdujące
się w nim zasoby oraz czynniki wytwórcze mogą ze swej strony stymulować
innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, a jednocześnie podnosić
konkurencyjność lokalnej gospodarki, tworząc otoczenie bardziej atrakcyjne dla
inwestorów. Końcowym elementem kompleksowego podejścia jest przygotowanie
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a następnie profesjonalna promocja oferty inwestycyjnej, czy to w kraju jak i
zagranicą. Powinien być stworzony plan marketingowy i starannie dobrana forma
komunikatu oparta o chwytliwe hasła i pozytywne konteksty, uwzględniająca
wszelkie dostępne formy promocji i reklamy. Działania na rzecz promocji
gospodarczej i aktualizacji oferty inwestycyjnej miasta powinny odbywać się we
współpracy i partnerstwie z instytucjami mającymi do dyspozycji odpowiednie
narzędzia i możliwości, np. PAIiIZ, w ramach promowania oferty za granicą, czy
uczestniczenia w targach krajowych i międzynarodowych.
Stworzeniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego sprzyjać będzie budowa
marki „Garwolin”. Rozpoznawalność jest jednym z kluczowych czynników
sukcesu i instrumentów kreowania wizerunku jednostki terytorialnej, stąd
należy zainicjować działania na rzecz wprowadzenia kompleksowego systemu
identyfikacji wizualnej miasta. Identyfikacja wizualna powinna odpowiadać
specyfice Garwolina, zachowywać jednolitość i zgodność z całym systemem
komunikacji społecznej, charakteryzować się oryginalnością, być łatwo
dostrzegalną oraz łatwą. Na całokształt systemu identyfikacji składać powinien
się nie tylko element graficzny (paleta barw, logotyp, typografia), ale również
hasło, które jednoznacznie kojarzyć się będzie z Garwolinem. Zapewni to gminie
nie tylko rozpoznawalność marki na płaszczyźnie gospodarczej (wśród
inwestorów, przedsiębiorców), ale także w gronie potencjalnych turystów.
Współczesna konkurencja tocząca się na każdej płaszczyźnie życia
społeczno-gospodarczego,
znajduje
również
swoje
odzwierciedlenie
w
konkurowaniu pomiędzy samorządami lokalnymi, w tym starania na rzecz
pozyskania inwestora strategicznego. Biorąc pod uwagę ambicje mieszkańców
oraz władz, jak i uwzględniając spójność priorytetów i celów rozwojowych w
niniejszej Strategii, szczególnie pożądane jest pozyskanie inwestora wpisującego
się w inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego (inteligentne
systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia,
bezpieczna żywność). Tak zdefiniowane specjalizacje służą również rozwojowi
szeroko rozumianych nowoczesnych technologii: sektor ICT, ekologia i ochrona
środowiska, rozwój sektora OZE (fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła),
wyspecjalizowane procesy logistyczne, nowoczesne technologie medyczne,
technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R, rozwój rynku usług
sektora kreatywnego. W tym celu istotnym jest podjęcie działań oraz lobbowania
na rzecz wpierania rozwoju sieci teleinformatycznych, w tym infrastruktury
światłowodowej, która może odbywać się równolegle np. przy okazji remontów i
inwestycji w inne elementy infrastruktury podziemnej. Obejmują one również
elementy pasywne potrzebne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci
internetowej, jak np. kanalizacja techniczna, światłowody, studnie, czy węzły
telekomunikacyjne. Powyższe działania obejmują m.in. strefę aktywności
gospodarczej GSAG, co mogłoby zachęcić inwestorów do podejmowania
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działalności właśnie w tej strefie. Jednakże z uwagi iż działania związane z
rozwojem sieci teleinformatycznych znajdują się poza obrębem zadań własnych
miasta Garwolin, zaś teren GSAG znajduje się w administracji innych jednostek
samorządowych niezbędne jest w tym przypadku szersze porozumienie pomiędzy
miastem a operatorami telekomunikacyjnymi, gminą Garwolin, starostwem
powiatowym w Garwolinie oraz przedsiębiorcami i wypracowanie wspólnej
strategii działań.
Kierunki działań:


Rozwój infrastruktury terenów aktywności gospodarczej



Intensyfikacja promocji gospodarczej miasta



Działania na rzecz pozyskania kluczowego inwestora, w tym z zakresu
branż inteligentnych specjalizacji



Kreowanie warunków sprzyjających lokalizacji strategicznych inwestycji i
tworzeniu nowym miejsc pracy



Opracowanie i wdrożenie strategii
rozpoznawalności Garwolina



Działania na rzecz promocji gospodarczej i aktualizacji oferty inwestycyjnej
miasta



Poprawa innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez
działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii



Wsparcie działań na rzecz rozwoju sieci teleinformatycznych

na

rzecz

budowania

marki

i

Cel operacyjny IV.2.
Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości jest podstawą i zarazem
największą szansą stabilnego rozwoju miasta i jej mieszkańców na płaszczyźnie
ekonomiczno-dochodowej. Działania, które miasto może podjąć w ramach
realizacji tego celu polegają przede wszystkim na przygotowaniu odpowiedniej
bazy do prowadzenia działalności gospodarczej. Związane jest to ze wsparciem
przedsiębiorczości oraz lokalnego biznesu poprzez tworzenie warunków
instytucjonalnego i organizacyjnego zaplecza dla prowadzenia działalności
gospodarczej, zwłaszcza podejmowanej przez młodych mieszkańców. Warto
zaznaczyć, że władze samorządowe aktywnej działają w tej sferze bowiem została
już przyjęta uchwałę o pomocy "de minimis” dotycząca preferencji, ulg, zwolnień z
podatków. Możliwe do podjęcia działania są jednak szersze.
Lokalne władze samorządowe powinny czynić aktywne starania na rzecz
wspierania i inicjowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu, które znacząco
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ułatwiają podejmowanie własnej działalności i rozwój nowych firm oraz udzielają
szerokiego wsparcia na płaszczyźnie organizacyjnej, administracyjno-formalnej,
technicznej, doradczo-informacyjnej, preferencyjno-finansowej.
Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bardzo bogaty i
zróżnicowany, wśród których można wyróżnić: ośrodki przedsiębiorczości
(promocja i inkubacja przedsiębiorczości, dostarczanie usług wsparcia do małych
firm), ośrodki innowacji (inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer
technologii
i
dostarczanie
usług
proinnowacyjnych,
aktywizacja
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem), instytucje
finansowe (ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych
oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych
dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych), parki
technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii.
Z uwagi na działającą GSAG warto pomyśleć zatem nad powołaniem
inkubatora przedsiębiorczości w partnerstwie z ościennymi jednostkami
samorządowymi, w tym powiatem garwolińskim. Inkubator powinien
intensywnie wspomagać nowo powstające inicjatywy, w tym głównie startup-y,
które w nowoczesnej gospodarce są najdynamiczniej rozwijającymi się
przedsięwzięciami i doskonale wpisują się w hasła związane z innowacyjną i
konkurencyjną gospodarką. Jednocześnie byłoby to miejscem, gdzie
przedsiębiorcy mogliby skorzystać z biura coworkingowego, doradztwa,
mentoringu, spotkań tematycznych i networkingowych czy warsztatów.
Tym samym stanowiłoby to fundament spójności pomiędzy działaniami na
terenie miasta z celami zapisanymi w Regionalnej Strategii Innowacji woj.
mazowieckiego wraz z inteligentnymi specjalizacjami. Startup-y działające
przede wszystkim w obszarach nowoczesnej gospodarki i wykorzystujące
nowoczesne technologie wpisywałyby się tym samym w każdą z inteligentnych
specjalizacji (np. inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla
biznesu, w tym rozwój sektor B+R, rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia,
technologie informacyjno-komunikacyjne, systemy GIS itp.), bowiem wszystkie
one mają swoje oparcie w nowoczesnym szeroko rozumianych sektorze IT. Taki
kierunek rozwoju jest też zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, którzy bardzo
silnie podkreślali w trakcie prac warsztatowych potrzebę rozwoju nowych branż.
Cele, które zostały opracowane w niniejszej Strategii pozwalają jednak na szersze
ujęcie tej kwestii i stworzenie całego spójnego, kompleksowego i
komplementarnego systemu (naczynia powiązane). Opierać się on powinien o
działania na rzecz stworzenia nowoczesnej atrakcyjnej oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy, powstania filii szkoły wyższej w
kierunku inżynieryjno-technicznym wraz z laboratoriami badawczymi, co w
powiązaniu z działającymi już przedsiębiorstwami oraz powołaniem nowych
narzędzi wsparcia (np. inkubator), daje szanse na stworzenie sprawnie
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działających powiązań w sferze B+R owocujących stworzeniem nowych inicjatyw
start-upowych.
W powiązaniu ze stworzonym systemem preferencji w oparciu o uchwałę de
minimis,
instrumentami
preferencyjno-kapitałowymi
(ulgi,
zwolnienia
podatkowe, itp.), dałoby silne podwaliny trwałego rozwoju gospodarczego i
aktywizacji gospodarczej mieszkańców (w tym pobudzenie ich przedsiębiorczości i
kreatywności).
Równolegle z powyższym działaniami powinny toczyć się prace nad
wzmacnianiem narzędzi aktywizacji zawodowej mieszkańców. Są to przede
wszystkim działania o charakterze „miękkim”, jak również promocyjnym. Z
proponowanych działań należy wskazać na podjęcie działań w kierunku
stworzenia miejskich targów pracy i przedsiębiorczości, gdzie można by
zaznajomić się nie tylko z ofertą i potrzebami lokalnego rynku pracy, ale także
zaczerpnąć fachowej pomocy doradczej z zakresu rozwoju własnej działalności i
możliwej do uzyskania pomocy na etapie organizacyjno-administracyjnoformalnym.
Jednym z rozwiązań sprzyjających aktywizacji mieszkańców mocno
promowanych, jest rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Zadaniem
samorządu powinno być w tym zakresie tworzenie odpowiednich warunków
(programu) umożliwiających zakładanie tego typu przedsiębiorstw na terenie
Garwolina. Do najpopularniejszych i najchętniej powoływanych form podmiotów
prawnych sektora ekonomii społecznej zalicza się: fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie, w tym spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
Zakłady Aktywności Zawodowej, czy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Atutem rozwiązań z zakresu PES jest nie tylko czynnik ekonomiczny
(zarobkowy), ale także, a może przede wszystkim, czynnik społeczny związany z
aktywizacją ludności. Tego typu przedsiębiorstwa mogłoby funkcjonować m.in. w
oparciu o istniejące obiekty mające potencjał do wykorzystania np. na cele
turystyczne (zespoły parkowe, spichlerze, itp.).
Kierunki działań:


Wsparcie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej



Poprawa warunków rozwoju sektora MSP oraz wzmocnienie
przedsiębiorczości lokalnej w kierunku wsparcia lokalnego biznesu o
instrumenty preferencyjno-kapitałowe



Wspieranie i inicjowanie rozwoju instytucji otoczenia biznesu



Wzmacnianie narzędzi aktywizacji zawodowej mieszkańców

114

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

VI. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z
DOKUMENTAMI WYŻSZEGO
SZCZEBLA
STRATEGIA EUROPA 2020
Kluczowym celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu
gospodarczego, który będzie inteligentny (tzn. oparty o edukację, badania
naukowe, społeczeństwo cyfrowe itp.), zrównoważony oraz sprzyjający włączeniu
społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i
ograniczanie ubóstwa. Strategia Rozwoju Miasta Garwolin na lata 2016-2023 jest
spójna z założeniami Strategii Europa 2020, bowiem zaproponowane cele
strategiczne i operacyjne obejmują zrównoważony rozwój, włączenie społeczne a
także szeroko pojęte zarządzanie gospodarcze uwzględniające uczestnictwo
obywateli. Realizacja powyższych celów odbywać się będzie poprzez szereg
działań ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału wewnętrznego jednostki
samorządowej.

POLSKA 2030. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI (DSRK)
Długookresowa strategia wyznacza dla Polski nadrzędny cel, którym jest
podniesienie jakości życia Polaków. Jego osiągnięcie zapewni nie tylko wzrost
produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca ale także większa spójność
społeczna. Ponadto pozwoli na wyrównanie szans rozwoju poszczególnych
regionów. Osiąganie tego celu będzie możliwe dzięki podjęciu działań w trzech
sferach:


konkurencyjność i innowacyjność;



równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski;



efektywność i sprawność państwa.

Założenia Strategii Rozwoju Miasta Garwolin na lata 2016-2023 spójne są
z obszarem działań zadaniowych przede wszystkim w obrębie wspierania rozwoju
gospodarczego i społecznego poprzez wszystkie dostępne kanały (promocja
przedsiębiorczości, racjonalne wykorzystanie środowiska naturalnego zrównoważony rozwój) czy opierania swoich działań na wcześniej dokonanych
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diagnozach, konsultowanych społecznie - działanie zgodnie ze społecznie
ustalonymi kierunkami wsparcia.
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO,
KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO (SRK)
Strategia Rozwoju Kraju 2020 stanowi jeden z kluczowych elementu
systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia i podstawy określone
zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez
Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania
rozwojem Polski. Strategia Rozwoju Miasta Garwolin na lata 2016-2023 jest
spójna z założeniami wpieranymi przez Strategię Rozwoju Kraju. W ramach tzw.
obszaru strategicznego II "Konkurencyjna gospodarka", skoncentrowanego na
realizacji działań zmierzających do wzrostu wydajności gospodarki, zwiększenia
jej innowacyjności, zwiększenia jakości kapitału ludzkiego przy jednoczesnym
efektywnym i optymalnym wykorzystaniu środowiska. Cele wskazane w Strategii
Rozwoju Miasta Garwolin na lata 2016-2023 wpisują się ponadto w cele obszaru
strategicznego III" Spójność społeczna i terytorialna" ukierunkowanego na
integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO:
MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 2010-2020

REGIONY,

Coraz ważniejszą rolę w rozwoju regionalnym odgrywa paradygmat
terytorialny. Nowe zasady wskazują na kierowania wsparcia zgodnie z zasadami
koncentracja geograficznej. Dlatego też określono tzw. Obszary Strategicznej
Interwencji (OSI). Zgodnie z KSRR są to obszary:


wobec których wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar,
którego sam region nie jest w stanie udźwignąć,



obszary,
które
ze
względów
społecznych,
gospodarczych
lub
środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości wywierać istotny wpływ
na rozwój kraju.

W stosunku do tych obszarów powinny zostać skierowane właściwe,
zintegrowane działania mające na celu wyrównanie ich szans rozwojowych a
przede wszystkim właściwe wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych
danego obszaru. Niestety Miasto Garwolin nie zostało zakwalifikowane do
żadnego ze wspomnianych wyżej obszarów. Stanowi ona lokalny ośrodek rozwoju.
Jednak ze względu na położenie przy DK17 docelowo S17 (Warszawa - Lublin),
która w przeciągu kilku lat otrzyma status drogi ekspresowej sprawia, że
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działania podejmowane w ramach planu strategicznego Garwolina wpisują się
w założenia KSRR.
W związku z tym działania zaplanowane w ramach programu
strategicznego dla Garwolina realizują założenia przyświecające celom KSRR, tj.
celowi 1 „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów”, celowi 2
„Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych” oraz celowi 3 „Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i
partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie”

STRATEGIA ROZWOJU POLSKI CENTRALNEJ DO ROKU 2020 Z
PERSPEKTYWĄ 2030
Strategia stanowi jedną z krajowych strategii o charakterze
ponadregionalnym. U podstaw procesu przygotowania strategii w takim
wymiarze
znalazło
się
przekonanie,
że
możliwe
jest
określenie
makroregionalnych potencjałów rozwojowych i ich skuteczne pobudzanie dzięki
współpracy międzyregionalnej, która przynosi dodatkowe efekty rozwojowe, obok
działań podejmowanych na poziomie niższym – regionalnym, i wyższym –
krajowym.
Strategia przewiduje cztery cele szczegółowe:
I. Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji,
II. Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom,
III. Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna,
IV. Międzynarodowe Centrum Żywności Prozdrowotnej,
V. Multimodalny Węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym.
Położenie przy drodze krajowej nr 17, która w przeciągu kilku lat otrzyma
status drogi ekspresowej sprawia oraz znaczny potencjał lokalizacyjny dla
przedsiębiorstw pozwala wskazać spójność przede wszystkim z celem I oraz
pośrednio celem V. Planowany rozwój infrastruktury terenów aktywności
gospodarczej, właściwie ukierunkowana promocja gospodarcza oraz generowanie
impulsów dla współpracy branży gospodarczej z naukową wpisują się tym samym
z założenia Strategii Rozwoju Polski Centralnej.

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
Priorytetem polskiej polityki miejskiej jest wzmacnianie zdolności miast
i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia
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miejsc pracy oraz poprawa jako poprawa jakości życia mieszkańców. Krajowa
Polityka Miejska stawia następujące cele do zrealizowania do roku 2020:


poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do
kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia;



wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich,
przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym
w niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmocnienie ich funkcji oraz
przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu;



odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich;



wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji;



stworzenie warunków do skutecznego, efektywnego i partnerskiego
zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na
obszarach metropolitarnych.

Założenia przyświecające realizacji planu strategicznego dla Garwolina
wpisują się w powyższe. Realizacja działań związanych z rewitalizacją społeczną,
przestrzenną i gospodarczą przyczyni się do skutecznego wdrażania i wspierania
założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Ponadto, każde działanie przewidziane w
obrębie Strategii przyczynia się do kreowania warunków do skutecznego
i efektywnego zarządzania rozwojem na obszarze objętym wsparciem. Podejście
ukierunkowane terytorialnie stanowi jeden z filarów nowego paradygmatu
polityki rozwoju, wprowadzanego przez strategiczne dokumenty.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU
2030. INNOWACYJNE MAZOWSZE
Program strategiczny Województwa Mazowieckiego określa kluczowe
działania niezbędne do podjęcia na rzecz zwiększenia konkurencyjności i
spójności regionu. Działania zaplanowane do realizacji w Strategii Rozwoju
Garwolina realizują bezpośrednio i pośrednio kluczowe cele wskazane w
dokumencie regionalnym.
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Tab.43. Spójność ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku
2030
wykorzystanie potencjału kultury i
dziedzictwa kulturowego oraz
walorów środowiska przyrodniczego
dla rozwoju gospodarczego regionu i
poprawy jakości życia

Zapewnienie gospodarce regionu
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w
energię przy zrównoważonym
gospodarowaniu zasobami
środowiska

Poprawa jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału ludzkiego i
społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki

Poprawa dostępności i spójności
terytorialnej regionu oraz
kształtowanie ładu przestrzennego

STRATEGIA ROZWOJU GARWOLINA

wzrost konkurencyjności regionu
poprzez rozwój działalności
gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii

CELE STRATEGICZNE I RAMOWE

I CEL STRATEGICZNY: POPRAWA SFERY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
Cel operacyjny I.1.: Poprawa dostępności
komunikacyjnej
Cel operacyjny I.2. Rewitalizacja oraz poprawa
ładu przestrzennego na terenie miasta
Cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej
II CEL STRATEGICZNY: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
Cel operacyjny II.1. Wysokiej jakości infrastruktura
usług społecznych
Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie integracji
społecznej i aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny II.3. Zapewnienie spójności
społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
III CEL STRATEGICZNY: ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
Cel operacyjny III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
Cel operacyjny III.2. Zachowanie dziedzictwa
historyczno-kulturowego
Cel operacyjny III.3. Zwiększenie potencjału
kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej
IV CEL STRATEGICZNY: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Cel operacyjny IV.1. Poprawa konkurencyjności
inwestycyjnej
Cel operacyjny IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości

REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

WOJEWÓDZTWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 będzie stanowił narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze
województwa mazowieckiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020.
Założenia dokumentu Strategii Rozwoju Garwolina są spójne i wpisują się w
poszczególne osie priorytetowe RPO, tym samym stanowią kontynuację i
uszczegółowienie założeń polityki regionalnej i przyczynią się do realizacji jej
założeń na szczeblu regionalnym.
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Tab.44. Spójność z RPO WM 2014-2020
X. Edukacja dla rozwoju regionu

IX. wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem

VIII Rozwój rynku pracy

VII. Rozwój regionalnego systemu
transportowego

VI. Jakość życia

V. Gospodarka przyjazna środowisku

IV. Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną

III . Rozwój potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości

II E-usługi

STRATEGIA ROZWOJU GARWOLINA

I. wykorzystanie działalności
badawczo-rozwojowej w gospodarce

OSIE PRIORYTETOWE RPO WM 2014-2020

I CEL STRATEGICZNY: POPRAWA SFERY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
Cel operacyjny I.1.: Poprawa dostępności komunikacyjnej
Cel operacyjny I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu
przestrzennego na terenie miasta
Cel operacyjny I.3. Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej
II CEL STRATEGICZNY: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
Cel operacyjny II.1. Wysokiej jakości infrastruktura usług
społecznych
Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i
aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny II.3. Zapewnienie spójności społecznej
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
III CEL STRATEGICZNY: ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
Cel operacyjny III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
Cel operacyjny III.2. Zachowanie dziedzictwa historycznokulturowego
Cel operacyjny III.3. Zwiększenie potencjału
kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
IV CEL STRATEGICZNY: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Cel operacyjny IV.1. Poprawa konkurencyjności
inwestycyjnej
Cel operacyjny IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA MAZOWSZA DO 2020
ROKU
Województwo mazowieckie ze względu na swoje położenie i wielskość
posiada szereg potencjałów rozwojowych. Duże zróżnicowanie wewnętrzne
województwa sprawia, że posiada on specyficzne uwarunkowania dla rozwoju
tzw. inteligentnych specjalizacji, tj. specjalizacji wynikających z posiadanego
potencjału wewnętrznego oraz oddolnych inicjatyw współpracy, partnerstwa i
tworzenia nowej jakości w przestrzeni gospodarczej. Województwo mazowieckie
wskazane zostało do rozwijania następujących specjalizacji regionu:


bezpieczna żywność,



inteligentne systemy zarządzania,



nowoczesne usługi dla biznesu,



wysoka jakość życia.
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Miasto Garwolin w związku z posiadanym potencjałem lokalizacyjnym i
gospodarczym (droga ekspresowej S17 oraz posiadane zasoby terenów
inwestycyjnych - GSAG) ma szanse na rozwój powyższych specjalizacji, ze
szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych usług dla biznesu oraz wysokiej
jakości życia. Program strategiczny dla Garwolina wpisuje się w powyższe
założenia, poprzez planowanie działań zmierzających do stworzenia warunków
infrastrukturalnych dla rozwoju branż wskazanych jako regionalne, inteligentne
specjalizacje.

Strategia Powiatu Garwolińskiego na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Miasta Garwolin na lata 2016-2023 wpisuje się także w
założenia przyświecające dokumentom na szczeblu lokalnym: Strategią Powiatu
Garwolińskiego na lata 2015-2020.
Tab.45. Spójność z Strategią Powiatu Garwolińskiego na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego na lata C.1: ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ
WZROST ZATRUDNIENIA I WSPIERANIE ROZWOJU
2015-2020
GOSPODARCZEGO

Cele operacyjne:
 Wykorzystanie potencjału gospodarczego powiatu
oraz kreowanie korzystnego klimatu dla rozwoju
gospodarczego
 Tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości mieszkańców
 Rozwój lokalnego rynku pracy i wdrażanie
rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie
bezrobociu
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności powiatu
C.2:WSPIERANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO.
Cele operacyjne:
 Rozwój systemu ochrony przyrody
 Wykorzystanie
walorów
przyrodniczokrajoznawczych powiatu poprzez promocję i
rozwój infrastruktury
C.3: WZROST JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG
PUBLICZNYCH
Cele operacyjne:
 Rozwój systemu edukacji i bazy sportowej
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
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VII. PROCEDURY
WDRAŻANIA,
MONITORINGU, EWALUACJI,
AKTUALIZACJI I PROMOCJI
STRATEGII
Skuteczna i efektywna realizacja celów przyjętych w niniejszej Strategii...
wymaga stworzenia i przyjęcia odpowiedniego systemu monitoringu oraz
ewaluacji założeń. Bez opracowania odpowiedniego instrumentarium,
sprowadzającego się do odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:
1 – jaki będzie sposób zarządzania strategią?
2 – jakie środki finansowe i z jakich źródeł złożą się na realizację
poszczególnych zadań?
„Strategia rozwoju...” może stać się tylko koncertem życzeń.
Sytuacja ta powoduje zatem konieczność wypracowania i przyjęcia
odpowiedniej procedury wewnętrznego nadzoru nad bieżącymi postępami
(monitoring) we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów, oceny osiągnięcia
stanu poszczególnych zadań wg określonych mierników (ewaluacja), a na tym tle
weryfikacji (aktualizacji) przyjętych celów strategicznych i metod ich osiągania.
Wdrażanie zapisów strategii wymaga zatem właściwego systemu zarządzania.
Monitoring postępów pozwoli reagować na okoliczności, które wpłynąć mogą
na modyfikację planów inwestycyjnych. Jest to szczególnie istotne z punktu
widzenia wdrażanego i promowanego zintegrowanego podejścia do rozwoju
lokalnego. Zwraca ono bowiem szczególną uwagę na rosnącą rolę uwzględnienia
w działaniach formuły partnerskiej. Monitoring umożliwi zatem rzecz bardzo
ważną, praktycznie nieodzowną, a mianowicie traktowanie prac nad Strategią
rozwoju miasta jako zadania ciągłego. Konieczne jest zatem stworzenie pełnego
systemu, obejmującego:


określenie podstawowych narzędzi wdrażania strategii rozwoju,



monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji,



ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału,



wprowadzanie niezbędnych korekt i uzupełnień do zadań strategii rozwoju.
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Odpowiedzialność za osiągnięte wyniki, a zarazem instytucją wdrażającą
Strategię rozwoju będzie Burmistrz Miasta Garwolin oraz Urząd Miasta wraz z
całą swoją strukturą i jej pracownikami. Realizacja strategii pozostaje jednakże
nie tylko w gestii władz samorządowych, ale pośrednio także w rękach lokalnych
aktorów rozwoju – organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedsiębiorców itp.
Z uwagi, iż zarządzanie strategią jest powiązane ściśle z różnymi rodzajami i
typami instytucji zaangażowanych w poszczególne stadia jej realizacji (instytucje
animujące, finansujące, doradcze, konsultingowe, koordynujące, monitorujące,
kontrolujące, publiczne, niepubliczne itp.), obok służb administracji
samorządowej w realizacji strategii udział biorą różnego typu instytucje oraz
organa administracji publicznej, np.: ministerstwa (jeśli inwestycja dotyczy
przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym np. droga ekspresowa), Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), urzędy centralne,
wojewódzkie i marszałkowskie (w zadaniach wymagających zaangażowania
dwóch lub więcej województw oraz przy wdrażaniu funduszy unijnych, m.in.
poprzez RPO), spółki, agencje, ośrodki i instytucje doradcze, przedsiębiorstwa
państwowe lub spółdzielcze, itp. Do podmiotów, które powinny aktywnie włączyć
się we wdrażanie Strategii oraz udzielać wsparcia władzom samorządowym
należy zaliczyć Radę Miasta, dla której jest Strategia jest swego rodzaju "mapą
drogową" głównych zamierzeń w polityce inwestycyjnej miasta.
Z uwagi iż wykaz potencjalnych podmiotów możliwych do włączenia w
realizację Strategii jest szeroki, to zasady zarządzania tym dokumentem powinny
opierać się na ścisłej współpracy między:


różnymi szczeblami władzy administracyjnej i samorządowej (centralnej,
regionalnej, powiatowej i lokalnej),



różnymi wydziałami jednostki samorządowej,



sektorem publicznym i prywatnym,



społecznościami regionalnymi i lokalnymi (gminy z powiatem oraz
pozostałymi gminami).

Zapisy zawarte w Strategii… wraz z celami i zadaniami stanowić będą
trzon realizacji wizji rozwoju, a zarazem staną się głównym polem aplikacji
niezbędnych dla uzyskania finansowego wsparcia ze środków krajowych i
zagranicznych, głównie funduszy UE.
Bezpośrednia realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez
Burmistrza miasta Garwolin poprzez i przy pomocy pracowników
odpowiedzialnych za poszczególne zadania w Urzędzie Miasta. System wdrażania
Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do:


komunikacji społecznej
inwestycyjnych,

w

zakresie
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przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i
zadań ujętych w strategii,



składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania,



realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami,



monitorowania i raportowania
poszczególnych zadań.

wydatków

i

efektów

realizacji

Poszczególne elementy zarządzania, tj. monitoring i ewaluacja, a poprzez
nie aktualizacja, mają za zadanie szybko i bieżąco wykrywać zdarzenia i
tendencje mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych
celów strategicznych, a także umożliwiają badanie rezultatów w zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców.
Z uwagi na wysoki stopień złożoności struktur i trudności przewidywanego
rozwoju należy zastanowić się, czy realizację zadań (ich koordynację i
monitorowanie) wynikających ze „Strategii rozwoju...” powinny prowadzić jedynie
dotychczas istniejące struktury organizacyjne Urzędu Miasta, czy też należy
utworzyć nową strukturę organizacyjną poprzez powołanie (zarządzeniem
Burmistrza Miasta), tj. Zespołu ds. Realizacji Strategii. W jego skład wchodzić
powinni
przedstawiciele
najwyższego
kierownictwa
Urzędu
Miasta,
przedstawiciele referatów, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych,
przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców. Zespół ten powinien pełnić rolę zarówno
instytucji wdrażania strategii, ale również być inicjatorem kontaktów z
istniejącymi i potencjalnymi aktorami rozwoju lokalnego. Jego rola polegałaby
przede wszystkim na:


weryfikowaniu poprawności przygotowania wszystkich dokumentów w
procedurach zarządzania strategicznego;



dostarczaniu uczestnikom wdrażania strategii niezbędnych informacji i
przyspieszenie trybu załatwiania spraw związanych z realizacją
poszczególnych projektów i zadań strategicznych;



agregowaniu danych monitoringowych;



koordynowaniu prac związanych z wdrażaniem strategii;



przygotowywaniu
raportów
ewaluacyjnych dla Burmistrza.

i

sprawozdań

monitoringowych

i

Zespół ten powinien spotykać się nie rzadziej aniżeli raz w roku (w razie
uzasadnionych potrzeb częściej) i dokonać oceny stopnia realizacji strategii,
wykorzystując przy tym roczne sprawozdania z budżetów poszczególnych
referatów, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, wskaźniki gromadzone
przez Urząd Miasta w Garwolinie oraz własne analizy i ewentualne wnioski,
które wpłyną do Urzędu Miasta, a dotyczyć będą celów strategicznych i
operacyjnych Strategii. Ocena stopnia realizacji strategii sporządzana powinna
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być w postaci raportu z realizacji strategii, w którym znajdą się zapisy dotyczące
stopnia osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych i kierunkowych. Na
podstawie informacji zawartych w raporcie podejmuje się działania mające na
celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Raport powinien być sporządzany
w okresach rocznych, dopasowanych do terminarza roku budżetowego tak, aby w
budżecie można było planować środki na realizację zadań przewidzianych w
„Strategii…”. Raport będzie kończyć się wnioskami, a w razie konieczności
propozycją zmiany zapisów w dokumencie. Wypracowane raporty z wdrażania
„Strategii…” zostaną przedłożone do zaakceptowania i zatwierdzenia przez
Burmistrza.
W efekcie analiz przeprowadzanych w procesie monitoringu uzasadnione
może się okazać korygowanie Strategii i zawartych w niej zadań, a w dalszej
kolejności również celów kierunkowych. Jest to proces naturalny, gdyż każda
strategia jest dokumentem „żywym” i dynamicznym. Oznacza to, że jednostki
samorządu terytorialnego funkcjonują w określonych warunkach wewnętrznych,
a przede wszystkim zewnętrznych, które ulegają ciągłym zmianom. Również
realizacja jednych zadań będzie rodziła konieczność wytyczania sobie nowych.
Organem władnym do przyjęcia nowych zadań (mieszczących się jednak w
ramach wytyczonych celów i misji) będzie organ stanowiący miasta.
Proces wdrażania niezbędnych korekt i zmian do realizowanej „Strategii
rozwoju...” jest stałym zadaniem Zespołu ds. Realizacji Strategii. Niezgodności i
odchylenia od programu Strategii... muszą być korygowane na bieżąco. Wynikają
one z różnych przyczyn lokalnych, ale także zewnętrznych (regionalnych lub
krajowych). Do najczęściej obserwowanych należą przyczyny: finansowe,
organizacyjne, prawno-ekonomiczne itp. Często dotyczą zakresu podejmowanych
zadań jak i czasokresu ich realizacji. W przypadku występujących trudności przy
realizacji niektórych zadań (lub ich części), zachodzi konieczność ujęcia
niezbędnych korekt i zmian w formie odpowiedniego „Aneksu” do „Strategii
rozwoju...”. Aneks taki powinien być przedstawiony, przedyskutowany i uzyskać
akceptację szerokiego forum społeczności lokalnych, zwłaszcza Rady Miasta.
W trakcie realizacji strategii rozwoju mogą pojawić się też sytuacje
korzystnie wpływające na przyspieszenie procesu realizacyjnego Strategii…,
takie jak np..: lepsze rozwiązania organizacyjne, techniczne lub technologiczne
bądź prawno-finansowe. Wówczas korekta planu strategicznego może
spowodować skrócenie realizacji poszczególnych inwestycji lub wręcz obniżyć
zakładane pierwotnie koszta (choć to sytuacja raczej rzadko spotykana). Z
opisanych powyżej powodów wynika, iż monitorowanie procedury wdrażania i
realizacji ma głęboki sens i istotne znaczenie w procesie realizacyjnym „Strategii
rozwoju...”.
Etapy procesu monitorowania Strategii przedstawia poniższa tabela.
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Tab.46. Etapy procesu wdrażania i monitorowania Strategii
ETAP
Zbieranie danych
i informacji
Analiza danych i
informacji
Przygotowywanie
raportów
Ocena wyników
(porównanie z
aktualnymi
normami)
Identyfikacja
odchyleń
Analiza przyczyn
odchyleń
Planowanie
korekty

ZADANIA

WYNIKI I PROCEDURY

- zbieranie danych statycznych

Materiał empiryczny stanowiący podstawę do
analiz i ocen

- uporządkowanie,
przetworzenie i analiza danych
oraz ich archiwizacja
- zestawienie otrzymanych
danych w raporty
- ocena porównawcza
osiągniętych wyników z
założeniami
- ocena rozbieżności pomiędzy
założeniami a rezultatami
- poszukiwanie i określenie
przyczyn zaistniałej sytuacji
- zmiana dotychczasowych
metod realizacji bądź
wprowadzenie nowych

Materiał służący przygotowaniu raportów
Roczne raporty (w razie potrzeby
raportowanie kwartalne)
Określenie stopnia wykonania przyjętych
zapisów strategii (w wypadku stwierdzenia
znacznych odchyleń możliwość wprowadzenia
raportów kwartalnych)
Przygotowanie materiału dla dalszych działań
Przygotowanie materiału dla dalszych działań
o charakterze korygującym
Określenie i akceptacja działań korygujących

Źródło: opracowanie własne

Sprawozdawczość z monitoringu i ewaluacji powinna być dokonywana
przez wspomniany Zespół ds. Realizacji Strategii, który okresową ocenę stopnia
realizacji Strategii przygotowuje w oparciu o dwa elementy podsystemu
monitorowania i ewaluacji:
1. Analizę wskaźnikową, bazującą na miernikach wyznaczonych dla
każdego celu strategicznego Strategii Rozwoju, opracowywaną przez Zespół
w oparciu o pozyskane dane statystyczne i pozostałe informacje, w skład których
mogą wchodzić następujące źródła informacji:


statystyka publiczna – generowana m.in. przez Główny Urząd
Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych, Strateg, Eurostat,



dane Urzędu Miasta, komórek organizacyjnych i jednostek podległych
UM oraz innych jednostek gminnych, zobowiązanych do terminowego
przekazywania danych i informacji,



statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd
powiatowy, samorząd regionalny i administrację rządową dot. działań
zbieżnych merytorycznie z badanym celem operacyjnym,



inne zidentyfikowane źródła danych, w tym instytucje wdrażające
programy operacyjne, Izba Skarbowa, Izba Celna, Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna, itd.



wszelkie pozostałe publikowane i niepublikowane źródła, w tym
internetowe, które dotyczyć będą spraw gminnych oraz lokalnej
społeczności.
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Mierniki pochodzące ze statystyki publicznej (BDL GUS) mogą zostać
przedstawione zarówno w układach porównawczych, tj. np. w porównaniach
względnych do innych gmin i średniej dla powiatu, województwa wielkopolskiego
oraz kraju, jak i analizach dynamicznych obejmujących zmiany w stosunku do
roku bazowego i roku ostatniego badania.
2. Raport z wdrażania strategii. Może zostać sporządzany w razie
konieczności wynikającej ze zmieniających się okoliczności (np. zmiana przepisów
prawa, aktualizacja dokumentów strategicznych wyższego rzędu, itp.).
Rekomenduje się jednak by był on opracowywany w okresach rocznych,
dopasowanych do terminarza roku budżetowego – tak, aby w budżecie można
było planować środki na realizację zadań przewidzianych w strategii. Raport
powinien kończyć się wnioskami, a w razie konieczności propozycją zmiany
zapisów w dokumencie. Wypracowane raporty z wdrażania Strategii zostaną
przedłożone do zaakceptowania i zatwierdzenia przez Burmistrza.
Metody możliwe
monitoringowych to m.in.:

do

zastosowania

przy

prowadzeniu

działań



analiza istniejących dokumentów;



analiza ilościowa i jakościowa głównie na podstawie danych GUS,
EUROSTAT;



benchmarking: głównie na podstawie baz danych GUS, EUROSTAT, przy
możliwości wykorzystania danych OECD, UNDP i Banku Światowego, a
także badań własnych JST i ośrodków naukowych itp.

Ważnym elementem zarządzania związanym z wdrażaniem Strategii
Rozwoju jest tzw. czynnik społeczny polegający na upowszechnianiu zapisów
Strategii wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (zarówno
lokalnych jak i zewnętrznych) dla realizacji zadań Strategii. Ma to na celu:


przekazywanie informacji związanych z działaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi przez miasto i mogącymi mieć bezpośredni wpływ na życie
mieszkańców,



objaśnienie etapów procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego w
mieście,



zaproszenie i zachęcenie szerokiego grona partnerów do współpracy,



prezentację lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego
Garwolin, celów i kierunków jej rozwoju w najbliższych latach,



świadomy udział zarówno społeczności lokalnej, jak i pracowników Urzędu
Miasta w Garwolinie, jego jednostek organizacyjnych i spółek gminnych
oraz radnych Rady Miasta w dążeniu do realizacji wizji gminy poprzez
wdrażanie przyjętych celów,



stworzenie narzędzi do realizacji celów promocyjnych, które powinny być
skuteczne, względnie tanie, spójne i zapewniać rozpowszechnianie
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informacji w prawidłowy sposób. Pozytywny, jednolity wizerunek tworzy
bowiem zaufanie do jednostki samorządowej i sprzyja indywidualizacji
marki miasta Garwolin, zatem wyróżnia ją spośród jednostek
konkurencyjnych,


wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji (odbywające się imprezy,
kampanie reklamowe, wywiady w mediach lokalnych / regionalnych /
krajowych, itp.) do informowania i promowania miasta Garwolin,



umiejętne prowadzenie public relations (m.in. poprzez promocję miasta,
władze, komunikaty kierowane do mieszkańców, kampanie na rzecz
bezpieczeństwa, ochrony środowiska, etc.) oraz promocję wizerunku gminy,
poprzez którą można dążyć do pozyskiwania potencjalnych turystów, czy
też potencjalnych inwestorów.



wpłynięcie na wzrost silniejszego utożsamiania się mieszkańców z gminą w
której mieszkają oraz budowanie tożsamości lokalnej społeczności.

Upowszechnienie treści najważniejszych zapisów Strategii może nastąpić
np. poprzez zamieszczenie skróconej wersji przybliżającego ją mieszkańcom do
pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej UM w Garwolinie,
materiału, udzielanie przez władze samorządowe i pracowników Urzędu
wywiadów dla mediów lokalnych i regionalnych na tematy związane z realizacją
Strategii, czy też przekazanie lokalnym instytucjom (np. bibliotekom)
egzemplarza tekstu Strategii, np. w wersji cyfrowej na nagranym nośniku (płyta
CD), zawierającą materiał informacyjny na temat Strategii.
W celu miarodajności wyników na poszczególnych etapach monitoringu i
ewaluacji proponuje się przyjąć wypracowaną listę wskaźników, które ułatwią
przeprowadzenie powyższych etapów oceny i posłużą na dalszych etapach do
konstrukcji raportów i analiz. Możliwych do przyjęcia mierników jest bardzo
wiele, stąd też, projektując listę mierników realizacji strategii, proponuje się by
zostały one dobrane w oparciu o wskaźniki spełniające następujące kryteria:
łatwość pomiaru, agregacja w taki sam sposób w dłuższym przedziale czasowym,
możliwość do zbadania w ramach działań podejmowanych m.in. przez podmioty
zaangażowane w realizację strategii. Przykładową listę wskaźników przedstawia
poniższa tabela.
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Tab.47. Przykładowe wskaźniki monitoringu
WSKAŹNIKI MONITORINGU
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej (szt.)
Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów sportowych (szt.)
Ilość rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów dydaktycznych (szt.)
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%)
Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
Powierzchnia zasobów lokali socjalnych (m2)
Liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu (os.)
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (szt.)
Liczba przedsięwzięć/projektów integrujących mieszkańców (szt.)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej (szt.)
Uczestnicy imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców (os.)
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.)
Liczb ludności, w tym ogółem, osób młodych (do 18 r.ż.), seniorów (pow. 65 lat)
Saldo migracji
Przyrost naturalny ludności
Stopa bezrobocia (%)
Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu miasta
Liczba podmiotów gospodarki narodowej osób fizycznych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (szt.)
Wielkość środków finansowych z budżetu miasta wydatkowanych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Liczba projektów w ramach współpracy partnerskiej (szt.)
Liczba inwestorów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta (szt.)
Liczba i wartość inwestycji zewnętrznych na terenie miasta
Liczba działań promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym (szt.)
Długość wyremontowanych, zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych (km)
Długość wybudowanych/ zmodernizowanych chodników/ciągów pieszych w Gminie (km)
Długość dróg rowerowych (km)
Długość szlaków turystycznych (km)
Liczba turystów odwiedzających miasto (os.)
Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów aktywnego wypoczynku (szt.)
Ogólna liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców
Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji (szt.)
Liczba przedsięwzięć zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (szt.)
Liczba efektywnych energetycznie punktów oświetlenia ulicznego (szt.)
Długość poddanych konserwacji rowów i przepustów wzdłuż dróg i cieków wodnych (km)
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km)
Powierzchnie odnowionych i zmodernizowanych terenów zielonych (ha)
Liczba przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (szt.)
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VIII. OPIS KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Proces budowy „Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023”
opierał się na partycypacyjno-eksperckim modelu budowy planów strategicznych.
Podejście partycypacyjne jest bardzo ważne w procesie opracowania i wdrażania
programów strategicznych. Wzmacnia demokrację i stosunki partnerstwa
samorządu z mieszkańcami.
Przyjęty partycypacyjno-ekspercki model konstrukcji niniejszej Strategii,
wydaje się być najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tego typu opracowań.
Łączy wiedzę ze społecznym zaangażowaniem i odpowiada na autentyczne
potrzeby. Autorzy Strategii i samorząd Garwolina uznali bowiem, że rola
społeczności lokalnej jest niezmiernie istotna na każdym etapie konstruowania
strategii rozwoju miasta, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
zbieranie informacji o mieście, dzielenie się własnymi pomysłami. W ten sposób
wytwarza się integracja społeczeństwa lokalnego wokół wspólnych problemów,
interesów i dalekosiężnych celów. Finalna wersja dokumentu uwzględnia wnioski
i rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której
elementem były spotkania konsultacyjne z udziałem władz, mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji, a także ankiet
przeprowadzonych wśród mieszkańców Garwolina.
Jest to również sposób edukacji społeczeństwa i najlepsza forma
przybliżenia mieszkańcom planów samorządów, ich włączenia, a tym samym
zwiększenia skuteczności zaplanowanych działań.
Proces prac uwzględniający udział społeczeństwa obejmował kilka form.
Jedną z nich był przeprowadzony proces ankietyzacji poprzez udostępnienie
dwóch odrębnych kwestionariuszy:


ankieta dotycząca oceny czynników wpływających na funkcjonowanie i
rozwój miasta Garwolin - silne i słabe strony rozwoju (marzec-kwiecień
2016),



ankieta dotycząca głównych kierunków rozwoju miasta Garwolin
(marzec-kwiecień 2016).

Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiet on-line oraz w wersji
papierowej.
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W wyniku przeprowadzenia procedury ankietyzacji otrzymano drogą
zwrotną 131 odpowiedzi, które wykorzystano m.in. w procesie konstruowania
celów strategicznych i operacyjnych oraz wytyczania kierunków działań.
Kolejną formą uspołecznienia procesu opracowania dokumentu były
warsztaty strategiczne. Przeprowadzono w sumie 3 cykle spotkań strategicznych,
które trwały w okresie marzec-maj 2016 r. Pierwsze ze spotkań odbyło się 21
marca 2016 i poświecone zostało pracom związanym z analizą SWOT obejmujące
określenie czynników warunkujących rozwój miasta, w tym silnych i słabych
stron w dalszym rozwoju oraz szans i zagrożeń, jakie mogą wystąpić w okresie
realizacji Strategii.
Drugie ze spotkań odbyło się dnia 25 kwietnia 2016 r. i warsztat ten został
poświęcony pracom nad zdefiniowaniem wizji rozwoju oraz określeniu
priorytetów i głównych kierunków rozwoju. Ostatnie ze spotkań (trzecie) odbyło
się w dniu 16 maja 2016 r. i warsztat ten poświęcony był zaprezentowaniu i
konsultacjom związanym z zasadniczą częścią Strategii, tj.: przyjęciu celów
strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków działań.
Ostatnim etapem procesu społecznego było przeprowadzenie konsultacji
projektu dokumentu, które odbyły się w dniach 13-21 czerwca 2016 roku. Projekt
strategii udostępniony został w Urzędzie Miejskim oraz zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego wraz ze stosownym formularzem, poprzez który
instytucje oraz mieszkańcy mogli zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski. Wszystkie
uwagi, które wpłynęły w okresie trwania konsultacji zostały rozpatrzone i we
właściwym zakresie uwzględnione w niniejszym dokumencie. Z uwag, które
spłynęły w ramach konsultacji społecznych został sporządzony stosowny protokół
z wyjaśnieniem i uzasadnieniem podjętej decyzji w stosunku do każdej ze
zgłoszonych uwag.
Dokument został także skonsultowany ze stosownymi organami zgodnie
ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
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IX. ZAKOŃCZENIE
Długi, acz owocny proces tworzenia Strategii, zaowocował w efekcie
szczegółowo dopracowanym i ważnym dla samorządu dokumentem, który
stanowić ma podstawę dotyczącą dalszych kierunków rozwoju miasta Garwolina
w horyzoncie kilku najbliższych lat. Niezmiernie ważną częścią tworzenia
Strategii była dyskusja społeczna oraz warsztaty strategiczne, które uruchomiły
szerokie obszary aktywności społecznej. Pojawiły się liczne propozycje, inicjatywy
realizacji przedsięwzięć. Warto zaznaczyć, iż Strategia ze swojej natury nie jest
dokumentem zamkniętym, zatem nie zamyka władzom i mieszkańcom tworzenia
dalszych, nowych inicjatyw, które będą zgodne z ich aspiracjami i dążeniami. Na
jej podstawie będą tworzone programy i projekty, wnioski o zewnętrzne źródła
zasilania realizowanych przedsięwzięć.
Jak wynika z wypracowanej wspólnie koncepcji mechanizmu wdrażania
strategii, nie wyklucza się zmian. Z góry zakładamy, że planowanie strategiczne
jest procesem korygowanym i aktualizowanym oraz że budowanie strategii nigdy
nie kończy się, ulega modyfikacjom. Jest to przecież związane z koniecznością
dostosowań do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Niezbędne zmiany nie powinny więc być oceniane w kategoriach błędów, lecz
traktowane jako nieodzowne elementy tego procesu. Dokument powinien być
doskonalony, lecz równocześnie chroniony przez pokusami zmian wynikających z
kadencyjności władz.
Tym niemniej, owocny proces współpracy, pomiędzy różnymi środowiskami
miasta Garwolin, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami
publicznymi, mieszkańcami reprezentującymi wiele środowisk zawodowych oraz
lokalnymi władzami, przy wsparciu wiedzą i doświadczeniem autorów Strategii,
pozwolił na wypracowanie priorytetów w dalszym rozwoju, które przełożone
zostały na konkretne cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działań.
Tym samym powstało kompleksowe narzędzie do zarządzania i sterowania
procesami rozwojowymi miasta Garwolina.
Składamy na ręce władz i mieszkańców miasta Garwolina dokument
Strategii, życząc wykonawcom wytrwałości w jego realizacji w tak
skomplikowanych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Prezentowane
opracowanie nie ma charakteru ekspansywnego, należy jednak pamiętać, że jest
to ważny krok zmierzający do kierowania gminą w sposób aktywny
i uporządkowany. Realizacja przyjętych celów i zadań z całą pewnością może
doprowadzić do takiego rozwoju, jakiego oczekiwaliby mieszkańcy i władze.
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Swym zaangażowaniem zarówno w trakcie warsztatów strategicznych, jak
i w trakcie procesu ankietyzacji, dowiedli Państwo najlepiej, że strategia jest nie
tylko dokumentem o mieszkańcach i dla mieszkańców, ale jest dziełem
mieszkańców i wyzwaniem dla nich. Przed takim niełatwym wyzwaniem stoją
Państwo obecnie. Jest oczywiste, że tak ważne przemiany, w jakich dane jest nam
uczestniczyć, nie mogą dokonywać się bez świadomego udziału obywateli, że musi
im towarzyszyć jakościowo inne poczucie odpowiedzialności. Trwały,
zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy miasta będzie możliwy tylko w
zintegrowanym wewnętrznie wspólnocie. Różnice interesów zawsze występują,
niemniej istnieje potrzeba kompromisów, „docierania poglądów” wewnątrz
jednostki samorządowej jaką jest Garwolin i mówienia na zewnątrz jednym,
wspólnym głosem. Doświadczenia historyczne uczy najlepiej, że konflikty
personalne potrafią przytłumić nawet najlepsze intencje i najbardziej
przekonujące argumenty merytoryczne. W takiej sytuacji żadne zalety takiego
przedsięwzięcia i wynikającego z niego korzyści dla miasta nie są bowiem
aprobowane.
Na zakończenie, w imieniu głównych wykonawców Strategii pragniemy
podziękować wszystkim uczestnikom procesu społecznego, uczestnikom
warsztatów strategicznych, władzom samorządowym, lokalnym liderom,
przedsiębiorcom, jak i wszystkim mieszkańcom gminy, dzięki którym możliwe
było stworzenie dobrego narzędzia, służącego realizacji celów i zaspokojeniu
dążeń i ambicji, jakie stawia sobie cała lokalna społeczność miasta Garwolin.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Burmistrza oraz Pana
Przewodniczącego Rady Miasta, którzy aktywnie uczestniczyli w organizowanych
spotkaniach. Godzi się podkreślić zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta
oraz przedstawicieli wielu instytucji lokalnych. Będzie satysfakcją całego zespołu
autorskiego, jeśli uznają Państwo, że nasza współpraca przyczyniła się w jakiejś
mierze do rozwiązania niełatwych problemów, pogłębiania wiedzy, kształtowania
umiejętności i postaw niezbędnych do wdrażania strategii, w szczególności
inspirowania i wspierania aktywności oraz przedsiębiorczości tak potrzebnych do
skutecznej realizacji zakreślonej w Strategii wizji rozwoju miasta Garwolin aby
po kilku latach móc stwierdzić, iż założone cele udało się zrealizować.
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Załącznik 1 - Lista zadań priorytetowych
Lista priorytetowych zdań do realizacji w horyzoncie czasowym 2016-2023 (dane:
Urząd Miasta w Garwolinie)

Inwestycje zapisane w WPF
1. Budowa lodowiska – rekreacja,
2. Budowa zbiornika retencyjnego – zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
3. Budowa budynku sanitarno-szatniowego – budowa zaplecza sportowego,
4. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5 – zwiększenie dostępności do obiektów
sportowych w oświacie.

Pozostałe priorytety
5. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych,
6. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica 15,
7. Rewitalizacja terenów targowiska miejskiego (zieleniak) i parku 550-lecia,
8. Budowa kolektora deszczowego E-1,
9. Budowa przedszkola przy Al. Legionów.
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Załącznik 2 - Wyniki ankiety: kierunki rozwoju
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