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WSTĘP 
 

Niniejszy Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat jest wynikiem procesu aktualizacji 

obowiązującego wcześniej dokumentu. Główną przesłanką prac nad rewizją programu 

była konieczność przeprowadzenia oceny efektów dotychczas realizowanej w latach 2008-

2015 koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz dokonanie na tej podstawie 

zmian i uzupełnień. Istotnym powodem uaktualnienia opracowania była również 

konieczność dostosowania zapisów obowiązującego dokumentu do obecnego schematu 

polityki regionalnej w Polsce, zakładającego wielopłaszczyznowy model zarządzania i 

współdziałania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz specjalizację regionalnej i 

lokalnej gospodarki. Niezwykle ważną kwestią było również zapewnienie spójności 

pomiędzy programem a obecnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi na 

poziomie wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym, w szczególności Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Przesłanką 

przemawiającą za uwspółcześnieniem dokumentu, była także konieczność dostosowania 

założeń i celów do nowej polityki spójności UE oraz wynikających z niej celów 

priorytetowych, wdrażanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

 

 

1.1 CEL I METODOLOGIA OPRACOWANIA 
 

Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 jest kluczowym elementem 

planowania rozwoju lokalnego. Jest on dokumentem mającym na celu wskazanie wizji oraz 

strategicznych kierunków rozwoju. Stanowi podstawowy instrument długofalowego 

zarządzania, który pozwoli na zapewnienie ciągłości  i trwałości realizacji działań władz 

gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Umożliwi również 

efektywne gospodarowanie własnymi zasobami: kulturowymi i przyrodniczymi, ludzkimi, 

infrastrukturalnymi czy też finansowymi.  

 

Niezwykle istotne jest właściwe zorganizowanie procesu opracowania programu, które 

daje możliwość zaangażowania władz samorządowych oraz lokalnej społeczności  

w planowanie swojej przyszłości. W związku z tym przy aktualizacji przyjęto model 

ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na szeroki udział społeczeństwa w pracach nad 

strategią przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. Partycypacja 

mieszkańców przy tworzeniu dokumentu pozwala na takie jego wypracowanie, aby 

zapewnić akceptację ogółu społeczeństwa, co stanowi niezbędny warunek jego skutecznej 

realizacji. W ramach przyjętej metodologii prac powołano Zespół ds. opracowania 

programu składający się m.in. z pracowników Urzędu Gminy Ulan-Majorat oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych. 
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Konieczność posiadania aktualnego Programu Rozwoju Gminy podyktowana jest nie tylko 

względami praktycznymi „dobrego rządzenia”, lecz wynika także z uregulowań prawnych 

zawartych m.in. w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. Stanowi on również formalną podstawę do przygotowania i oceny 

wniosków o dofinansowanie zadań ze  źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak  

i zagranicznych.  

 

Założono, że aktualny Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat będzie dokumentem 

średniookresowym, a okres jego realizacji przypadnie na lata 2017-2023. Przyjęcie takiego 

horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi. Ponadto pozwala na jego 

dostosowanie do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej. Przyjęty horyzont wdrażania i monitorowania strategii pozwoli na pełniejsze 

osiągnięcie zakładanych rezultatów projektów współfinansowanych ze środków 

perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020. Biorąc pod uwagę fakt, że jest on 

dokumentem o dość długim okresie obowiązywania, przyjęto, że musi mieć charakter 

uniwersalny - koncentrujący się na rozwiązaniu najważniejszych problemów rozwojowych 

gminy i jej mieszkańców.   

 

Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 został określony poprzez 

trzyszczeblowy układ celów. Wybór narzędzi możliwych do zastosowania, w celu 

wspomagania rozwoju gminy, określony został poprzez główne kierunki działań. 

Przedmiotowe cele zostały sformułowane w następującym układzie: cel generalny – wizja 

(ogólny kierunek działań prowadzonych w celu osiągnięcia rozwoju społeczno-

gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego), cele strategiczne (wskazują główne 

obszary, których wsparcie jest konieczne do rozwoju procesów gospodarczych  

i społecznych) oraz cele szczegółowe (stanowią uszczegółowienie celów strategicznych).  

 

Opracowanie programu rozwoju i jego wdrożenie, jest procesem wieloetapowym. 

Dodatkowo jest to proces powtarzalny, pozwalający na ciągłe aktualizowanie założeń 

programu, dopasowywanie jego zapisów do zmieniających się warunków zewnętrznych  

i potrzeb mieszkańców.  

Podstawowe elementy budowy programu przedstawiają się następująco:  

1. Analizy strategiczne - obejmują teren gminy i mają za zadanie zdiagnozować potencjały 

rozwojowe w odniesieniu do szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą otoczenie zewnętrzne.  

2. Wyniki analiz - umożliwiają dokonanie wyboru i opracowanie optymalnej strategii 

wskazującej precyzyjnie drogi i środki pozwalające gminie podążać we właściwym 

kierunku, urzeczywistnić wizję i osiągnąć założone cele.  

3. Wdrożenie programu- wiąże się z wyborem i realizacją wielu projektów strategicznych.  
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Skuteczność wdrażania programu będzie zależała nie tylko od możliwych do dyspozycji 

środków finansowych, ale również od wielu innych czynników, w tym m.in.: sprawności 

działania samorządu lokalnego, efektywności współdziałania samorządu gminnego  

z samorządami innych szczebli oraz organizacjami pozarządowymi, społecznej akceptacji 

idei strategii oraz aktywności społeczności lokalnej.  

 

W trakcie formułowania programu przyjęto założenie, że wypracowane rozwiązania 

muszą spełniać trzy najważniejsze kryteria:  

➢ Program powinien stanowić odzwierciedlenie oczekiwań mieszkańców Gminy Ulan-

Majorat.  

➢ Program powinien tworzyć przestrzeń działania dla mieszkańców gminy, 

uzmysławiając indywidualne możliwości działania i szanse rozwojowe  

w powiązaniu z rozwojem wspólnoty lokalnej. 

➢ Program powinien stanowić zaproszenie dla mieszkańców poprzez wskazywanie 

aktywności, które mogą liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych. 

 

Podczas aktualizacji programu przestrzegano poniższych zasad: 

➢ spójności zaktualizowanego programu z dokumentami planistycznymi  

i  strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym, wojewódzkim, 

➢ partnerstwa w procesie planowania poprzez współpracę władz gminy  

z samorządami wyższego szczebla oraz podmiotami reprezentującymi różne 

środowiska oraz instytucje (zgodnie z ideą wielopłaszczyznowego zarządzania oraz 

angażowania partnerów do współpracy i współrządzenia), 

➢ wieloletniego planowania w oparciu o ocenę dotychczas realizowanej strategii  

z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społeczno--gospodarczej, 

➢ elastyczności, zgodnie z którą pierwotne założenia programu były dostosowywane do 

potrzeb i postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych i gospodarczych.  

   

Wśród najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w wyniku aktualizacji 

poprzedniej edycji strategii, należy wymienić przede wszystkim: zwiększenie koncentracji 

zaplanowanych działań w ramach liczby celów strategicznych. Program ukierunkowuje 

rozwój gminy poprzez doprecyzowaną wizję i misję jej rozwoju do roku 2023. Zmianie uległ 

również system monitorowania i oceny wdrażania strategii. Związane było to  

z koniecznością dostosowania i uzupełnienia istniejącego zestawu wskaźników do 

nowego układu celów szczegółowych oraz określania dla tych wskaźników wartości 

bazowych i docelowych. 

 

Dokonując przekształcenia celów i kierunków działań programu założono, że mogą one 

wychodzić poza ustawowy zakres kompetencji gminy oraz że będą realizowane przy jej 

współpracy z innymi szczeblami samorządu terytorialnego i partnerami społeczno-

gospodarczymi. Takie podejście do wdrażania programu zgodne jest z zasadą 
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wieloszczeblowego zarządzania gminą, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców. 

 

1.2 KONTEKST DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 
 

Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat 2017-2023 to dokument, który jest odpowiedzią na 

ustawowe regulacje dotyczące prowadzenia polityki rozwoju1 oraz uprawnienia gminy 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym2 do prowadzenia spraw pozostających 

 w zakresie działania gminy, w tym uchwalania programów gospodarczych. 

 

Niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu dokumentów planistycznych  

i strategicznych o zasięgu zarówno wspólnotowym, krajowym, wojewódzkim, jak  

i powiatowym oraz gminnym. Jego zapisy są zgodne z obowiązującymi wymogami, a on 

sam wpisuje się w realizację celów i założeń zawartych w takich dokumentach jak:  

 

✓ Pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020 - dokument zawiera projekty 

rozporządzeń, które ukazują politykę spójności jako istotny środek do realizacji 

strategicznych celów Unii Europejskiej, określonych w strategii Europa 2020. Program 

Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 będąc dokumentem spójnym z celami 

Strategii Europa 2020 jest zarazem zbieżny z polityką i zamierzeniami rozwoju Unii 

Europejskiej. 

 

✓ Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu – strategia stworzona przez Komisję Europejską 

obejmuje trzy wzajemnie się uzupełniające priorytety. Jej głównym założeniem jest 

tworzenie podstaw zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego przyjaznej środowisku i 

bardziej konkurencyjnej gospodarce, opartej na wiedzy  

i innowacji. Jednym z priorytetów jest również ulepszenie funkcjonującego modelu 

socjalnego oraz zapobieganie wyłączeniu społecznemu poprzez walkę z ubóstwem  

i zwiększanie zatrudnienia. 

 

✓ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności -  jest 

dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki zagospodarowania  przestrzennego 

kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju - stanowi opis nowego projektu 

cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku. 

 

                                                           
1Ustawa z dnia 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. 383 
2Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym – nowy tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. 

zm. 
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✓ Strategia Rozwoju Kraju 2020 - jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą 

średni horyzont czasowy. Wskazuje najważniejsze zadania państwa, których realizacja 

przyczyni się do szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju  

i poprawy jakości życia ludności poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, 

instytucjonalnych i społecznych. Główne działania będą koncentrować się na trzech 

strategicznych obszarach: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, 

spójność społeczna i gospodarcza. 

 

✓ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

– dokument określa istotne wyzwania i założenia polityki regionalnej państwa. 

Najważniejszym celem wizji rozwoju polskich regionów, przełożonym na trzy ściśle 

powiązane ze sobą cele szczegółowe, jest wykorzystanie potencjałów rozwojowych 

specyficznych dla każdego obszaru dla wzrostu gospodarczego  

i konkurencyjności regionów, niwelowania różnic w ich rozwoju oraz sprawnego 

zarządzania polityką rozwoju. 

 

✓ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020- 

głównym celem opracowania jest określenie kluczowych kierunków rozwoju 

obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym 

właściwe adresowanie zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków 

krajowych i wspólnotowych. Długookresowy cel główny działań zdefiniowano  

w strategii w następujący sposób: „poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz 

efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla 

zrównoważonego rozwoju kraju”. 

 

✓ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – jest najważniejszym 

dokumentem strategicznym określającym zagospodarowanie przestrzenne kraju. 

Ujmuje rozwój kraju w sposób całościowy, a zadania zagospodarowania 

przestrzennego jako godzenie interesów wszystkich użytkowników przestrzeni 

(państwa, mieszkańców, inwestorów). Działania w ramach celów operacyjnych  

Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 ściśle wpisują się  

w działania naprawcze obszarów tematycznych koncepcji, zwłaszcza  

w zakresie tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju poza dużymi miastami, 

rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, poszanowania środowiska 

naturalnego i walorów kulturowych, a także systematycznej budowy  

i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego. 

 

✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - dokument określa 

priorytety, zgodnie z którymi wydatkowane będą środki publiczne przeznaczone na 

rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2014 – 2020. Głównym celem programu 

będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 
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naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 

obszarów wiejskich. Poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji Program 

będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 tj.: 

❖ Priorytet 1  - Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz 

na obszarach wiejskich 

❖ Priorytet 2 - Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 

rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych 

technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.  

❖ Priorytet 3 - Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu 

zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.  

❖ Priorytet 4 - Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych  

z rolnictwem i leśnictwem.  

❖ Priorytet 5 - Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie 

przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. 

❖ Priorytet 6 - Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 

✓ Strategia Rozwoju Polski Wschodniej 2020 – dokument określa makroregionalną 

strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, obejmującą pięć 

województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie. Działania przewidziane w ramach celów operacyjnych Programu Rozwoju 

Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 ściśle wpisują się w pożądane kierunki działań  

z zakresu interwencji publicznych. Wizja rozwojowa makroregionalnej strategii 

koncentruje się wokół trzech szans tj.: podnoszenie poziomu innowacyjności 

makroregionalnej gospodarki, aktywizacja zasobów pracy i poprawa jakości kapitału 

ludzkiego oraz budowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej 

rozwiniętym otoczeniem. Realizacja tych działań przyczyni się do realizacji celu 

głównego jakim jest wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki 

Polski Wschodniej.  
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Tabela 1 Korelacja strategicznych celów Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 
2017-2023 oraz strategicznych kierunków działań Strategii Rozwoju Polski Wschodniej 2020 

 
 
 

Strategiczne obszary i kierunki 
działań Strategii Rozwoju Polski 

Wschodniej 2020 

 
Cele strategiczne Programu Rozwoju Gminy Ulan-

Majorat na lata 2017-2023 
 

1. Wspieranie 
rozwoju kapitału 
społecznego oraz 
poprawa jakości 

życia 
mieszkańców 

2. Poprawa 
stanu 

środowiska 
naturalnego i 

ładu 
przestrzennego 

3. Rozwój 
konkurencyjne

j gospodarki  
w Gminie  

Ulan-Majorat 
poprzez lepsze 
wykorzystanie 

lokalnych 
zasobów 

INNOWACYJNOŚĆ 

Budowa trwałych przewag 
konkurencyjnych poprzez działania 

na rzecz podnoszenia poziomu 
technologicznego zaawansowania 

 i innowacyjności w obszarze 
wiodących endogenicznych 

ponadregionalnych specjalizacji 
gospodarczych 

  
 

√ 

Wzmocnienie potencjału sektora 
nauki i badań w Polsce Wschodniej 
przy jednoczesnym wzmacnianiu 

powiązań 
 i intensyfikacji współpracy miedzy 
kluczowymi uczestnikami systemu 

innowacji 

   

ZASOBY PRACY I JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Przeciwdziałanie wykluczeniu na 
rynku pracy 

√  √ 

Wzmocnienie potencjału 
nowoczesnych kadr dla gospodarki 

opartej na wiedzy 

√  √ 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I ELEKTROENERGETYCZNA  

Przełamywanie barier związanych  
z peryferyjnym położeniem Polski 

Wschodniej 

   √ 
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Wzmocnienie spójności 
wewnętrznej Polski Wschodniej 

√  √ 

Wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski Wschodniej 

 √  

Źródło: Opracowanie własne 

 

✓ Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 (z perspektywą do  2030 roku) – jest dokumentem programowym, który określa wizję 

oraz cele i kierunki rozwoju regionu, stanowiącym podstawowe narzędzie 

prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Program Rozwoju 

Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 wpisuje się w realizację większości celów 

strategicznych przedmiotowego dokumentu, w tym w szczególności:  

❖ Celu 2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich - poprzez rozwój 

przetwórstwa rolno-spożywczego, wspieranie przedsiębiorczości pozarolniczej na 

wsi, lepsze wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną, 

wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 

współpracy rolników i mieszkańców wsi; 

❖ Celu 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowanie 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu – poprzez wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego; 

❖ Celu 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu - poprzez 

lepszą dostępność komunikacyjną gminy, włączenie społeczne osób wykluczonych, 

rozwijanie współpracy gminy w relacjach wewnętrznych  

i zewnętrznych, racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych w gminie dla 

potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów 

środowiska przyrodniczego. 

 

Strategia definiuje Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które stanowią przestrzenne 

odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze 

województwa lubelskiego. Stanowią one wyznacznik obszarów o szczególnych 

potencjałach rozwojowych, jak również obszarów problemowych o znaczeniu 

priorytetowym dla samorządu województwa. Wyznaczenie OSI zostało poprzedzone 

delimitacją obszarów funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego (PZPWL), zgodnie z którym obszary funkcjonalne traktuje się 

jako zwarte układy przestrzenne składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi 

celami rozwojowymi. W Strategii wyróżnionych zostało 7 Obszarów Strategicznej 

Interwencji:  



 

11 | S t r o n a  

 

PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

1. Lubelski Obszar Metropolitalny,  

2. Miasta subregionalne,  

3. Obszary przygraniczne, 

4.Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych, 

5. Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin,  

6. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych,  

7. Nowoczesna wieś. 

 

Zgodnie z zapisami SRWL Gmina Ulan-Majorat została usytuowana w OSI: Nowoczesna 

wieś. W myśl kryteriów delimitacji do przedmiotowego OSI zaklasyfikowano: obszary  

o najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (udział gleb najwyższych klas 

bonitacyjnych), obszary dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych oraz wysokim 

udziale trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych oraz obszary dużej 

koncentracji gospodarstw rybackich. Gmina znajduje się w obszarze rozwoju gospodarki 

hodowlanej, który charakteryzuje się najwyższą w regionie towarowością gospodarstw 

rolnych, ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody 

chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją zakładów branży 

mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. 

Interwencja w ramach tych obszarów powinna obejmować działania  mające na celu 

wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji i podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie 

tworzenia i rozwoju rynków hurtowych produktów rolnych, wsparcie rozwoju grup 

producenckich, wsparcie rozwoju zakładów przetwórstwa, zakładów branży mięsnej  

i mleczarskiej, a także wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarki rybackiej, uzupełnienie 

sieci dróg i wyposażenia w infrastrukturę komunalną oraz zaplecza sanitarnego, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej w celu 

umożliwienia poboru zwiększonej ilości energii ze źródeł rozproszonych.3 

 

Zdefiniowanie obszaru w kontekście OSI, przy uwzględnieniu cech obszaru, zjawisk 

problemowych, a także proponowanej interwencji, wyznacza ramy do określenia 

priorytetów i jej funkcji rozwojowych. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
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Mapa 1 Usytuowanie Gminy Ulan-Majorat na tle Obszaru  Strategicznej Interwencji: 
Nowoczesna Wieś  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
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✓ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego - jest dokumentem 

o charakterze długookresowym, który określa zasady i kierunki kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz działania służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych stanowiąc formalną i merytoryczną płaszczyznę 

odniesienia dla podejmowanych decyzji przestrzennych. Przyjęte kierunki i zasady 

zagospodarowania przestrzennego stwarzają ogólne warunki dla realizacji zadań 

inwestycyjnych formułowanych w programach rozwoju.  

 

❖ W ramach przestrzennych warunków realizacji regionalnej polityki rozwoju  

w zakresie transportu ustalono docelowy układ funkcjonalny podstawowych 

powiązań drogowych na obszarze województwa lubelskiego, uwzględniający 

istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej. W układzie krajowym 

znalazła się przebiegająca przez teren gminy droga nr 63 (Siedlce) – Łuków – Radzyń 

Podlaski – Wisznice – Sławatycze – granica państwa, zaś w układzie ponadlokalnym 

– dróg powiatowych (w tym przede wszystkim klasy G) - droga przebiegająca przez 

teren gminy nr 1218L Ulan- Krasew- Wola Osowińska-Borki.  

❖ Za kluczowe zamierzenia inwestycyjne (obok zadań określonych w wykazie 

inwestycji celu publicznego) wpływające na poprawę funkcjonowania układu 

podstawowych powiązań drogowych na obszarze województwa lubelskiego 

uznano budowę obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych, w tym 

obwodnicę Ulanu-Majoratu w ciągu drogi nr 63.  

❖ Planowany rozwój infrastruktury gazowej sieci dystrybucyjnej w województwie 

lubelskim obejmuje budowę nowych odcinków sieci wraz ze stacjami wysokiego 

ciśnienia, w tym odcinka Ulan Duży – Świdry.  

❖ Ze względu na szczególnie niski wskaźnik skanalizowania wskazano jako 

priorytetowe dla gminy zadania w zakresie budowy i rozbudowy zbiorowych 

systemów kanalizacyjnych (gminy wiejskie bez kanalizacji zbiorowej).  

❖ W zakresie zadań inwestycyjnych dot. modernizacji linii kolejowych wyznaczono 

przebiegającą przez teren gminy linię nr 30 na odc. Parczew-Łuków (podmiot 

odpowiedzialny za realizację zadania PKP PLK S.A.) 

❖ Wśród zadań inwestycyjnych umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (IV aktualizacja) znalazła się budowa oczyszczalni ścieków w 

Gminie Ulan-Majorat (podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – samorząd 

lokalny). 

❖ Wśród działań ukierunkowanych na zachowanie wartości obiektów dziedzictwa 

kulturowego jako priorytetowe uznano ratowanie obiektów sakralnego 

budownictwa drewnianego, w tym kościoła w miejscowości Ulan-Majorat. 

❖ System obszarów ochrony przyrody i krajobrazu w województwie lubelskim 

obejmuje istniejące i projektowane obszary chronione, do których należą m.in. parki 

krajobrazowe. Na obszarze Gminy Ulan-Majorat projektowany jest Tyśmienicki Park 
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Krajobrazowy, który docelowo obejmie także obszar gmin: Borki, Radzyń Podlaski, 

Czemierniki, Ostrówek, Kock, m. Kock, Siemień, Wohyń, Firlej. Przedmiotem 

ochrony będą mało przekształcone zbiorowiska dolnego odcinka Tyśmienicy i duże 

powierzchnie leśne, w których panują bory świeże i mieszane, gromadne 

występowanie zespołów szuwarowych i wielkich turzyc oraz ważne zespoły 

suchych mad dolinowych. 

 

W zakresie obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym w województwie 

lubelskim wyznaczonych przez PZP WL, Gmina Ulan-Majorat została usytuowana  

w obszarze funkcjonalnym gospodarki hodowlanej, który obejmuje tereny nizinne, 

charakteryzujące się specyficznymi warunkami rozwoju. Wschodnia część obszaru 

(powiaty: bialski, radzyński, parczewski) wyróżnia się najkorzystniejszą strukturą 

agrarną w skali województwa (średni areał gospodarstwa powyżej 10,0 ha) oraz 

najwyższą w regionie towarowością gospodarstw rolnych. Odnotowuje się tutaj 

również znaczący udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych. 

Cały obszar funkcjonalny posiada średnio korzystne warunki dla roślinnej produkcji 

rolnej, charakteryzuje się przewagą gleb zaliczanych do średnich i słabych, silnie 

zakwaszonych. Funkcjonujące w tym obszarze gospodarstwa rolne kierunkowane są 

głównie hodowlę trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także na 

produkcję zbóż (żyto) i ziemniaków. Obszar ten wyróżnia relatywnie duża 

koncentracją zakładów branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. 

 

Priorytetem rozwojowym tego obszaru jest aktywizacja gospodarcza oparta na 

rozwoju wszystkich ogniw procesu produkcji żywności. Funkcje rozwojowe obejmują 

zarówno funkcje podstawowe – gospodarczą (ukierunkowaną na produkcję 

zwierzęcą), a także funkcją towarzyszącą: turystyczną.  

 

Wiodące kierunki zagospodarowania obszaru to: 

✓ gospodarka hodowlana  

✓ rozwój bazy przetwórstwa rolno-spożywczego,  

✓ rozwój usług obsługi rolnictwa,  

✓ produkcja biomasy dla celów energetycznych.  

 

Zasady zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze nakazują: utrzymanie 

areału trwałych użytków zielonych dla potrzeb hodowli zwierząt, remelioracje 

użytków zielonych, przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy na terenach otwartych, 

użytkowanie rolnicze środowiska w sposób zachowujący różnorodność biologiczną  

i mozaikowatość krajobrazu, dostosowanie struktury agrarnej do potrzeb 
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wysokotowarowego rolnictwa, a także zalesienia na kierunkach powiązań 

ekologicznych.  

 

✓ Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku - jest 

uszczegółowieniem SRWL w zakresie dynamizowania rozwoju badań  

i innowacji na rzecz wzmacniania endogenicznego potencjału rozwojowego 

województwa. Kierunki działań wytyczone w Programie Rozwoju Gminy Ulan-Majorat 

m.in. dotyczące stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, wzmocnienia instytucji 

otoczenia biznesu oraz rozwoju sprawnej i otwartej na innowacje administracji 

publicznej wprost wpisują się w priorytety wskazane w dokumencie. 

 

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 –

głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności regionu  

w oparciu o wewnętrzne potencjały, które sprzyjają zwiększeniu spójności społecznej 

i terytorialnej. Realizacja Programu przebiegaa poprzez wdrażanie 14 osi 

priorytetowych: 9 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz 5 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej)  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Komplementarność celów wytyczonych 

w Programie Rozwoju Gminy Ulan-Majorat z priorytetowymi obszarami wsparcia 

zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 2 Korelacja strategicznych celów Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 
2017-2023  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 
Program Rozwoju 

Gminy Ulan-Majorat 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

Cel 1. Wspieranie rozwoju kapitału 

społecznego oraz poprawa jakości 

życia mieszkańców 

❖ Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 

❖ Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

❖ Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

❖ Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje 

❖ Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Cel 2. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego i ładu przestrzennego 

❖ Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

❖ Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

❖ Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

❖ Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna 

❖ Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

❖ Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 
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❖ Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna  

i ekologiczny transport 

Cel 3. Rozwój konkurencyjnej 

gospodarki w Gminie Ulan-Majorat 

poprzez lepsze wykorzystanie 

lokalnych zasobów. 

❖ Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

❖ Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

❖ Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

❖ Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  

i pracowników do zmian 

❖ Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje 

Źródło: Opracowanie własne 

 

✓ Strategia Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2007-2020 –- jest dokumentem 

terytorialnego systemu planowania, prezentuje wizję rozwoju powiatu  

z uwzględnieniem elementów strategii rozwoju województwa lubelskiego i strategii 

rozwoju gmin. Cele wyznaczone w niniejszym dokumencie znajdują odzwierciedlenie 

w określonych celach strategicznych Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego, wśród 

których znalazły się: rozwój i restrukturyzacja obszarów wiejskich, rozwój 

przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestycji, rozwój infrastruktury lokalnej.  

 

✓ Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020– 

dokument zawiera określone cele strategiczne rozwiązywania problemów 

społecznych występujących na terenie powiatu. Wśród nich znalazły się: aktywizacja 

zawodowa mieszkańców powiatu, zdrowe społeczeństwo, pomoc dziecku i rodzinie, 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

podstawowych warunków do równoprawnego samodzielnego pełnego i czynnego na 

miarę możliwości uczestnictwa w życiu społecznymi zawodowym.  

 

✓ Dokumentami strategicznymi obowiązującymi w Gminie Ulan-Majorat - opisanymi  

w podrozdziale dotyczącym zarządzania. 
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1.3 DOTYCHCZASOWE EFEKTY WDRAŻANIA STRATEGII 
 

Poprzednio obowiązująca strategia obejmowała swoim zakresem przedział lat 2008-2015. 

Została ona przyjęta przez Radę Gminy w 2009 roku i była podstawą do realizacji szeregu 

działań rozwojowych, finansowanych zarówno ze środków własnych gminy, jak i źródeł 

zewnętrznych, w tym ze środków funduszy europejskich na lata 2007-2013.  

 

Strategia wdrażana była poprzez realizację 3 celów strategicznych, w ramach których ujęto 

łącznie 12 celów operacyjnych. System monitorowania i ewaluacji strategii opierał się na 

zestawie wskaźników rezultatu, przyporządkowanych poszczególnym celom 

strategicznym.  

 

Oceny efektów wdrażania Strategii Gminy Ulan-Majorat na lata 2008-2015 dokonano na 

dwóch poziomach: 

✓ Produktów - zawierającym identyfikację kluczowych projektów i zadań 

inwestycyjnych, jakie udało się zrealizować gminie i jej podległym jednostkom,  

✓ Rezultatów – wskazującym wpływ wysiłku całej społeczności gminy (w tym 

jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) na ogólny 

rozwój społeczno-gospodarczy gminy i poprawę jakości życia jego lokalnej 

społeczności.  

 

Ewaluacja efektów wdrażania strategii na poziomie produktów objęła w szczególności 

zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia nieinwestycyjne, realizowane przez samorząd 

gminny, dzięki zaangażowaniu własnych środków budżetowych oraz pozyskanych 

środków zewnętrznych. Z kolei ocena efektów wdrażania strategii na poziomie rezultatów 

dokonana została przy uwzględnieniu dostępnych danych statystycznych (dla poziomu 

gminy lub powiatu) i została zawarta w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

Poniżej umieszczono wykaz wybranych przedsięwzięć (inwestycje  

i działania nieinwestycyjne), które udało się zrealizować w gminie na przestrzeni wyżej 

wymienionego okresu.   
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Tabela 3 Wybrane zrealizowane inwestycje 

Przedsięwzięcie 

Całkowita 
wartość  z 
wniosku o 
płatność 

(PLN) 

Koszty 
kwalifikowalne  

z wniosku  
o płatność 

Wnioskowana 
kwota pomocy 

SPORT-EDUKACJA-KULTURA  

Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach 

programu „Moje Boisko – 

Orlik 2012” z lokalizacją w 

Kępkach 

1 013 269,00 zł 

 

 
dofinansowanie z 

Ministerstwa Sportu  

i Turystyki 

476 000,00 zł 

Dotacja z budżetu 

województwa 

100 000,00 zł 

Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach 

programu „Moje Boisko – 

Orlik 2012” z lokalizacją w 

Ulanie-Majoracie 

1 061 798,40 zł 

 

 
dofinansowanie z 

Ministerstwa Sportu  

i Turystyki 

498 000,00 zł 

Dotacja z budżetu 

województwa 

100 000,00zł 

Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej  

w Domaszewnicy 

1 607 396,64 zł 

 

 
Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

500 000,00 zł 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
2 045 460,48 zł 1 662 976,00 zł 1 247 232,00 zł 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

2 784 228,00 zł 2 263 600,00 zł 1 697 700,00 zł 

Budowa wodociągu wraz z 

przyłączami w miejscowości 

Kolonia Domaszewnica w 

miejscowości Jadwisin 559 505,58 zł 383 959,50 zł 

 

 

191 979,00 zł 
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ODNOWA MIEJSCOWOŚCI 

Remont, przebudowa 
świetlicy wiejskiej wraz z 

wyposażeniem i dobudową 
garażu OSP w miejscowości 

Sętki 

729 316,83 zł 424 878,97 zł 318 659,00 zł 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Sobolach 
23 706,39 zł 23 706,39 zł 16 594,47 zł 

Remont, rozbudowa i 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 

Skrzyszew 

671690,99 546090,21 382 263,00 zł 

Remont, rozbudowa i 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Żyłki 

495 982,19 zł 403 237,54 zł 302 428,00 zł 

Przebudowa i remont świetlicy 

wiejskiej w Zakrzewie 
459 224,98 zł 298 476,87 zł 223 857,00 zł 

Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Zakrzewie 
53 297,99 zł 43 331,70 zł 25 000,00 zł 

Remont i przystosowanie 

budynku do pełnienia funkcji 

Centrum Społeczno-Kulturalne 

wsi Gąsiory 

489 686,30 zł 399 743,91 zł 299 807,00 zł 

Wyposażenie „Centrum 

Społeczno-Kulturalnego wsi 

Gąsiory” pełniącego rolę 

świetlicy wiejskiej 

47 908,50 zł 38 950,00 zł 25 000,00 zł 

Remont i rozbudowa 

Gminnego Ośrodka Kultury 
1 147 748,49 zł 933 128,85 zł 315 700,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Paskudach ze zmiana 

przeznaczenia pomieszczenia 

garażowego oraz 

zagospodarowanie terenu 

295 758,50 zł 240 523,98 zł 180 392,00 zł 

 165 000,00 zł 134 146,34 zł 81 460,00 zł 
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Remont i wyposażenie 

świetlicy wiejskiej  w Zarzecu 

Ulańskim 

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU 

Internet sz@nsą Gminy Ulan-

Majorat 2012-2013 
526 268,57 zł 526 268,57 zł 526 268,57 zł 

Internet sz@nsą Gminy Ulan-

Majorat – II edycja 
723 107,54 zł 723 107,54 zł 723 107,54 zł 

 

Źródło: Urząd Gminy Ulan-Majorat 

 

 

Tabela 4 Wybrane zrealizowane działania nieinwestycyjne 

Przedsięwzięcie Całkowita 
wartość  z 
wniosku o 
płatność 

(PLN) 

Koszty 
kwalifikowalne  

z wniosku  
o płatność 

Wnioskowana 
kwota pomocy 

Integrujemy się poprzez 

sport 
4 891,39 zł 4 254,44 zł 2 978,1 zł 

Kultywujemy tradycję 

poprzez organizację Dożynek 

Gminno-Parafialnych 

23 089,79 zł 22 231,32 zł 14 155,57 zł 

Dożynki wpisane w tradycję 

Gminy Ulan-Majorat 
24 483,91 zł 21 656,3 zł 15 159,41 zł 

Kalendarz promujący Gminę 

Ulan-Majorat 
13 713,85 zł 11 744,75 zł 8 079,26 zł 

Źródło: Urząd Gminy Ulan-Majorat 

 

Biorąc pod uwagę rzeczowe efekty wdrażania Strategii Gminy Ulan-Majorat na przestrzeni 

lat 2008-2015 można stwierdzić, że znaczna część zaplanowanych zadań została 

zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Poniższej dokonano analizy stopnia realizacji 

zaplanowanych,  w poprzedniej edycji strategii działań i zadań inwestycyjnych, wskazując 
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jednocześnie w jaki sposób zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do osiągnięcia 

oczekiwanych rezultatów zdefiniowanych na poziomie wizji i celów strategicznych. 

 

 

 

❖ Cel strategiczny S1: Zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy Ulan-Majorat 

❖ Cel strategiczny S2: Ulan-Majorat gminą zamożną, nowoczesną i bezpieczną 

❖ Cel strategiczny S3: Budowa więzi społecznych i podnoszenie aktywności 

mieszkańców Gminy 

 

 

 W ramach powyższych celów zrealizowano szereg inwestycji mających na celu 

zrównoważony rozwój gminy w dziedzinie infrastruktury technicznej i społecznej, 

gospodarki oraz środowiska przyrodniczego. Podjęto liczne działania w zakresie 

podniesienia wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy poprzez budowę  

i modernizację istniejących odcinków infrastruktury drogowej. Wybudowano chodniki 

dla pieszych m.in. w ciągu drogi powiatowej 1212L, drogi powiatowej 1206L  

w miejscowości Zakrzew, drogi powiatowej 1210L w miejscowości Gąsiory. W efekcie 

zrealizowanych inwestycji drogowych poprawiono układ komunikacyjny w gminie, co 

niewątpliwie miało korzystny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, w tym  

w szczególności na poprawę bezpieczeństwa na drogach.  

 Do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy przyczyniła się rozbudowa  

infrastruktury pięciu odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych  

w miejscowościach: Zarzec Ulański, Ulan Duży, Kolonia Domaszewska, Żyłki, Żyłki (Żyłki 

Kozły). W zakresie poprawy kanalizacji ściekowej wybudowano przydomowe 

biologiczne oczyszczalnie ścieków. System postępowania z odpadami komunalnymi na 

terenie gminy został dostosowany do znowelizowanych przepisów w tym zakresie. 

 Pozytywnie należy ocenić działania gminy podjęte na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu. W ramach realizowanych projektów kilkadziesiąt 

gospodarstw, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa  

w społeczeństwie informacyjnym, otrzymało darmowy sprzęt komputerowy wraz  

z dostępem do Internetu.  

 Szczególny nacisk położono na wspieranie edukacji. W efekcie realizacji projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych w gminie powstaje pierwszy w powiecie żłobek. 

Będzie to budynek jednokondygnacyjnym niski z poddaszem nieużytkowym.  

W budynku przewiduje się 4 oddziały dla 60 dzieci (4x15dzieci). Żłobek zapewni 

niezbędne warunki wychowawcze i edukacyjne dla wspomagania rozwoju dzieci 
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zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Będzie także kolejnym krokiem do 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. 

 Podjęto działania w zakresie podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych. 

Przede wszystkim wyremontowano i rozbudowano Gminny Ośrodek Kultury. Do 

istniejącego obiektu dobudowano budynek, w którym utworzono salę dla różnych grup 

tematycznych: orkiestry, grupy teatralnej, plastycznej oraz pomieszczenia dla kół 

gospodyń wiejskich. Budynek został również przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Na terenie gminy przy udziale środków unijnych na terenie gminy 

powstało Centrum Społeczno-Kulturalne Wsi Gąsiory. Gruntownie zmodernizowano 

wiele świetlic wiejskich, zadbano również o ich wyposażenie (dobudowano toalety, 

zaplecza kuchenne).  

 Pozytywnie należy ocenić działania w zakresie upowszechniania, ochrony i tworzenia 

kultury podjęte przez Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Ulan-Majorat przeprowadziła 

szereg działań nieinwestycyjnych mających na celu zwiększenie integracji mieszkańców, 

a jednocześnie promocję gminy. Wśród przedsięwzięć tych należy wymienić liczne, 

cyklicznie organizowane imprezy o charakterze lokalnym  

i ponadregionalnym. Organizacja tych imprez była wspierana przez szereg aktywnych 

animatorów, sprawnie działających stowarzyszeń, zespołów ludowych i gminnych 

jednostek kultury.  

 W ostatnich latach rozbudowano również infrastrukturę sportową tj. wybudowano 

kompleks boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowościach 

Kępki i Ulan-Majorat, wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej  

w Domaszewnicy. Na terenie gminy odbywały się liczne imprezy o charakterze 

sportowym. Realizowano również projekt „Integrujmy się poprzez sport” kierowany do 

pracowników Urzędu Gminy, radnych i sołtysów. W ramach projektu zorganizowano 

turniej piłki siatkowej, w którym uczestniczyli zawodnicy z rodzinami oraz mieszkańcy 

gminy. Wszystkie te inwestycje przyczyniły się do rozwijania zainteresowań sportowych 

oraz integracji lokalnej społeczności. 

 

Z powyższej analizy wynika, że Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ulan-Majorat na lata 

2008-2015 została zrealizowana w dużym stopniu. Znaczna część rezultatów na poziomie 

celów strategicznych została osiągnięta. Natomiast, te których nie udało się osiągnąć 

dotychczas, będą możliwe do osiągnięcia w najbliższych latach. Przeprowadzone 

inwestycje oraz działania nieinwestycyjne przyczyniły się do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz wzmocniły spójność gospodarczą i społeczną w gminie. Rozmiar 

dokonanych zmian nie jest jednak wystarczający by w pełni poprawić jakość życia 

mieszkańców gminy oraz uznać, że wzrost konkurencyjności oraz rozwój gospodarczy 

gminy jest wystarczający. Pomimo systematycznego wzrostu oferowanych usług 

publicznych oraz warunków życia lokalnej społeczności istnieje jeszcze wiele obszarów 

wymagających interwencji.  
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2. DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
 
 

Część diagnostyczna programu  opracowana została na podstawie danych Urzędu Gminy 

Ulan-Majorat, danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych  

z innych dokumentów strategicznych i planistycznych. Dane statystyczne zaprezentowane 

zostały w ujęciu dynamicznym i prezentują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 9 lat 

wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ulan-Majorat w latach 2008-2016. 

 

Niniejsza część obejmuje ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Ulan-Majorat  

w określonych obszarach, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych  

i wewnętrznych. Każdy z obszarów poddano syntetycznej ocenie, która posłużyła do 

identyfikacji potencjałów rozwojowych z jednoczesnym wskazaniem barier. 

Przeciwdziałanie tym właśnie barierom wpłynie na  możliwość wykorzystania 

endogenicznych zasobów, prowadząc jednocześnie do określenia specjalizacji obszaru  

i zwiększenia jego konkurencyjności.  

 

Początkowo skupiono się na identyfikacji wewnętrznych zasobów gminy mających wpływ 

na rozwój obszaru wynikających z położenia. W następnej kolejności analizie poddano 

czynniki demograficzne i społeczne oraz stan i poziom rozwoju infrastruktury publicznej 

(zabezpieczającej podstawowe potrzeby mieszkańców) mającej wpływ na jakość życia. 

Przedmiotowe obszary należą do najważniejszych wyznaczników rozwoju społeczno – 

gospodarczego. Świadczą one bowiem o poziomie warunkach życia oraz jakości kapitału 

ludzkiego. 

 

W ostatnim podrozdziale niniejszej części w formie tabelarycznej przedstawiono analizę 

SWOT stanowiącą podsumowanie przeprowadzonego bilansu sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy. W oparciu o zdefiniowaną ocenę potencjałów i barier oraz 

przeprowadzone badania ankietowe określono główne kierunki rozwojowe obszaru. 
 
 
 

2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 
 

2.1.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 

 

 Gmina Ulan-Majorat znajduje się w północno-zachodniej części województwa 

lubelskiego oraz zachodniej części powiatu radzyńskiego. Graniczy ona: 

✓ od północy - z gminą Łuków (powiat łukowski); 

✓ od zachodu - z gminą Wojcieszków (powiat łukowski); 

✓ od południa - z gminami: Borki i Radzyń Podlaski (powiat radzyński); 
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✓ od wschodu – z gminą Kąkolewnica Wschodnia (powiat radzyński). 

 

 Gmina Ulan-Majorat zajmuje obszar 107,77 km2, co stanowi 11,2% powierzchni całego 

powiatu radzyńskiego oraz 0,42% powierzchni województwa lubelskiego. Powierzchnia 

Gminy Ulan-Majorat jest zbliżona do przeciętnej powierzchni gminy wiejskiej w 

województwie lubelskim, która wynosi 126 km2.4 Jest ona jedną z 7 gmin wiejskich 

(Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, 

Wohyń), które łącznie z 1 gminą miejską (gmina Radzyń Podlaski), wchodzą w skład 

powiatu radzyńskiego. 

 

 Siedzibą gminy jest miejscowość Ulan-Majorat, oddalona o 11 km od Radzynia 

Podlaskiego - siedziby powiatu, 79 km od stolicy województwa lubelskiego, 63 km od 

Białej Podlaskiej, 16 km od Łukowa oraz 135 km od Warszawy. Najbliżej zlokalizowanymi 

portami lotniczym są: port Lublin-Świdnik - 84 km oraz port Warszawa Okęcie – 140 km. 

Ulan-Majorat znajduje się w niedalekiej odległości od drogowych przejść granicznych tj.: 

- 96 km od przejścia Polska-Białoruś Terespol - Brześć,  

- 85 km od przejścia Polska-Białoruś Sławatycze – Domaczewo. 

 

Mapa 2 Położenie Gminy Ulan-Majorat na tle województwa lubelskiego  
oraz powiatu radzyńskiego 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org, http://powiatradzynski.pl  

 

                                                           
4 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 roku, GUS 

https://pl.wikipedia.org/
http://powiatradzynski.pl/
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2.1.2 SIEĆ OSADNICZA I PRZESTRZENNA GMINY 

 

 Na sieć osadniczą Gminy Ulan-Majorat składa się 20  jednostek pomocniczych – sołectw 

tj.: Domaszewnica, Gąsiory, Kępki, Klębów, Kol. Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, 

Paskudy, Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów, Stok, Ulan-Majorat, Ulan 

Duży, Ulan Mały, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański, Żyłki. 

 

 

Tabela 5 Powierzchnia i liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Ulan-Majorat  

Lp. Sołectwo Powierzchnia (ha) Liczba mieszkańców 

1. Domaszewnica 470,42 662 

2. Gąsiory 550,23 265 

3. Kępki 466,92 184 

4. Klębów 155,14 109 

5. Kolonia Domaszewnica 475,31 162 

6. Kolonia Domaszewska 643,35 208 

7. Paskudy 969,36 387 

8. Rozwadów 503,10 188 

9. Sętki 543,63 304 

10. Skrzyszew 389,66 176 

11. Sobole 1221,73 569 

12. Stanisławów 341,67 105 

13. Stok 777,15 638 

14. Ulan Duży 199,23 296 

15. Ulan-Majorat 332,15 477 

16. Ulan Mały 402,01 250 

17. Wierzchowiny 588,13 343 

18. Zakrzew 734,61 268 

19. Zarzec Ulański 533,65 361 

20. Żyłki 480,44 185 

RAZEM 10777,89 6137 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat 
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Mapa 3 Układ osadniczy gminy 

 
 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat 

 
 

 

 Wielkość jednostek osadniczych jest bardzo zróżnicowana. Do miejscowości  

o największej powierzchni w gminie należy zaliczyć: Sobole, Paskudy oraz Stok. 

Miejscowością zamieszkiwaną przez największą liczbę ludności jest miejscowość Sobole 

(11% mieszkańców całej gminy), kolejno są to: Domaszewnica (10% mieszkańców gminy) 

i Żyłki (9% mieszkańców gminy). Najmniejszymi pod względem powierzchniowym 

miejscowościami na terenie gminy są: Klębów oraz Ulan Duży. Na poniższym wykresie 

przedstawiono udział poszczególnych sołectw w całkowitej powierzchni gminy.  
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Wykres 1 Udział poszczególnych jednostek osadniczych  
w całkowitej powierzchni gminy 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Układ przestrzenny Gminy Ulan-Majorat zdeterminowany jest warunkami 

przyrodniczymi i zaszłościami historycznego rozwoju osadnictwa. Wieś Ulan została 

założona najprawdopodobniej w II poł. XIV w. gdy po unii polsko-litewskiej, zawartej  

w Krewie w 1385 r., północno-wschodnie tereny ówczesnego woj. sandomierskiego 

stały się wreszcie dość bezpieczne, co sprzyjało osadnictwu5. Od początku swego 

istnienia aż po kres I Rzeczypospolitej Ulan był wsią królewską tj. należał do monarchy. 

W imieniu króla władzę we wsi sprawowali sołtysi (zwani później wójtami). W zamian za 

to otrzymywali uposażenie w gruncie i inne przywileje oraz czerpali ze wsi korzyści 

materialne. Wieś była też często przez króla wydzierżawiana lub przekazywana  

w użytkowanie różnym zasłużonym osobom.  

 

                                                           
5 http://parafia_ulan.republika.pl/ulan.htm  
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 Nazwa Ulan pochodzi od imienia o tym samym brzmieniu. Można przypuszczać, iż nosił 

je zasadźca, czyli założyciel wsi. Pierwsza wzmianka na temat Ulana pojawia się  

w dokumencie z 1418 r., sporządzonym przez biskupa krakowskiego Wojciecha 

Jastrzębca. We wsi tej mieszkały wówczas cztery rodziny kmiece. Ok. 1430 r. nastąpił 

rozwój Ulana, gdyż już  w roku 1437, oprócz starej wsi lennej, występują w Ulanie tzw. 

nowizny, czyli nowe partie uprawianego gruntu. Reakcją na rozwój Ulana i okolicy było 

zapewne erygowanie parafii w Ulanie, co miało miejsce ok. 1440 r. Z roku 1565 pochodzi 

cenny dokument, w którym znalazł się pierwszy wyczerpujący opis tej wsi. Oprócz 5 

karczm funkcjonował wówczas w Ulanie młyn. Po 1660 r. Ulan znacznie podupadł, co 

było spowodowane nieustającymi wojnami nękającymi wówczas kraj,  

w szczególności potopem szwedzkim (1655-1660). Wieś prawie opustoszała. Do upadku 

gospodarczego dochodziły jeszcze problemy z sąsiednimi miejscowościami. Ulan był 

wsią królewską, otoczoną wsiami szlacheckimi. Takie położenie sprawiało,  

iż był ze wszech stron po prostu rozkradany.  W 1771 r. rozpoczęła się w tej wsi budowa 

nowego, murowanego kościoła. W tym czasie, jak podaje Spis ludności diecezji 

krakowskiej z r. 1787, w Ulanie mieszkało 187 osób, w tym 169 katolików oraz 18 żydów. 

Największą grupę mieszkańców stanowili włościanie.  

 

 Dobra w Ulanie należały do Grzegorza Ośniałowskiego tytułowanego starostą ulańskim. 

Na początku XIX w. nabył majątki w Stoku oraz Rozwadowie. Na mocy dekretu władz 

Księstwa Warszawskiego, wydanego w 1809 r., Ulan został jednowioskową gminą. W I 

poł. XIX w., niedługo po wybudowaniu murowanego kościoła, założony został w Ulanie 

nowy cmentarz parafialny, położony na górce niedaleko Zarzeca. Po upadku Powstania 

Listopadowego folwark w Ulanie, stanowiący dawniej własność królewską, władze 

zaborcze przekazały carskiemu generałowi Teodorowi Paniutinowi. Majątek ten został 

wówczas przyłączony do majoratu (czyli dużego kompleksu) dóbr rządowych w 

Kąkolewnicy, również podarowanych owemu generałowi. Władze Królestwa Polskiego 

podjęły w 1859 r. decyzję o zwiększeniu obszaru gmin wiejskich do minimum 50 dymów. 

Wówczas to w skład gminy Ulan wszedł sąsiedni Stok. W roku tym były w Ulanie 22 

domy, w których mieszkało 195 osób. Niedługo po stłumieniu Powstania Styczniowego, 

w 1867 r., władze carskie wprowadziły nowy podział administracyjny Królestwa 

Polskiego. Gmina Ulan znacznie się wówczas rozrosła i obejmowała następujące wsie: 

Ulan, Stok, Zarzec, Sobole, Rozwadów, Sętki-Majnoty, Domaszewnica, Wólka 

Domaszewska, Zofibór i Malcanów. Po II wojnie światowej nastąpił oficjalny podział 

Ulana na trzy części tj. Ulan-Majorat - dawne dobra rządowe, Ulan Duży - utożsamiany z 

dobrami poduchownymi, zaś Ulan Mały - z gruntami włościańskimi. Informacje na temat 

Ulana w II poł. XIX w. zawiera Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1892 r.). We wsi 

tej, posiadającej 1372 morgi i 24 domy, żyło 247 mieszkańców. Gmina Ulan rozległa była 

natomiast na 15403 morgi. Mieszkały w niej 3252 osoby. Urząd gminy, co ciekawe, 

mieścił się w Sętkach. Na przełomie XIX i XX w. istniał w Ulanie młyn napędzany 

spalinowym motorem, który pełnił także funkcję małej lokalnej elektrowni, 

http://www.republika.pl/parafia_ulan/paniutinowie.htm
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nieregularnie zasilającej okoliczne zagrody. Ulokowany był niedaleko kościoła, przy 

drodze do Zarzeca. I wojna światowa, która wybuchła latem 1914 r., w okolice Ulana 

dotarła rok później. Front austriacko-rosyjski osiągnął ten teren w drugim tygodniu 

sierpnia 1915 r. Wojska austriackie przeszły przez Ulan 12 VIII 1915 r. Rosjan wypierała 41 

Dywizja Piechoty. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich teren ten znalazł się na krótko pod 

okupacją austriacką, zaś we wrześniu 1915 r. władali nim już Niemcy. Po 1917 r. Gmina 

Ulan składała się z 26 miejscowości, jej powierzchnia wynosiła 12652 morgi. Mieszkało 

tam wówczas 4085 osób, na terenie gminy znajdowało się 5 szkół. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości odbyły się pierwsze wolne wybory - do Sejmu Ustawodawczego 

(1919 r.), w których mieszkańcy gminy Ulan masowo poparli obóz polityczny endecji. Rok 

1925 przyniósł gminie Ulan nowinkę techniczną - w urzędzie gminy zainstalowany został 

telefon, mający połączenie z Łukowem. Dwa lata później,  

1 IV 1927 r., nastąpiła zmiana granic gminy Ulan. Wchłonęła ona prawie całą 

zlikwidowaną gminę Skrzyszew. Przyłączony został także Klębów wraz z kolonią 

Józefów. Po klęsce wrześniowej (1939 r.) w Ulanie władzę przejęli hitlerowcy. 

Kierowany przez nich urząd gminy stał się organem gospodarczych represji okolicznej 

ludności. W Ulanie i okolicy dochodziło do różnych akcji podziemia. Gmina Ulan istniała 

do 1954 r., kiedy to Sejm podjął ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju, 

likwidującą gminy i wprowadzającą na ich miejsce kilkuwioskowe gromady. Powstała 

wówczas gromada Ulan-Majorat. W 1973 r. ponownie przywrócono gminy. Powstała 

wówczas gmina Ulan-Majorat, w skład której weszły następujące sołectwa: 

Domaszewnica, Domaszewnica-Kolonia, Gąsiory, Kępki, Klębów, Kolonia 

Domaszewska, Paskudy, Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów, Stok, Ulan 

Duży, Ulan-Majorat, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański i Żyłki. Dzięki statusowi 

siedziby gromady, a później gminy, Ulan mógł się w ostatnim półwieczu dynamicznie 

rozwijać. Stał się centrum życia społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego okolicy. Dzięki takim instytucjom jak urząd gminy, bank, posterunek 

policji, pawilon handlowy, ośrodek zdrowia, apteka, dom kultury wraz z salą 

widowiskowo-taneczną, biblioteka, szkoła, kościół, liczne sklepy i zakłady usługowe 

oraz obiekty gminnej spółdzielni wieś ta z typowo rolniczej przeobraziła się  

w miejscowość o charakterze niemalże małego miasteczka. 
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Zdjęcie 1 Sieć osadnicza w miejscowości Ulan-Majorat 

 
Źródło: geoportal.gov.pl 

 
 

 Sieć osadnicza gminy Ulan-Majorat ukształtowana jest w układzie pasmowym wzdłuż tras 

komunikacyjnych. Zabudowa mieszkaniowa gminy ukształtowana została  

w oparciu o podstawową i tradycyjną funkcję gminy, jaką jest rolnictwo. Warunki 

glebowo- rolne sprzyjały wytwarzaniu się skupionych usługowo-produkcyjnych osad  

o niewielkim zaludnieniu. Znaczenie dla lokalizacji i formy zabudowy miały również 

obiekty kulturowe i sakralne. Obecnie miejscowości są jednostkami osadniczymi  

o różnej formie przestrzennej. W układzie przestrzennym gminy występują zarówno 

zwarte, jak i rozproszone formy osadnictwa. Dominuje zabudowa wiejska 

jednorodzinna. W większości sołectw dominuje charakter zabudowy jedno-ulicowej. 

Układ wsi Ulan-Majorat ma charakter zabudowy liniowej w szczególności usytuowanej 

wzdłuż drogi krajowej Nr 63. W większości zabudowa jest współczesna, murowana. 

 

 Na obszarze Gminy Ulan-Majorat obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy ustanawiające przepisy powszechnie obowiązujące na danym 

terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Wskaźnik pokrycia 

gminy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest niski. Wynosi 18,4% 

przy średniej krajowej 25,6% oraz średniej wojewódzkiej- 57%. Łączna powierzchnia 

objęta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wynosi 1981 ha. Gmina 

Ulan-Majorat posiada również obowiązujące Studium i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego (ostatnio aktualizowane w 2017 r.).  

 

 

 



PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

34 | S t r o n a  

 

Mapa 4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

 
 

Źródło: Urząd Gminy Ulan-Majorat 

 

2.1.3  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

 Według kryteriów fizjograficznych (podział Lubelszczyzny wg J. Kondrackiego) obszar 

Gminy Ulan-Majorat położony jest w obrębie makroregionu Niziny 

Południowopodlaskiej, w granicach mezoregionu Równiny Łukowskiej. Charakteryzuje 

się wyrównaną powierzchnią terenu, wysokości bezwzględne wahają się od 144,3 m 

n.p.m. w południowej części Zarzeca Ulańskiego do 169,5 m n.p.m. na zachodnim krańcu 

Stanisławowa. Deniwelacje powierzchni topograficznej w obrębie gminy Ulan-Majorat 

wynoszą 25,2 m. Spadki są bardzo małe. Na terenie gminy występuje rzeźba: 

➢ płaskorówninna – różnice wysokości względnych nie przekraczają 3 m. Rzeźba 

taka występuje w: północnej części Domaszewnicy oraz we wsiach: Klębów, 

Kępki, Żyłki, Skrzyszew, Stok i Gąsiory; w północno i południowo-zachodniej części 

Wierzchowin, w południowo-zachodniej części wsi Paskudy, we wschodniej części 

miejscowości Ulan. 

➢ niskofalista - typowa dla pozostałej części terenu (z wyjątkiem południowej części 

Koloni Domaszewskiej i południowego krańca Rozwadowa). Wahania wysokości 
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względnych sięgają 3 do 7 m. Na obszarze, o rzeźbie niskofalistej występują już 

wyraźniejsze skłony i kopulaste formy terenu 

➢ falista  - występuje na małej powierzchni. wysokości względne wahają się od 7 m 

do 20 m. Taka rzeźba charakteryzuje się południowa cześć Kolonii Domaszowskiej 

i południowy fragment Rozwadowa.  

 

 Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy krajobrazu – płaskie równiny akumulacji 

wodnej oraz równiny peryglacjalne. Równiny akumulacji wodnej występują wzdłuż 

cieków wodnych i charakteryzują się bardzo małą różnicą wysokości, sięgającą zaledwie 

kilka metrów. Równiny peryglacjalne mają stosunkowo urozmaicone ukształtowanie, 

różnica deniwelacji dochodzi do kilkunastu metrów. 

 

 Na obszarze gminy Ulan-Majorat, decydującą rolę w budowie geologicznej odegrały 

zlodowacenia. Nasuwały się one dwukrotnie. Największe znaczenie ma kompleks skał 

przypowierzchniowych, począwszy od górnego mezozoiku (utwory górnokredowe) do 

górnego czwartorzędu (holocenu). Na całym obszarze gminy, na powierzchni 

występują utwory czwartorzędowe o dużej miąższości. Zalegają na głębokości ok. 50 m. 

 

 Poziom plejstoceński odgrywa decydującą rolę w budowie geologicznej. Jest 

reprezentowany przez gliny zwałowe oraz piaski i Żwiry wodnolodowcowe, miejscami 

mułki i piaski rozlewiskowojezierne. W pobliżu rzeki Bystrzycy wyspowo występują 

piaski i Żwiry rzeczne. W dolinach rzek holocen reprezentowany jest głownie przez 

torfy, namuły oraz mułki i piaski rzeczne. Pod utworami czwartorzędowymi zalegają 

utwory trzeciorzędowe reprezentowane głownie przez piaski mioceńskie.  

W połnocno-zachodniej części w okolicy wsi Domaszewnica, Kolonia Domaszewnica, 

Sętki, Rozwadów, Sobole i Klębów występują mułki plioceńskie (pochodzące  

z neogenu). Na wschód od miejscowości Paskudy i Zakrzew zalegają piaski 

glaukonitowe i kwarcowe paleogeńskie pochodzące z dolnego oligocenu. Gliny 

zwałowe oraz piaski akumulacji lodowcowej z głazami zajmują znaczną powierzchnię. 

Występują one na wyższych partiach równin peryglacjalnych. Najwyższe wzniesienia 

terenu zbudowane są z materiału polodowcowego. Są to charakterystyczne stożki 

Żwirowe. Równina polodowcowa pocięta została dolinami rzecznymi, które wypełniają 

młode osady wód płynących oraz osady organiczne – torfy o rożnej miąższości, 

sięgającymi głębokościami kilku metrów. 

 

 Budowa geologiczna stanowi podstawowe uwarunkowanie występowania bogactw 

naturalnych. W miejscowości Kol. Domaszewska znajdują się punkty eksploatacji 

naturalnego kruszywa – piasku i żwiru. Surowce są wydobywane na potrzeby właścicieli 

działek i na potrzeby gminy. Prognozuje się, że na terenie gminy mogą znajdować się 

również złoża surowców ilastych oraz złoża torfu, które nie powinny być 

eksploatowane z uwagi na lokalizację w dolinach rzecznych lub ich sąsiedztwie.  
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 Gmina Ulan-Majorat charakteryzuje się gęstą siecią wód powierzchniowych. Leży  

w dorzeczu największego prawostronnego dopływu Wieprza - Tyśmienicy. W skład sieci 

wodnej wchodzą rzeki Bystrzyca, Samica i Stanówka, inne mniejsze cieki oraz liczne 

rowy melioracyjne. Rzeka Bystrzyca Pn. przepływa przez teren gminy  

z północnego zachodu w kierunku południowego wschodu. Na rzece występują liczne 

zakola, załamania i meandry. Koryto rzeki Bystrzycy rozszerza się dość znacznie  

w północnej części wsi Sobole oraz na terenie Zarzeca Ulańskiego. Przez teren gminy 

przepływają ponadto dwie rzeki V – rzędu, stanowiące lewostronne dopływy Bystrzycy 

– przez wschodnią część gminy Samica i od północnego zachodu Stanówka. Rzeki  

i strugi wodne przepływają dolinami często zabagnionymi, łagodnie wcinającymi się  

w otaczający teren. Istotnym uzupełnieniem powierzchniowych zjawisk wodnych  

w gminie są tereny podmokłe bagienne, wypełnione wodą torfianki oraz stawy.  Jeśli 

chodzi o wody podziemne - gmina Ulan-Majorat leży w obrębie GZWP 215 – Subniecki 

Warszawskiej. 

 

 Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Lubelszczyzny (wg Zinkiewiczów) teren Gminy 

Ulan-Majorat, znajduje się w dziedzinie Bialsko – Łukowskiej. Nad gminą w ciągu roku 

przeważają masy powietrza pochodzenia morskiego. Średnia roczna wartość 

temperatury powietrza wynosi 7,5C, przy miesięcznych wahaniach od ok. -3,0°C,   

w tym średnie temperatury lipca wynoszą 18,6C, natomiast stycznia -3,0C. Okres bez 

przymrozków trwa średnio 165 dni, liczba dni z mrozem wynosi 50 – 60, zaś  

z przymrozkiem jest ok. 120. Pokrywa śnieżna w obszarze gminy zalega średnio 75-80 

dni w roku. Obszar gminy charakteryzuje się dużym zachmurzeniem nieba – średnia 

roczna 66 – 68%. 

Teren gminy cechuje niekorzystna – zbyt mała ilość opadów – 550 mm rocznie. 

PrzewaŻające są opady połrocza letniego. Długość okresu wegetacyjnego, a więc liczba 

dni z temperaturą średnią dobową powyżej 5°C wynosi około 214 dni. Obszar ten 

charakteryzuje się podwyższonymi wielkościami niedosytu wilgotności powietrza. 

Nad gminą w ciągu roku przeważają masy powietrza pochodzenia morskiego. Wiatry 

wieją najczęściej z kierunków zachodnich, ze średnią roczną prędkością 3,5 m/s. 

 

 Szatę roślinną Gminy Ulan - Majorat cechuje wysoki procent upraw polowych. Jest ona 

reprezentowana przez: lasy, zadrzewienia przydrożne, śródpolne i przykorytowe, zieleń 

niską w dnach dolin rzecznych oraz rożne formy zieleni przydomowej, ozdobnej i 

użytkowej. Duży walor środowiska ożywionego stanowią biocenozy leśne. Największy 

kompleks leśny znajduje się w północno-wschodniej części gminy. W jego skład 

wchodzą Las Zakrzewski i Las Gąsiorowski, które przedzielone są linia kolejową. Większe 

kompleksy znajdują się w sołectwach Sobole i Domaszewnica. Mniejsze fragmenty leśne 

są rozrzucone na terenie całej gminy.  
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Na terenie gminy dominującymi siedliskami są: bór świeży (gatunek główny sosna  

z domieszką brzozy, dębu i modrzewia) oraz bór mieszany (sosna i dąb, z domieszką 

brzozy i modrzewia). Występują także siedliska jak: bór wilgotny, las mieszany świeży 

oraz las wilgotny. Zbiorowiska łąkowe reprezentowane są przez biocenozy łąk świeżych 

i pastwisk. Występujące na terenie gminy mokradła i zagłębienia ze stagnująca wodą, o 

niewielkich głębokościach zarastają. Na brzegach występuje pałka wodna i turzyca, 

wodę porastają rzęsa i lilia wodna. Siedliska typowej roślinności segetalnej towarzyszą 

obszarom o charakterze rolniczym.  

 

 Najkorzystniejsze warunki faunistyczne występują w strefach dolin rzecznych Bystrzycy, 

Samicy i Stanówki, ze względu na bliskość wody i mozaikę biocenoz.  

W rejonie zbiorników wodnych występują niewielkie populacje kaczek, m.in. krzyżowka 

i cyraneczka. W dolinach rzecznych żerują bociany. W obszarach leśnych występują 

m.in.: dzięcioł, drozd, kukułka. Na terenach polnych obserwuje się takie gatunki, jak: 

skowronek, pliszka, bażant, kuropatwa. W wodach rzeki Bystrzycy Pn. występują 

głownie takie gatunki ryb jak: płocie, karasie, liny, jazie. Wśród ssaków 

najpowszechniejsze są lisy, sarny oraz zauważono występowanie bobrów europejskich. 

 

 Przez obszar gminy przechodzą 2 lokalne korytarze ekologiczne, stanowiące połączenie 

ciągu siedliskowego: 

❖ węzeł ekologiczny Las Gąsiorowski –największy kompleks leśny znajdujący się w 

połnocno-wschodniej części gminy. Dominuje tu drzewostan sosnowy  

i sosnowo-dębowy (bór świeży i bór mieszany swieży). Kompleks ten stanowi 

cenne zaplecze przyrodnicze oddziaływujące zasilająco na układy ekologiczne 

gminy. Planuje się włączenie tego obszaru do Radzyńskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

❖ Węzeł ekologiczny Las Radzyński – obszar ten nie jest położony na terenie gminy 

Ulan-Majorat, ale bezpośrednio przylega do jej granic. Jego funkcjonowanie i 

zasięg ekologiczny oddziaływania jest integralnie związany  

z gminą. Węzeł obejmuje lasy państwowe oraz przyległe do nich lasy prywatne. 

Przeważa tutaj drzewostan sosnowy, sosnowo-bukowy i sosnowo-świerkowy. 

Obszar ten proponowany jest objęciem ochrona jako Tyśmienicki Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

 

oraz 4 węzły ekologiczne: 

❖ Korytarz ekologiczny Doliny Bystrzycy Północnej – korytarz o znaczeniu 

krajowym, łączy projektowany Tyśmienicki Obszar Chronionego Krajobrazu  

z projektowanym Łukowskim Parkiem Krajobrazowym. W granicach gminy 

przebiega on dolinami Bystrzycy i Stanówki a następnie obniżeniami  

w północno-wschodniej części i dalej Lasem Gąsiorowskim, 
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❖ Korytarz ekologiczny doliny Bystrzycy –  jest to strefa łącznikowa o najwyższej 

funkcji komunikacji w gminie. Obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy, ktora zachowała 

wiele cech rzeki naturalnej, tj.: meandrujące koryto, starorzecza, rozległe 

wilgotne łąki, fragmenty lasów olszowych oraz towarzyszących im zarośli 

wierzbowych. Obszar ten jest urozmaicony, najzasobniejszy w cenne gatunki 

flory i fauny, w skali całej gminy. 

❖ Korytarz ekologiczny doliny Samicy - jest to wąska strefa dolnego odcinka rzeki 

Samicy, która w Domaszewnicy wpada do Bystrzycy. Znajdują się tu liczne 

torfniaki i tereny podmokłe. Funkcja łącznikowa tego korytarza polega na 

komunikacji pomiędzy przyrodniczego systemu gminy Ulan-Majorat  

a przyrodniczego systemu gminy Łuków. 

❖ Korytarz ekologiczny doliny Stanówki – jest to strefa doliny rzeki Stanówki, 

łąkowa z licznymi terenami podmokłymi i dużą ilością torfiarek. Dolina jest silnie 

zmeliorowana. W Ulanie-Majoracie dolinę przecina droga krajowa, będąca 

poważną bariera ekologiczną. Korytarz ten zapewnia połączenie ekologiczne 

przyrodniczego systemu gminy Ulan-Majorat z przyrodniczym systemem gminy 

Łuków. 

 

 Na terenie Gminy Ulan-Majorat system obszarów chronionych tworzą również   

2 projektowane obszary chronionego krajobrazu. Zgodnie z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego województwa lubelskiego planowane jest: 

✓ powiększenie Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o obszary Lasu 

Gąsiorowskiego i Lasu Zakrzewskiego, znajdujące się w północno-wschodniej 

części gminy 

✓ utworzenie Tyśmienickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – fragment tego 

obszaru będzie obejmował także południowo-wschodnią część gminy, fragment 

doliny Bystrzycy i sąsiednie fragmenty leśne. 

 

 

2.1.4  ZASOBY KULTUROWE I HISTORYCZNE 

 Na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Ulan-Majorat wpływa oprócz opisanego 

dziedzictwa przyrodniczego dziedzictwo kulturowe. Zlokalizowane na terenie gminy 

obiekty zabytkowe mają w większości charakter sakralny (kościoły i kapliczki).  

W poprzednich wiekach to właśnie kościoły były ogniskami życia kulturalnego,  

a zachowane do dziś są jednymi z najstarszych zabytków gminy.  

 

 Kościół p.w. św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie wybudowano w latach 1771-1792 r.,  

z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Rudzińskiego. Reprezentuje epokę 

późnego baroku, choć powstawał w czasach klasycyzmu. Został wzniesiony na 
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krzyżowym układzie planu, z czerwonej palonej cegły. Przez długi czas nie był 

otynkowany. Bladozielona elewacja została wykonana dopiero ok. 1879 r. Świątynia jest 

jednonawowa, z parą kaplic na ostatnim przęśle nawy, którą wieńczy wydłużone  

i zamknięte półkoliście prezbiterium. W bryle kościoła wyróżnia się stromy dwuspadowy 

dach nakrywający nawę. Dach przykrywający prezbiterium jest nieco niższy. Dalej 

widzimy parę kaplic sięgających około 2/3 wysokości głównego korpusu,  

a także zdecydowanie niższe, przylegające do prezbiterium i kaplic, pomieszczenia 

zakrystii. Zwieńczeniem wieżyczki na dachu, tzw. sygnaturki, kryjącej mały dzwon 

kościelny, jest kula, na której został umieszczony krzyż. 

W 1904 r. świątynię odnowił gruntownie ks. proboszcz Michał Mystkowski. Położone 

zostały wówczas na zewnątrz nowe tynki, wstawione żelazne okna. Dobudowana 

została druga zakrystia. Kościół był wielokrotnie uszkodzony w czasie działań 

wojennych (zniszczony tynk od kul, wybite osiemdziesiąt szyb, uszkodzenia dachu),  

a w kolejnych latach remontowany, odnawiany i doposażany. W latach 70. XX w. 

świątynia została zelektryfikowana. Dach kościoła, początkowo kryty gontem, 

wymieniano kilkukrotnie.  

Układ i kompozycja ołtarzy zmieniały się na przestrzeni lat. Główny ołtarz oraz 

umieszczony w nim obraz św. Małgorzaty (prawdopodobnie najstarszy zachowany 

element wystroju) pochodzi z końca XVIII w. Na przełomie XIX i XX w. ołtarz zyskał 

wygląd niemal taki jak obecny. Został częściowo pozłocony. W 1911 r. zawisł w nim obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś obraz św. Małgorzaty stał się dla niego zasuwą. U 

góry umieszczono obraz na płótnie przedstawiający Trójcę św., zaś po bokach ołtarza 

stanęły rzeźby św. biskupów - Wojciecha i Stanisława. Wśród głównych zabytków 

kościoła należy wymienić pochodzące z końca XVIII w. ołtarze w bocznych kaplicach. W 

ołtarzu po lewej stronie wisi obraz Matki Boskiej z I poł. XVIII w. przykryty srebrną 

sukienką z 1758 r. To jeden z najciekawszych i najbardziej wartościowych elementów 

wystroju wnętrza ulańskiego kościoła, pamiętający jeszcze starą, drewnianą świątynię. 

Znaczna część wyposażenia, takich jak chrzcielnica, ambona, niektóre przenośne obrazy 

itp., pochodzi z końca XVIII. W kościele znajdują się również wielogłosowe organy, z 

elektrycznie napędzanym nadmuchem, pochodzące z lat 60-tych XX w. 
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Zdjęcie 2 Kościół p.w. św. Małgorzaty oraz dzwonnica w Ulanie-Majoracie 

 
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl, http://wikipedia.pl  

 

 

Kompleks zabudowań kościelnych uzupełnia dzwonnica, murowana plebania z 1907 r. 

oraz otwarta kaplica wykorzystywana w czasie letnich nabożeństw. Wokół placu 

przykościelnego rosną drzewa, posadzone jeszcze w latach 90-tych XIX w.  

 

 

 Wśród zabytków architektury sakralnej na uwagę zasługuje również kaplica cmentarna 

p.w. Michała Archanioła w Zarzecu Ulańskim. Została wybudowana  

w 1849 roku, staraniem ówczesnego proboszcza Parafii św. Małgorzaty w Ulanie- ks. 

Piotra Krasińskiego. Na początku kaplica kryta była gontem, z czasem  pokryto ją blachą. 

Po ponad 150 latach, w 2003-2004 przeprowadzono gruntowną renowację kościoła, 

wymieniając elewację, dach, odmalowując stare obrazy i zmieniając wygląd ołtarza. Na 

cmentarzu w Zarzecu Ulańskim z 1835r. zachowało się kilkanaście nagrobków z XIX i 

początku XX w, a także murowana kapliczka z figurą Jana Nepomucena, z początków 

XX w. 

 

 

 

 

 

http://www.polskaniezwykla.pl/
http://wikipedia.pl/
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Zdjęcie 3 Kaplica p.w. Michała Archanioła w Zarzecu Ulańskim 

 

Źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl  

 

 

 Interesującym obiektem na zabytkowej mapie gminy jest zespół dworsko-parkowy 

XVIII-XX w. w Sobolach. W skład zespołu wchodzi dwór drewniany z pocz. XX w, 

pozostałości parku krajobrazowego XIX/XX w oraz budynki czworaków i byłej stajni dla 

koni. Na terenie zespołu znajduje się również figurka Matki Boskiej na terenie  

z początków XX w. 

 

 Pozostałości dawnego zespołu dworskiego możemy zobaczyć w Domaszewnicy. 

Oprócz murowanego spichlerza i obory z końca XIX w. zachowały się fragmenty parku 

krajobrazowego, z tym fragmenty alei i szpalerów o powierzchni 8 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciekawepodlasie.pl/
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Zdjęcie 4  Zespół dworsko-parkowy w Sobolach 

 
Źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl  

 

 

 

 Oprócz wyżej wymienionych zabytków, na obszarze gminy znajdują się także inne 

obiekty architektury i budownictwa, podlegające pośredniej ochronie konserwatorskiej, 

a wśród nich m.in.: 

• kapliczka murowana z 1935 r. w Domaszewnicy, 

• kapliczka murowana pocz. XX w. w Domaszewnicy, 

• pozostałości założenia folwarczno – ogrodowego zI poł. XIX i XX w. w Klębowie, 

• kapliczka murowana pocz. XX w. w Kozłach, 

• dawna kuźnia – przebudowana na stodołę, drewn. z I poł. XX w. w Sobolach, 

• drewniane domy parafialne I i II z przełomu XIX/XX w. w Ulanie-Majoracie, 

• murowana kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1907 r. w Paskudach, 

• murowana kapliczka z początku XX w. w Wierzchowinach. 

 

Wspomniane powyżej kapliczki są ważnym elementem krajobrazu kulturowego Gminy 

Ulan-Majorat. Często stawiane na rozdrożach dróg i w innych miejscach istotnych ze 

względu na podział przestrzeni, stanowiły niegdyś istotny obiekt kultu religijnego,  

a także przestrzenny punkt orientacyjny. Każda kapliczka ma swoją historię powstania, 

często naznaczoną tradycją danej wioski. Wszystkie z nich świadczą o głębokiej wierze 

przodków.  

 

 Ponadto na terenie gminy Ulan-Majorat jest zlokalizowanych ponad 100 stanowisk 

archeologicznych. 

http://www.ciekawepodlasie.pl/
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2.2 INFRASTRUKTURA 
 

 

2.2.1 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
 

 Czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy rozwój społeczno – gospodarczy 

gminy jest dostępność komunikacyjna. Istniejąca sieć dróg z jednej strony umożliwia 

zintegrowanie wewnętrzne i sprawne komunikowanie się wewnątrz gminy, a z drugiej 

pełne otwarcie na otoczenie zewnętrzne. Dostępność komunikacyjna to także czynnik 

napędu gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy jakości życia 

mieszkańców.  

 

 Istniejący układ komunikacji drogowej w Gminie Ulan-Majorat jest korzystny. Przez 

teren gminy przebiega droga krajowa nr 63 (Węgorzewo- Siedlce- Sławatycze),  

o łącznej długości ok. 8,8 km. 

 

 Łączna długość dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy, wynosi 56,61 

km, z czego większość bo aż 99,36% stanowią drogi utwardzone. Pełnią one funkcje tras 

ruchu tranzytowego oraz zapewniają powiązania komunikacyjne z sąsiadującymi 

gminami. Poniżej przedstawiono wykaz przedmiotowych dróg. 

 

 Wewnętrzny szkielet dróg obok dróg powiatowych stanowią drogi gminne. Sieć dróg 

gminnych zapewnia dojazd do każdej miejscowości, ich długość wynosi 244,27 km.  

Z tego około 33,64% stanowią drogi utwardzone, a 66,36% nieutwardzone. Podstawowy 

układ komunikacyjny uzupełniony jest w poszczególnych miejscowościach przez 

ogólnodostępne drogi lokalne i wewnętrzne (nie zaliczone do ww. kategorii dróg) 

pełniące rolę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych, obsługujące tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowo-produkcyjnej. 
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Mapa 5 Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Ulan-Majorat 

 
 

Źródło:  Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim 
 

 

Tabela 6 Wykaz dróg powiatowych 

Lp. Numer drogi 
powiatowej 

Nazwa ciągu drogowego Długość 
drogi  
[m] 

 

1 1206 L Kol. Stok – Gąsiory – Olszewnica 8,784 twarda 

2 1210 L 
 

Łuków – Łuków (ul. Cieszkowizna) – 

Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – 
Radzyń Podlaski 

7,330 

 

twarda 

 

3 1211 L Biała – Wierzchowiny 1,154 twarda 

4 1212 L Ulan – Paskudy 5,076 twarda 

5 1213 L (Malcanów) – Domaszewnica – Kol. Sobole 9,333 twarda / 
gruntowa 2,5 

km 
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6 
1214 L dr kraj. 63 – Domaszewnica 4,526 twarda 

7 1215 L Józefów – Sobole – (Wola Chomejowa) 7,230 twarda 

8 1218 L Ulan – Zarzec Ulański – (Krasew) 2,890 twarda 

9 1216 L Zarzec Ulański – Sobole 4,089 twarda 

10 1217 L Stok – Sętki 2,2 km 4,481 twarda / 
gruntowa 

11 1259 L (Rzymki) – Kępki – Żyłki – Kozły 1,717 twarda 

Źródło:  „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ulan-Majorat”, 2017 

 

 Obsługa komunikacyjna poszczególnych zespołów zabudowy jest zróżnicowana. 

Dobrze obsłużone są wsie położone przy drogach powiatowych i dobrze urządzonych 

drogach gminnych. Utrudniona jest obsługa wsi położonych przy drogach 

nieurządzonych. 

 

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długoś
ć 

Rodzaj 
nawierzchni 

 
1. 
 

102928 
L 

dr. pow. 1206 L – granica gminy 2,500 twarda 

 
2. 
 

101962 L 
Kol. Wierzchowiny (dr. pow. 1211L) – Ulan Mały – ALP – 

dr. pow. 1219L – gr. gm. Borki 
1,380 

gruntowa 
nieulepszona 

 
3. 
 

102116 L 
Kol. Sobole (dr. pow. 1216 L) Kol. Północna – dr. pow. 

1218 L, Wola Chomejowa – dr. pow. 1219 L 
1,250 

gruntowa 
nieulepszona 

 
4. 
 

102146 L Paskudy (od dr101928 L) – granica gminy Radzyń Podl. 1,380 
gruntowa 
ulepszona 

 
5. 
 

102147 L Paskudy ( dr. pow. 1212 L ) – granica gminy Radzyń Podl. 3,750 
gruntowa 

nieulepszona 

 
6. 
 

102148 L 
Paskudy (dr. pow. 1212L) – wieś Paskudy – gr gm. 

102928 L 
1,250 twarda 

 
7. 
 

102149 L 
Gąsiory (dr pow. 1210 L) – las Zakrzewski – granica 

gminy – Kol. Zakrzew - Kol. Pakudy – dr. gm. 101928 L 
8,750 

gruntowa 
nieulepszona 

 
8. 
 

102150 L 
Zakrzew (dr. pow. 1206 L) – Zakrzew – Las Zakrzewski – 

granica gminy Łuków 
5,000 

twarda/ 
gruntowa 
ulepszona 
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9. 
 

102151 L 
granica gminy Łuków – Las Zakrzewski – Kol. Zakrzew – 

granica gminy Radzyń Podl. 
3,250 

gruntowa 
nieulepszona 

 
10. 

 

102152 L 
Kol. Zakrzew (dr. gm. 102149 L) – Zakrzew – dr. pow. 

1210 L – Żyłki Kozły – dr pow. 1206 L – Kol. Kępki – 
granica gminy Łuków 

6,750 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
11. 

 

102153 L Gąsiory ( dr. pow. 1210 L) - Gąsiory (dr. gm. 102152 L) 0,500 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
12. 

 

102154 L Gąsiory (dr pow. 1206 L) – Gąsiory 0,500 
gruntowa 

nieulepszona 

 
13. 

 

102155 L 
Żyłki (dr pow. 1206 L) – Żyłki wieś – Żyłki (dr. pow. 1206 

L) 
3,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
14. 

 

102156 L Żyłki (dr pow. 1206 L) – Żyłki (dr pow. 1206L ) 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
15. 

 

102157 L 
Skrzyszew (dr. pow. 1206 L) – Kępki – Kol. Kepki – dr. 

pow. 1210 L 
4,000 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
16. 

 

102158 L Kępki (dr pow. 1259 L ) – Kępki (dr pow. 1259 L) 1,000 twarda 

 
17. 

 

102159 L Kępki ( dr. pow. 1259 L) – Żyłki Kozły (dr. gm. 102152 L) 2,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
18. 

 

102160 L Kępki (dr. pow. 1259 L) – Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) 3,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
19. 

 

102161 L Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) – Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) 2,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
20. 

 

102162 L 
Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) – Kol. Kępki (dr. gm. 102163 

L) 
2,250 

gruntowa 
nieulepszona 

 
21. 

 

102163 L Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) - Kępki (dr. pow. 1259 L) 1,500 
gruntowa 

nieulepszona 

 
22. 

 

102164 L 
Gr. gminy Łuków – Kol. Zakrzew –gr. gminy Radzyń 

Podl. 
3,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
23. 

 

102165 L 
Kol. Zakrzew (dr. gm. 102151 L) – graniczna – dr. gm. 

102151 L 
3,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
24. 

 

102166 L 
Kol. Zakzrew (dr. gm. 102149 L) - Kol. Zakrzew (dr. hm. 

120165 L) 
0,750 

gruntowa 
nieulepszona 
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25. 

 

102167 L 
Paskudy (dr. gm. 101928 L) – Kol. Paskudy (dr. gm. 

102149 L) 
1,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
26. 

 

102168 L Paskudy (dr. gm. 102146 L) – Paskudy 0,750 
gruntowa 

nieulepszona 

 
27. 

 

102169 L Paskudy ( dr. pow. 1210 L) – Paskudy (dr. gm. 102146 L) 0,750 
gruntowa 
ulepszona 

 
28. 

 

102170 L 
Paskudy (dr. pow. 1212 L) – Kol. Paskudy –Paskudy (dr. 

pow. 1210 L) 
4,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
29. 

 

102171 L Paskudy (dr. pow. 1212 L) – Paskudy (dr. gm. 102170 L) 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
30. 

 

102172 L 
Wierzchowiny (dr. pow. 1212 L) – Kol. Paskudy (dr. pow. 

1210 L) 
3,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
31. 

 

102173 L 
Wierzchowiny (dr. pow. 1212 L) – granica gminy Radzyń 

Podl. 
1,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
32. 

 

102174 L 
Kol. Wierzchowiny (dr. pow. 1211 L) – Ulan Duży – Ulan-

Majorat – Ulan Mały 
4,000 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
33. 

 

102175 L Kol. Wierzchowiny (dr. gm. 102174 L) – Ulan Mały 2,750 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
34. 

 

102176 L 
Kol. Wierzchowiny (dr. gm. 102174 L) – kol. 

Wierzchowiny 
3,250 

gruntowa 
nieulepszona 

 
35. 

 

102177 L 
Ulan-Majorat (dr kraj. 63 ) – Ulan Mały – Ulan Duży (dr. 

pow. 1212 L ) 
4,500 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
36. 

 

102178 L 
Ulan Mały (dr. kraj. 63) – Ulan Mały – granica gminy 

Borki 
0,800 

gruntowa 
nieulepszona 

 
37. 

 

102179 L Ulan Duży (dr. kraj. 63) – do rzeki Stanówki 0,750 
gruntowa 

nieulepszona 

 
38. 

 

102180 L Ulan-Majorat (dr. kraj. 63) – Stok (dr. kraj. 63 ) 2,000 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
39. 

 

102181 L Kol. Stok (dr. pow. 1206 L) – Kol. Stok (dr. pow. 1206) 5,000 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
40. 

 

102182 L Kol. Stok (dr. kraj. 63) – Kol. Stok (dr. gm. 102181 L) 2,500 
gruntowa 

nieulepszona 
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41. 

 

102183 L Kol. Stok (dr. kraj. 63) – Kol. Stok (dr. gm. 102181 L) 1,600 
gruntowa 

nieulepszona 

 
42. 

 

102184 L Kol. Stok (dr. kraj. 63) - Stok ( wieś ) – Stok (dr. kraj. 63) 1,600 twarda 

 
43. 

 

102185 L 
Skrzyszew (dr. gm. 102177 L) – granica gminy – Klębów 

(dr. kraj 63) 
3,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
44. 

 

102186 L Skrzyszew (dr. pow. 1206) - granica gminy ( do dr 042 ) 1,800 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
45. 

 

102187 L 
Skrzyszew (dr. pow. 1206 L) – Skrzyszew (dr. gm. 

102186L) 
1,000 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
46. 

 

102188 L Skrzyszew (dr. gm. 102186 L) – Klębów (dr. kraj 63) 2,250 
gruntowa 

nieulepszona 

 
47. 

 

102189 L Kol. Stok (dr. pow. 1206L) – Kol. Stok (dr. gm. 102188 L) 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
48. 

 

102190 L 
Kol. Stok (dr. pow. 1206 L ) – Kol. Stok (dr. gm. 102188 

L) 
1,100 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
49. 

 

102191 L Klębów (dr. kraj. 63) – Sętki 1,100 
gruntowa 

nieulepszona 

 
50. 

 

102192 L Klębów (dr. kraj. 63 ) – Sętki (dr. pow. 1215 L) 0,600 
gruntowa 

nieulepszona 

 
51. 

 

102193 L Sętki (dr. kraj. 63) – Sętki ( do dr 350 ) 1,875 twarda 

 
52. 

 

102194 l 
Zarzec (dr. pow. 1218L) – Rozwadów – Sętki (dr. gm. 

102193 L) 
3,000 twarda 

 
53. 

 

102195 L 
Rozwadów (dr. pow. 1217L) – Rozwadów (dr. pow. 

1217L) 
1,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
54. 

 

102196 L Sobole (dr. pow. 1215 L) – Rozwadów (dr. gm. 102194 L) 2,000 twarda 

 
55. 

 

102197 L 
Sętki (dr. gm. 102193 L) – Kol. Domaszewnica (dr. pow. 

1214 L ) 
2,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
56. 

 

102198 L Sętki (dr. gm. 102193 L) – Sętki (dr. gm. 102194 L) 3,000 
gruntowa 

nieulepszona 
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57. 

 

102199 L Sętki (dr. gm. 102193 L) – Kol. Domaszewnica ( 102197 L) 2,100 
twarda/grunt

owa 
ulepszona 

 
58. 

 

102200L Sętki (dr. pow. 1215 L) – Sętki (dr. gm. 102193 L) 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
59. 

 

102201 L 
Kol. Domaszewnica (dr. kraj. 63) – Domaszewnica – Kol. 

Domaszewska – Kol. Malcanów 
5,000 

twarda/grunt
owa 

nieulepszona 

 
60. 

 

102202L 
Kol. Domaszewska (dr. pow. 1214 L) – Kol. 

Domaszewnica (dr. gm. 102201 L) 
1,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
61. 

 

102203L 
Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 L) – Kol. 

Domaszewnica (dr. gm. 102201 L) 
1,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
62. 

 

102204L Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 L) – dr. gm. 102201 L 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

 
63. 

 

102205L 
Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 L) – Kol. 

Domaszewnica (dr. gm. 102201 L) 
1,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
64. 

 

102206L 
Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 L) – Kol. Jadwisin ( 

po granicy) – Kol. Malcanów 
2,500 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
65. 

 

102207L 
Domaszewnica (dr. pow. 1213 L) – Wesołówka – Kol. 

Domaszewnica (dr. pow. 1214 L) 
3,700 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
66. 

 

102208L 
Domaszewnica (dr. gm. 102207 L) – Domaszewnica (dr. 

gm. 102207 L) 
1,400 

gruntowa 
nieulepszona 

 
67. 

 

102209L Kol. Domaszewska (dr. pow. 1312 L) – dr. gm. 102206 L 0,625 
gruntowa 

nieulepszona 

 
68. 

 

102210 L Kol. Domaszewska (dr. pow. 1213 L) – dr. gm. 1022011 L 0,600 
gruntowa 

nieulepszona 

 
69. 

 

102211 L 
Granica gminy Łuków – Kol. Malcanów – Kol. 

Domaszewnica – granica gminy Łuków 
1,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
70. 

 

102212 L Kol. Domaszwska – Domaszki – granica gminy 1,500 
gruntowa 

nieulepszona 

 
71. 

 

102213 L 
Domaszewnica (dr. pow. 1213 L) – granica gminy 

Wojcieszków 
1,250 

gruntowa 
nieulepszona 

 
72. 

 

102215 L Zofibór (dr.pow.1213 L ) – granica gminy – Wojcieszków 3,000 
gruntowa 

nieulepszona 
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73. 

 

102216 L 
Zofibór (dr.pow. 1213 L) – Sobole (wieś) – Sobole (dr. 

pow.1216L) 
5,375 

gruntowa 
nieulepszona 

 
74. 

 

102217 L Sobole (dr.pow.1215L) – Selwinów dr.gm.102224L 3,500 
gruntowa 

nieulepszona 

 
75. 

 

102218 L 
Stanisławów (dr.pow. 1213L) – Domaszewnica 

(dr.pow.1214L) 
3,500 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
76. 

 

102219 L 
Domaszewnica (dr.gm.102218L ) – Wesołówka – 

Domaszewnica (dr.gm.102218L) 
1,120 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
77. 

 

102220L 
Domaszewnica Las (dr.gm.102218L) – granica gminy 

(dr.gm.102215L ) 
1,125 

gruntowa 
nieulepszona 

 
78. 

 

102221 L Stanisławów (dr.pow.1213L) – (dr.gm.102215L) 0,650 
gruntowa 

nieulepszona 

 
79. 

 

102222 L Stanisławów ( dr.pow.1213L ) –(dr.gm.102215L) 0,750 
gruntowa 

nieulepszona 

 
80. 

 

102223 L Stanisławów ( dr.pow.1213 L) – (dr.gm.102215 L) 0,875 
gruntowa 

nieulepszona 

 
81. 

 

102224 L Stanisławów ( dr.pow.1213L) – Sobole ( dr.gm.102216L) 2,250 
gruntowa 

nieulepszona 

 
82. 

 

102225 L 
Selwinów (dr.gm.102217L) – Domaszewnica 

Las(dr.gm.102216L) 
2,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
83. 

 

102226L 
Sobole (dr.gm.102217L) - Domaszewnica Las 

(dr.gm.102218L ) 
2,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
84. 

 

102227 L 
Kol. Sobole ( dr.pow.1215L ) – Stanisławów ( 

dr.gm.102225L) 
2,000 

gruntowa 
nieulepszona 

 
85. 

 

102228L 
Kol. Sobole ( dr.gm.102117 ) – Kol. Sobole ( dr.gm.102217 

) 
2,750 

twarda/grunt
owa 

ulepszona 

 
86. 

 

102229L Sobole ( dr.pow.1216L) – granica gminy Borki 1,875 
gruntowa 

nieulepszona 

 
87. 

 

102230L 
Kol. Sobole ( dr.pow.1215L) – Kol. Sobole ( 

dr.gm.102229L) 
0,750 

gruntowa 
nieulepszona 

 
88. 

 

102231 L Sobole ( dr.pow.1216L ) – Kol.. Sobole (dr.gm.102228L) 1,000 Twarda 
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89. 

 

102232 L 
I Kol.Zarzec Ulański (dr.pow.1216L) – II Kol.zarzec 

Ulański (dr.pow.1218L) 
2,625 

gruntowa 
nieulepszona 

 
90. 

 

102233 L 
I Zarzec Ulański ( dr.pow.1218L ) – II Kol. Zarzec Ulański 

– granica gminy – I Kol. Zarzec Ulański 
 

2,250 
twarda/grunt

owa 

 
90. 

 

102233 L I Zarzec Ulański ( dr.pow.1218L ) – II Kol. 2,250 
twarda/grunt

owa 

 
90. 

 

102233 L I Zarzec Ulański ( dr.pow.1218L ) – II Kol. 2,250 
twarda/grunt

owa 

 
90. 

 

102233 L I Zarzec Ulański ( dr.pow.1218L ) – II Kol. 2,250 
twarda/grunt

owa 

 
91. 

 

102234L 
I Kol. zarzec Ulański (dr.gm.102233L) – Kol Sobole 

(dr.gm.102117L) 
0,750 

gruntowa 
nieulepszona 

 
92. 

 

102235 L Zarzec Ulański (dr.pow.1216L ) – granica gminy Borki 1,325 
gruntowa 

nieulepszona 

 
93. 

 

102236L 
Stanisławów ( dr.pow.1213L) – granica gminy 

Wojcieszków 
0,500 

gruntowa 
nieulepszona 

 
94. 

 

102237L Sętki (dr.gm.102198L) – Kol. Sętki ( dr.gm.102194L) 1,900 
gruntowa 

nieulepszona 

 
95. 

 

102238L Sobole ( dr.102198 ) – Kol. Setki ( do dr 102194 ) 1,000 
gruntowa 

nieulepszona 

Źródło:  Urząd Gminy Ulan-Majorat 

 

 Stan dróg w gminie jest różny, jednak w większości wymagają one remontów  

i konserwacji. Ponadto na terenie gminy zauważalne są potrzeby w zakresie organizacji 

ruchu pieszego i rowerowego. Niezbędna jest budowa chodników m.in. przy drodze 

krajowej nr 63 od Stoku do Klębowa, na trasie Ulan Duży –Wierzchowiny, oraz ścieżek 

rowerowych. 

 

 Przez teren gminy przebiega linia kolejowa o znaczeniu państwowym Lublin - Łuków –

Siedlce.  Zarządcą linii kolejowej przebiegającej przez gminę Ulan-Majorat jest PKP PLK 

S.S. Zakład Linii Kolejowej w Lublinie. 

 

 Połączenia autobusowe w gminie realizuje PKS Radzyń Podlaski, PKS Łuków i prywatni 

przewoźnicy. Poziom usług związanych z transportem zbiorowym jest zadowalający. 

Dobre połączenia komunikacyjne w gminie mają mieszkańcy wszystkich sołectw,  
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z wyjątkiem wsi Stanisławów. Niezbędne są remonty przystanków komunikacji 

zbiorowej, głównie dla poprawy bezpieczeństwa, ale i komfortu mieszkańców 

korzystających z ww. usług. 

 

 

2.2.2 INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

 Gmina Ulan-Majorat jest w pełni zwodociągowana. Według danych na koniec 2016 r. sieć 

wodociągowa gminy stanowiła system o długości 138,8 km, pozwalający na 

doprowadzenie wody do 1529 punktów (przyłącza)6. Średnie zużycie wody  

w gospodarstwach domowych wykazuje w ostatnich latach tendencję wzrostową,  

w 2016 r. na jednego mieszkańca wyniosło 35,1 m3. 

 

 

Wykres 2 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w 2016r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 3 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w 2016r. 
w poszczególnych sołectwach 

 

 
 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla potrzeb socjalno - bytowych są wody 

podziemne. Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wody zasilające gminę tj.: 

✓ Ujęcie Stok  

✓ Ujęcie Paskudy. 

 

 Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych z trzech studni o głębokościach 

40,0 41,0 i 43,0 m p.p.t. Ujęcia te są w zarządzie Wojewódzkiego Zakładu Usług 

Wodnych w Białej Podlaskiej z/s w Parczewie. Woda eksploatowana z utworów 

czwartorzędowych ma dobre parametry jakościowe (klarowna, bez zapachu). Niekiedy 

wykazuje znaczną zawartość związków żelaza i manganu, w związku z tym niezbędne 

jest jej uzdatnianie. Pod względem bakteriologicznym wody nie wykazują 

zanieczyszczeń. Wiele gospodarstw domowych bazuje na dostawie wody ze źródeł 

lokalnych, którymi są lokalne studnie kopane lub głębinowe. 

 

Tabela 8 Wykaz ujęć wody w Gminie Ulan-Majorat 

Lp. Stacja 

wodociągowa 

Wydajność m³/d Rzeczywisty pobór 

wody m³/rok 

1. Stok Qdś 650 137240 

2. Paskudy Qdś 640 71203 

Źródło:  Program Ochrony Środowiska 2011-2014 dla Gminy Ulan-Majorat 
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 Jednym z głównych problemów gminy jest brak kanalizacji sanitarnej. W gminie nie 

funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Zarówno gospodarstwa, jak i obiekty usługowe 

korzystają z indywidualnych systemów kanalizacyjnych. Najczęściej są to zbiorniki 

bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.  Urząd Gminy jest 

właścicielem oczyszczalni przydomowej o przepustowości 50 m³/d, która obsługuje 

budynki komunalne urzędu gminy, ośrodka zdrowia, zespołu szkół, banku, biblioteki  

i ośrodka kultury. Dzięki działaniom gminy zrealizowano 305 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

 Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulan-Majorat, Ulan Duży, 

Ulan Mały, Stok, Klębów, Zarzec Ulański, Wierzchowiny oraz mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków bytowych w Zarzecu Ulańskim o wydajności Q = 220 m3/d. 

 

 

Wykres 4 Liczba budynków mieszkalnych korzystających z przydomowych 
oczyszczalni ścieków w latach 2013-2016 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

 

2.2.3 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia  

1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W myśl obecnych przepisów gminy przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania, w zamian za 
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opłatę uiszczoną na ich rzecz. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem administracyjno-

prawnym i finansowym gmin, związanym z wdrożeniem nowego systemu (m.in. 

obowiązek zakresie zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów, organizowanie przetargów na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tworzenie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych), jednak przyjęcie tego rozwiązania 

niesie za sobą również wymierne korzyści. Przyczynia się ono do uporządkowania 

gospodarki odpadami na terenie gminy, a w konsekwencji dbania o czyste i nieskażone 

środowisko naturalne. 

 

 Na terenie Gminy Ulan-Majorat funkcjonuje dobrze zorganizowany system selektywnej 

zbiórki, transportu i unieszkodliwiana odpadów komunalnych. Zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022  Gmina Ulan-Majorat została 

zakwalifikowana do Regionu Północno- Zachodniego w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Każde gospodarstwo domowe zaopatrywane jest w worki przeznaczone do 

gromadzenia odpadów poddanych selekcji (frakcja sucha, frakcja mokra, szkło, popioły oraz 

pozostałe). Usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy świadczy przedsiębiorstwo EKOLIDER 

Jarosław Wyglądała (Garwolin). Dodatkowo w miejscowości Stok, w miejscu bazy 

Spółdzielni Kółek Rolniczych, zorganizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), gdzie nieodpłatnie przyjmowane są wszystkie rodzaje odpadów 

zbieranych selektywnie. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Ulan-Majorat są 

dostarczane do Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. 

 

 Według danych GUS na terenie gminy w 2015 r. odpady pochodzące z gospodarstw 

domowych stanowiły 85% wszystkich odpadów. W 2016 r. systemem odbioru odpadów 

objętych było 1376 nieruchomości zamieszkałych, w tym: 1054 – zbiórką w sposób 

selektywny, 322 – zbiórką odpadów bez segregacji.  

 

 Łączna liczba odpadów z terenu Gminy Ulan-Majorat dostarczona do ZZOK Sp. z o. o. w 

Adamkach k. Radzynia Podlaskiego w 2016 r. wyniosła 716,50 Mg (megagram), co 

stanowiło 2,72% wszystkich składowanych tam w 2016 r. odpadów.  Odsetek odpadów 

zmieszanych z całości oddanych przez gminę wyniósł 44,46%, zaś zebrane odpady 

selektywnie stanowiły 55,53%. Strukturę strumienia śmieci prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 

 

Tabela 9 Zestawienie poszczególnych frakcji odpadów zebranych z terenu gminy  
w 2016 r. (w Mg) 
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Zmieszane 
komunalne  

Opako-
wania  

(suche) 

Opakowa-
nia ze szkła 

Biodegra- 
dowalne 

Popioły Pozostałe  
selektywne 

318,55 27,83 38,01 7,86 50,66 273,59 

Źródło:  ZZOK Sp. z o. o. w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego 

 

 Priorytetowym zadaniem dla gminy na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów. 

 

2.2.4 INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

 Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego, 

zlokalizowanych na terenie Gminy Ulan-Majorat, zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Jest 

ona odpowiedzialna za dostawę energii elektrycznej z wytwórni do odbiorcy 

końcowego na jej terenie energetycznym.   

 

 Istniejąca na terenie gminy sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN-15 kV, jest 

siecią napowietrzną. Zabudowa mieszkalna, usługowa i gospodarstwa rolne na 

terenach wiejskich zasilane są ze słupowych stacji transformatorowych 15/04 kV  

z jednoczesnym zastosowaniem stacji wnętrzowych dla użytkowników o większym 

zapotrzebowaniu mocy elektrycznej. 

 

 Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zaspokajane przez istniejącą 

sieć i dostawcę. W chwili obecnej wszystkie miejscowości na terenie gminy są 

zelektryfikowane. Stan techniczny urządzeń energoelektrycznych jest dobry,  

a bezpieczeństwo dostaw energii dla gminy Ulan-Majorat niezagrożone. 

 

 Gmina na bieżąco prowadzi działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii  

i podniesienia efektywności energetycznej obiektów. W ostatnich latach w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie gminy (świetlice wiejskie, ośrodek zdrowia) przy 

wykorzystaniu środków własnych, jak i pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania 

sukcesywnie wykonywane są różnorodne prace termomodernizacyjne m.in. wymiana 

drzwi zewnętrznych, ocieplanie ścian, dachu, wymiana źródeł ciepła. 

 

 Gmina nie jest w całości zgazyfikowana. Przyłącza wykonane są na terenie  

6 miejscowości w gminie: Ulan Majorat, Ulan Duży, Ulan Mały, Stok, Klębów, 
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Wierzchowiny.  Na terenie gminy znajduje się sieć gazową wysokiego ciśnienia Dn700 

przebiegającą poprzez odgałęzienie Dn200 do stacji w Wierzchowinach. Do 

miejscowości końcowych gaz dostarczany jest siecią średnioprężną.  Przy granicy 

sołectw Wierzchowiny i Paskudy, tuż przy drodze powiatowej znajduje się odwiert 

poszukiwawczy „Radzyń Podlaski IG-7”, od którego należy zachować strefę wolną od 

zabudowy o promieniu r=5 m. 

 

 

2.2.5 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA 
 

 

 Obecny stan telefonizacji zabezpiecza potrzeby mieszkańców. Dostępność do 

infrastruktury telekomunikacyjnej systematycznie poprawia się. Gmina jest objęta 

powszechną telefonizacją. Cały obszar gminy znajduje się również w zasięgu 

operatorów telefonii komórkowej. Poziom usług związanych z łącznością jest 

zadowalający. 

 

 W ostatnich latach w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Gmina Ulan-

Majorat przystąpiła do realizacji projektu, finansowanego ze środków unijnych, dzięki 

któremu 40 beneficjentów ostatecznych otrzymało zestawy komputerowe wraz  

z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. W ramach projektu zrealizowano 

także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera.  

 

 

2.2.6 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I SPORTOWA 
 

 Jednym z priorytetów samorządu gminnego jest rozwój oświaty i inwestycja w kapitał 

ludzki. W roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Ulan-Majorat funkcjonowały poniższe 

placówki oświatowo-wychowawcze:  

1. Szkoła Podstawowa w Sobolach 

2. Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy 

3. Szkoła Podstawowa w Zakrzewie 

4. Szkoła Podstawowa w Kępkach 

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzewie 

6. Szkoła Podstawowa w Ulanie-Majoracie (Zespół Szkół) 

7. Szkoła Filialna w Paskudach (Zespół Szkół) 

8. Szkoła Filialna w Sętkach (Zespół Szkół) 

9. Gimnazjum w Ulanie-Majoracie (Zespół Szkół). 
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 W pięciu placówkach (Domaszewnica, Sobole, Kępki, Ulan-Majorat, Zakrzew) 

funkcjonują punkty przedszkolne. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

utrzymuje się od 2009 r. na podobnym poziomie (ok. 200 dzieci), , co może świadczyć o 

upowszechnieniu tej formy edukacji. 

 Obserwuje się spadek liczba uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy. Od 

2008 r. ubyło ponad 200 uczniów. Niekorzystna tendencja jest szczególnie widoczna w 

szkołach w Kępkach oraz Zakrzewie. Jest to trend charakterystyczny dla przeważającej 

większości jednostek samorządu terytorialnego, nie tylko w województwie lubelskim, 

ale w całym kraju. Wpływ na to ma przede wszystkim niekorzystne zjawisko niżu 

demograficznego.  

 

Tabela 10 Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Ulan-Majorat 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Ulan-Majorat 

 

 Szkoły dysponują dobrymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem dydaktycznym 

umożliwiającymi organizowanie procesów edukacyjnych z wykorzystaniem zalecanych 

Nazwa szkoły Liczba dzieci w roku 

szkolnym 

2016/2017 

Szkoła Podstawowa w Sobolach 51 

Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy 75 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie 39 

Szkoła Podstawowa w Kępkach 38 

Szkoła Podstawowa w Ulanie-Majoracie 

(Zespół Szkół) 
201 

Szkoła Filialna w Paskudach 

(Zespół Szkół) 
15 

Szkoła Filialna w Sętkach 

(Zespół Szkół) 
11 

Gimnazjum w Ulanie-Majoracie 

(Zespół Szkół) 
193 
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warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Niezbędne jest 

przeprowadzenie szeroko rozumianej termomodernizacji budynków szkół  

w najsłabszym stanie technicznym (ocieplenie, wymiana źródeł ciepła, zmiana instalacji 

grzewczych, energooszczędne oświetlenie, zmiana stolarki okiennej  

i drzwiowej). 

 

Zdjęcie 5 Budynek szkoły w Sobolach (1), Domaszewnicy (2),  
Ulanie-Majoracie (3), Kępkach (4) 

 
Źródło: http://www.ulanmajorat.pl  

 

 Szkoły skutecznie realizują swoje cele i zadania statutowe zapewniając wysoki poziom 

przekazywanej wiedzy. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć edukacyjnych, 

podczas których rozwijają swoje zdolności i umiejętności (koła przedmiotowe, koło 

strzeleckie, zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, teatralne, szkolny wolontariat). 

Rozwijaniu zainteresowań służy organizacja licznych szkolnych konkursów: poetyckich, 

bibliotecznych, czytelniczych, ekologicznych, ortograficznych, recytatorskich. Szkoły 

dbają o życie kulturalne uczniów, którzy współtworzą różnorodne apele, programy 

artystyczne, spektakle. Dużą wagę przykłada się do krzewienia postawy ekologicznej, 

czemu służą liczne prowadzone przez szkoły inicjatywy. Biorąc pod uwagę 

zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, szkoły dążą do zapewnienia warunków 

rozwoju każdego z nich. W szkołach odbywają się zajęcia wyrównawcze dla dzieci z 

trudnościami edukacyjnymi. 

 

http://www.ulanmajorat.pl/
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 Wdrażany przez placówki proces dydaktyczny i wychowawczy uczy dzieci 

samodzielnego myślenia, rozwiązywania stawianych przed nimi problemów oraz 

pomaga w kształtowaniu świadomości narodowej. Uczniowie uczestniczą w licznych 

programach profilaktycznych i prozdrowotnych, akcjach charytatywnych oraz 

konkursach m.in.: 

✓ Warsztaty profilaktyczne S.N.A.P (Stop Narkotykom, Agresji i Przemocy) 

✓ „Kolorowy talerz” –zajęcia edukacyjne dla uczniów nt. zdrowego odżywiania 

✓ Akcja charytatywna „Zauważ drugiego człowieka” 

✓ Program nauki pływania 

✓ „Edukacja przez szachy w szkole” dla klas I-III 

✓ Gminny Konkurs „Czytam ze zrozumieniem” dla klas I-III 

✓ Gminny Konkurs Polonistyczny „Czy znasz język ojczysty” 

✓ Gminny Konkurs Matematyczny „Alfa i Omega” 

✓ Gminny Konkurs Ortograficzny 

✓ Gminne Wiosenne Biegi Przełajowe 

✓ Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców 

✓ Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt 

✓ Gminny Konkurs Logopedyczno-Recytatorski „Mistrz Pięknej Wymowy” 

✓ Piknik Rodzinny 

 

 Od 04.017 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie jest realizowany projekt 

edukacyjny „Badam i poznaję świat”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego są prowadzone dodatkowe zajęcia dla 

uczniów oraz organizowane wyjazdy edukacyjne. Szkoła zostanie wyposażona  

w pracownie multimedialne do przedmiotów przyrodniczych, w tym dwie pracownie 

mobilne. 

 

 Szkoły aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, co korzystnie wpływa na 

rozwój edukacyjny uczniów i sprzyja wzajemnemu rozwojowi organizacji. Wśród 

współpracujących instytucji należy wymienić m.in.: Komendę Powiatową Policji  

w Radzyniu Podlaskim, parafie z terenu gminy, jednostki OSP z terenu gminy oraz 

Państwową Straż Pożarną w Radzyniu Podlaskim, Radzyński Ośrodek Kultury, 

Multicentrum Naukowe z Biblioteką Multimedialną w Białej Podlaskiej, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wiele innych. 
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 Gmina Ulan-Majorat zajęła I miejsce w powiecie radzyńskim wśród gmin wiejskich 

– Ranking miejsc sprzyjających edukacji 2017 (Fundacja Evidence Institute). 

 

Tabela 11 Ranking miejsc sprzyjających edukacji w powiecie radzyńskim 

 

Źródło: http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-wizualizacja-wynikow/ 

 

 Dzięki dofinansowaniu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” 2017 Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Gminie Ulan-

Majorat powstaje nowoczesny żłobek. W żłobku przewidziane jest miejsce dla 

sześćdziesięciorga dzieci w wieku do 3 lat, w 4 oddziałach. Jest to pierwsza tego typu 

inwestycja w całym powiecie. Budynek będzie miał powierzchnię użytkową 517 m kw. 

Znajdą się w nim 4 wygodne sale z oddzielnymi wyjściami i łazienkami, szatnia, stołówka 

oraz kuchnia. Żłobek będzie znajdował się w odrębnym, energooszczędnym budynku, z 

oddzielną kotłownią i ogrzewaniem gazowym. Będzie to w pełni nowoczesna placówka, 

przystosowana do potrzeb najmłodszych mieszkańców gminy. Do 31 grudnia 2017 

żłobek zostanie wpisany do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Zdjęcie 6 Budynek powstającego żłobka 

 

Źródło: http://www.ulanmajorat.pl/ 

 

 Działania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu na terenie 

gminy prowadzą dwie organizacje pozarządowe: 

http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-wizualizacja-wynikow/
http://www.ulanmajorat.pl/
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✓ Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Ulanie-Majoracie – klub powstał w 1997 r.  

z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego, trenera piłki ręcznej i lekkiej 

atletyki, ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół w Ulanie–Majoracie Wiesława 

Zienkiewicza. Dyscypliną sportu, której od początku istnienia klubu poświecono 

najwięcej uwagi była i jest piłka ręczna. Wynika to z wieloletnich tradycji środowiska 

w tej dyscyplinie sportu. Drużyny UKS „Sprint” zdobyły liczne medale w turniejach 

na szczeblu wojewódzkim, a także ogólnopolskim. 

✓ Gminny Klub Sportowy „Absolwent” Domaszewnica – klub powstał w 2002 r., 

bierze udział w rozgrywkach ligowych i turniejach w piłce nożnej (aktualny poziom 

rozrywek: klasa B, grupa II: Biała Podlaska).  

Oba stowarzyszenia aktywnie współtworzą warunki do kształtowania wśród 

młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu.  

 

 Na bazę rekreacyjno – sportową gminy składa się w dużej mierze zaplecze sportowe 

szkół, które na co dzień wspiera wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Wśród 

ważniejszych obiektów należy wymienić: 

▪ obiekty sportowe i halę sportową przy Zespole Szkół w Ulan-Majoracie,  

▪ boisko gminne w Ulan-Majoracie,  

▪ boisko GKS „Absolwent” Domaszewnica w Kolonii Domaszewskiej,  

▪ salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy,  

▪ małą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kępkach,  

▪ małą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Sobolach,  

▪ małą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie,  

▪ boiska sportowe „Orlik” w Ulanie-Majoracie i Kępkach.  

 

 Baza rekreacyjno-sportowa jest sukcesywnie rozbudowywana. Z uwagi na duże 

powodzenie tych przedsięwzięć niezbędne jest prowadzenie działań zmierzających do 

modernizacji istniejących i budowy nowych elementów infrastruktury rekreacyjno-

sportowej, co z jednej strony poprawi jakość realizacji zajęć wychowania fizycznego  

w szkołach, a z drugiej strony umożliwi dorosłym mieszkańcom gminy  dostęp do 

profesjonalnych miejsc do ćwiczeń. 

 

2.2.7 INFRASTRUKTURA KULTURY 

 Działalność w obszarze społeczno-kulturalnym prowadzona jest przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Ulanie-Majoracie, który istnieje od 1967 roku. Zadaniem GOK-u  jest rozwijanie 

różnych zdolności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.  

 

 Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają m.in.: 

❖ Zespół teatralny „Straszydełka” 
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❖ Zespół tańca nowoczesnego „Reflex”, „Skarb” 

❖ Młodzieżowa Orkiestra Dęta (od 04.2011 r.) 

❖ Dziecięcy Zespół Plastyczny „Pędzelki” 

Ponadto, w ramach stałych form pracy, prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą  

w formie m.in. koła instrumentalnego, zajęć rękodzielniczych, recytatorskich, 

tanecznych, sportowych. Przy Ośrodku Kultury działa koło nr 4 Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

 

 GOK współpracuje z gminnymi zespołami śpiewaczymi: 

❖ „Tradycja” 

❖ „Senior” 

❖ „Melodia” 

❖ „Dziarskie Druhny” 

❖ Chór „Cantata” 

 

 Realizując swoje zadania GOK współpracuje ze stowarzyszeniami, wieloma instytucjami, 

a także szkołami z terenu gminy. Organizowane są liczne konkursy  

i przeglądy (recytatorskie, plastyczne, taneczne  i wokalne) oraz inne imprezy  

o charakterze kulturalno - rozrywkowym i folklorystycznym. Ten rodzaj działalności jest 

bardzo istotny, bowiem angażuje także odbiorców biernych – widzów  

i konsumentów kultury, niezaangażowanych bezpośrednio w działanie kół czy klubów. 

Życie kulturalne gminy jest na bieżąco dokumentowane i publikowane na stronie 

internetowej ośrodka www.gok.ulanmajorat.pl. GOK wydaje również „Ulański 

Informator Społeczny”.  Za  propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego  GOK 

otrzymał w nagrodę „Złotego Asa” Podlasia. 

 

 Działalność w zakresie animacji kultury na terenie gminy prowadzi również Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie. Biblioteka powstała w 1950 r. Od 1.07.2007 r. 

decyzją Rady Miasta jest samodzielną instytucją kultury. Mieści się w jednym lokalu  

z biblioteką szkolną. Posiada jedną filię w Domaszewnicy. Wielkość księgozbioru to 

aktualnie 14 558 woluminów.  

 

Tabela 12 Charakterystyka sieci bibliotecznej 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Biblioteki i filie 2 2 2 2 2 

Pracownicy bibliotek 4 3 3 3 3 

Księgozbiór [wol.] 14 401 14 255 14 351 14 518 14 558 

Czytelnicy w ciągu roku 843 802 822 798 786 

http://www.gok.ulanmajorat.pl/


PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

64 | S t r o n a  

 

Wypożyczenia księgozbioru na 
zewnątrz 

11 235 10 252 10 273 11 640 10 092 

Komputery użytkowane  
w bibliotece ogółem [szt.] 

4 5 8 8 9 

Komputery użytkowane w bibliotece 
dostępne dla czytelników 

2 3 6 6 6 

Komputery podłączone do Internetu 
dostępne dla czytelników 

2 3 6 6 6 

Wypożyczenia księgozbioru na 1 
czytelnika  [wol.] 

13,3 12,8 12,5 14,6 12,8 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 
1000 ludności [osoba] 

137 131 134 130 130 

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności  2 342,4 2 327,0 2 343,0 2 385,5 2411,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 W 2016 r. w obu placówkach zarejestrowano 786 czytelników, co stanowi 12,8% 

wszystkich mieszkańców gminy. Na przestrzeni lat zmniejsza się liczbę czytelników 

biblioteki. W 2008 r. z usług biblioteki korzystało 892 czytelników, a w 2016 r. już tylko 

786. Ten prawie 12% spadek użytkowników bibliotek odpowiada ogólnokrajowym 

problemom związanym z czytelnictwem. Jednocześnie można zauważyć negatywną 

tendencję tj. spadek wypożyczania księgozbioru na 1 czytelnika na przestrzeni lat, co 

może oznaczać, iż stali, aktywni czytelnicy wypożyczają coraz mniej książek w ujęciu 

rocznym.  

 

 Funkcję centrów kultury lokalnej w gminie pełnią świetlice wiejskie, które ułatwiają 

mieszkańcom poszczególnych miejscowości integrację, realizację różnego rodzaju 

inicjatyw społecznych oraz tworzą warunki do zagospodarowania czasu wolnego. 

Dzięki staraniom gminy przybywa zmodernizowanych, w pełni wyposażonych tego typu 

placówek. W ostatnich latach wyremontowano świetlice wiejskie  

w miejscowościach: Domaszewnica (2008), Paskudy (2010), Sętki (2014), Sobole (2010), 

Wierzchowiny (2013), Zakrzew (2012), Zarzec Ulański, Skrzyszew, Żyłki. We wsi Gąsiory 

powstało Centrum Społeczno-Kulturalne.  

 
 

2.3 SPOŁECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA 
 

 

Analiza zachodzących trendów demograficznych jest jednym z elementów oceny rozwoju 

społecznego i jakości życia w gminie. Oparta jest na statystycznej ocenie społeczeństwa, 

która wynika z porównania podstawowych wskaźników z różnych dziedzin życia 

społecznego, mających istotny wpływ na warunki życia mieszkańców. Czynniki te należą 

http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=697715&p_token=0.6803038430535763
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do najważniejszych wyznaczników rozwoju społeczno–gospodarczego. Przedkładają się 

bowiem bezpośrednio na poziom i warunki życia oraz świadczą o kapitale ludzkim. 

 

 

2.3.1 DEMOGRAFIA  
 

 Według danych Urzędu Gminy teren gminy na koniec 2016 r. zamieszkiwało 6 137 osób, 

w tym kobiety stanowiły 48,02%, natomiast mężczyźni 51,98%. Mieszkańcy gminy 

stanowili 10,17% ludności powiatu radzyńskiego oraz 0,38% ludności całego 

województwa lubelskiego.   

 

 Gmina Ulan-Majorat w skali województwa oraz kraju należy do jednostek słabiej 

zaludnionych. Wskaźnik średniej gęstości zaludnienia kształtował się w 2016 r. na 

poziomie 57 osób/1 km2. Stanowi to wartość niższą od średniej powiatu radzyńskiego, 

która w 2016 r. wynosiła 62 osób na 1 km2, niższą od średniej województwa lubelskiego 

- 65 osób na 1 km2 i kraju - 123 osoby na 1 km2.7 Wyżej wymienione wskaźniki plasują gminę 

na 1 261 miejscu w kraju pod względem powierzchni oraz na 1 485 miejscu pod względem 

liczby ludności.  

 

 Jednostką referencyjną, w której możemy zaobserwować najwyższy poziom gęstości 

zaludnienia jest sołectwo Ulan Duży. Na obszarze tej jednostki referencyjnej 

zamieszkiwało średnio 149 osób/km2. Wysoki poziom gęstości zaludnienia  

w porównaniu ze średnią gminną zaobserwowano również w sołectwach: Ulan-Majorat 

(144 osoby na km2) oraz Domaszewnica (141 osób na km2). Najrzadziej zaludnioną 

jednostką referencyjną było w 2016 roku sołectwo Stanisławów (ok. 31 os./km2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 roku” GUS 
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Wykres 5 Udział mieszkańców poszczególnych miejscowości w całkowitej liczbie ludności 
Gminy Ulan-Majorat 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Ulan-Majorat  

 

Tabela 13 Liczba ludności Gminy Ulan-Majorat na przestrzeni lat 2013-2016 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Liczba kobiet 2993 3001 2976 2947 

Liczba mężczyzn 3238 3235 3217 3190 

Liczba mieszkańców 
ogółem 

6231 6236 6193 6137 

Źródło: BDL GUS  
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 Jak wynika z powyższego zestawienia na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców 

gminy systematycznie spadała. W analizowanym okresie zmniejszyła się ona o 94 osoby, 

co stanowi ponad 1,5% obecnej liczby mieszkańców gminy. Spadek liczby mieszkańców 

jest trendem charakterystycznym dla całego województwa lubelskiego  

i dla zdecydowanej większości kraju. Na ubytek liczby ludności wpływa przede 

wszystkim ujemny przyrost naturalny oraz saldo migracji. Niepokojący jest widoczny 

trwały trend spadku liczby ludzi młodych, co w połączeniu z przechodzeniem w wiek 

emerytalny osób będących obecnie w wieku produkcyjnym, będzie pogarszał wskaźnik 

obciążenia demograficznego. 

 

 Z  zaprezentowanych statystyk wynika, iż na terenie gminy mieszka więcej mężczyzn niż  

kobiet. Charakterystyczny jest wskaźnik poziomu feminizacji (liczba kobiet na 100 

mężczyzn), który na przestrzeni analizowanych 8 lat utrzymuje się niemal na tym samym 

poziomie. W 2016 r. jego wartość wyniosła 92, co oznacza że na 100 mężczyzn 

przypadają statystycznie 92 kobiety. Wskaźnik ten jest dużo niższy od wskaźnika 

feminizacji dla całego powiatu (100) oraz województwa lubelskiego (106). Przyczyn 

takiej tendencji upatrywać można przede wszystkim w migracji. Kobiety częściej niż 

mężczyźni decydują się kontynuować naukę na studiach wyższych, co wiąże się  

z przeprowadzką do miast. Wykształcone kobiety na ogół pozostają w miastach,  

a dysproporcje wykształcenia stają się istotną barierą w zawieraniu małżeństw. 

 

 Jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za potencjał ludnościowy danego 

obszaru  jest przyrost naturalny, który stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych, a 

liczbą zgonów. W 2016 r. odnotowano spadek liczby urodzeń (rok 2014 - 72 urodzenia, 

rok 2015 -77 urodzeń, rok 2016 – 52). Na przełomie ostatnich 9 lat w gminie rodziło się 

średnio 67 osób i 69 osób umierało. Najkorzystniejsza sytuacja względem przyrostu 

naturalnego w Gminie Ulan-Majorat zaobserwowana została w 2014 r., kiedy to 

bezwzględna różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów była najmniejsza (dodatni 

przyrost naturalny). Niestety nie oznaczało to stabilizowania się sytuacji demograficznej 

gminy. W 2016 r. nastąpił spadek przyrostu naturalnego, osiągając wartość -15.  
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Wykres 6 Przyrost naturalny w Gminie Ulan-Majorat na przestrzeni lat 2008-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 Zestawienie wielkości wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców  

w Gminie Ulan-Majorat, powiecie radzyńskim oraz województwie lubelskim umożliwia 

ocenę sytuacji demograficznej w szerszym zakresie. W analizowanym okresie wskaźnik 

przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w gminie kształtował się średnio na 

poziomie -0,31, a jego wartość ulegała wahaniom od -2,63 w 2009 r. do wartości 2,13  

w 2014 r.  

 

Tabela 14 Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w latach 2013-2016 

Przyrost naturalny  
na 1000 mieszkańców  

2013 2014 2015 2016 

Gmina Ulan-Majorat -1,79 2,13 0,33 -2,48 

powiat radzyński -1,71 -0,46 -1,62 -0,58 

województwo lubelskie -1,44 -1,06 -1,45 -1,23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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 Ujemna wartość przyrostu naturalnego nie gwarantuje w przyszłości zastępowalności 

pokoleń, co w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa w szerszej perspektywie 

czasowej może pogłębić zjawisko recesji liczby ludności. Z punktu widzenia prognoz 

rozwoju gminy niezwykle ważna jest struktura wiekowa jej mieszkańców.  

 

 Wśród negatywnych zjawisk demograficznych zauważalnych na terenie gminy Ulan-

Majorat znajduje się również problem stopniowego starzenia się populacji. Wskazują na 

to piramidy wieku i płci, które zamieszczono poniżej. Niemal we wszystkich grupach 

wiekowych liczba mężczyzn jest większa niż kobiet. Jedynie w grupie wiekowej osób 

powyżej 55 roku życia liczebność kobiet przekracza liczebność mężczyzn  

(w szczególności powyżej 70 roku życia). Jest to zjawisko charakterystyczne dla całego 

kraju – zgodnie ze statystykami mężczyźni żyją krócej niż kobiety. 

 

Wykres 7 Piramida wieku i płci mieszkańców gminy Ulan-Majorat w 2006 roku 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 8 Piramida wieku i płci mieszkańców gminy Ulan-Majorat w 2016 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Kształt piramid wieku i płci mieszkańców analizowanej gminy na przestrzeni ostatniego 

10-lecia wskazuje na stacjonarny (zastojowy) tryb społeczeństwa – przejściową fazę 

pomiędzy społeczeństwem młodym a starym. Porównując oba wykresy można 

zauważyć, że podstawa piramidy obrazującej strukturę ludności  

w 2016 r. uległa zmniejszeniu, rozszerza się natomiast wierzchołek piramidy,  

co wskazuje na systematyczne starzenie się społeczeństwa. 

 

 Starzenie się społeczeństwa potwierdza m.in. wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Wśród mieszkańców Gminy Ulan-Majorat w 2016 r. osoby w wieku produkcyjnym 

stanowiły 62,5% ogółu ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiły 

20,6%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym (60 i więcej - w przypadku kobiet oraz 

65 i więcej w przypadku mężczyzn) stanowiły 16,9% całkowitej liczby ludności. Ta 

proporcja kształtuje nie tylko sytuację ekonomiczną gminy, ale przede wszystkim 

wpływa na sytuację społeczną oraz rodzi konieczność przygotowania gminy do 

zabezpieczenia różnego rodzaju potrzeb związanych z organizacją systemu wsparcia 

dla starzejącego się społeczeństwa. Zgodnie z tendencją pokazaną na poniższym 

wykresie taka sytuacja może się utrzymywać na obecnym poziomie,  

a nawet nieznacznie pogarszać, ponieważ jak wspomniano liczba urodzeń nie wzrasta 

znacząco, natomiast zwiększa z roku na rok liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Przedstawiony obraz populacji charakteryzuje jednak pozytywna cecha tj. znacząco 

wysoki poziom osób w wieku produkcyjnym w stosunku do pozostałych kategorii 

wiekowych 
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Wykres 9 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 Kolejnym ze wskaźników kształtujących poziom zaludnienia są migracje ludności.  

W przypadku Gminy Ulan-Majorat, wskaźnik salda migracji ogółem, na przestrzeni lat 

2008-2016, ulegał wahaniom. Saldo migracji ogółem jest wynikiem ujemnych wartości 

sald migracji wewnętrznych i zewnętrznych. Analiza wartości salda migracji potwierdza, 

że mieszkańcy Gminy Ulan-Majorat częściej wyjeżdżali poza jej terytorium  

niż przyjeżdżali z innych gmin. Osoby migrujące to w zdecydowanej większości młodzi 

ludzie, którzy wyjeżdżają by kontynuować edukację w szkołach niedostępnych na 

miejscu lub ci, którzy zakończyli etap edukacji i poszukują samodzielności ekonomicznej. 

W konsekwencji w strukturze ludności wzrasta liczba innych grup wieku, w tym ludzi 

starszych, przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby rodzących się dzieci. Selektywność 

migracji dotyczy nie tylko wieku, ale i płci. Zgodnie z tzw. prawem Ravensteina w 

strumieniu odpływu ze wsi dominują kobiety. Mechanizmy selekcji migracji wskazują, że 

są to najczęściej osoby dobrze wykształcone i przedsiębiorcze. Potwierdzeniem tych 

danych jest przewaga mężczyzn nad kobietami w Gminie Ulan-Majorat. Można 

przypuszczać, że Gmina Ulan nie stanowi bezpiecznego miejsca do życia i rozwoju, a 

wielu jej mieszkańców będzie w najbliższym okresie poszukiwać innych miejsc 

osiedlenia.  Aktualny poziom wskaźnika salda migracji (-36) jest najniższy od 2008 r. 
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(wówczas osiągnął poziom -33), a trend spadkowy, który wyraźnie się zaznaczył, może 

niekorzystnie wpływać na rozwój demograficzny gminy.  

 

Wykres 10 Saldo migracji ogółem na tremie Gminy Ulan-Majorat w latach 2007-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 W najbliższym okresie przewiduje się niekorzystne zmiany demograficzne wskutek 

starzenia się społeczeństwa i stopniowego spadku liczby ludności gminy (ujemny 

przyrost naturalny oraz saldo migracji ogółem). Wypływ na to będzie miał obecny stan i 

struktura ludności wynikająca ze zjawisk i procesów rozwoju demograficznego, takich 

jak: dzietność, umieralność, migracje wewnętrzne i zagraniczne. Oprócz nich na liczbę 

mieszkańców mają wpływ także czynniki społeczno-gospodarcze, takie jak: stan 

zamożności, sytuacja na lokalnym rynku pracy, stan zdrowia ludności i dostęp do opieki 

zdrowotnej, jak również zmiany obyczajowe w obrębie rodziny mające wpływ na ilość 

urodzeń i wiek matek. 

 

 

2.3.2 SYTUACJA MIESZKANIOWA 
 

 

 Jakość warunków mieszkaniowych jest podstawowym czynnikiem oceny warunków 

życia. Według danych GUS wskaźnik ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców w Gminie 
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Ulan-Majorat kształtował się w 20158 r. na poziomie 281 mieszkań, co stanowi niższą 

wartość niż średnia dla województwa - 355,9 mieszkań. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa jednego mieszkania na obszarze gminy w 2015 r. – 97 m² jest wyższa niż  

w województwie - 76,9 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

dla gminy wynosi 27,2 m², a województwa 27,4 m². Na przestrzeni lat 2008-2015 trend 

wzrostowy odnotował wskaźnik średniej powierzchni mieszkania na jednego 

mieszkańca. Spadek odnotowano w średniej liczbie osób na mieszkanie. Świadczy to  

o polepszających się systematycznie warunkach zamieszkiwania.  

 

 Praktycznie wszystkie zasoby mieszkaniowe na obszarze gminy stanowią własność 

prywatną. W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany zasobów mieszkaniowych na 

obszarze gminy w latach 2008-2015. 
 

Tabela 15  Zasoby mieszkaniowe w Gminie Ulan-Majorat w latach 2008-2015 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mieszkania 1 606 1 613 1 673 1 678 1 684 1 689 1 702 1 710 

Izby 6 614 6 652 7 081 7 111 7 148 7 175 7 255 7 299 

Powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

[m2] 

149461 150372 160 543 161249 161981 162774 164516 165786 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Na terenie gminy budownictwo mieszkaniowe realizowane jest głównie w formie 

zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej lub zabudowy letniskowej. Ze 

względu na dominację funkcji rolniczych w gminie, przeważającą formą zabudowy jest 

zabudowa zagrodowa we wszystkich wsiach gminy. W gminie duży procent zabudowy 

stanowią budynki stare. Ich renowacja i polepszenie stanu technicznego mogłoby 

znacznie wpłynąć na poprawę warunków mieszkaniowych. 

 

 W ostatnich latach poprawiło się wyposażenie mieszkań w infrastrukturę techniczną, 

co przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

                                                           
8 Brak danych w zasobach BDL GUS za 2016 r. 
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Wykres 11 Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 

 Prowadzenie efektywnej polityki w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie 

Gminy Ulan-Majorat jest kluczowe dla jakości życia mieszkańców. Konieczna jest 

modernizacja lokali już istniejących oraz budowa nowych domów. Według danych GUS 

w 2016 r. na obszarze analizowanej gminy oddano do użytku 7 budynków mieszkalnych 

(to o połowę mniej budynków niż oddanych do użytkowania w latach 2014-2015).  
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Wykres 12 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Gminie Ulan-Majorat 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Rezerwy działek budowlanych wynikające z analizy chłonności terenów wystarczą do 

zapewnienia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy Ulan-Majorat. W ujęciu 

ogólnym najwięcej działek niezabudowanych znajduje się w obrębie Stok (739), zaś 

najmniej w obrębach Rozwadów (106) i Żyłki (124). Dokładny wykaz działek 

zabudowanych i niezabudowanych znajduje się w poniższej tabeli.  

 

 Najwyższy współczynnik chłonności tj. najwyższy stosunek rezerw terenu do ilości 

działek zabudowanych stwierdzono w sołectwach Ulan (2,36) oraz Klębów (2,85), zaś 

najmniejszą w Rozwadowie (0,57). Stosunkowo wysoka wartość tego współczynnika w 

całej gminie świadczy o dużej ilości wolnych działek (możliwych do zagospodarowania) 

w stosunku do terenów zagospodarowanych, lecz daje możliwość nieznacznego 

zwiększenia ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę. Taki wniosek można 

wysunąć, biorąc pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie na nowe 

tereny oraz tendencje demograficzne w gminie. 
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Tabela 16  Dane dot. działek zabudowanych i niezabudowanych na terenie gminy 

 
  Źródło: Studium uwarunkowań (2017) 

 

2.3.3 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 
 

 Specjalistyczne wsparcie z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy realizuje 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus”  

w Ulanie-Majoracie z Filią w Domaszewnicy. Na terenie gminy działają dwie apteki. 

Dostęp do placówek ochrony zdrowia nie odbiega od standardów lubelskich wsi,  

ale jest znacznie ograniczony w stosunku do większych miast. Mała liczba placówek 

służby zdrowia przekłada się znacząco na liczbę i dostępność porad lekarskich, liczbę 

szczepień wśród dzieci i młodzieży, oraz szczepień i badań profilaktycznych dorosłych, a 

w konsekwencji – na wykrywalność chorób. 

 

 Systematycznie w latach 2012-2016 wzrasta liczba porad udzielonych przez miejscową 

placówkę służby zdrowia, co może świadczyć o większej zachorowalności wśród 

mieszkańców, ale też o coraz większej świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
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Wykres 13 Podstawowa opieka zdrowotna – udzielone porady 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Wśród problemów zdrowotnych mieszkańców gminy przeważają choroby tzw. 

cywilizacyjne tj. choroby układu krążenia (miażdżyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie 

tętnicze), cukrzyca, nowotwory. W 2016 roku na terenie całej gminy Ulan-Majorat na 

choroby układu krążenia chorowało łącznie 990 mieszkańców, czyli około 16,13% 

ludności. Z uwagi na fakt, iż statystyki obejmują tylko osoby korzystające z porad NZOZ, 

można sądzić iż liczba ta jest jeszcze wyższa.  

 

 

Tabela 17 Powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Ulan-Majorat 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Liczba osób chorujących na choroby 

układu krążenia  

1133 1137 1025 990 

Liczba osób chorujących na choroby  

i zaburzenia psychiczne  

153 146 174 125 

Liczba osób chorujących na choroby 

układu oddechowego i alergie 

65 70 77 47 

Liczba osób chorujących na choroby 

układu ruchu  

59 51 52 65 

Liczba osób chorujących na choroby 

nowotworowe  

31 34 46 41 

Źródło: Dane NZOZ 
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 Realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z programów 

rządowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie. Liczba osób korzystających ze 

świadczeń GOPS na przestrzeni ostatnich lat spadła o ponad 15%. Aktualnie z pomocy 

GOPS korzysta 106 osób tj. 1,73% wszystkich mieszkańców gminy.  

 

Tabela 18 Beneficjenci pomocy społecznej w latach 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba osób 125 130 120 106 

Liczba rodzin 167 175 147 146 

Źródło: Dane GOPS  

 

 Analiza natężenia problemów społecznych gminy pozwala stwierdzić, iż głównym 

problemem trudnej sytuacji mieszkańców korzystających z pomocy społecznej jest 

bezrobocie oraz trudna sytuacja finansowa osób zmagających się z różnymi problemami 

zdrowotnymi, długotrwałą lub ciężką chorobą. Analizując powody przyznania 

świadczeń z pomocy społecznej należy mieć jednak na uwadze, że wśród osób objętych 

pomocą nie występuje tylko jeden rodzaj dysfunkcji. Najczęściej jest ich kilka i są ze sobą 

powiązane. 

 

 O ile w przypadku zjawiska bezrobocia możemy zauważyć pozytywny, spadkowy trend 

tj. spadek o niemal 20% beneficjentów korzystających z pomocy GOPS z tego tytułu  

w latach 2013-2016, to w przypadku niepełnosprawności i długotrwałej choroby liczby 

osób wymagających wsparcia nie zmniejszają się. Ma na to wpływ przewlekły charakter 

schorzeń, a także starzenie się społeczeństwa. Możliwości i ograniczenia osób 

niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju stopnia uszkodzenia 

poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności organizmu, tym niemniej 

wszystkie one powodują znaczne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu 

ról społecznych. Związane z leczeniem wydatki pochłaniają sporą część zasobów 

finansowych rodzin, co często w połączeniu z niemożliwością podjęcia pracy 

zarobkowej zmusza do ubiegania się o wsparcie społeczne. 

 

 Coraz mniej mieszkańców gminy potrzebuje zasiłków z powodu ubóstwa (spadek  

o 30% liczby osób korzystających ze świadczeń w 2016 r. w stosunku do 2013 r.) oraz 

wielodzietności (spadek o 27% liczby osób korzystających ze świadczeń w 2016 r.  

w stosunku do 2013 r.). Na tą sytuację mają wpływ dodatkowe środki finansowe 

otrzymywane przez rodziny z programu Rodzina 500 plus. 
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 Obserwowany jest też spadek wypłacanych świadczeń z tytułu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

(spadek o 60% w latach 2013-2016) oraz z tytułu alkoholizmu lub narkomanii (spadek  

o 43% w latach 2013-2016). 

 

Tabela 19 Powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Ulan-Majorat  

Lp. Powody przyznania pomocy społecznej Liczba osób korzystających 

2013 2014 2015 2016 

1. Ubóstwo  36 48 30 25 

2. Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:     

a. Wielodzietność 41 49 38 30 

3. Bezrobocie 57 57 62 46 

4. Niepełnosprawność 46 52 49 42 

5. Długotrwała lub ciężka choroba 46 53 48 46 

6. Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

48 50 33 19 

7. Alkoholizm lub narkomania 16 17 18 9 

Źródło: Dane GOPS Ulan-Majorat 
 

 

 Liczba problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy, znajduje wyraz  

w oferowanych formach pomocy. Osoby objęte pomocą społeczną otrzymują zarówno 

wsparcie finansowe, jak i pomoc rzeczową. Świadczenia realizowane w ramach pomocy 

finansowej obejmują zasiłki stałe i okresowe, przyznawane osobom  

i rodzinom nie posiadającym własnych dochodów lub posiadającym dochody poniżej 

ustawowo określonego progu dochodowego. Jedną z form pomocy stanowi 

dożywianie dzieci w placówkach edukacyjnych. W przypadku wielu osób i rodzin 

potrzebna jest pomoc w postaci pracy socjalnej, której efekty występują po dłuższym 

okresie czasu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również pomoc prawną 

oraz psychologiczną. 
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2.3.4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

 Za zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ulan-Majorat 

odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim. W obszarze gminy 

odnotowuje się niewielką ilość zdarzeń przestępczych oraz wykroczeń uciążliwych 

społecznie. 

 

 Liczba interwencji na terenie gminy zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat o ponad 

18%, jednak ogólna liczba odnotowanych przestępstw nie wzrasta znacząco. 

Przeważającą większość interwencji stanowiły interwencje domowe (20% wszystkich 

interwencji w 2016 r.). Wskaźniki wykrywalności sprawców na terenie powiatu 

radzyńskiego są wysokie (w przypadku przestępstw drogowych – 100%, przestępstw 

gospodarczych – 90,9%, przestępstw o charakterze kryminalnym – 86%9).  

 

 Istotnym problemem na terenie gminy jest kłusownictwo oraz nielegalny odstrzał 

zwierzyny. W ostatnich latach odnotowywane są przypadki celowego niszczenia ambon 

łowieckich w miejscowościach Sobole, Zarzec Ulański, Rozwadów, Stok (tereny 

należące do obwodu łowieckiego nr 56), które służą myśliwym do odławiania zwierzyny 

leśnej podczas wzrostu upraw rolnych.  

 

Tabela 20 Działania policji na terenie Gminy Ulan-Majorat  
w latach 2013-2016 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Liczba interwencji ogółem: 274 325 318 324 

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji - 

zakłócenie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

13 18 22 7 

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji - 

interwencje domowe 

67 62 61 64 

Liczba odnotowanych przestępstw bd bd 37 41 

Liczba odnotowanych przestępstw - udział w 

bojce lub pobiciu 

bd bd 0 2 

Liczba odnotowanych przestępstw - kradzież 

z włamaniem 

bd bd 1 2 

                                                           
9 Dane na koniec 2016 r. (BDL GUS) 
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Liczba odnotowanych przestępstw- kradzież 

cudzej rzeczy 

bd bd 1 2 

Liczba zdarzeń drogowych ogółem 33 32 19 29 

Liczba zdarzeń drogowych - z powodu 

niedostosowania prędkości do warunków 

panujących na drodze 

8 8 3 4 

Liczba zdarzeń drogowych - 

spowodowanych nieudzieleniem 

pierwszeństwa przejazdu 

1 2 1 1 

Liczba kolizji drogowych 28 24 15 24 

Liczba wypadków drogowych 5 8 4 5 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim 

 

 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane są także przez jednostki 

straży pożarnej. Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej: 

➢ OSP Domaszewnica 

➢ OSP Paskudy 

➢ OSP Sętki 

➢ OSP Sobole 

➢ OSP Ulan 

➢ OSP Wierzchowiny 

➢ OSP Zakrzew 

➢ OSP Zarzec. 

Jednostka OSP w Sobolach jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego. Jednostki KSRG są przygotowane pod względem wyszkolenia w zakresie 

szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego  

i ekologicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań.  

 

 W gminie funkcjonują 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w tym 2 męskie (przy OSP 

Zakrzew oraz ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie) oraz 1 kobieca (przy ZS im. Jana 

Pawła II w Ulanie-Majoracie). 

 

 W obecnym wyposażeniu jednostek znajduje się niezbędny sprzęt do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych tj.: motopompy, pompy pływające, pompy szlamowe, 

piły spalinowe, piły do betonu i stali, agregaty prądotwórcze, aparaty oddechowe, węże 

pożarnicze, specjalistyczne umundurowanie oraz inny podstawowy sprzęt 

przeciwpożarowy niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych. 7 jednostek OSP 
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posiada samochody pożarnicze. Sprawność jednostek oprócz stałego unowocześniania 

posiadanego wyposażenia może zapewnić regularne podnoszenie kwalifikacji osób 

pełniących służbę i zaplecze techniczne w postaci funkcjonalnej bazy lokalowej. 

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy posiadają strażnice. Większość  

z nich została w ostatnich latach rozbudowana i zmodernizowana. 

 

Tabela 21 Wyposażenie jednostek OSP w samochody 

Jednostka OSP Rok założenia Samochód 

OSP Domaszewnica 1924 MAGIRUS 25FA 1011 – GBA 

OSP Paskudy 1962 MAGIRUS 25FA 1011 – GBA 

OSP Sętki 1927 MAGIRUS 25 FA1011 – GBA 

OSP Sobole 1928 MERCEDES ATEGO 1329 AF - GBA 
STAR MAN L – 70 - GBA 
OPEL ASTRA T92 
Przyczepa oświetleniowa Przyczepa On 

OSP Ulan 1928 LUBLIN III – GLM 
STAR 244 – GBA 
IVECO - MAGIRUS 

OSP Wierzchowiny 1965 STAR 200 - GBA 

OSP Zakrzew 1928 IVECO - MAGIRUS 

OSP Zarzec 1966 - 

Źródło: dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat 
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Zdjęcie 7 Strażnice OSP w Domaszewnicy (1), Wierzchowinach (2) oraz w Zakrzewie (3) 

 
Źródło: http://www.ulanmajorat.pl  

 

 

http://www.ulanmajorat.pl/
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 Jednostki ochotniczej straży pożarnej są pierwszą siłą reagowania  

w swoich miejscowościach. Wspierają Państwową Straż Pożarną, ale w znacznej mierze 

prowadzą samodzielne akcje ratownicze. Należy zauważyć, iż wraz  

z przemianami gospodarczymi zmianie uległa struktura odnotowywanych przez 

ochotnicze straże pożarne zdarzeń. Wzrost zagrożenia wynikającego m.in. z rozwoju 

transportu, zmian klimatycznych, możliwych awarii technicznych i przemysłowych 

spowodował wzrost interwencji odmiennych niż pożary. Tzw. inne miejscowe 

zagrożenia, czyli zgodnie z Ustawą z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 191) zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego 

i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, ale stanowiące 

zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska (w szczególności wypadki 

drogowe, gwałtowne opady, uszkodzenia maszyn, pojazdów, obiektów) coraz częściej 

przeważają w strukturze prowadzonych działań ratowniczych.  

 

 Jednostki OSP z terenu gminy, oprócz wypełniania istotnych zadań z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego, pełnią również istotną funkcję kulturalną w życiu 

mieszkańców. Uczestniczą w podtrzymywaniu lokalnych tradycji oraz pełnią funkcję 

lokalnych animatorów kultury. Biorą czynny udział w organizacji różnorodnych imprez  

i uroczystości organizowanych na terenie gminy. Funkcjonujące strażnice są ważnym 

elementem życia kulturalnego na wsi. Stanowią doskonałe narzędzie do mobilizowania, 

zwłaszcza młodych ludzi do aktywności społecznej. Jednostki OSP corocznie biorą 

udział w zawodach sportowo-pożarniczych. 

 

2.3.5 DZIEDZICTWO KULTUROWE I KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 

 Poziom rozwoju lokalnego zależy od wielu czynników, których wartość  

i zakres oddziaływania stale ulegają przemianom. Jednym z najistotniejszych czynników 

jest kapitał społeczny, który niejednokrotnie przesądza o porażkach  

i sukcesach przedsięwzięć podejmowanych w gminach. Nawet najbardziej twórcze  

i aktywne władze gminy niewiele mogą zdziałać bez zaangażowania wspólnoty 

mieszkańców w rozwój jednostki samorządu terytorialnego. Wspieranie rozwoju 

kapitału społecznego w gminie to skuteczne narzędzie przeciwdziałaniu inercji, zaniku 

kreatywności i zaufania. Zgodnie z koncepcją społecznie odpowiedzialnego terytorium 

należy podjąć różnorodne działania zmierzające do wsparcia wszelkich inicjatyw 

integrujących mieszkańców, ukierunkować działania poszczególnych sołectwach tak, 

aby przyczyniały się do tworzenia aktywnych lokalnych społeczności, potrafiących 

współpracować na wielu płaszczyznach (kulturalnej, społecznej i gospodarczej).  

 

 Odbywające się na terenie gminy imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym  

i ponadlokalnym zwiększają poczucie tożsamości miejsca zamieszkania oraz powodują, 
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że gmina jest odwiedzana przez coraz większe liczby osób. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego w 2016 r. na terenie gminy zorganizowano 35 imprez 

kulturalnych, w których łącznie wzięło udział ok. 4700 osób.  

 Wśród cyklicznie odbywających się imprez należy wymienić m.in. : 

 Wojewódzki Konkurs Zespołów Tanecznych (X edycji), na który co roku zjeżdżają 

się zespoły z całego województwa. Celem konkursu jest promowanie dziecięcej  

i młodzieżowej twórczości tanecznej, konfrontacja dorobku artystycznego 

dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, wymiana pomysłów, 

doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami 

tanecznymi oraz integracja środowiska tanecznego. 

 Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych (X edycji) - głównym 

celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji kolędowania oraz zachęcenie 

wykonawców do poszukiwań zapomnianych kolęd i pastorałek. 

 Konkurs Piosenki Angielskiej „I can be a star”  - odbywa się od 2008 r., celem 

konkursu jest prezentacja i popularyzacja wokalnego dorobku artystycznego, 

propagowanie i motywacja do nauki języka angielskiego przez piosenkę, 

inspirowanie do pracy nad poprawną dykcją, wymową angielską i emisją głosu. 

Konkurs jest też okazją do wymiany doświadczeń wykonawców i nauczycieli. 

 Rodzinny Dzień Sportu – w programie turnieje sołectw  i szkół w piłce nożnej, 

siatkowej, ręcznej, zajęcia taneczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych 

mieszkańców.  

 Gminne Biegi Przełajowe  

 Ulańska Noc Kultury – organizowana od 2015 r. podczas której odbywają się 

występy grup teatralnych, tanecznych i wokalno-muzycznych 

 Dożynki gminno-parafialne – o charakterze imprezy plenerowej wieńczącej 

zakończenie żniw i odwołującej się do ludowych tradycji regionu. W trakcie imprezy 

poszczególne delegacje sołeckie składają wieńce dożynkowe będące symbolem 

pracy rolników.  

Zdjęcie 8 Dożynki Gminno - Parafialne 

 
Źródło:  https://iledzisiaj.pl   

https://iledzisiaj.pl/
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 Kapitał społeczny gminy budują również działające na jej terenie najstarsze organizacje 

kobiece na wsiach tj. Koła Gospodyń Wiejskich. Aktywnie włączają się w działalność 

kulturalną, czego dowodem jest ich obecność na imprezach kościelnych, gminnych  

i powiatowych. Koła promują lokalną kulturę i obyczaje, odtwarzają i udoskonalają 

przepisy kulinarne potraw charakterystycznych dla swojego regionu. Na obszarze gminy 

swoją działalność prowadzą: 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Paskudach 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Sobolach 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Stoku -  koło istnieje od kilkudziesięciu lat. W 1995 r. 

utworzyło w swoim gronie zespół śpiewaczy, który w 2005 r. przyjął nazwę 

„Tradycja”. Kierownikiem zespołu została p. Anastazja Niewęgłowska. Zespół 

reprezentuje gminę na wielu uroczystościach m.in. religijnych, ludowych, 

dożynkowych na terenie gminy, powiatu i województwa. Bierze udział  

w spotkaniach z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną w Woli Osowińskiej, Powiatowych 

Spotkaniach Twórców Wsi w Kąkolewnicy oraz w różnych imprezach szkolnych 

przekazując dzieciom i młodzieży dawne tradycje  takie jak wicie palmy wielkanocnej 

czy zwyczaje bożonarodzeniowe. 

 

 Niewątpliwym atutem Gminy Ulan-Majorat są funkcjonujące na jej terenie zespoły  

i grupy artystyczne. Uczestniczą one aktywnie w życiu społeczności gminnej  

i reprezentują ją na zewnątrz. Na obszarze gminy swoją działalność we współpracy  

z Gminnym Ośrodkiem Kultury prowadzą m.in.: 

 

❖ Teatr Straszydełka – działa od 2006 r. pod kierunkiem p. Barbary Michalczuk i p. 

Sławomira Żyłki. Na przestrzeni lat spektakle Teatru „STRASZYDEŁKA” były 

wielokrotnie  wyróżniane i nagradzane na  Wojewódzkim Festiwalu 

Najciekawszych Widowisk i innych przeglądach teatralnych. Grupa włącza się 

także w upowszechnianie teatru organizując warsztaty.  

 

❖ Młodzieżowa Orkiestra Dęta - powstała 01.04.2011 roku. Obecnie orkiestrę 

prowadzi kapelmistrz p. Tomasz Nurzyński we współpracy z p. Przemysławem 

Nurzyńskim. Osoby grające w orkiestrze to młodzież szkoły podstawowej, 

gimnazjum oraz szkół wyższych. Przedział wiekowy młodych muzyków to 9-22 

lat.  Orkiestra obecnie liczy 23 osoby. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory 

rozrywkowe, marszowe,  klasyczne i liturgiczne. Orkiestra choć tak młodym 

stażem  znana jest nie tylko w gminie Ulan Majorat, ale również  

w innych gminach województwa oraz w Lublinie.  Swoją grą uświetnia 

uroczystości państwowe, szkolne, sportowe i kościelne. 
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❖ Zespół Tańca Nowoczesnego „SKARB” – powstał w październiku 2013 r.  

Uczestnikami zespołu są dzieci w wieku 6 i 7 lat. W 2015 r. zespół zajął  I miejsce 

w Wojewódzkim Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Puławach. 

 

Zdjęcie 9 Zespół Tańca Nowoczesnego „SKARB” 

 
Źródło: http://www.gok.ulanmajorat.pl  

 

❖ Zespół Pieśni i Tańca „Ulaniacy” – zespół powstał w kwietniu 2011 roku,  jest 

prowadzony przez stowarzyszenie Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych. 

Zespół "Ulaniacy" ma w swoim programie min. tańce lubelskie, rzeszowskie, 

opoczyńskie, jak również polskie tańce narodowe. Swoimi występami uświetnia 

wiele uroczystości. Koncertował m.in. w Mościskach na Ukrainie podczas 

obchodów Dni Kultury Polskiej, brał udział w "Bolkowaniu" w Hniszowie  

w gminie Ruda – Huta, Dniach Łukowa, cyklicznie występuje na dożynkach 

gminno-parafialnych oraz  imprezach okolicznościowych powiatowych, 

gminnych i szkolnych. Kierownikiem zespołu, a jednocześnie instruktorem tańca 

i choreografem jest p. Marcin Snuzik. Instruktorem muzycznym  

i wokalnym jest  p. Jacek Nestoruk. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gok.ulanmajorat.pl/
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Zdjęcie 10 Zespół Pieśni i Tańca „Ulaniacy” 

 
 Źródło: https://24wspolnota.pl  

 

❖ Zespół „Senior” – powstał w 2005 r. przy Kole nr 4 Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Ulanie-Majoracie. Obecnie zespołem kieruje  p. Teresa 

Niewęgłowska. 

 

 W 2016 r. uchwałą Rady Gminy została powołana do życia Ulańska Rada Seniorów. Ma 

swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, liczy 7 członków. Do zadań Rady należy 

opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów z Wójtem i Radą 

Gminy, inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności i działań na rzecz osób 

starszych, dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, 

monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych.  

 

 Na terenie gminy Ułan-Majorat w 2016 roku działało łącznie 17 organizacji 

pozarządowych. Jedną z prężnie działających organizacji jest Ulańskie Forum Inicjatyw 

Społecznych (UFIS). Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i integracji 

mieszkańców. Wspiera inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień oraz 

aktywizacji artystycznej. Wśród celów działalności statutowej jest rozwijanie 

zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie 

szkoleń i kursów doskonalących, dokształcających, kwalifikacyjnych, promowanie 

turystyki i rekreacji (organizacja licznych kolonii i półkolonii).  UFIS organizuje kursy 

językowe, tańca, gry na instrumentach, zajęcia terapeutyczne i ruchowe. Prowadzi 

również klub europejski i realizuje wymiany młodzieży z Ukrainą.  Siedzibą 

Stowarzyszenia jest budynek Referatu Kultury Urzędu Gminy Ulan-Majorat. 

 

https://24wspolnota.pl/
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 Na terenie gminy działają również m.in.: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Melodia” oraz Stowarzyszenie Przyjazne Gąsiory. 

 

 Gmina Ulan-Majorat jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” 

– organizacji zrzeszającej przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i 

społecznego, która działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

z uwzględnieniem ochrony, promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 

historyczno- kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji 

wyrobów regionalnych. LGD działa na obszarze siedmiu gmin wiejskich powiatu 

radzyńskiego: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, 

Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasta Radzyń Podlaski. 

 

 

2.4 GOSPODARKA I RYNEK PRACY 
 

2.4.1  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 

 Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy głównie od potencjału 

mieszkańców w zakresie działalności indywidualnej, ale wynika także z położenia gminy 

oraz wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przez instytucje publiczne, samorząd 

lokalny. Na koniec 2016 r. na terenie Gminy Ulan-Majorat zarejestrowanych było 304 

podmioty gospodarcze, co stanowiło niemal 8% wszystkich podmiotów powiatu 

radzyńskiego. W latach 2009-2016 na obszarze gminy zauważalny jest prawie 30%-owy 

wzrost podmiotów gospodarczych, wpisanych do rejestru REGON. 

 

 Zgodnie z danymi GUS dominującą na terenie gminy grupą podmiotów gospodarki 

narodowej są te zaliczane do sektora prywatnego, które stanowią niemal 94% 

wszystkich podmiotów. W przedmiotowej grupie znaczną część, bo ponad 88% 

stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jedynie 5% podmiotów 

działa w sektorze publicznym. 

 
Tabela 22 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  

wg form własności prowadzące działalność na terenie Gminy Ulan-Majorat 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podmioty gospodarki 
narodowej ogółem  

272 294 294 297 306 304 

Sektor publiczny 13 17 17 17 17 17 

Sektor prywatny,  
w tym: 

259 277 277 280 289 285 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą  

228 240 242 246 256 252 

Spółki handlowe  3 3 2 3 3 3 

Spółdzielnie  2 2 2 2 2 2 

Stowarzyszenia                              
i organizacje społeczne  

15 15 14 14 14 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 Przeprowadzona na postawie danych BDL GUS analiza ilości podmiotów wg sekcji PKD 

na koniec 2016 r. wykazała, iż dominująca działalność gospodarcza na obszarze gminy 

to:  

❖ Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) – 71 podmiotów 

❖ Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) – 38 podmiotów 

❖ Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i opadami oraz działalność związana 

z rekultywacją (sekcja E)- 12 podmiotów 

❖ Budownictwo (sekcja F) – 9 podmiotów 

❖ Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając 

motocykle (sekcja G) – 6 podmiotów 

❖ Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) – 5 podmiotów 

❖ Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja 

I) – 4 podmioty. 

 

 W 2016 r. na obszarze gminy najwięcej było przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. 

Liczba zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw wynosiła 291 - stanowiły one niemal 96% 

wszystkich przedsiębiorstw w gminie. Kolejną pozycję zajmowały podmioty 

zatrudniające od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa) – 12 podmiotów, co stanowiło 

4% wszystkich podmiotów gospodarczych. W gminie funkcjonuje 1 średnie 

przedsiębiorstwo (50-249 pracowników). Brakuje firm dużych, zatrudniających ponad 

250 pracowników. 

 

 Głównym ośrodkiem działalności gospodarczej jest miejscowość Ulan-Majorat,  

w której znajduje się Urząd Gminy, szkoły, ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, 

sklepy spożywcze, tekstylne i przemysłowe.  
 

 Wskaźnik przedsiębiorczości (mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkańców) jest sporo niższy w porównaniu do wartości dla 
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powiatu i województwa. Kształtuje się on na poziomie 504 przedsiębiorstwa na 10 tys. 

mieszkańców, dla powiatu – 642, a dla województwa – 816. Świadczy to o niskiej 

aktywności gospodarczej mieszkańców gminy poza sektorem rolniczym. Pozytywnym 

zjawiskiem jest jednak utrzymujący się dodatni bilans stosunku podmiotów nowo 

rejestrowanych do wyrejestrowywanych. 

 

Tabela 23 Wybrane wskaźniki dot. podmiotów gospodarki narodowej  
w latach 2011-2016 na terenie Gminy Ulan-Majorat 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podmioty wpisane do 
rejestru REGON  
na 10 tys. ludności 

442 478 480 485 503 504 

Jednostki nowo 
zarejestrowane  
w rejestrze REGON  
na 10 tys. ludności 

53 65 28 47 51 45 

Jednostki wykreślone  
z rejestru REGON  
na 10 tys. ludności 

36 21 29 39 38 40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

  

 Znaczącym czynnikiem ograniczającym rozwój gminy jest niski poziom rozwoju małej  

i średniej przedsiębiorczości, która na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje tendencje 

spadkowe. Poważnym ograniczeniem jest mała innowacyjność lokalnych podmiotów 

gospodarczych oraz niska skuteczność w pozyskiwaniu środków  

z programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Ze wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

skorzystała zaledwie jedna firma z terenu gminy (tytuł projektu: „Budowa 

kompleksowego obiektu hotelarsko-usługowego z przeznaczeniem na cele noclegowe, 

gastronomiczne i turystyczno-rekreacyjne”, beneficjent: Zacisze spółka cywilna Robert 

Czerniewicz, Grzegorz Czerniewicz, wartość projektu: 3 215 209,65 zł, dofinansowanie 

UE 1 323 804,34 zł). Problemem jest także brak systemu zachęt dla rozwoju 

przedsiębiorczości i lokowania inwestycji zewnętrznych na terenie gminy.  

 

2.4.2  POZAROLNICZY RYNEK PRACY 
 

 Jak podają statystyki GUS w Gminie Ulan-Majorat na koniec 2015 r.  były 298 osoby 

pracujące10, które stanowiły 3,6% wszystkich pracujących z terenu powiatu 

                                                           
10 Liczba pracujących wg innego podziału niż PKD 
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radzyńskiego. Większą część osób pracujących stanowiły kobiety – 66,4%. Zatrudnieni 

mężczyźni stanowili zaledwie 33,6% ogólnej liczby pracujących. Analizując dane w tym 

zakresie 7 lat zauważalna jest fluktuacja liczby zatrudnionych z zauważalnym wzrostem 

w 2016 r. 

 

 Oferowane na lokalnym rynku możliwości pracy nie są atrakcyjne dla ludności w wieku 

produkcyjnym, w związku z tym widoczna jest stopniowa migracja ludności w celach 

zarobkowych, zarówno do większych ośrodków miejskich, jak i innych krajów. 

 

Wykres 14 Osoby pracujące w latach 2010-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

   

 

 Największymi pracodawcami na terenie gminy są zakłady produkcyjno-usługowe (np. 

Zakład Meblowy Kulenty) oraz podmioty publiczne (np. Urząd Gminy, placówki 

oświatowej, itp.). Ponad 10 pracowników zatrudnia również Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ulanie-Majoracie. Do 

pozostałych pracodawców na obszarze gminy można zaliczyć: NZOZ w Ulanie-

Majoracie, Gminną Bibliotekę, Bank Spółdzielczy, Aptekę oraz sklepy spożywcze, 

tekstylne i przemysłowe. 

 

 Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim (według stanu na 

koniec 2016 r.) w Gminie Ulan-Majorat liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 

245 osób, z czego 47% stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych w gminie stanowiła 9% 

104 105 113 106 98 100
143

172 172
190 196

189 198

207

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mężczyźni kobiety
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wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie radzyńskim oraz 0,25% 

bezrobotnych zarejestrowanych w całym województwie lubelskim.  

 

 Wśród bezrobotnych z obszaru gminy jedynie 4 osoby to bezrobotni zwolnieni  

z przyczyn zakładu pracy. Niekorzystnym zjawiskiem wśród bezrobotnych jest bardzo 

mała liczba osób, którym przysługuje prawo do zasiłku. Na koniec 2016 r. z prawa 

takiego mogło skorzystać zaledwie 20 osób, co stanowi około 8% wszystkich 

zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy. Średnia ta jest nieco wyższa od średniej 

dla powiatu radzyńskiego, która wyniosła 7,3% i jednocześnie niższa od średniej 

województwa lubelskiego, która kształtowała się na poziomie około 8,4%. Wśród 

ogólnej liczby bezrobotnych znajdowało się 93 osoby o statusie długotrwale 

bezrobotnych tj. pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.  

 

 Liczba osób zrejestrowanych jako bezrobotne spada od 2014 r., co pokrywa się z 

ogólnokrajowymi tendencjami. Należy jednak pamiętać, iż liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych nie uwzględnia osób niezatrudnionych, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy tj. posiadające gospodarstwa 

rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła 

dochodów. 

 

Wykres 15 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie  
Gminy Ulan-Majorat w latach 2010-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Lublinie 
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 W analizowanym okresie (2011-2016) liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu 

gminy ulegała wahaniom. Pozytywnym zjawiskiem jest ponad 33%-owy spadek 

bezrobotnych w 2016 r. w stosunku do poziomu z 2013 r., kiedy to liczba osób 

bezrobotnych była najwyższa w przeciągu ostatnich 6 lat. Wiąże się to częściowo  

z rozwojem gospodarczym oraz tworzeniem prywatnych działalności.  

 

 Na spadek bezrobocia duży wpływ ma również migracja mieszkańców poza teren gminy 

- do większych miast i za granicę. Zjawisko bezrobocia niesie ze sobą liczne 

konsekwencje i problemy zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym,  

z którymi muszą borykać się władze gminy. Wymienić można chociażby postępujące 

zjawisko wykluczenia społecznego oraz dziedziczenia bezrobocia, rozwój patologii 

społecznych, wandalizm, bierność w podejmowaniu decyzji, niską kreatywność  

i aktywność społeczna. W wymiarze ekonomicznym mamy do czynienia z niską siłą 

nabywczą społeczności lokalnej, ubóstwem, obciążeniem opieki społecznej, brakiem 

środków na nowe inwestycje, degradacją gminnej przestrzeni. 

 

Tabela 24 Struktura bezrobocia w Gminie Ulan-Majorat na koniec 2016 r. 

L.p. 
Rok 

Liczba 
bezrobotnych 

1. Bezrobotni ogółem 245 

2. Bezrobotni uprawnieni do zasiłku ogółem 20 

3. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku 12 

4. Bezrobotni zwolnieni z winy zakładu pracy 4 

5. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 36 

6. Bezrobotni do 30 roku życia 111 

7. Bezrobotni do 25 roku życia 63 

8. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca 16 

9. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 1 m-ca do 
3 m-cy 

47 

10. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 3 m-cy 
do 6 m-cy 

22 

11. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 6 m-cy 
do 12 m-cy 

34 

12. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 12 m-cy 
do 24 m-cy 

33 

13. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy pow. 24 m-
cy 

93 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim 

 

 Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Radzyniu Podlaskim wśród mieszkańców Gminy Ulan-Majorat znaczną liczbę osób 
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bezrobotnych stanowią osoby do 30 roku życia (ponad 45% wszystkich 

zarejestrowanych bezrobotnych). Wśród tej grupy, niemal 57% to osoby między 25-30 

rokiem życia. 

 

 Problem bezrobocia, a właściwie sposobów jego zmniejszania, będzie niewątpliwie 

jednym z ważniejszych wyzwań gminy przez następne lata. Celem minimum do którego 

należy dążyć jest osiągnięcie stopy bezrobocia na poziomie średnim dla województwa 

lubelskiego (stopa bezrobocia na koniec 2016 r. wyniosła 10,4%).  

W odniesieniu do samej aktywności społecznej należy zwrócić uwagę na działalność  

i rozwój organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Ulan-Majorat. 

Jest to niewątpliwy atut w kontekście radzenia sobie z problemami przeciwdziałania 

bezrobociu oraz ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 

 

2.4.3  ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
 

 Ulan-Majorat jest gminą rolniczą, w związku z tym rolnictwo stanowi jeden  

z najważniejszych działów gospodarki. Gmina jest zaliczana do gmin  

o umiarkowanych walorach przestrzeni rolniczej. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) wskaźnik 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie lubelskim wyniósł 74,1 pkt. 

(w kraju 66,6 pkt.) i jest jednym z najwyższych w Polsce (po województwach opolskim i 

dolnośląskim). Obszar Gminy Ulan-Majorat zaliczany jest pod względem wartości 

wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako umiarkowanie dobry. Wartość 

wskaźnika wynosi 65,1 pkt. i jest niższa od wartości dla województwa lubelskiego i kraju. 

Wskaźnik ten jest syntetyczną oceną jakości gruntów ornych, użytków zielonych, 

agroklimatu, rzeźby terenu i warunków wodnych w obrębie gminy. 

 

  Zdecydowana większość powierzchni gminy, bo aż 84,5%, wykorzystywana jest jako 

użytki rolne (9 105 ha). Ponad 76% powierzchni użytków rolnych zajmują grunty orne, 

ok. 24% łąki i pastwiska, natomiast tylko 2,4% stanowią sady. Powierzchnia gruntów 

leśnych wynosi 1183 ha, co stanowi 11% całej powierzchni gminy. 

 
 

Tabela 25 Struktura gruntów w Gminie Ulan-Majorat 

Tereny 
zabudowane i 

zurbanizowane 
[ha] 

Użytki rolne Lasy                   
i grunty 

leśne 
[ha] 

Pozostałe 
grunty  

[ha] 

Powierzchnia 
ogółem                  

[ha] 
Grunty 

orne  
[ha] 

Sady 
[ha] 

Łąki                             
i pastwiska 

[ha] 
284 6 924 22 2 159 1183 206 10 778 
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Źródło: Dane BDL (GUS) 
 

 

 Na terenie gminy znajdują się tutaj głównie gleby pseudobielicowe i brunatne 

wyługowane, wytworzone ze średnio głębokich piasków naglinowych. Najlepsze  

z tych gleb wchodzą w skład kompleksu 4-go i 5-go. Mają one mocniejszy skład 

mechaniczny od pozostałych, występujących tu gleb kompleksu 6-go, 8-go i 9-go. Są to 

przeważnie piaski gliniaste mocne i lekkie zalegające na glinie lekkiej i średniej. Najwięcej 

tego rodzaju gleb znajduje się na terenie miejscowości Domaszewnica  

i Sobole. Do najsłabszych gleb występujących na obszarze gminy zalicza się gleby 

pseudobielicowe i brunatne wyługowane wytworzone z piasków całkowitych. W tej 

grupie przeważa kompleks 6 i 7 (gleby kompleksu 4-go i 5-go zajmują niewielką 

powierzchnię). Są to gleby słabe i bardzo słabe. Gleby o najgorszych właściwościach,  

o lekkim składzie mechanicznym, położone w miejscach o utrudnionym odpływie 

zaliczane są do kompleksu 9-go. Wyżej wymienione gleby (z wyjątkiem kompleksu 4-go, 

gdzie na powierzchni występuje piasek gliniasty mocny) charakteryzują się z reguły 

obecnością w górnych poziomach piasku gliniastego i słabogliniastego zalegającego 

przeważnie na piasku luźnym. Tego typu gleby dominują w miejscowości Sobole. 

 
 

 Zgodnie z danymi z 2010r. (rok ostatniego przeprowadzonego Powszechnego Spisu 

Rolnego) na terenie gminy znajdowało się 1 100 indywidualnych gospodarstw rolnych, 

w tym: 

 454 indywidualnych gospodarstw rolnych od 1 ha do 5 ha, 

 325 indywidualnych gospodarstw rolnych od 5 ha do 10 ha, 

 159 indywidualnych gospodarstw rolnych od 10 ha do 15 ha, 

 122 indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 15 ha. 

 

Wykres 16 Struktura gospodarstw w Gminie Ulan-Majorat wg powierzchni 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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 Produkcja roślinna jest wiodącym kierunkiem działalności rolniczej. Powierzchnia 

zasiewów na terenie gminy wynosiła w 2010 r. 6 390,82 ha. Wśród upraw na terenie 

Gminy Ulan-Majorat dominują uprawy zbóż (5 622,13 ha), które stanowią około 88% 

powierzchni zasiewów ogółem, w tym znaczna część to uprawy pszenżyta ozimego 

(2 303,07 ha) oraz mieszanki zboża jarego (1 536,27 ha). W dalszej kolejności 

charakterystycznymi uprawami są uprawy owsa (495,74 ha), jęczmienia jarego (386,81 

ha) oraz ziemniaków (381,48 ha). 

 

 Produkcja zwierzęca jest kierunkiem towarzyszącym produkcji roślinnej.  

W hodowli zwierząt przeważa hodowla trzody chlewnej (504 gospodarstwa, 17 718 

sztuk zwierząt). Na drugim miejscu ilościowo plasuje się chów drobiu (230 gospodarstw, 

13 891 sztuk drobiu). W mniejszej ilości jest to hodowla bydła (516 gospodarstw, 5 643 

sztuk zwierząt) oraz w stosunkowo niewielkiej ilości koni (70 gospodarstw, 115 sztuk 

zwierząt). Pogłowie zwierząt w sztukach dużych na terenie gminy wynosi 8 874.  

 

 Znaczna część funkcjonujących w gminie gospodarstw rolnych nie daje w pełni 

zadowalających efektów ekonomicznych tj. oczekiwanego dochodu na utrzymanie 

rodziny. Determinant tej sytuacji jest wiele, w tym m.in. stała zmienność sytuacji 

rynkowej w rolnictwie (cen środków do produkcji rolnej, cen skupu produktów rolnych), 

ale także znaczne rozdrobnienie lokalnych gospodarstw. Istotnym mechanizmem 

stabilizacji dochodów rodzin rolniczych (w większości rodzin wielopokoleniowych) stały 

się płatności bezpośrednie, które pozwalają na poprawę sytuacji ekonomicznej 

gospodarstw. 

 

 Lesistość terenu na terenie gminy wynosi 10,4%, co stanowi znacznie niższą wartość niż 

średnia dla powiatu radzyńskiego – 21,3% i średnia województwa lubelskiego - 23,3%. 

Niemal w całości (ok. 95% ogólnej powierzchni) lasy w gminie Ulan-Majorat są 

własnością prywatną. Największe zwarte kompleksy lasów znajdują się w północnej  

i południowej części gminy. Lasy państwowe o pow. 55,81 ha zarządzane są przez 

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Ze względu na bardzo niski wskaźnik lesistości istnieje 

potrzeba dolesiania gminy m.in. najsłabszych gruntów zwłaszcza w strefach 

przyleśnych. 
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2.4.4  TURYSTYKA 
 

 Piękne walory przyrodnicze, dogodne położenie, rolniczy charakter, brak uciążliwego 

dla środowiska przemysłu oraz czyste wody rzeki Bystrzyca to główne atuty Gminy Ulan-

Majorat pozwalające na rozwijanie agroturystyki i turystyki.  

 

 Na atrakcyjność turystyczną obszaru, oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, 

składają się również dziedzictwo kulturowe. Atrakcją dla turystów mogą być miejsca 

kultu religijnego oraz założenia dworsko-pałacowe w Ulanie-Majoracie, Zarzeczu 

Ulańskim, Sobolach i Domaszewnicy. Właściwie utrzymane, estetycznie 

zagospodarowane i eksponowane walory kulturowe są z jednej strony wyrazem dumy, 

ale i szacunku, troski mieszkańców tych terenów o własne dziedzictwo.  

 

 Przez teren gminy oraz sąsiednich gmin tj. Borki, Radzyń Podlaski przebiega regionalny 

szlak dziedzictwa kulturowego tj. Szlak Kultury Wsi i Miasteczek. 

 

 Walory krajobrazowo – przyrodnicze predysponują gminę do rozwoju turystyki  

w zakresie rekreacji dla dzieci i młodzieży, wypoczynku wczasowego oraz poprzez 

rozszerzenie działalności agroturystycznej.. Tereny gminy to idealne miejsce do 

organizowania różnych form wypoczynku i rekreacji: wycieczek rowerowych lub 

pieszych, nordicwalkingu. We wsi Paskudy mieści się Stajnia Paskudy. Miłośnicy jazdy 

konnej mają do dyspozycji: oświetlony plac zewnętrzny, halę z podłożem kwarcowym, 

przestronne stajnie, siodlarnię, karuzelę i tor crossowy. Jazdę konną umożliwia również 

gospodarstwo agroturystyczne AGJ ”Zarośla” w Sętkach.  

 

 Obcowanie z przyrodą, cisza i dobra kuchnia z regionalnymi specjałami może być 

zachęta dla potencjalnych turystów. Obecnie w ramach bazy noclegowo – 

gastronomicznej funkcjonuje kilka obiektów. Na terenie gminy znajdują się 

gospodarstwa agroturystyczne m.in.: Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara i Antoni 

Grochowscy w Ulanie-Majoracie i AGJ „Zarośla” Dorota Górska w Sętkach. Na 

infrastrukturę turystyczną gminy składają się również: Restauracja i Hotel „Zacisze”; 

„Dworek Sobole”, Stajnia Paskudy w Paskudach, restauracja i motel przy stacji paliw w 

Domaszewnicy, jadłodajnia Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ulanie-Majoracie; kawiarnia 

przy Stacji Paliw „Tanul” w Ulanie Dużym oraz bar „Pod Podkową” w Ulanie Dużym.  

 

 Na terenie gminy nie ma punktu informacji turystycznej. Nakładów wymaga rozbudowa 

podstawowej infrastruktury do obsługi turystów (budowa ścieżek turystycznych, miejsc 

biwakowych, renowacja i oznaczanie obiektów oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie). 

Szersze działania, w tym projekty inwestycyjne stymulujące ten sektor, wymagają 
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zaangażowania wszystkich podmiotów lokalnej sceny (samorząd, edukacja, biznes, 

organizacje pozarządowe).  

 

2.5 JAKOŚĆ RZĄDZENIA 
 

Zarządzanie strategiczne w gminie, czyli kompleksowy sposób podejścia do 

gospodarczych szans i wyzwań poprzez formułowanie celów i wprowadzanie ich   

w życie11, odbywa się w wyniku realizacji różnego rodzaju programów i strategii.   

 

Jakość rządzenia jest pojęciem niezwykle szerokim. Dotyczy ona wielu aspektów życia 

społecznego i gospodarczego gminy. Na potrzeby przedmiotowego dokumentu 

skoncentrowano się przede wszystkim na praktyce planowania strategicznego oraz jej 

realizacji, działaniach promocyjnych, a także jakości i kompetencji zatrudnionej kadry 

urzędniczej. 

 

2.5.1  JAKOŚĆ KADR 
 

 Samorząd terytorialny funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w której 

m.in. zostały określone zadania gminy. Ustrój gminy został uregulowany w Statucie 

Gminy Ulan-Majorat, natomiast organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy 

Ulan-Majorat określone zostały w Regulaminie organizacyjnym. Struktura organizacyjna 

urzędu dostosowana jest zarówno do wymagań narzuconych ustawą, jak również do 

obecnych uwarunkowań rozwojowych.  

 

 Gmina Ulan-Majorat posiada swój herb, flagę i pieczęć. Na tarczy herbowej znajduje się 

w polu czerwonym rycerz w hełmie i zbroi srebrnej (białej) z mieczem i kuszą złotymi 

(żółtymi) na koniu srebrnym (białym) z rzędem błękitnym. Flaga ma postać płata koloru 

czerwonego z wizerunkiem godła herbowego. Pieczęć Gminy ma kształt okrągły, 

zawiera wizerunek godła herbowego (bez tarczy) oraz w otoku majuskułowy napis 

GMINA ULAN-MAJORAT. Herb, flaga oraz pieczęć zostały przyjęte, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Radę Gminy 

Ulan-Majorat , uchwałą Nr XXXI/155/10 dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

 

 

 

                                                           
11 R.W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, wyd. PWN, Warszawa 2005 
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Rysunek 1 Herb, flaga i pieczęć Gminy Ulan-Majorat 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ulan-Majorat 

 

 Umiejętne planowanie i zarządzanie strategiczne przez władze lokalne ma zapewnić 

gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji sektora publicznego, podnieść 

poziom świadczonych usług i dopasować je do zmieniających się potrzeb społecznych 

oraz złożonych uwarunkowań zewnętrznych. Duży wpływ na jakość zarządzania ma 

kadra pracownicza zatrudniona w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat oraz gminnych 

jednostkach organizacyjnych. Pracownicy w profesjonalny i kompetentny sposób 

świadczą usługi w ramach zleconych zadań samorządowych. Znaczna część 

pracowników posiada specjalistyczne wykształcenie, wsparte dodatkowymi kursami  

i szkoleniami. W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 25 pracowników stałych, z czego 13 

pracowników posiada wykształcenie wyższe, 9 średnie, a 3 zawodowe – pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach nieurzędniczych. Jakość rządzenia można ocenić również 

przez pryzmat uchwalonych i zaskarżonych aktów prawnych i administracyjnych przez 

organy nadzorcze, m. in. Wojewodę, RIO, SKO. Według danych Urzędu Gminy Ulan-

Majorat w 2016 roku zostało powstało 122 aktów prawnych, żaden nie został zaskarżony 

ani uchylony. Skala podejmowanych przez samorządowców działań  

i odpowiedzialność w inwestowaniu sprawiają, że poziom życia w gminie oraz poziom 

usług publicznych systematycznie wzrastają. 
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Rysunek 2 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ulan-Majorat 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  Urzędu Gminy  Ulan-Majorat
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2.5.2  ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNE GMINY  
 

 Istotnym czynnikiem warunkującym możliwości rozwojowe gminy jest wysokość 

osiąganych przez nią wpływów budżetowych. Składają się na nie różnego rodzaju 

subwencje i dotacje oraz dochody własne (podatki i opłaty lokalne). Przez dochody 

bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, do 

których zalicza się: dotacje i środki przeznaczane na inwestycje, dochody ze sprzedaży 

majątku oraz dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności. Wśród wydatków można wyróżnić przede wszystkim wydatki 

bieżące i inwestycyjne. Zdolność Gminy Ulan-Majorat do inwestowania uzależniona jest 

głównie od struktury wydatków i dochodów budżetowych. Im wyższy dodatni bilans, 

tym większa liczba wolnych środków, które można przeznaczyć na inwestycję. 

  

 Sytuację budżetową z ostatnich latach cechuje wzrost dochodów i wydatków.  

W ostatnich latach Gmina Ulan-Majorat osiągnęła równowagę budżetową, 

warunkowaną znaczną różnicą pomiędzy wysokością dochodów i wydatków.  

W analizowanym okresie najwyższy poziom deficytu budżetowego był w 2011 r.  

 

 Analizując strukturę budżetu należy stwierdzić, iż największym źródłem wpływów 

własnych dla gminy jest podatek od nieruchomości. Zauważalna jest wyraźna tendencja 

wzrostowa we wpływach z tego źródła. Na drugim miejscu plasują się wpływy z podatku 

rolnego. Tu z kolei zauważalny jest spadek w stosunku do roku ubiegłego. Na 

przestrzeni ujętych zestawieniu lat dochody gminy wzrosły o ponad 40%, natomiast 

wydatki o ponad 28%. Jeżeli chodzi o wydatki, to przeważającą ich część stanowią 

wydatki bieżące (ponad 93%).  
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Tabela 26 Analiza sytuacji finansowej Gminy Ulan-Majorat w latach 2010-2016 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Podatki  i opłaty lokalne, w tym:        
podatek rolny 390 241 399 978 407 460 447 702 459 708 668 565 472 705 

podatek od nieruchomości 457 219 502 343 529 006 527 080 581 364 570 602 606 084 

podatek leśny 30 018 33 633 40 687 41 451 38 005 43 237 43 534 

podatek od środków transportow. 206 830 261 777 275 217 280 437 281 241 286 632 214 126 

podatek od osób prawnych prowa-
dzących działalność  gospodarczą 

2 988 2 726 5 009 4 793 4 833 1 691 5 107 

Podatek dochodowy od osób fizyczn. 824 318 996 735 1 169 598 1 283 654 1466291 1 650 708 1 848 569 

Dotacje celowe z budżetu państwa i 
UE 

4 051 097 3 837 995 3 366 764 3 542 492 3 768 169 3904 067 8 790 230 

Subwencja ogólna 8 984 091 9 172 464 9 772 061 10 091 172 9 799 449 10 156 062 10 418 330 

Inne dochody 2 020 405 2 715 053 1 915 962 2 778 622 4 015 463 4 313 892 1 398 012 

Dochody bieżące 15 810 159 16 521 293 16 075 239 16 855 960 17 664 286 17 893 896 23 618 116 

Dochody majątkowe 1 157 048 1 401 411 1 406 525 2 141 443 2 750 237 3 501 560 178 581 

Razem dochody 16 967 207 17 922 704 17 481 764 18 997 403 20 414 523 21 395 456 23 796 697 

Wydatki bieżące 13 574 756 14 603 003 13 856 240 14 570 575 15 144 933 15 766 886 21 079 348 

Wydatki majątkowe 4 159 382 4 566 405 2 574 415 2 930 149 6 255 615 3 168 775 1 704 262 

Razem wydatki 17 734 138 19 169 408 16 430 655 17 500 724 21 400 548 18 935 661 22 783 610 

Różnica między dochodami 
 i wydatkami 

-766 931 -1 246 704 1 051 109 1 496 679 -986 025 2 459 795 1 013 087 

Nadwyżka operacyjna 2 235 403 1 918 290 2 218 999 2 285 385 2 519 353 2 127 010 2 538 768 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat 
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Wykres 17 Wydatki i dochody Gminy Ulan-Majorat na przestrzeni lat 2010-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Ulan-Majorat 

 

 

Tabela 27 Wydatki na działania inwestycyjne w Gminie Ulan-Majorat w latach 2010-2016 
 

L.p. ROK Kwota wydatków inwestycyjnych 
(PLN) 

1.  2010 4 159 382 

2.  2011 4 566 405 

3.  2012 2 574 415 

4.  2013 2 930 149 

5.  2014 6 255 615 

6.  2015 3 168 775 

7.  2016 1 704 262 

Źródło: dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat 
 

 Nadwyżka operacyjna, stanowiąca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami  i wydatkami 

bieżącymi, to podstawowy czynnik mający wpływ na zdolności inwestycyjną jednostki 

samorządu terytorialnego. Im jest ona wyższa, tym większa ilość wolnych środków, 

które mogą być przeznaczane na inwestycje. Przez dochody bieżące rozumie się 

dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, do których zalicza się: 
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dotacje i środki przeznaczane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz 

dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  

Natomiast na wydatki bieżące składają się wydatki budżetowe niebędące wydatkami 

majątkowymi, do których zalicza się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 

i objecie akcji i udziałów, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego. Na 

przestrzeni analizowanego okresu we wszystkich latach w budżecie występuje 

nadwyżka operacyjna. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej  gminy i daje duże 

możliwości inwestycyjne.    

 

 Poziom zadłużenia gminy na przestrzeni lat 2010-2016 był zmienny. Największe 

zadłużenie odnotowano w 2014 r. – kształtowało się ono na poziomie 1 769 504 zł. Od 

2015 r. w budżecie Gminy nie odnotowuje się zadłużenia.  

 

Tabela 28 Poziom zadłużenia Gminy Ulan-Majorat w latach 2010-2016 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poziom 
zadłużenia 

1 049 000 1 603 216 509 412 239 608 1 769 504 0 0 

 

Źródło: dane Urzędu Gminy Ulan-Majorat  

 

2.5.3  PRAKTYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO  
 

 O jakości rządzenia w gminie decyduje praktyka planowania strategicznego oraz jakość 

dokumentów strategicznych. Gmina Ulan-Majorat zarządzana jest w oparciu  

o wymagane prawem lub przyjęte praktyką dokumenty strategiczne. Polityka rozwoju 

gminy prowadzona jest w oparciu o poprzednią edycję Strategii Rozwoju Lokalnego na 

lata 2008-2015. Polityka planowania przestrzennego realizowana jest natomiast  

w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, stanowiący akt prawa 

miejscowego. Określa on przeznaczenie, a także warunki zagospodarowania  

i zabudowy terenu objętego planem. Gmina posiada również obowiązujące, 

aktualizowane w 2017 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ulan-Majorat. 

 

 Niezwykle ważnym aspektem dla terenu gminy jest ochrona środowiska. Jednostki 

samorządu terytorialnego tworzą różne plany i programy, których celem jest 

przedstawienie propozycji działań w celu eliminowania szkodliwego wpływu różnych 

czynników na środowisko. Polityka gminy w zakresie ochrony środowiska została 

szczegółowo uregulowana w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ulan-Majorat na 

lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2016 (2011). Mając na celu racjonalizację gospodarki 
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energetycznej gminy, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz troskę o środowisko 

naturalne Gmina Ulan-Majorat w 2016 r. przystąpiła do opracowania oraz wdrożenia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ulan-Majorat. Opracowanie Planu jest zgodne 

z polityką energetyczną Polski i wynika z Projektu Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011. 

 

 Kierunki polityki społecznej to kolejne ważne zagadnienie w działaniach planowania 

strategicznego. Podstawowe cele i kierunki polityki społecznej, a także narzędzia jej 

realizacji wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ulan-Majorat 

na lata 2014-2023. Dokument pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów 

występujących na obszarze gminy. Kolejny  z dokumentów na bazie, którego budowana 

jest polityka społeczna gminy jest Gminny Programy Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

 Bardzo istotnym elementem systemu zarządzania jest współpraca 

 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, której zasady uregulowane są corocznie w Programie współpracy Gminy 

Ulan-Majorat z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Również corocznie 

gmina aktualizuje posiadany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ulan-Majorat . 

 

2.5.4 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA  
 

 Sposobem wspierania rozwoju lokalnego jest działalność promocyjna gminy. Jest ona 

prowadzona przede wszystkim poprzez oficjalną, nową stronę internetową, która jest 

podstawowym źródłem informacji o gminie oraz narzędziem komunikacji pomiędzy 

władzami lokalnymi a mieszkańcami. Dodatkowo gmina prowadzi również działania 

promocyjne za pośrednictwem prasy: Informator Ulański (dostępny także w wersji on-

line). W ostatnich latach wydano kalendarz promujący walory kulturowe i przyrodnicze 

Gminy Ulan-Majorat. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach działania : Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejną formą promocji jest 

uczestnictwo przedstawicieli gminy w różnego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach. 

Lokalne walory kulturowe promowane są poprzez organizację licznych imprez  

i uroczystości. 

 

 Aktywna współpraca z jednostkami samorządowymi z innych państw jest ważnym 

instrumentem promowania i przyciągania turystów lub inwestorów zewnętrznych.  



PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

107 | S t r o n a  

 

W 2009 r. Rada Gminy Ulan-Majorat podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy 

z miastem Różyn w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Obszarami współpracy jest:  

✓ wymiana doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania samorządów, 

✓ podejmowanie działań na rzecz nawiązywania kontaktów handlowych między 

podmiotami gospodarczymi, 

✓ współpraca w dziedzinie sportu i kultury poprzez wspólne inicjatywy zespołów 

sportowych, artystycznych oraz grup młodzieżowych, 

✓ wymiana doświadczeń w dziedzinie oświaty i stowarzyszeń oświatowych, 

✓ wymiana grup młodzieży, 

✓ wzajemne uczestnictwo w imprezach kulturalnych i uroczystościach. 

✓ realizacja wspólnych projektów, w tym działania w kierunku realizacji 

wspólnych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

✓ promowanie dorobku kulturowego partnerów wynikających z przesłanek 

historycznych i etnicznych oraz ich geograficznego zróżnicowania.  

 

2.6 ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się 

organizacja (w tym przypadku gmina). Przede wszystkim służy ona porządkowaniu  

i segregowaniu informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów 

własnych i wpływu otoczenia. Pozwala też na identyfikację problemów i określenie 

priorytetów rozwoju gminy. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, 

stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników mogących mieć wpływ na 

powodzenie planu strategicznego – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), 

szanse (opportunities) i zagrożenia (threats).  

S -> STRENGHTS, czyli silne strony  

W -> WEAKNESSES, czyli słabe strony  

O -> OPPORTUNITIES, czyli szanse 

T -> THREATS, czyli zagrożenia  

 

Poniższa analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron Gminy Ulan-Majorat 

wynikających z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w 

dużej mierze przez czynniki zewnętrzne. Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy 

wynikają z obecnej sytuacji w sferze zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarki 

lokalnej, przedsiębiorczości, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 

kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, finansową oraz współpracy gminy 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza potencjału i barier rozwojowych 

gminy obejmuje również uwarunkowania zewnętrzne określające potencjalne szanse i 

zagrożenia w rozwoju. 
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Wyniki analizy przedstawione zostały w formie tabelarycznej, gdzie opisano słabe  

i mocne strony gminy oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. Zidentyfikowane mocne  

i słabe strony powinny być przedmiotem działań strategicznych, zakładających rozwój 

gminy poprzez wzmacnianie mocnych stron i ograniczanie słabych. Natomiast szanse  

i zagrożenia (czynniki zewnętrzne, na które samorząd lokalny ma ograniczony wpływ) 

powinny być wzięte pod uwagę przy kreowaniu lokalnej polityki rozwoju, zakładającej 

minimalizację zagrożeń i optymalne wykorzystanie pojawiających się szans. Analiza SWOT 

w takiej formie jest uzupełnieniem opisu aktualnej sytuacji gminy.  Zaletą tej metody jest 

przede wszystkim syntetyczne ujmowanie głównych czynników warunkujących rozwój. 

 

Na potrzeby niniejszej strategii dokonano analizy SWOT w następujących obszarach: 

 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO, 

 INFRASTRUKTURA, 

 SPOŁECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA 

 GOSPODARKA I RYNEK PRACY, 

 JAKOŚĆ RZĄDZENIA. 

 

Tabela 29 Analiza SWOT dla obszaru: Przestrzeń i środowisko 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Położenie gminy przy drodze krajowej nr 

63 (Węgorzewo- Siedlce- Sławatycze), 

✓ walory krajobrazowo- przyrodnicze 

sprzyjają rozwojowi turystyki  

i agroturystyki, 

✓ liczne miejsca sprzyjające aktywnym 

formom wypoczynku całorocznego 

✓ brak zakładów przemysłowych 

uciążliwych dla środowiska 

 

✓ brak obwodnicy – uciążliwość ruchu 

tranzytowego drogi krajowej nr 63 

(Węgorzewo- Siedlce- Sławatycze), 

✓ kłusownictwo  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ rozwój turystyki w oparciu o walory 

obecnych i projektowanych form 

ochrony przyrody (Tyśmienicki Park 

Krajobrazowy)  

✓ organizowanie urządzonych ośrodków 

wypoczynkowo – rekreacyjnych 

✓ współpraca z innymi gminami  

w zakresie promocji obszaru  

i wypracowania wspólnej jego marki  

✓ wzrost zainteresowania turystyką, 

agroturystyką na obszarach „czystych” 

✓ planowanie przestrzenne na obszarze 

województwa (nieuwzględnienie gminy jako 

miejsca realizacji ważnych inwestycji) 

✓ peryferyzacja regionu 

✓ sąsiedztwo gmin o zbliżonych warunkach 

naturalnych i potencjale (konkurencyjność) 
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ekologicznie oraz produktami lokalnymi 

✓ duży potencjał z zakresu OZE  

✓ wzrastające znaczenie proekologicznych 

postaw i obszarów cennych 

przyrodniczo, w tym środki finansowe 

na proekologiczne inwestycje 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

Tabela 30 Analiza SWOT dla obszaru: Infrastruktura 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ dobrze rozwinięta sieć dróg na obszarze 

gminy 

✓ wysoki poziom zwodociągowania gminy 

✓ elektryfikacja wszystkich miejscowości i 

zadowalający stan infrastruktury 

elektroenergetycznej 

✓ dobra organizacja systemu odbioru 

śmieci 

✓ podjęte prace termomodernizacyjne 

w budynkach użyteczności publicznej 

✓ dobrze rozwinięta sieć świetlic wiejskich 

 

✓ brak sieci kanalizacji sanitarnej  

i oczyszczalni ścieków 

✓ niski poziom utwardzenia dróg gminnych 

✓ istniejąca sieć gazowa nie obejmuje terenu 

całej gminy 

✓ niewystarczające wyposażenie gospodarstw 

domowych w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

✓ niski stopień rozwoju energetyki odnawialnej 

w stosunku do potrzeb i ustaleń polityki 

energetycznej państwa i UE 

✓ niewystarczająca struktura sportowo-

rekreacyjna umożliwiająca spędzanie wolnego 

czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych 

✓ ograniczony dostęp mieszkańców gminy do 

szerokopasmowego Internetu 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ poprawa dostępności komunikacyjnej 

poprzez budowę nowych dróg i 

poprawę nawierzchni istniejących 

✓ perspektywa finansowa 2014-2020 

dająca możliwość uzyskania środków na 

budowę, rozbudowę oraz modernizację 

infrastruktury komunikacyjnej i 

technicznej 

✓ wykorzystanie nowych technologii 

bazujących na OZE 

✓ podniesienie atrakcyjności miejscowości 

gminy poprzez poprawę estetyki 

przestrzeni w ich centrach 

✓ wspólne realizowanie projektów  

 z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego  

✓ ryzyko ograniczenia rozwoju gminy  

ze względu na słaby stan infrastruktury 

✓ brak środków finansowych na wkład własny 

umożliwiający aplikację o środki unijne 

✓ niski poziom absorpcji środków z UE 

przeznaczonych na infrastrukturę techniczną 

✓ koszty inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

 
 

Tabela 31 Analiza SWOT dla obszaru: Społeczeństwo i jakość życia  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ dobrze zorganizowana sieć szkół 

zapewniająca dostęp do kształcenia 

✓ nowopowstający żłobek 

✓ stale poprawiający się poziom techniczny 

wyposażenia służb ratowniczych   

i porządkowych 

✓ duży kapitał społeczny – aktywnie 

działające stowarzyszenia, Koła Gospodyń 

Wiejskich, zespoły artystyczne 

✓ aktywność klubów sportowych działających 

na terenie gminy 

✓ efektywna działalność GOPS 

✓ doświadczenie w rozwiązywaniu 

problemów społecznych mieszkańców  

✓ posiadany potencjał kadrowy niezbędny do 

realizacji przedsięwzięć adresowanych do 

społeczności lokalnej  

✓ realizowanie programów profilaktycznych  

i prozdrowotnych 

✓ bogata historia gminy (obecność obiektów 

zabytkowych, historycznych) 

✓ bogate dziedzictwo kulturowe obszaru 

✓ utrudniony dostęp z uwagi na dużą 

odległość do większych ośrodków miejskich 

w regionie (Biała Podlaska, Lublin) 

✓ niekorzystne tendencje demograficzne 

(ujemny przyrost naturalny oraz saldo 

migracji) 

✓ niekorzystne proporcje dotyczące ilości 

osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadających na osoby w wieku 

produkcyjnym  

✓ występowanie niekorzystnych zjawisk 

społecznych (ubóstwo, alkoholizm)  

✓ duża liczba osób utrzymująca się  

z niedochodowych źródeł utrzymania 

✓ duża liczba osób korzystających 

 z pomocy społecznej  

✓ ograniczone możliwości finansowe gminy  

w zakresie modernizacji, rozbudowy 

 i budowy infrastruktury społecznej 

✓ ograniczony dostęp do podstawowych 

usług zdrowotnych  

✓ deficyt kadr posiadających wiedzę  

i kwalifikacje inżynieryjno-techniczne na 

lokalnym rynku pracy 

✓ niski stopień zainteresowania młodego 

pokolenia tradycjami lokalnymi  

 i pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego 

✓ brak stabilności w finansowaniu działań 

społecznych 

✓ częste zmiany przepisów prawa wpływające 

na stanowienie norm prawa lokalnego 

✓ uwarunkowania mentalne części 

społeczeństwa: bierność, brak wiary  

w siebie i poczucie bezradności 

✓ utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej 

dla osób starszych 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ rozwój międzynarodowej współpracy 

instytucjonalnej oraz wymiany szkół 

✓ wzrost aspiracji edukacyjnych społeczności 

✓ możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozbudowę infrastruktury 

społecznej 

✓ nawiązanie współpracy z instytucjami 

zapewniającymi rozwój społeczny  

i modernizację infrastruktury społecznej  

✓ dostępność funduszy przeznaczonych na 

rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie 

inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych 

✓ istniejące w środowisku lokalnym 

organizacje pozarządowe oraz inicjatywy 

obywatelskie w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, co zwiększa 

zakres partycypacji społecznej i utrwala 

zmiany społeczne 

✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich  

✓ zróżnicowana, bogata i wysokiej jakości 

oferta kulturalna 

✓ promocja dialogu społecznego jako 

narzędzia dynamizowania procesu rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

 

✓ migracja wykwalifikowanej kadry do dużych 

ośrodków miejskich oraz za granicę 

✓ wzrastające koszty utrzymania instytucji 

świadczących usługi społeczne 

✓ ubożenie społeczeństwa, szczególnie na wsi 

– może prowadzić do pauperyzacji 

społeczeństwa wiejskiego 

✓ skomplikowana procedura aplikowania  

o zewnętrzne środki finansowe  

✓ duża konkurencja w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych 

✓ mała liczba miejsc pracy na terenie gminy, 

co utrudnia rozwiązanie problemu 

bezrobocia oraz migracji w poszukiwaniu 

pracy poza terenem gminy 

✓ wzrost patologii społecznych spowodowany 

problemami na rynku pracy 

✓ brak stabilności i spójnego systemu 

prawnego i polityki państwa w zakresie 

polityki społecznej 

✓ pogłębiające się zjawiska wykluczenia 

społecznego związane z bezrobociem, 

ubóstwem, trudnościami w zapewnieniu 

odpowiedniej opieki społecznej  

i medycznej dla osób starszych 

✓ znaczący wzrost liczby osób starszych, 

wymagających wsparcia w okresie obniżonej 

sprawności funkcjonalnej 

✓ rosnąca liczba zadań z zakresu pomocy 

społecznej obciążających budżet gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

 
 

Tabela 32 Analiza SWOT dla obszaru: Gospodarka i rynek pracy 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ duży udział gruntów rolnych 

✓ korzystne warunki  do rozwoju   

przetwórstwa rolno-spożywczego 

i produkcji ekologicznej żywności 

✓ możliwość rozwoju przedsiębiorczości 

przy wykorzystaniu zasobów 

✓ zbyt mała ilość małych, średnich  

i dużych firm, na bazie których można by 

rozwijać lokalny rynek pracy  

✓ niska aktywność gospodarcza mieszkańców 

gminy (niski wskaźnik przedsiębiorczości)  

✓ mała ilość bazy rekreacyjno-usługowej, 
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naturalnych gminy  (działalność 

turystyczna, agroturystyczna i 

rekreacyjna) 

✓ wzrost liczby podmiotów gospodarczych  

✓ otwartość mieszkańców na innowacje 

✓ wystarczająco rozwinięty sektor 

usługowo-handlowy 

✓ dostępność gruntów pod inwestycje  

✓ polepszający się systematycznie poziom 

wyposażenia gospodarstw rolnych 

 z której mogliby korzystać turyści 

✓ niewystarczające wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych do celów 

turystycznych 

✓ brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych 

obszarem gminy 

✓ mały przyrost miejsc pracy na terenie gminy 

✓ niedostatecznie rozwinięta baza noclegowo - 
gastronomiczna 

✓ niska dochodowość  gospodarstw rolnych  

✓ niewystarczający dostęp do doradztwa 

rolniczego  

✓  niski poziom innowacyjności gospodarstw   

✓ brak zrzeszeń grup producenckich  

✓ niezorganizowana produkcja i przywiązanie do 

tradycyjnych metod produkcji rolnej  

✓ marginalizacja grup społecznych utrzymujących 

się z rolnictwa 

✓ senioralny wiek licznych właścicieli gospodarstw  

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ wzrost efektywności przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

✓ produkcja zdrowej, ekologicznej 

żywności 

✓ wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich prowadzący do zmniejszenia 

przeludnienia agrarnego 

✓  rozwój funkcji pozarolniczych 

✓ edukacja i aktywizacja mieszkańców 

wsi 

✓ utworzenie ośrodka obsługi rolnictwa 

✓ rozwój turystyki czynnej (pieszej, 

rowerowej, konnej) 

✓ zwiększenie oferty terenów pod rozwój 

funkcji turystycznych  

i rekreacyjnych, infrastruktury 

społecznej i biznesu, związanego  

z rolnictwem 

✓ przygotowanie i promocja oferty 

inwestycyjnej gminy 

✓ profesjonalizacja działań administracji 

✓ dostępność do zewnętrznych źródeł 

finansowania-nowa perspektywa 

finansowa 2014-2020 

✓ niedostateczna aktywność mieszkańców  

✓ bariery biurokratyczne przy pozyskiwaniu 

środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

✓ ograniczona ilość środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 

✓ wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej 

✓ niska świadomość mieszkańców  

w zakresie zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

✓ spadek zainteresowania rolnictwem i życiem na 

wsi   

✓ niekonsekwentna polityka państwa wobec 

obszarów wiejskich 

✓ niska opłacalność produkcji rolnej – niskie ceny 

produktów rolnych 

✓ konkurencja dla lokalnych rolników ze strony 

zagranicznych producentów żywności 

✓ zagrożenie ze strony potencjalnych kryzysów 

gospodarczych w skali regionu, kraju i świata 

 



PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

113 | S t r o n a  

 

✓ preferencje dla podmiotów 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

 

Tabela 33 Analiza SWOT dla obszaru: Jakość rządzenia 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ wysoki poziom kompetencji  

i umiejętności kadry pracowniczej 

Urzędu Gminy Ulan-Majorat oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych 

✓ doświadczenie w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych na rozwój gminy 

✓ skuteczne działania na rzecz oświaty,  

✓ praktyka planowania strategicznego – 

gmina posiada większość wymaganych 

prawem dokumentów strategicznych 

starając się je na bieżąco wdrażać  

✓ sprawny system zarządzania kadrami i 

współpracy administracji gminnej z 

otoczeniem 

✓ proinwestycyjna polityka władz 

lokalnych 

✓ system elektronicznego obiegu 

dokumentów w urzędzie (e-urząd) 

✓  braki w zakresie skoordynowanych działań 

promocyjnych gminy m.in. brak systemu 

kompleksowej informacji turystycznej 

✓ niedostatecznie rozwinięta współpraca gminy  

z jednostkami samorządu  terytorialnego innych 

państw  

✓ niewystarczająca absorbcja środków  

ze źródeł zewnętrznych na  realizację 

przedsięwzięć prorozwojowych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ nowa perspektywa finansowa 2014-2020 

dająca  możliwość inwestowania w kadry  

oraz promocję gminy  

✓ aktywna współpraca gminy  

z jednostkami samorządu terytorialnego 

innych szczebli oraz z innych państw 

✓ nowe modele współpracy  

z mieszkańcami oraz sektorem prywatnej 

przedsiębiorczości 

✓ ograniczone możliwości budżetowe gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 
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2.6.1 PODSUMOWANIE ANALIZY SWOT   
 

Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje, iż Gmina Ulan-Majorat w ciągu ostatnich 9 lat 

przeszła szereg pozytywnych zmian. Podstawą rozwoju  gospodarczego i społecznego 

była rozbudowa infrastruktury technicznej, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę 

warunków życia ludności oraz wzrost atrakcyjności obszaru. Liczne nakłady poniesiono 

również na dziedziny tworzące kapitał ludzki, w tym: oświatę, ochronę zdrowia, kulturę  

i sztukę oraz ochronę środowiska naturalnego. Skala przeprowadzonych działań 

inwestycyjnych i pozainwestycyjnych świadczy o bardzo wysokiej sprawności zarządzania 

gminą. Przedstawiona w strategii część diagnostyczna pozwoliła na rozpoznanie potrzeb i 

uwarunkowań rozwoju Gminy Ulan-Majorat. Dało to podstawy do określenia wizji i misji 

gminy, co z kolei pozwoliło rozpocząć prace nad określeniem priorytetów, kierunków 

rozwojowych oraz celów strategicznych. 

 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Rozwój gminy jest procesem bardzo złożonym i zależy od wielu czynników. Dlatego przy 

formułowaniu zarówno misji, jak i wizji Gminy Ulan-Majorat wzięto pod uwagę następujące 

czynniki: 

✓ uwarunkowania zewnętrzne - czynniki niezależne od działań podejmowanych na 

szczeblu gminy, 

✓ uwarunkowania wewnętrzne - potencjał i problemy występujące na obszarze 

gminy, 

✓ dokumenty strategiczne na poziomie gminnym, powiatowym, regionalnym  

i krajowym, 

✓ kompetencje samorządu gminnego, 

✓ możliwości finansowe gminy, 

✓ instrumenty i programy mogące stanowić źródła finansowania przedsięwzięć, 

✓ wnioski z konsultacji społecznych. 

Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023, jako lokalny dokument  

o charakterze strategicznym, został oparty na trzystopniowym układzie, dostosowanym 

do warunków lokalnych, celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, wynikających  

z identyfikacji obszarów problemowych i potencjału jednostki samorządu terytorialnego. 

Wybór narzędzi możliwych do zastosowania przy wspomaganiu rozwoju gminy określony 

został poprzez główne kierunki działań. 

 

Wyróżniono następujące cele:  

✓ Generalny - Wizja - wskazuje generalny kierunek rozwoju w założonym horyzoncie 

czasowym. 
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✓ Strategiczne - stanowią konkretyzację wizji w poszczególnych obszarach działalności. 

✓ Szczegółowe - zawierają uszczegółowienie celów strategicznych.  

Dla każdego celu szczegółowego opracowano propozycje działań niezbędnych dla jego 

realizacji. 

 

Rysunek 3 Uproszczona struktura Programu Rozwoju Gminy 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.1 MISJA I WIZJA  
 

Misja gminy to syntetyczna prezentacja kierunku działań, które będą możliwe do 

zrealizowania w przyjętym okresie czasowym. Ukierunkowuje ona wszystkie działania 

gminy oraz jej sposób komunikowania się z otoczeniem, wskazując czym dana gmina 

wyróżnia się od innych oraz jaką rolę odgrywa na rzecz otoczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja wyznacza nadrzędne cele dla rozwoju Gminy Ulan-Majorat. Będą one, przy udziale 

przedstawicieli samorządu, społeczności oraz partnerów społecznych i gospodarczych, 

MISJA GMINY ULAN-MAJORAT 

 

Ulan-Majorat gminą aktywnego i zrównoważonego rozwoju  

atrakcyjną turystycznie, ekonomicznie i inwestycyjnie,  

przyjazną dla mieszkańców   
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przedmiotem dążeń na najbliższe lata. Dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału Gminy 

Ulan-Majorat będzie możliwy jej rozwój społeczno-gospodarczy. Podniesienie jakości życia 

mieszkańców będzie odbywać się poprzez tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości, aktywizację zasobów pracy oraz podniesienie jakości kapitału 

ludzkiego. Dla zaspokojenia potrzeb społeczności oraz gospodarki lokalnej konieczne 

będzie również zintegrowanie wewnętrzne gminy. Otwarcie na nowe możliwości 

współpracy umożliwi wykorzystanie zasobów wewnętrznych oraz pojawiających się szans 

w otoczeniu gminy. Wszelkie działania będą podejmowane z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się również do podniesienia jakości środowiska 

naturalnego. 

 

Wizja gminy określa stan docelowy, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie 

możliwości i zasobów gminy w perspektywie do roku 2023. Stanowi niejako 

odzwierciedlenie dążeń władz lokalnych oraz członków społeczności gminnej, określając 

w przyszłości długofalową pozycję gminy, przy założeniu maksymalnie najlepszych 

uwarunkowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak zdefiniowana wizja stawia do realizacji cele i wytycza dalsze kierunki działania, które 

skupiają się na wykorzystaniu przewag konkurencyjnych gminy. Realizacja działań i finalny 

stopień realizacji przedsięwzięć będzie uzależniony od aktywnego współdziałania władz  

i administracji gminnej z partnerami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Zmiany, które 

zajdą w  wyniku realizacji szeregu zaproponowanych w ramach niniejszego opracowania 

działań, będą służyły rozwojowi gminy w długofalowej perspektywie.  

 

3.2 PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

Zaprezentowane poniżej cele strategiczne wynikają bezpośrednio z przyjętej wizji rozwoju. 

Uwzględniają specyfikę Gminy Ulan-Majorat i jednocześnie ściśle nawiązują do 

WIZJA GMINY ULAN-MAJORAT 

 

Miejsce o wielofunkcyjnym rozwoju,  

w pełni wykorzystujące potencjał lokalnych zasobów, 

oferujące wysoką jakość przestrzeni do życia mieszkańców 

 



PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

117 | S t r o n a  

 

najważniejszych zadań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zostały 

wyznaczone w wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej 

gminy, przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy SWOT. Obszary 

strategiczne, w ramach których będą podejmowane działania, służące rozwojowi gminy  

w perspektywie do 2023 roku to:  

 

 Gospodarka – Przedsiębiorczość 

 Kapitał Ludzki – Społeczeństwo 

 Przestrzeń – Środowisko. 

 

Realizacja celów strategicznych skoncentrowanych wokół powyższych obszarów  

w znaczący sposób przyczyni się do poprawy poziomu rozwoju gospodarczego i jakości 

życia lokalnej społeczności.  

 

Rysunek 4 Obszary strategiczne dla rozwoju Gminy Ulan-Majorat 
 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Poniżej zaprezentowano cele strategiczne służące realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju 

Gminy Ulan-Majorat do 2023 roku. Cele nie posiadają rangi, lecz są sobie równe pod 

względem wagi i znaczenia. Wszystkie wykazane poniżej priorytety powinny być 

realizowane równolegle z zachowaniem zasady synergii i efektywności wdrażanych 

działań. Tworzą one rodzaj sprzężenia zwrotnego – rozwój gospodarczy i ożywiony ruch 

turystyczny sprzyja zwiększaniu dochodów zarówno mieszkańców, jak i gminy. Wpływa to 

na zwiększenie rynku usług i produktów podnosząc jednocześnie jakość życia 

mieszkańców. Samorząd lokalny realizując poszczególne działania w głównych obszarach 

powinien dążyć do realizacji odpowiednio sformułowanych celów szczegółowych, 

będących odpowiedzią wobec celów strategicznych, których strukturę przedstawiono  

w poniższej tabeli. 
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Tabela 34 Cele strategiczne i szczegółowe 
 

 

Źródło: Opracowanie  własne 
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1. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców 

 
 

Gmina Ulan-Majorat jest położona w północno-zachodniej części województwa, poza 

przyjętymi strefami oddziaływania większych ośrodków miejskich np. Białej Podlaskiej, 

Lublina (czas dojazdu ponad 40 min12.). Skutkiem tego mieszkańcy gminy mają utrudniony 

dostęp do usług publicznych wyższego rzędu (przede wszystkim specjalistycznych usług 

medycznych, usług ponadpodstawowych i wyższego rzędu w zakresie edukacji, w tym 

wyższego szkolnictwa zawodowego, usług kultury wysokiej) oraz miejskich rynków pracy. 

Aby zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców konieczne jest zatem stworzenie możliwie 

szerokiego dostępu do usług medycznych i socjalnych w miejscu zamieszkania oraz 

podwyższenie jakości i efektywności kształcenia, spełniającego warunki gospodarki 

opartej na wiedzy. 

 

Zarówno gmina, jak i jej jednostki organizacyjne powinny kontynuować uczestnictwo  

w projektach i programach, które przyczynią się do poprawy efektywności kształcenia   

i rozwijania potencjału twórczego dzieci i młodzieży. W najbliższych latach konieczny 

będzie dalszy rozwój bazy oświatowej, kontynuowanie programów rozwijających 

kreatywność uczniów, kompetencje kluczowe i społeczne, a także rozszerzanie cyfryzacji 

szkół, wspierającej jakość procesu nauczania. Pożądane jest również nawiązanie 

kontaktów międzynarodowych, które umożliwią adaptację do systemu oświaty 

sprawdzonych rozwiązań z innych krajów oraz doskonalenia kompetencji nauczycieli. 

 

Dostęp do placówek ochrony zdrowia w gminie znacząco odbiega od tego, jaki mają 

zapewniony osoby z dużych miast. W przeprowadzonej na potrzeby niniejszego programu 

ankiecie, dotychczasowa jakość obsługi medycznej świadczonej na terenie gminy nie 

została wysoko, a jej poprawa została uznana za jeden z priorytetów działań gminy. 

Konieczne jest wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących poprawie systemu ochrony 

zdrowia, m.in. poprzez bliską współpracę z istniejącym na obszarze gminy zakładem opieki 

zdrowotnej. Dostęp do innowacyjnych technologii medycznych  

w aspekcie profilaktyki zdrowotnej, jak również w kontekście zdrowego starzenia się, 

powinien stać się egalitarny. Uzupełnieniem tego typu działań powinna być kontynuacja 

wdrażanych przez gminę w ostatnich latach akcji i programów profilaktycznych, konsultacji 

i badań medycznych. Środkiem profilaktyki zdrowotnej powinno być również 

propagowanie uprawiania sportu m.in. poprzez organizowanie gminnych zawodów, 

system stypendiów dla uzdolnionych w tym zakresie uczniów, udostępnianie obecnych 

i tworzenie nowych miejsc rekreacji ruchowej. Jak wynika z ogólnokrajowych tendencji 

                                                           
12 Plan Zagospodarowanie Województwa Lubelskiego określa 40 min. jako maksymalny czas 
dojazdu, w którym mieszkańcy powinni mieć zagwarantowany dostęp do powyższych funkcji. 
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stale zmniejsza się wśród młodzieży poziom tzw. rezerwy adaptacyjnej (tj. stopień 

przystosowania do wysiłku fizycznego). Jest to rezultat działania szeregu czynników jakie 

niesie ze sobą rozwój cywilizacji. Kreowanie zdrowego stylu życia, motywowanie do 

samorozwoju poprzez sport będzie stanowiło element szeroko pojętej profilaktyki 

uzależnień, która będzie uczyła konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz 

prozdrowotnych postaw od najmłodszych lat. 

 

Mocną stroną gminy jest kapitał społeczny. Współpraca i panująca atmosfera zaufania 

społecznego to jedne z najbardziej istotnych endogenicznych czynników rozwoju. 

Wskazana jest przebudowa i adaptacja obiektów kubaturowych z przeznaczeniem na 

działalność kulturalną i społeczną (w tym m.in. budynku biblioteki w miejscowości Ulan-

Majorat, budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok, dawnego budynku świetlicy  

i zlewni mleka w miejscowości Rozwadów oraz Stok, budynku remizy w miejscowości 

Sobole). Istotne jest również tworzenie  bazy na realizację projektów na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, w 

tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających opieki, przewlekle 

chorych, dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi i nałogami oraz nieletnich dorastających 

w ubóstwie i z problemami rodzinnymi. Wszystkie te zadania powinny być częścią szerzej 

prowadzonych działań tj. rewitalizacji tkanki społeczno-gospodarczej Gminy Ulan-Majorat. 

Realizacja założeń Gminnego Planu Rewitalizacji przyczyni się do przywrócenia ładu 

przestrzennego, odbudowy więzi społecznych, zachowania dziedzictwa kulturowego,  

a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Rozbudzanie lokalnej inicjatywności, 

tożsamości, aktywizacja społeczności gminnej będzie miała na celu kreowanie ścieżek 

zmian w rozwoju lokalnym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego  

i informacyjnego. Zaangażowanie obywateli w życie publiczne powinno dotyczyć nie tylko 

udziału w poodejmowaniu decyzji, ale także wykonywaniu tych decyzji,  

a więc udziału w realizacji zadań publicznych. Bardzo ważna w tym zakresie będzie więc 

aktywna współpraca gminy z istniejącymi na jej obszarze organizacjami pozarządowymi 

oraz zachęcanie do tworzenia nowych organizacji. Oprócz tego znaczący jest mechanizm 

zlecania realizacji usług publicznych przedmiotowym organizacjom. Gmina powinna podjąć 

dziania w zakresie podniesienia dostępu mieszkańców do różnych form aktywności 

społecznej m. in. poprzez organizacje imprez kulturalnych i sportowych integrujących 

lokalną społeczność. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  

i historycznego powinno odbywać się również poprzez renowację obiektów wpisanych do 

rejestru i ewidencji zabytków. Przyczyni się nie tylko do wzrostu znaczenia samorządności 

obywatelskiej opartej o kulturę pamięci i tożsamość, ale będzie stanowiło istotny wkład  

w zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej gminy.  
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Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego jest związane z efektywna 

realizacją zadań przez funkcjonujące na terenie gminy jednostki Ochotniczych Staży 

Pożarnych. W kolejnych latach będą one wymagały wsparcia w zakresie zakupu, 

modernizacji urządzeń, które są wykorzystywane podczas pracy, systemu monitoringu  

i alarmowania oraz ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności czynnych strażaków.  

 

Poziom rozwoju lokalnego będzie uzależniony również od otwarcia władz samorządowych 

na nowe rozwiązania z zakresu zarządzania, bazujące na przepływie informacji pomiędzy 

mieszkańcami, biznesem a administracją samorządową. Kluczowe znaczenie w tym 

zakresie ma podnoszenie poziomu kapitału społecznego wśród pracowników gmin. 

Działania podejmowane w zakresie usprawniania procesów zarządzania w administracji 

publicznej powinny dotyczyć m.in. rozwoju usług elektronicznych, informacyjno-

komunikacyjnych (e-administracja), co stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania 

petentów względem organów administracji publicznej.  Zgodnie z założeniami nowego 

modelu polityki regionalnej, podstawą wdrażania polityki rozwoju, również na szczeblu 

gminnym, winno być partnerstwo i skonsolidowane podejście do obszarów 

problemowych. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi 

samorządami gminnymi i powiatem pomoże w wykreowaniu wspólnej oferty promocji 

gospodarczej i turystycznej. Rekomendowane jest również zawiązanie partnerstwa 

międzynarodowego, które wspomoże aktywizację gminy i wykorzystanie jej potencjału. 

Wyjazdy studyjne, seminaria i konferencje, wymiana młodzieży szkolnej, rolników, 

pracowników samorządowych, członków organizacji pozarządowych umożliwi transfer 

najlepszych praktyk i wiedzy oraz wyzwalanie inicjatyw społecznych, a także pozyskiwanie 

środków finansowych.   

 

Poniżej zaprezentowano cele szczegółowe, w ramach których będą realizowane działania, 

przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych efektów wdrażania strategii  

w obrębie pierwszego celu strategicznego. 

 

Cele szczegółowe: 

CEL 1: Rozwój infrastruktury społecznej i poprawa jakości świadczonych usług  

CEL 2: Wzrost komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

CEL 3. Poprawa jakości zarządzania strategicznego 

CEL 4: Wzrost tożsamości lokalnej i kulturowej 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie kierunków działań, jakie będą 

podejmowane w ramach poszczególnych celów szczegółowych programu. Plan określa 

również możliwe źródła finansowania działań, w tym ze środków zewnętrznych 
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(krajowych i regionalnych).  Należy podkreślić, że zaprezentowany katalog działań nie ma 

charakteru zamkniętego i będzie mógł być uzupełniany o nowe elementy  

w zależności od potrzeb gminy i możliwości finansowych, szczegółowo określonych  

w wieloletniej prognozie finansowej gminy. 

 

Tabela 35 Strategia postępowania- Cel strategiczny 1 

OBSZAR SPOŁECZNY 

Cel strategiczny: 

Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców  

 

Cele szczegółowe: Kierunki działań: 

CEL 1: Rozwój 

infrastruktury społecznej i 

poprawa jakości 

świadczonych usług 

✓ przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Planu 
Rewitalizacji, obejmującego zadania w zakresie 
przebudowy i adaptacji obiektów kubaturowych, 
tworzenia bazy na realizację projektów dot. 
wykluczenia społecznego i reintegracji 
międzypokoleniowej oraz zawodowej mieszkańców 
oraz tworzenia miejsc społecznej i kulturalnej wspólnej 
aktywności 

✓ doposażenie istniejących placówek oświatowych w 
sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do zapewnienia 
wysokiej jakości kształcenia 

✓ rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 
budowa nowoczesnego żłobka gminnego 

✓ rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek 
przedszkolnych  
o dodatkowe zajęcia, zwiększające szanse edukacyjne 
dzieci oraz kompensujące stwierdzone deficyty (m.in. 
nauka języka obcego, zajęcia z logopedą, pedagogiem, 
psychologiem, rytmika, zabawy teatralne) 

✓ rozwój w ramach kształcenia ogólnego kluczowych 
kompetencji wśród uczniów (np. w zakresie 
informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych) oraz 
tzw. kompetencji społecznych (kreatywność i logiczne 
myślenie, innowacyjność, praca zespołowa)  

✓ rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów, 
szczególnie uczniów uzdolnionych oraz uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
i predyspozycjach sportowych (m.in. poprzez aktywne 
uczestnictwo w dostępnych programach pomocy 
stypendialnej) 
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✓ wsparcie uzdolnionych dzieci przez system stypendiów  
i nagród 

✓ wspieranie współpracy i wymiany młodzieży szkolnej 
 z placówkami oświatowymi innych państw 

✓ wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry 
pedagogicznej placówek oświatowych 

✓ niwelowanie  barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych w budynkach użyteczności 
publicznej 

✓ rewitalizacja budynku biblioteki w miejscowości Ulan-
Majorat 

✓ modernizacja oraz doposażenie obiektów pełniących 
funkcje kulturalne na obszarach wiejskich – m.in. 
przebudowa i remont świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Stok, 

✓  przebudowa i remont dawnego budynku świetlicy  
i zlewni mleka na cele społeczno-kulturalne dla lokalnej 
społeczności w miejscowości Rozwadów 

✓ rozbudowa i remont starej remizy OSP  
z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w 
miejscowości Sobole 

✓ adaptacja i modernizacja na cele społeczno-kulturalne 
zabudowań dawnej zlewni mleka w miejscowości Stok 

✓ budowa sali imprez okolicznościowych w miejscowości 
Domaszewnica 

✓ zwiększenie oferty kulturalnej gminy (np. organizacja 
koncertów, występów teatrów, kino „pod chmurką”) 

✓ realizacja projektów mających na celu zwiększenie 
dostępu mieszkańców gminy do kultury – wyjazdy do 
kina, teatru, organizacja wystaw, warsztatów 
malarskich, rysunku 

✓ tworzenie miejsc rekreacji ruchowej na terenie gminy, 
w tym m.in. budowa siłowni zewnętrznych przy 
świetlicach wiejskich 

✓ modernizacja boiska sportowego w miejscowości 
Kolonia Domaszewska  

✓ budowa nowego boiska sportowego w miejscowości 
Rozwadów 

✓ modernizacja istniejących oraz budowa nowych 
placów zabaw  

CEL 2: Wzrost komfortu 

życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców 

✓ doposażenie jednostek OSP działających na terenie 
gminy w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń 
naturalnych i katastrof 
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 ✓ przebudowa starej remizy OSP w miejscowości 
Domaszewnica 

✓ wymiana taboru pojazdów gminy i jednostek OSP z 
terenu gminy  

✓ prowadzenie kampanii prewencyjnych i edukacyjnych 
na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

✓ inicjowanie współpracy z innymi podmiotami na rzecz 
upowszechnienia dostępu do usług medycznych oraz 
doposażenia infrastruktury ochrony zdrowia w 
nowoczesną aparaturę medyczną  

✓ aktywne uczestnictwo gminy w realizacji krajowych  
i regionalnych programów profilaktycznych 
dotyczących chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym zarówno gminy, jak i całego regionu 
(m.in. choroby nowotworowe, choroby układu 
krążenia, cukrzyca) 

✓ organizacja badań i konsultacji medycznych - „dni dla 
zdrowia‘’ 

✓ kontynuacja prowadzania działań edukacyjnych na 
rzecz zdrowego i aktywnego trybu życia, regularnych 
badań 

✓ kontynuacja prowadzonych w placówkach 
oświatowych programów edukacyjnych mających na 
celu m. in.  przeciwdziałanie różnego rodzaju 
uzależnieniom  
i przemocy w szkole, promocję zdrowych nawyków 
żywieniowych oraz aktywnego trybu życia 

✓ kontynuacja, prowadzonych przez instytucje pomocy 
społecznej, programów przeciwdziałania 
uzależnieniom  
i przemocy w rodzinie  działania prewencyjne, 
edukacyjne i profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży 

✓ współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie 
organizowania i wspierania akcji oraz programów 
profilaktycznych, w tym kierowanych do osób w wieku 
aktywności zawodowej  

✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
✓ wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych 
✓ poprawianie warunków życia osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz ich integracja ze 
społeczeństwem - rozwój instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych form wsparcia (w tym 
placówek wsparcia dziennego oraz środowiskowego), 
tworzenie warunków do opieki domowej 
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✓ wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz w zakresie profilaktyki problemów 
alkoholowych  

✓ rozwój usług uzupełniających i wspierających rolę 
rodziny, w tym rozwój ośrodków wsparcia dziennego 
dla dzieci  
i młodzieży 

✓ współpraca z GOPS oraz instytucjami rynku pracy  
w realizacji zintegrowanych programów i działań na 
rzecz usamodzielniania wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą 

✓ udział gminy w realizacji kompleksowych programów 
na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

✓ adaptacja pomieszczeń na rzecz rozwoju 
mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i 
socjalnego 

✓ współpraca partnerska z podmiotami o charakterze 
reintegracyjnym w realizacji działań na rzecz 
reintegracji 
 i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

✓ kontynuacja wyposażania gospodarstw domowych, 
zagrożonych wykluczeniem z aktywnego 
uczestnictwa  
w społeczeństwie informacyjnym, w sprzęt 
komputerowy  
i oprogramowanie 

✓ zapewnienie wsparcia seniorom – organizacja miejsc 
spotkań dla seniorów np. na bazie świetlic wiejskich 

CEL 3. Poprawa jakości 

zarządzania strategicznego  

✓ wdrożenie efektywnego modelu zarządzania 
kompetencjami kadr uwzględniającego 
monitorowanie luk kompetencyjnych i potrzeb 
szkoleniowych pracowników 

✓ udział gminy w realizacji projektów partnerskich  
w wymiarze krajowym i międzynarodowym 
pozwalających na pozyskiwanie nowej wiedzy i 
umiejętności, testowanie nowych rozwiązań, a także 
wymianę doświadczeń oraz pozyskiwania środków 
finansowych 

✓ wzmocnienie potencjału administracji poprzez 
doskonalenie kadr samorządowych – udział 
pracowników w szkoleniach i kursach 

✓ przygotowanie i wdrożenie modelu obejmującego 
metody i narzędzia konsultacji i partycypacji 
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publicznej  
w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego 

✓   współpraca z samorządami z innych państw, 
organizacja spotkań, wyjazdów studyjnych, wymiany 
dzieci i młodzieży 

✓ rozwój w Urzędzie Gminy systemu zarządzania 
satysfakcją klienta - opracowanie standardów i 
systemu obsługi klientów urzędu 

✓ wdrożenie systemu ewaluacji usług publicznych w 
gminie, w tym ich dostępności i jakości 

✓ działania prowadzące do rozwoju elektronicznej 
administracji i usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną 

✓ tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów gminy (m.in.  
w zakresie mienia i nieruchomości, planowania 
przestrzennego, kultury, edukacji, turystyki)  

✓ rozwój e-administracji - zakup sprzętu i 
oprogramowania dla jednostek gminnych 

✓ zawieranie porozumień z innymi gminami w celu 
zwiększenia możliwości uzyskania dofinansowania na 
realizację działań prorozwojowych 

✓ promowanie transparentności w pracy urzędu 
✓ zapewnienie odpowiedniego komfortu budynków 

użyteczności publicznej - remont, modernizacja 
budynków stanowiących własność gminy  

CEL 4: Wzrost tożsamości 

lokalnej i kulturowej 

✓ wspieranie inicjatyw lokalnych (stowarzyszenia,  
kluby, koła gospodyń wiejskich) oraz tworzenie 
warunków do ich powstawania 

✓ zlecanie zadań publicznych w ramach działalności 
statutowej 

✓ organizacja cyklicznych imprez i wydarzeń 
kulturalnych w pełni wykorzystujących lokalne 
dziedzictwo kulturowe i tradycje, które  z jednej strony 
będą stanowiły element promocji gminy na zewnątrz, 
a z drugiej natomiast świetną okazję do integracji 
lokalnej społeczność 

✓ budowanie świadomości lokalnej mieszkańców 
✓ powołanie grupy tematycznej promującej historię i 

tradycje gminy 
✓ tworzenie i rozwój miejsc spotkań mieszkańców, z 

wykorzystaniem istniejących miejsc użyteczności 
publicznej 

✓ opracowanie programów działalności animacyjnej 
świetlic wiejskich 

✓ pobudzanie tożsamości lokalnej – edukacja lokalna  
w szkołach i zwiększanie wiedzy o gminie 
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✓ organizacja akcji mających na celu podniesienie wiedzy 
na temat „małej Ojczyzny”  

✓ kontynuacja inicjatyw dopingujących mieszkańców do 
dbania o  otoczenie, w którym żyją  

✓ zwiększanie świadomości i wiedzy mieszkańców  
w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsca 
zamieszkania 

Źródła finansowania: 

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
✓ Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 
✓ Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 
✓ Szwajcarskie i Norweskie Instrumenty Finansowe  
✓ budżet gminy Ulan-Majorat 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 

 

Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny wymagają nowoczesnej, dobrze funkcjonującej 

infrastruktury technicznej, stąd ważnym wyzwaniem stojącym przed gminą  

w perspektywie do 2023 r. jest stałe dążenie do poprawy jej jakości i dostępności. 

 

Poniesienia nakładów inwestycyjnych wymaga infrastruktura drogowa. Istotne jest 

zapewnienie dobrego standardu dojazdu do terenów mieszkalnych oraz miejsc  

o potencjale inwestycyjnym. Przebudowa, modernizacja i budowa nowych odcinków dróg 

podniesie standardy infrastrukturalne na terenie gminy, ale przede wszystkim wzmocni jej 

wewnętrzną dostępność komunikacyjną i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. Inwestowanie w infrastrukturę komunikacyjną wiąże się z ponoszeniem 

kolejnych nakładów na budowę ciągów pieszo-rowerowych, remont chodników, 

wyznaczanie przejść dla pieszych oraz parkingów. W celu zwiększenia energooszczędności 

oświetlenia drogowego rekomendowane są działania w zakresie budowy nowych 

punktów oświetleniowych oraz modernizacja funkcjonującego oświetlenia ulicznego na 

oświetlenie LED.  

 

Słabym punktem gminy jest niski wskaźnik skanalizowania. Gmina nie posiada kanalizacji 

zbiorowej stąd jako priorytetowe zadanie należy uznać budowę kanalizacji sanitarnej  

(w pierwszej kolejności miejscowości: Klębów, Stok, Ulan-Majorat, Ulan Duży, Ulan Mały, 

części Wierzchowin i części Zarzeca Ulańskiego). Budowa systemu, który zapewni 

mieszkańcom bezpieczeństwo sanitarne, jest koniecznością w dobie zwiększających się 

wymogów ochrony środowiska. W miejscowościach, gdzie budowa kanalizacji jest 
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niemożliwa z racji ukształtowania terenu bądź nieuzasadniona z ekonomicznego punktu 

widzenia (zbyt rozproszona zabudowa), rekomendowane jest kontynuowanie 

wyposażenia indywidualnych gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków 

(Skrzyszew, Kępki, Żyłki, gąsiory, Zakrzew, Paskudy, Wierzchowiny, Zarzec Ulański, Sobole, 

Stanisławów, Rozwadów, Sętki, Kol. Domaszewnica, Domaszewnica, Kol. Domaszewska). 

Kluczowe jest wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 

zwiększanie standardów dostępu do sieci internetowej. W świetle złożeń Programu Polska 

Cyfrowa 2014-2020 do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do Internetu o 

przepustowości co najmniej 30 MB/s oraz do nowoczesnych usług i otwartych informacji 

publicznych. Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu i usług elektronicznych 

wysokiej jakości znacznie poprawi komfort życia mieszkańców gminy, uczniów, ale 

również osób prowadzących działalność gospodarczą lub chcących ją uruchomić. Należy 

więc podjąć działania mające na celu rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury 

teleinformatycznej, która usprawni i poprawi dostęp do informacji publicznej oraz e – 

usług.  

 

Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Ulan-Majorat musi przebiegać z zachowaniem 

standardów wysokiej jakości środowiska naturalnego. W związku z tym prowadzenie 

aktywnej polityki ekologicznej będzie jednym z ważniejszych celów pozostających  

w zainteresowaniu gminy w perspektywie do 2023 r.  Istotna w tym zakresie jest poprawa 

jakości środowiska i dbałości o czystość powietrza. Ma to ogromny wpływ nie tylko na 

jakość życia mieszkańców, ale także na tworzenie pozytywnego wizerunku obszaru na 

„zewnątrz”  - konkurencyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. Zgodnie z danymi WIOŚ  

w Lublinie na terenie gminy Ulan-Majorat odnotowano przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu benzo/a/pirenu w pyle zawieszonym PM10. Łączna powierzchnia obszarów 

przekroczeń w gminie wynosi około 9,4  km2, co stanowi około 9% ogólnej powierzchni 

gminy (głównie tereny sołectw: Ulan-Duży, Ulan-Majorat, Kolonia Domaszewska, 

Domaszewnica i Wierzchowiny). Liczba ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia 

to około 2 561 osób.  

Główny wpływ na przekroczenia benzo/a/pirenu ma niska emisja, związana  

z ogrzewaniem budynków, pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych oraz 

indywidualnych palenisk domowych (najczęściej o niskiej sprawności), opalanych węglem 

słabej jakości lub odpadami komunalnymi, wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. 

Z tego względu natężenie zanieczyszczeń w powietrzu charakteryzuje wyraźna sezonowa 

zmienność i zależność od zapotrzebowania na ciepło, czyli ogrzewania. Problem złej 

jakości powietrza z większym natężeniem występuje w okresie grzewczym (zimą)  

i w przeważającej mierze koncentruje się na obszarach o nagromadzonej zabudowie 

mieszkaniowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy również upatrywać w znikomym 

wykorzystywaniu w obszarze rewitalizacji odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z danymi 
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udostępnionymi przez Urząd Gminy w Ulanie-Majoracie łącznie na obszarze gminy z OZE 

korzysta 113 gospodarstw domowych. 

 

Mapa 6 Przekroczenie benzo/a/pirenu na obszarze gminy Ulan-Majorat w 2015 roku 

 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

Prowadzenie aktywnej polityki ekologicznej będzie jednym z ważniejszych celów 

pozostających w zainteresowaniu gminy w perspektywie do 2023 r.  Potencjałem gminy 

jest rozwój energetyki odnawialnej. Położenie gminy predestynuje do rozwoju energetyki 

wiatrowej oraz solarnej. Ważnym kierunkiem działań powinna być realizacja inwestycji, 

wynikających z opracowanego w 2015 roku Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulan-

Majorat, w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków, poprawy jakości 

powietrza oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Rekomendowane jest wdrażanie 

tzw. „zielonych inwestycji”– montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródeł energii 

(m.in. mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz kolektory solarne) na budynkach użyteczności 

publicznej oraz prywatnych budynkach mieszkalnych. 
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Mapa 7 Zasoby odnawialnych źródeł energii 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego 

 

W świetle danych Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitorowania 

realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” spora część  

zabudowy na obszarze gmin. Poniżej zaprezentowano mapę prezentującą obszary  

w obrębie analizowanej gminy, na których znajdują się wyroby azbestowe wymagające 

usunięcia. Pomimo prowadzonych systematycznie przedsięwziąć w zakresie usuwania 

wyrobów azbestowych, wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się nadal sporym 

natężeniem zabudowy wymagającej podjęcia interwencji. 
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Mapa 8 Działki z wyrobami azbestowymi według stopnia pilności usunięcia w gminie 
Ulan-Majorat 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html 

 

 

Konieczne jest również prowadzenie aktywnej polityki na rzecz kreowania wysokiej jakości 

przestrzeni publicznych.  Odpowiednia polityka planowania przestrzennego,  projekty w 

zakresie odnowy miejscowości, zagospodarowania nieużytkowanych pomieszczeń i 

obiektów, a zwłaszcza realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się 

nie tylko do poprawy jakości przestrzeni, ale ożywią i uatrakcyjnią obszar zamieszkania. 

Wprowadzone szeroko zakrojone zmiany w przestrzeni wpłyną na postrzeganie gminy 

jako obszaru aktywnego i kreatywnego, tętniącego życiem. 

 

Cele szczegółowe:  

CEL 1: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

CEL 2: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej 

CEL 3: Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 
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Tabela 36 Strategia postępowania- Cel strategiczny 2 

OBSZAR PRZESTRZEŃ 

Cel strategiczny: 

Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 

 

 Kierunki działań:  

CEL 1: Budowa i 

modernizacja 

infrastruktury technicznej 

✓ budowa, odbudowa, remonty i modernizacja dróg 
gminnych i powiatowych (przebudowa, zmiana 
nawierzchni) 

✓ budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych   
i powiatowych na ternie gminy 

✓ budowa miejsc parkingowych przy obiektach 
użyteczności publicznej i miejscach atrakcyjnych 
turystycznie 

✓ remonty wiat przystankowych 
✓ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Klębów, Stok, Ulan-Majorat, Ulan Duży, Ulan Mały, 
części Wierzchowin i części Zarzeca Ulańskiego 

✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Skrzyszew, Kępki, Żyłki, gąsiory, 
Zakrzew, Paskudy, Wierzchowiny, Zarzec Ulański, 
Sobole, Stanisławów, Rozwadów, Sętki, Kol. 
Domaszewnica, Domaszewnica, Kol. Domaszewska 

✓ budowa zbiorników małej retencji na obszarze gminy 
✓ rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości 

Ulan-Majorat, w tym terenu GS 
✓ rewitalizacja zdegradowanych obszarów po dawnym 

SKR (zagospodarowanie przestrzeni publicznej) w 
miejscowości Sobole 

✓ zagospodarowanie przestrzeni publicznej po 
zdegradowanym SKR w miejscowości Stok 

✓ rozwijanie i unowocześnianie systemu gospodarki 
odpadami 

✓ remonty urządzeń melioracji wodnej 
✓ współdziałanie gminy z PGE Dystrybucja S.A. w 

zadaniach z zakresu budowy oraz modernizacji 
elementów sieci elektroenergetycznej umożliwiającej 
przyłączenie nowych sieci wytwórczych energii ze 
źródeł odnawialnych 

✓ Budowa i rozbudowa sieci dostępowej do Internetu o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 
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CEL 2: Rozwój 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii oraz zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

✓ termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Ulan-
Majorat, zwłaszcza budynków szkół 

✓ wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy 

✓ wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej 
w Zakrzewie 

✓ budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
drogach gminnych i powiatowych, w tym z 
wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań np. 
źródła światła w technologii LED 

✓ wdrożenie działań przewidzianych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ulan-Majorat  

✓ montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródeł 
energii (m.in. mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz 
kolektory solarne) na budynkach użyteczności 
publicznej oraz prywatnych budynkach mieszkalnych 

✓ zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców 
poprzez kampanie edukacyjne promujące m.in. 
wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

✓ kontynuowanie promowania proklimatycznych 
postaw konsumenckich, w tym dzieci i młodzieży m.in. 
poprzez organizację konkursów, olimpiad 
ekologicznych w szkołach, promocja oszczędzania 
energii 

✓ kontynuacja programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 

CEL 3: Racjonalne 

wykorzystanie zasobów 

przyrody  

✓ prowadzenie czynnych działań ochronnych na 
obszarach chronionych, 

✓ ochrona jakości wód w tym racjonalna gospodarka 
nawozami i środkami ochrony roślin 

✓ zwiększenie zasobów leśnych 
✓ działania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych 

na obszarach chronionych oraz z zakresu zachowania 
różnorodności biologicznej 

✓ edukacja lokalnej społeczności w obszarze ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 

✓ utworzenie małej infrastruktury służącej obserwacji 
przyrodniczej oraz ścieżek przyrodniczych i wiat dla 
turystów 

✓ rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, służącej 
udostępnieniu na cele turystyczne obszarów cennych 
przyrodniczo 

Źródła finansowania: 

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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✓ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój” 

✓ Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś -Ukraina na lata 2014-2020 
✓ Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - Program 

Prosument 

✓ budżet samorządu województwa lubelskiego 
✓ budżet powiatu radzyńskiego 
✓ Budżet Gminy Ulan-Majorat 
✓ dotacje z budżetu państwa 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki w Gminie Ulan-Majorat poprzez lepsze 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

 

Kluczowe znaczenie dla gminy ma hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego. Zgodnie  

z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego Gmina Ulan-Majorat znajduje się 

w obszarze rozwoju gospodarki hodowlanej (OSI: Nowoczesna wieś). Strategia daje 

konkretne wytyczne w zakresie niezbędnych działań, jakie powinny zostać wdrożone  

w ww. obszarze. Są to m.in. działania mające na celu wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji  

i podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie tworzenia i rozwoju rynków hurtowych 

produktów rolnych, wsparcie rozwoju grup producenckich, wsparcie rozwoju zakładów 

przetwórstwa, zakładów branży mięsnej i mleczarskiej. W kontekście wydarzeń  

z ostatnich lat szczególnego znaczenia nabiera zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa 

ASF (afrykańskiego pomoru świń). Niezbędne jest stałe egzekwowanie stosowania zasad 

bioasekuracji w celu ochrony gospodarstw przez wirusem ASF. 

 

Wspieranie lokalnego rolnictwa i przetwórstwa pozwoli rolnikom przezwyciężać bariery 

takie jak: rozdrobnienie gospodarstw, problem ze zbytem płodów i produktów rolnych, 

niska towarowość gospodarstw czy deficyty w zakresie kwalifikacji i wiedzy na temat 

produkcji rolniczej. Ważną rolą władz lokalnych w tym zakresie jest tworzenie 

pozytywnych wzorców współpracy, przełamywanie uprzedzeń do podejmowania 

wspólnych działań, merytoryczne wsparcie oraz zapewnianie dostępu do fachowego 

doradztwa. Konieczne jest nawiązanie aktywnej współpracy z Lubelskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Sitnie m.in. w zakresie marketingu produktów oraz wdrażania 

systemów jakości żywności: krajowych oraz Unii Europejskiej szczególnie obejmujących 

ochronę nazw produktów regionalnych i tradycyjnych (Chroniona Nazwa Pochodzenia, 

Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Niewielkie 

gospodarstwa rolne o mało zintensyfikowanej produkcji, stosujące własne nawozy  

i produkty paszowe, doskonale spełniają jeden z podstawowych wymogów rolnictwa 

ekologicznego, jakim jest zapewnienie samowystarczalności czynników produkcyjnych 
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potrzebnych w uprawie roślin i chowie zwierząt. Rozwój rolnictwa ekologicznego może 

przyczynić się do absorpcji nadmiaru siły roboczej, dając jednocześnie szansę 

pozostającym na wsi ludziom na rozwój gospodarstw w najbardziej pożądanych przez 

rynek kierunkach, a tym samym na wzrost dochodów. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 

rolnictwa będą również działania informacyjne dla rolników dotyczące dostępności 

środków unijnych na rozwój gospodarstw oraz kierunkowe przemiany. 

 

Spadek znaczenia rolnictwa w gospodarce krajowej oraz zachodzące przemiany społeczno 

– gospodarcze  wymagają od lokalnych władz wsparcia wszelkich inicjatyw  

w zakresie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Obok działalności rolniczej na terenie 

gminy powinna rozwijać się równolegle działalność pozarolnicza (handlowa, usługowa 

itp.), która wstrzyma proces wymywania kapitału ludzkiego z gminy, w tym emigrację 

zarobkową mieszkańców.  

 

Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości ważne jest przede wszystkim 

dysponowanie przejrzystym i kompleksowym lokalnym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina posiada tereny wyznaczone pod przyszłe inwestycje. Istnieje 

możliwość wyznaczenia nieznacznych ilości nowych terenów inwestycyjnych na obszarze 

gminy Ulan-Majorat. W celu zminimalizowania obciążenia budżetu gminy wynikającego  

z realizacji zadań własnych gminy, zapewnienie dojazdu i dostępu infrastruktury 

technicznej winno leżeć w gestii inwestorów. Z uwagi na rolniczy charakter terenów  

i zasoby bazy surowcowej, preferowanymi profilami produkcji na tych terenach, są 

inwestycje przemysłu rolno-spożywczego, a także turystyki i rekreacji. Rozwój turystyki 

wiąże się także z powstaniem odpowiedniej infrastruktury – rozbudową bazy noclegowej 

oraz gastronomicznej o zróżnicowanym standardzie, tworzeniem przez gminę nowych 

atrakcyjnych obiektów o znaczeniu turystycznym (ścieżki rowerowe, szlaki konne, piesze, 

historyczne, punkty widokowe z odpowiednią mała infrastrukturą tj. zadaszone miejsca 

biwakowe itp.). Realizacja działań poprawiających atrakcyjność turystyczną powinna iść w 

parze z kreowaniem i promocją marki Gminy Ulan-Majorat. Funkcjonująca strona 

internetowa gminy powinna zostać wzbogacona o elementy typowo promocyjne. 

Konieczny jest rozwój oferty kulturalnej, w tym wydarzeń kulturalno-rozrywkowych,  

w szczególności o znaczeniu ponadlokalnym, które będą atrakcyjne także dla mieszkańców 

innych gmin. Zakłada się wdrożenie skutecznego systemu marketingu lokalnego poprzez 

uspójnienie i koordynację działań wszystkich podmiotów, które realizują zadania z zakresu 

promocji. Nadrzędnym celem będzie wykreowanie przewagi konkurencyjnej gminy w 

stosunku do innych miejscowości rekreacyjno-turystycznych  

w regionie. Pobudzenie gospodarki opartej na lokalnym potencjale i zasobach wzmocni 

przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, co z kolei wpłynie pozytywnie na poprawę jakości 

życia mieszkańców gminy. Dzięki tym przeobrażeniom gmina stanie się miejscem 

atrakcyjnym do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. 
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Aktualnie wśród głównych źródeł utrzymania mieszkańców gminy są dochody z rolnictwa 

oraz dopłaty do rolnictwa. Część osób, zwłaszcza młodych, decyduje się na wyjazdy za 

granicę do pracy sezonowej, popularna jest również praca sezonowa w budownictwie. 

Częstym źródłem dochodu są też świadczenia emerytalne bądź rentowe. Z uwagi na 

oddalenie gminy od większych ośrodków miejskich, mieszkańcy mają utrudniony dostęp 

do wielu instytucji, w tym oświatowych, co stanowić może utrudnienie w codziennym 

funkcjonowaniu, ale również wpływać na brak aktywności społecznej. W celu wzrostu 

konkurencyjności miejscowej kadry pracowniczej konieczne jest promowanie wśród 

mieszkańców gminy idei koncepcji uczenia się przez całe życie, oznaczającego stałe 

podnoszenie kwalifikacji, nie tylko na etapie edukacji szkolnej. Konieczne jest wspieranie 

organizowanych na terenie gminy działań doradczych i szkoleniowych, oferowanych 

najczęściej przez służby zatrudnienia oraz organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia 

biznesu, a w szczególności tych z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

kierowanych m.in. do kobiet wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osób 

w wieku 50+, osób niepełnosprawnych, obejmujących naukę obsługi komputera, języków 

obcych itp. Organizowane szkolenia powinny obejmować nie tylko podnoszenie 

kompetencji i uzupełnienie wiedzy, ale także kształtowanie przedsiębiorczych postaw. 

 

Poniżej zaprezentowano cele szczegółowe, w ramach których będą realizowane działania, 

przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych efektów wdrażania programu  

w obrębie trzeciego celu strategicznego. 

 

Cele szczegółowe: 

CEL 1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości 

CEL 2. Realizacja działań poprawiających atrakcyjność turystyczną  

CEL 3. Dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do funkcjonowania  

w standardach ekologicznych 

CEL 4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców w celu pobudzenia lokalnego rynku 

pracy 

 

Tabela 37 Strategia postępowania- Cel strategiczny 3 

OBSZAR GOSPODARCZY 

Cel strategiczny: 

Rozwój konkurencyjnej gospodarki  w Gminie Ulan-Majorat 
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Cele szczegółowe: Kierunki działań:  

CEL 1. Wsparcie dla 

rozwoju przedsiębiorczości 

✓ aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi 

✓ tworzenie nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i działalność usługową i produkcyjną 

✓ rewitalizacja terenów Gminnej Spółdzielni 
(modernizacja piekarni) w miejscowości Stok 

✓ wypracowanie systemu informacyjnego dla 
przedsiębiorców – utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla przedsiębiorstw, informującego o 
szkoleniach, dotacjach, pożyczkach oraz targach  

✓ realizacja projektów badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa we współpracy ze środowiskiem 
naukowym, 

✓ zwiększenie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości 
poprzez szkolenia oraz doradztwo 

✓ rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym 
uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu 
wskazanych Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego 

✓ rozwój ekonomii społecznej – tworzenie pilotażowych 
przedsiębiorstw (spółdzielni socjalnych) - współpraca 
gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 
instytucjami otoczenia biznesu  

✓ tworzenie dogodnych warunków prawno-
organizacyjnych do powstawania i funkcjonowania 
małej i średniej przedsiębiorczości  

✓ przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej 
✓ prowadzenie wspólnych działań marketingowych 

(gmina-firmy) w ramach promocji gospodarczej 
✓ wdrożenie systemu informacji przestrzennej w 

zakresie aktywności gospodarczej 
✓ współdziałanie gminy z instytucjami rynku pracy oraz 

otoczenia biznesu w zakresie powstawania nowych 
przedsiębiorstw w oparciu o platformy startowe 

✓ stworzenie systemu zachęt podatkowych dla 
przedsiębiorców 

✓ wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarstw 
rolnych w kierunku działalności pozarolniczej np. 
agroturystyki 

CEL 2. Realizacja działań  

poprawiających 

atrakcyjność turystyczną  

✓ identyfikacja walorów turystycznych 
✓ wykreowanie i budowa produktu turystycznego 
✓ prowadzenie skutecznych działań promocyjnych 

zachęcających turystów do korzystania z pakietu usług 
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oferowanych w ramach rozwijanego produktu 
turystycznego 

✓ rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej, w 
tym budowa nowego obiektu infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Rozwadów 

✓ renowacja, restauracja i rewitalizacja zabytków oraz 
zwiększenie ich dostępności, 

✓ Odnowienie lub poprawa stanu obiektów 
budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego i rozwoju turystyki, 

✓ zainicjowanie i wspieranie współpracy sieciowej 
przedsiębiorców i instytucji z branży turystycznej 

✓ aktywny udział w rozwoju Radzyńskiej Krainy 
Serdeczności tj. turystycznej marki powiatu 

✓ stworzenie stałej, szerokiej oferty imprez kulturalnych 
✓ budowa oraz organizacja tematycznych szlaków 

pieszych i rowerowych (m.in. historycznych, 
przyrodniczych, kulturowych) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (przystanki, toalety) 

✓ działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc 
noclegowych w gminie 

✓ animowanie usług małej gastronomii promującej 
lokalne produkty 

✓ opracowanie spójnej strategii działań marketingowych 
gminy (spójny system identyfikacji wizualnej tj. 
zespołu reguł i zaprojektowanych wzorców, których 
zadaniem będzie utrwalenie spójnego wizerunku 
gminy na zewnątrz) 

✓ prowadzenie aktywnych działań marketingowych, 
mających na celu kreowanie dobrego wizerunku gminy 
jako atrakcyjnego miejsca dla turystów m.in.  
organizacja profesjonalnych akcji promocyjnych i akcji 
specjalnych – eventów, imprez plenerowych 
promujących walory kulturowe i przyrodnicze oraz 
produkty regionalne, stosowanie na gadżetach 
zaprojektowanego wzoru utrwalającego spójny 
wizerunek gminy 

✓ promocja turystyczna gminy w ramach współpracy 
ponadlokalnej (krajowej i międzynarodowej) 

✓ opracowanie wydawnictw promujących walory gminy   
CEL 3.  Dostosowanie 

produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwa do 

funkcjonowania w 

standardach ekologicznych 

✓ rozwój istniejących firm z branży przetwórstwa rolno-
spożywczego, wykorzystującego lokalne zasoby 
produkcji rolnej - wsparcie potencjalnych 
przedsiębiorców poprzez udzielanie odpowiedniej 
informacji oraz pomocy w procesie inwestycyjnym 
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✓ tworzenie nowych, małych, lokalnych firm 
przetwórczych 

✓ uczestnictwo producentów w targach, spotkaniach 
informacyjnych i działaniach handlowych 

✓ tworzenie spółdzielni socjalnych wykorzystujących 
zdrową żywność i produkty ekologiczne 

✓ promocja podmiotów produkujących zdrową żywność 
✓ pomoc w tworzeniu lokalnych grup producenckich, 

wspólnie promujących swoje produkty i usługi  
✓ stworzenie i wypromowanie produktu lokalnego 

poprzez organizację różnorodnych inicjatyw m.in. 
stworzenie systemu informacyjnego o produkcie 
(strona internetowa, ulotki) 

✓ utworzenie targowiska przeznaczonego do sprzedaży 
produktów lokalnych 

✓ współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
pod kątem transferu wiedzy, organizacji działań 
wspierających producentów rolnych w 
przystępowaniu do systemów jakości 

✓ korzystanie z dobrych praktyk innych, którzy działają 
w danej dziedzinie (przetwórstwa, produkcji) – 
współpraca z regionalnymi ośrodkami, klastrami 
rolniczymi, organizacja spotkań i warsztatów z 
przedsiębiorcami powiatu i okolicznych gmin 

✓ poprawa efektywności działalności gospodarstw 
rolnych  poprzez wspieranie modernizacji sprzętu i 
budynków, poprawę struktury agrarnej, poprawę 
jakości produkcji oraz zróżnicowanie kierunków 
produkcji rolnej (biopaliwa, energia odnawialna) 

✓ wspieranie dostosowania profilu niektórych 
gospodarstw rolnych do potrzeb turystów oraz 
wczasowiczów - uprawa owoców, warzyw, hodowla 
drobnego inwentarza 

✓ promocja szkoleń zawodowych i nabywania 
umiejętności przez rolników oraz właścicieli lasów w 
zakresie prowadzonej produkcji, ochrony środowiska 
oraz marketingu swoich produktów i usług  

CEL 4. Aktywizacja 

zawodowa mieszkańców w 

celu pobudzenia lokalnego 

rynku pracy  

✓ integracja lokalnych przedsiębiorców w celu wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk 

✓ współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
innymi instytucjami w zakresie promocji programów 
nastawionych na zwiększenie samozatrudnienia 
mieszkańców 

✓ wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące szkolenia i 
doradztwo indywidualne oraz grupowe umożliwiające 
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uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej  

✓ pomoc w zakresie pozyskiwania dofinansowania na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 

✓ zwiększanie świadomości pracodawców z zakresu 
możliwości finansowania rozwoju zasobów ludzkich i 
rozwoju kompetencji w organizacjach (m.in. Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy, bony szkoleniowe) 

✓ wspieranie realizacji szkoleń mających na celu 
podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji 
pracodawców i pracowników przedsiębiorstw 

✓ rozwój na poziomie gminy spójnego systemu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży szkolnej 

✓ wspieranie organizacji i realizacji szkoleń mających na 
celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji grup 
defaworyzowanych (m.in. osób powyżej 50 r.ż, 
niepełnosprawnych, młodych osób niepracujących i 
nieuczących się) w szczególności w zakresie 
nowoczesnych technologii oraz kompetencji 
językowych 

✓ edukacja ekonomiczna mieszkańców m.in. poprzez 
realizację zajęć warsztatowych z zakresu 
przedsiębiorczości i kreatywności w szkołach 
podstawowych, gimnazjum  

✓ organizacja staży i praktyk zawodowych  
✓ współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami rynku 

pracy na rzecz wsparcia osób bezrobotnych min. 
poprzez: subsydiowane zatrudnienie oraz inne formy 
wsparcia 

✓ współpraca gminy  z placówkami kształcenia 
ustawicznego  
i praktycznego w zakresie zachęcania osób dorosłych 
do podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności 

✓ współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
innymi instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji 
wspólnych projektów nastawionych na aktywizację 
zawodową lub reorientację zawodową pozostających 
bez  pracy, szczególnie osób młodych i osób 
długotrwale bezrobotnych 

 

 

Źródła finansowania: 

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
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✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
✓ Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 
✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
✓ Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś -Ukraina na lata 2014-2020 
✓ Szwajcarskie i Norweskie Instrumenty Finansowe 
✓ Budżet Gminy Ulan-Majorat 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.3 OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Wprowadzenie programu rozwoju lokalnego jest procesem nastawionym na dokonanie 

pewnej zmiany, która ma na celu rozwój społeczności lokalnej. Dlatego wszelkie 

podejmowane przez władzę działania muszą dokonywać się za jej aprobatą. Metoda pełnej 

partycypacji w określaniu misji gminy, wyznaczaniu priorytetowych kierunków rozwoju, 

określaniu celów strategicznych i operacyjnych, jak również formułowaniu  

i realizacji projektów, powoduje znaczny wzrost aktywności mieszkańców wyrażający się 

w: 

❖ uczestnictwie w procesie planowania strategicznego 

❖ podejmowanych działaniach na rzecz wspólnoty gminnej 

❖ wzroście poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców13. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami aktualizacja programu była przeprowadzana przy 

współudziale jak najszerszego kręgu przedstawicieli lokalnej społeczności. Taki dialog 

pozwolił stworzyć wspólną koncepcję rozwoju gminy.  

Przy opracowywaniu programu przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, polegający na 

możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad dokumentem, przy 

jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych odpowiedzialnych za 

przygotowanie projektu oraz ostatecznej jego wersji. Dokument strategiczny powstawał z 

zachowaniem czterech zasad: spójności, partnerstwa, wieloletniego planowania oraz 

elastyczności.  

 

Pierwszym etapem prac nad aktualizacją programu było wypracowanie metod oraz trybu 

prac, a także analiza obowiązujących w gminie dokumentów o charakterze strategicznym. 

Podczas kolejnego etapu zespół ekspertów zewnętrznych opracował diagnozę społeczno-

gospodarczą gminy, której celem był opis stanu wyjściowego, w jakim obecnie znajduje się 

gmina. W diagnozie zawarto dotychczasowe dokonania, ale również przeprowadzono 

szczegółową analizę wszelkich aspektów i uwarunkowań występujących w gminie. 

                                                           
13 „Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy. Aspekt partycypacji społecznej” T. Szot-
Gabryś, M.W. Sienkiewicz, Annales UMCS Lublin, 2003 
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Diagnozę podsumowywała jedna z metod analizy strategicznej – analiza SWOT – 

zestawiająca szanse i zagrożenia wynikające dla jednostki z uwarunkowań otoczenia 

zewnętrznego oraz jej mocne i słabe strony.  

Weryfikacja projektu analizy strategicznej odbyła się przy współudziale przedstawicieli 

lokalnej społeczności, tak aby umożliwić partycypację mieszkańców gminy  

w formułowaniu dalszych kierunków jej rozwoju. W ramach konsultacji społecznych, które 

rozpoczęły się w lipcu 2017 r., przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców. 

Opracowaną ankietę, dotyczącą stanu i potencjału obszaru, przekazywano mieszkańcom 

gminy podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych, zamieszczono ją również na 

stronie internetowej gminy. Ponadto sam projekt zaktualizowanej analizy strategicznej z 

proponowanymi kierunkami rozwojowymi gminy także zamieszczono na stronie 

internetowej oraz umożliwiono zgłaszanie uwag we wskazanym w ogłoszeniu terminie.  

 

Jednocześnie powołano Zespół ds. opracowania programu  złożony  z przedstawicieli 

pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Każdy z członków 

zespołu miał za zadanie konsultować zapisy projektu w lokalnym środowisku, co stanowiło 

również element konsultacji społecznych. Zadaniem powołanego Koordynatora ds. 

opracowania programu było gromadzenie oraz analiza wszystkich zebranych wyników 

konsultacji społecznych, które prezentował podczas moderowania warsztatów 

strategicznych Zespołu. Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem pracy w 

podgrupach oraz tzw. „burzy mózgów”. 

 

W wyniku podjętych wielorakich działań wypracowano misję i wizję rozwoju gminy oraz 

wyznaczono priorytetowe obszary rozwoju. Zidentyfikowano kluczowe zadania i projekty 

przyczyniające się do realizacji programu. Przygotowana została ostateczna wersja 

projektu programu, którą ponownie poddano konsultacjom społecznym. 

Ostatnim etapem aktualizacji Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat było przygotowanie 

jej ostatecznej wersji oraz jej zatwierdzenie przez Radę Gminy. 

 

Tabela 38 Lista członków Zespołu ds. opracowania programu 

Lp. Imię i Nazwisko Instytucja /Funkcja 

1. Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy Ulan-Majorat 

2. Stanisław Durka Sekretarz Gminy Ulan-Majorat 

3. Bożena Krawczyk Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Ulanie-Majoracie 

4. Bogusław Karpiński Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

5. Jolanta Dybaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ualanie-Majoracie 

6. Agnieszka Gajda Podinspektor ds. rozwoju i infrastruktury w Referacie 
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Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej 
 i Ochrony Środowiska 

7. Tomasz Niebrzegowski Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i rolnictwa 
w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Źródło: Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie powołania zespołu  
ds. opracowania Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2014-2020 

 

Zakres prac Zespołu ds. opracowania programu obejmował: 

✓ grupową analizę obowiązujących lokalnych dokumentów o charakterze 

strategicznym, 

✓ konsultacje dotyczące części diagnostycznej programu - danych o gminie, 

demograficznych, o rynku pracy i strukturze zatrudnienia, o bezrobociu, konsultacje 

sytuacji mieszkaniowej, z zakresu infrastruktury sportowej i infrastruktury kultury, 

infrastruktury oświatowo-edukacyjnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej,  

w zakresie polityki społecznej gminy, infrastruktury technicznej w tym drogowej, 

wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, szeroko 

rozumianych danych ekonomicznych oraz danych w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego, 

✓ konsultacje założeń budżetowych i projektów inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w latach 2017-2023, wstępnych założeń do Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, 

✓ konsultacje dotyczące części strategicznej – problemy Gminy Ulan-Majorat, analiza 

SWOT, prace nad wizją i misją, określenie pozycji strategicznej gminy, analiza celów 

strategicznych i ich zgodności z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym, wariantowość celów, 

✓ konsultacje dotyczące celów operacyjnych i kierunków działań,  ostatecznej 

identyfikacji i aktualizacji kluczowych zadań i projektów, 

✓ konsultacje system zarządzania i finansowania, procedury wdrażania i wskaźniki 

monitoringu.   

 
 

 

4. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU 
 

Przy tworzeniu programu zastosowano podejście całościowe polegające na tym, że przy 

określaniu celów i kierunków działań wzięto pod uwagę nie tylko kompetencje i zadania 

statutowe gminy, ale również wzięto pod uwagę szerszy wymiar jej rozwoju. 

Uwzględniono również te obszary rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, na które 

władze samorządowe nie mają bezpośredniego wpływu (np. rozwój lokalnego rynku pracy 
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i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwo publiczne). Dodatkowo pamiętano  

o wpływie innych szczebli samorządu terytorialnego lub tzw. interesariuszy bezpośrednich 

(tj. przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych itp.) na możliwości rozwojowe 

tych obszarów. 

 

Bezpośrednia odpowiedzialność za wyniki wdrożenia Programu Rozwoju Gminy Ulan-

Majorat na lata 2017-2023 będzie spoczywała na samorządzie gminnym, którego głównym 

celem działalności powinno być maksymalnie efektywna realizacja przyjętych założeń. 

Zaproponowana kierunki działań będą miały swoje odzwierciedlenie w projektach 

kluczowych (wymienionych w WPI). Są to projekty najważniejsze z punkty widzenia 

rozwoju gminy, których realizacja warunkuje osiągnięcie założonych celów strategicznych. 

Przedmiotowe projekty będą realizowane przez Urząd Gminy bądź jednostki mu podległe 

z wykorzystaniem funduszy własnych lub dostępnych środków zewnętrznych.  

 

W praktyce wdrażanie programu będzie sprowadzać się do: 

✓ realizacji założonych celów programu, 

✓ rejestracji nowych celów strategicznych i szczegółowych oraz rezygnacji  

z celów uprzednio ustalonych, lecz w danym okresie już nierealnych,  

✓ ewentualnej hierarchizacji realizacji celów strategicznych i celów szczegółowych, 

✓ monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadań lub określenia nowych 

terminów realizacji. 

 

Aktualność programu jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w aspekcie 

długoterminowości opracowania niniejszego dokumentu. W związku z tym jednym  

z elementów wdrażania kierunków strategicznych jest aktualizacja Programu Rozwoju 

Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 i dostosowanie jej do zmieniających się uwarunkowań 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponuje się by proces uzupełniania dokument o 

nowe zadania inwestycyjne i projekty powiązany był zawsze z procedurą konstruowania 

budżetu. Uzupełnienie i rozszerzenia programu o nowe zadania będzie dokonywane 

corocznie, na sesji przyjmującej budżet gminy na dany rok. Wszystkie postulaty i 

propozycje zmian będą realizowane zgodnie z zasadą partycypacji społecznej.  

Wnioski dotyczące uaktualnienia dokumentu będą zgłaszane przez Zespół ds. wdrażania  

i monitorowania programu, powołany przez Wójta Gminy i opierać się będą na wynikach 

monitoringu i ewaluacji zadań objętych dokumentem, po uwzględnieniu zmian 

zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym Gminy Ulan-Majorat. 

 

Szczególnie istotnym instrumentem przy wdrażaniu założeń programu będą wieloletnie 

plany inwestycyjne (WPI), które zawierają konkretne zadania inwestycyjne przewidziane 

do realizacji w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Wychodząc poza jednoroczny 

okres budżetowania, stanowią ważny instrument koordynacji przedsięwzięć 

realizowanych przez samorząd gminny. 
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Zasadniczym wymogiem, stawianym dokumentom szczebla strategicznego, jest 

wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu 

założonych celów, a w konsekwencji osiągnięcie stanu zakładanego w wizji. Gromadzenie 

danych dotyczących strategii i ich interpretacja pozwala na bieżące korekty działań 

podmiotów wdrażających strategię w razie wystąpienia nieprawidłowości. Program 

Rozwoju podlega systemowi monitoringu i ewaluacji powiązanego z systemem wdrażania. 

Osiągnięcie wyznaczonych celów monitoringu uwarunkowane jest ilością  

i jakością informacji zgodnie z przyjętymi procedurami monitoringowymi. 

Dążenie do realizacji celów musi podlegać ocenie skuteczności, by w razie wykrycia 

nieprawidłowości było możliwe dokonywanie korekt działań na etapie wdrażania. 

Konieczne jest zatem stworzenie pełnego systemu, obejmującego: 

✓ monitoring -  podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

✓  ewaluację - podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału. 

 

Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia programu spoczywa na Wójcie i Radzie Gminy. 

Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez Wójta Gminy przy pomocy 

pracowników Urzędu Gminy. Jednakże mając na uwadze mnogość podmiotów będących 

realizatorem programu konieczne jest opracowanie odpowiedniego mechanizmu 

koordynowania. Za koordynację procesu wdrażania odpowiedzialny będzie Urząd Gminy 

Ulan-Majorat. Do najważniejszych jego zadań będzie należało:  

✓ zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym informacji  

o dostępnych źródłach finansowania (kierowanie potencjalnych beneficjentów do 

odpowiednich instytucji), 

✓ ścisła współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie inwestycji, 

✓ wydawanie jednostkom ubiegającym się o środki zewnętrzne opinii o zgodności 

planowanej inwestycji z zapisami programu (w przypadku gdy taka opinia jest 

wymagana), 

✓ inicjowanie i koordynacja opracowania średniookresowych dokumentów 

programowych, 

✓ informowanie społeczności lokalnej o obranych kierunkach rozwoju, postępach  

i efektach wdrażania programu,  

✓ dokonywanie w razie konieczności (zmiana uwarunkowań zewnętrznych  

i sytuacji wewnętrznej gminy) niezbędnych modyfikacji programu. 

 

4.1 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCES WDRAŻANIA 

PROGRAMU 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie programu jest Wójt Gminy wraz 

z podległym mu Urzędem Gminy. W szczególności odpowiedzialny jest za 
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przygotowanie i realizację projektów wynikających z planu działań operacyjnych,  

w tym kluczowych wskazanych w Wieloletnim Planie Finansowym.  

 

Instytucjami wspomagającymi w procesie wdrażania są: 

✓ Rada Gminy, która powinna przyczynić się do społecznej akceptacji programu wśród 

społeczności lokalnej, 

✓ placówki szkolne (szczególna ważna rola nauczycieli jako liderów lokalnych), 

✓ inne jednostki podległe Urzędowi Gminy (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminny Ośrodek Kultury),  

✓ parafie, 

✓ organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. 

 

Oprócz tego ważną rolę będą pełniły instytucje partnerskie, tj. zarządzające określonymi 

instrumentami i programami, w ramach których będą finansowane niektóre działania 

wynikające z programu, w tym:  

✓ Urząd Marszałkowski w Lublinie (jako Instytucja Zarządzająca RPO WL na lata 2014-

2020 oraz zaangażowana we wdrażanie PROW na lata 2014-2020),  

✓ Starostwo Powiatowe realizujące projekty będące w kompetencjach powiatu,  

a realizowane na obszarze gminy,  

✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,  

✓ Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim,  

✓ Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

✓ Agencje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości (np. Lubelska 

Fundacja Rozwoju, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości itp.), 

✓ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

✓ inne. 

 

Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji celów 

programu, należy również zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy,  

w tym przede wszystkim: 

✓ przedsiębiorcy, 

✓ rolnicy,  

✓ organizacje pozarządowe, w tym Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” 

✓ bezrobotni, 

✓ osoby wykluczone  

✓ osoby podnoszące swoje kwalifikacje.  

 

W dużej mierze osiągnięcie założonych celów będzie uwarunkowane włączeniem się 

innych podmiotów (tj. przedsiębiorstw, mieszkańców, organizacji pozarządowych)  

w realizację działań. Przyjęto założenie, że wypracowane cele odpowiadają potrzebom  

i możliwościom rozwojowym Gminy Ulan-Majorat, a także, że w procesie konsultacji 
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społecznych osiągnięta została ich społeczna akceptacja. Dla pełnej realizacji założeń 

programu Urząd Gminy będzie udzielał wsparcia podmiotom, których projekty będą 

wpisywać się w przedmiotowe założenia. 

 

Rysunek 5 Schemat ideowy systemu wdrażania Programu  Rozwoju Gminy Ulan-Majorat  
na lata 2017 -2023 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

4.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy - w perspektywie wieloletniej - musi się opierać na 

poszukiwaniu możliwości zwiększania jego dochodów własnych. Realizacja celów 

zawartych w programie będzie finansowana częściowo (w miarę możliwości) ze środków 

budżetu gminy, które zostaną przeznaczone na określone dziedziny działalności 

społeczno-gospodarczej i zadania wg decyzji samorządu. Ponadto realizacja złożonych 

celów w dużej mierze będzie zależała od skuteczności pozyskiwanych przez gminę 

środków zewnętrznych. Wśród najważniejszych źródeł finansowania celów, określonych 

w ramach niniejszego dokumentu, należy wymienić środki unijne pochodzące  

z programów:   

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

✓ Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020, 

✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
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✓ Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, w tym  

w szczególności: Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina, 

✓ Szwajcarskie i Norweskie Instrumenty Finansowe. 

 

Jednocześnie samorząd będzie musiał podjąć starania i działania na rzecz pozyskania 

środków finansowych, m.in. z dotacji  budżetu państwa oraz innych środków krajowych 

pochodzących np. z: 

✓ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych „Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój” 

✓ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

✓ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

✓ Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

✓ Dotacji samorządu województwa, 

✓ Dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

Inne możliwości sfinansowania nakładów na realizację programu to wykorzystanie formuły 

partnerstwa publiczno-prywatnego lub poniesienie wydatków przez podmioty prywatne. 

 

Należy podkreślić, że zrealizowanie części zadań, które przyciągną do gminy nowych 

mieszkańców oraz turystów spowoduje wzrost zamożności ludności, wyższe wpływy 

budżetowe, a tym samym możliwości finansowania kolejnych przedsięwzięć. 

 

4.3 MONITORING I OCENA WDRAŻANIA 
 

Monitoring programu jest elementem zarządzania i polega na systematycznej obserwacji 

realizacji celów strategicznych. Efektywna realizacja programu wymaga kontrolowania 

skuteczności wdrażania przedsięwzięć. W procesie tym ważna jest nie tylko kontrola tego 

procesu, ale również ocena uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych, a także 

zmian w środowisku przyrodniczym - ewaluacja. Na podstawie analiz odchyleń stanu 

obecnego od zakładanego formułowane będą ewentualne wnioski dotyczące zmian. Cały 

proces monitoringu ma dodatkowo na celu zapewnienie efektywności wydatkowania 

środków na realizację programu. Dodatkowo umożliwia on także mobilizowanie władz  

i społeczność lokalnej do większej aktywności na rzecz realizacji programu.  

 

Elementami systemu monitoringu są: 

✓ instytucje odpowiedzialne za proces monitorowania wdrażania,  

✓ system raportowania z procesu monitorowania, 

✓  zestaw wskaźników służących do oceny postępów we wdrażaniu programu 

 

Pomiar i kontrola działań strategicznych w gminie powinny spełniać dwie funkcje: 
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✓ Funkcja sprawdzająca – polegająca na to systematycznym, najlepiej corocznym, 

zestawieniu wykonanych przedsięwzięć. Należy tu określić zadania (wykonane  

i niewykonane), a także podać przyczyny opóźnień i innych odchyleń od zapisów. 

Należy uwzględnić nie tylko o zadania rzeczowe, ale również  zadania organizacyjno-

finansowe. 

✓ Funkcja korygująca – jest to wprowadzanie do zapisów programu zmian wynikających 

ze szczególnie istotnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w fazie 

tworzenia programu  lub co do których przyjęto niewłaściwe założenie. 14 

 

Monitoring realizacji dokumentu umożliwia:  

✓ bieżącą ocenę realizacji osiągania celów, 

✓ obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umożliwiających aktualną 

identyfikację problemów w ich realizacji, 

✓  ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,  

✓ weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania 

przeznaczonych na ich realizację środków, 

✓ kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań, 

✓ informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach. 

 

Skuteczny i efektywny  monitoring umożliwi traktowanie prac nad programem rozwoju 

gminy jako zadania ciągłego. Monitoringiem należy objąć  przede wszystkim następujące 

elementy: 

✓ harmonogram działań, 

✓ budżet i sposób finansowania realizowanych zadań, 

✓ podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. 

 

Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia i monitoringu Programu Rozwoju Gminy Ulan-

Majorat na lata 2017-2023 spoczywała będzie na samorządzie gminnym. W praktyce grupą 

odpowiedzialną za monitoring jest Wójt Gminy i Zespół ds. wdrażania i monitorowania 

programu, składający się z wyznaczonych do tego celu pracowników Urzędu Gminy. Liczba 

osób i skład zespołu wdrażającego program może się zmieniać i zależeć będzie od zakresu 

tworzonych projektów przedsięwzięć związanych z głównymi sferami funkcjonowania 

gminy. Zespół taki winien być powołany zarządzeniem Wójta Gminy. Ocena postępów we 

wdrażaniu programu będzie dokonywana w cyklu dwuletnim, na podstawie 

opracowanego raportu monitorującego obejmującego analizę zebranych danych na bazie 

przyjętych wskaźników monitoringowych. Dzięki nim możliwe będzie zmierzenie zakresu 

realizacji strategicznych priorytetów rozwoju gminy.  

 

                                                           
14 „Proponowane projekty strategiczne dla gminy. Mechanizm wdrażania strategii i jej kontrola.” 
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W realizację programu duży wkład będą miały również instytucje i organizacje niezależne 

od samorządu gminnego. Aby zapewnić kompleksowość zbierania danych wynikających  

z realizacji poszczególnych zadań i programów, wszystkie te podmioty powinny włączyć 

się w proces monitorowania. Tylko wówczas będzie możliwe zagregowanie wskaźników  

i na ich podstawie dokonanie ewaluacji zapisów dokumentu pod względem stopnia 

osiągnięcia założonych celów oraz efektywności wydatkowania środków na rozwój gminy.  

 

Niezwykle ważną rolę w realizacji Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 

będzie miała Rada Gminy, która na podstawie raportu przygotowanego przez Zespół ds. 

wdrażania i monitorowania programu powinna oceniać stopień realizacji założeń 

dokumentu. Do jej wyłącznych kompetencji będzie również należało wprowadzanie 

ewentualnych zmian i korekt w tym dokumencie. 

Skuteczne realizowanie założeń zawartych w niniejszym dokumencie będzie możliwe tylko 

dzięki rzeczywistemu zaangażowaniu i współpracy strony samorządowej, jak  

i partnerów społecznych, w tym lokalnej społeczności.  

 

W celu ułatwienia nadzoru i kontroli nad realizacją Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat 

na lata 2017-2023 dla każdego celu strategicznego zaproponowano wprowadzenie zestawu 

obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy  

w realizacji. Należy podkreślić, że zaproponowane wskaźniki monitoringu realizacji celów 

nie wyczerpują katalogu możliwych do wyboru i zastosowania wskaźników. Stanowią one 

listę otwartą, która może być uzupełniona w dowolnym momencie wdrażania założeń 

rozwojowych, w miarę pojawiających się potrzeb.  

 

Tabela 39 Wskaźniki monitoringu dla Celu strategicznego 1 
Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 1: Rozwój infrastruktury społecznej i poprawa jakości świadczonych usług 

Liczba placówek oświatowych doposażonych  
w niezbędny sprzęt 

szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych/wyposażonych pracowni 
matematyczno-przyrodniczych oraz ITC  

szt. Urząd Gminy 

Liczba nowych miejsc w placówkach opieki nad dziećmi w 
wieku do 3 lat 

szt. Urząd Gminy 

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów żłobka szt. Urząd Gminy 

Liczba nowych miejsc w placówkach przedszkolnych dla 
dzieci w wieku 3-4 lata  

szt. Urząd Gminy 

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu 
rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek przedszkolnych 

szt. Punkty 
Przedszkolne  
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu rozwój 
w ramach kształcenia ogólnego kluczowych kompetencji 
wśród uczniów oraz tzw. kompetencji społecznych  

szt. szkoły   
z terenu gminy 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu 
rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów, szczególnie 
uczniów uzdolnionych oraz uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i predyspozycjach 
sportowych 

szt. szkoły   
z terenu gminy 

Liczba wdrożonych systemów stypendiów  i nagród szt. Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych wymian młodzieży szkolnej  
z placówkami oświatowymi innych państw 

szt. szkoły   
z terenu gminy 

Liczba pracowników oświaty, którzy podnieśli swoje 
kwalifikacje 

szt. 
Urząd Gminy, 

szkoły   
z terenu gminy 

Liczba przedsięwzięć służących poprawie standardu 
Gminnego Ośrodka Kultury 

szt. 
Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 
Kultury 

Liczba wybudowanych nowych obiektów 
 z przeznaczeniem na działalność kulturalną 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych i doposażonych budynków 
pełniących funkcje kulturalne 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych szt. Urząd Gminy 

Liczba stworzonych miejsc rekreacji ruchowej  
(m.in. ścieżek zdrowia z torami przeszkód, siłowni 
zewnętrznych, boisk) 

szt. Urząd Gminy 

Liczba wybudowanych placów zabaw szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych klubów fitness szt. Urząd Gminy 

Liczba zniwelowanych barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

szt. Urząd Gminy 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY   

CEL 2: Wzrost komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

Liczba doposażonych jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-

gaśniczy 
szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych i doposażonych remiz OSP  szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych kampanii prewencyjnych  

i edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego 
szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych na obszarze gminy programów 

profilaktycznych  
szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych „Dni dla zdrowia” szt. Urząd Gminy 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych na rzecz 

zdrowego i aktywnego trybu życia 
szt. 

Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie 
szt. GOPS 

Liczba przeprowadzonych w placówkach oświatowych 

programów edukacyjnych mających na celu m. in.  

przeciwdziałanie różnego rodzaju uzależnieniom i przemocy 

w szkole, promocję zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

aktywnego trybu życia 

szt. szkoły   
z terenu gminy 

Liczba udzielonych porad w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej  
szt. GUS 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  osoba GUS, GOPS 

Liczba utworzonych instytucjonalnych form wsparcia osób 

starszych 
szt. Urząd Gminy 

Liczba zrealizowanych programów na rzecz integracji osób i 

rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-

zawodową 

szt. 

Urząd Gminy, 
instytucje 
pomocy 

społecznej 

Liczba osób objętych projektami przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 
osoba 

Urząd Gminy, 
instytucje 
pomocy 

społecznej 

Liczba zrealizowanych działań na rzecz reintegracji  

i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 
szt. 

Urząd Gminy, 
instytucje 
pomocy 

społecznej 

Liczba nowych lub zmodernizowanych mieszkań 

komunalnych, socjalnych, chronionych  
szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych i doposażonych budynków 

przeznaczonych na potrzeby  przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu 
szt. 

Urząd Gminy, 
instytucje 
pomocy 

społecznej 

Liczba funkcjonujących schronisk dla bezdomnych zwierząt szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
CEL 3. Poprawa jakości zarządzania strategicznego 

Liczba stworzonych wiosek tematycznych szt. Urząd Gminy 

Liczba opracowanych gier terenowych szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych ścieżek edukacyjnych szt. Urząd Gminy 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Kwota pozyskanych środków finansowych na renowację 
zabytków 

zł. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych obiektów historycznych  
i zabytkowych 

szt. Urząd Gminy 

Liczba przedsięwzięć mających na celu rozbudowę 
infrastruktury turystycznej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba wdrożonych systemów zarządzania kompetencjami 
kadr 

szt. Urząd Gminy 

Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy 
podnieśli swoje kwalifikacje 

szt. Urząd Gminy 

Liczba wdrożonych systemów samodoskonalenia szt. Urząd Gminy 

Liczba stworzonych w Urzędzie Gminy systemów obsługi  
klienta 

szt. Urząd Gminy 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym  szt. Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji 
społecznych  

szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych działań prowadzących do rozwoju 
elektronicznej administracji  
i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

szt. Urząd Gminy 

Liczba usług w gminie świadczonych za pomocą sieci Internet  szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych działań mających na celu 
tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów gminy 

szt. Urząd Gminy 

Liczba doposażonych w sprzęt komputerowy jednostek 
gminnych   

szt. Urząd Gminy 

Liczba zawiązanych porozumień partnerskich 
 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności 
publicznej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych projektów transgranicznych szt. Urząd Gminy 

Dochód na jednego mieszkańca  zł. Urząd Gminy 

Wydatki na jednego mieszkańca  zł. Urząd Gminy 

Liczba opracowanych Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy szt. Urząd Gminy 

Liczba zamontowanych witaczy szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych działań marketingowych, 
mających na celu kreowanie dobrego wizerunku gminy 

szt. Urząd Gminy 

Liczba opracowanych wydawnictw promujących walory 
gminy   

szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
CEL 4. Wzrost tożsamości lokalnej i kulturowej 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba nowopowstałych organizacji  pozarządowych szt. GUS 

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych  
promujących lokalne dziedzictwo kulturowe  

szt. Urząd Gminy, 
GOK 

Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych mieszkańców 
w ramach współpracy z gminami partnerskimi z innych 
państwa 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zrealizowanych projektów mających na celu 
zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do kultury 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych inicjatyw mających na celu 
rozszerzenie oferty zagospodarowania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji 
obywatelskiej  

szt. 
Urząd Gminy, 

szkoły   
z terenu gminy 

Liczba inicjatyw zachęcających mieszkańców do dbania o 
najbliższe otoczenie 

szt. Urząd Gminy 

Liczba odnowionych obiektów budowlanych,  
w tym zabytkowych, służących zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego 

szt. Urząd Gminy 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Tabela 40 Wskaźniki monitoringu dla Celu strategicznego 2 
Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

CEL SZCZEGÓŁOWY   
CEL 1: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

Długość nowo wybudowanych dróg gminnych  km Urząd Gminy 

Długość zmodernizowanych dróg gminnych  km Urząd Gminy 

Długość nowo wybudowanych chodników  km Urząd Gminy 

Długość zmodernizowanych dróg powiatowych  km Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich km Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Udział wydatków na drogi publiczne  
w wydatkach ogółem  

% GUS 

Liczba nowych punktów oświetleniowych szt. Urząd Gminy 

Liczba punktów oświetleniowych, na zamontowano 
energooszczędne rozwiązania  

szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych wiat przystankowych szt. Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych szt. Urząd Gminy 



PROGRAM ROZWOJU GMINY ULAN-MAJORAT 

NA LATA 2017-2023  

 

156 | S t r o n a  

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba przewoźników świadczących usługi transportu 
zbiorowego na terenie gminy 

szt. Urząd Gminy 

Stopień skanalizowania gminy % Urząd Gminy 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej  km Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych  
do sieci kanalizacyjnej 

szt. Urząd Gminy 

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej  szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych 
 do sieci wodociągowej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych korzystających  
z przydomowych oczyszczalni ścieków 

szt. Urząd Gminy 

Liczba  zbudowanych zbiorników małej retencji  szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych objętych programem 
usuwania azbestu  

szt. Urząd Gminy 

Liczba wyremontowanych urządzeń melioracji wodnej szt. Urząd Gminy 

Liczba wprowadzonych unowocześnień systemu 
gospodarki odpadami 

szt. Urząd Gminy 

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z 
odpadów komunalnych ogółem  

% Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć mających na 
celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych doposażonych 
w sprzęt komputerowy w ramach przedsięwzięć 
mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu 

szt. Urząd Gminy 

Liczba miejsc, w których poprawiono ład przestrzenny szt. Urząd Gminy 

Liczba projektów kształtujących przestrzeń publiczną szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 2: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności 

energetycznej 

Liczba opracowanych planów na rzecz zmniejszenia 
emisji CO2  

szt. Urząd Gminy 

Liczba stworzonych systemów dopłat dla mieszkańców 
do przedsięwzięć za zakresu ograniczania niskiej emisji 

szt. Urząd Gminy 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 
termomodernizacji, wymianie sytemu grzewczego oraz 
oświetlenia 

szt. Urząd Gminy 

Liczba budynków użyteczności publicznej,  
na których zamontowano kolektory słoneczne  

szt. Urząd Gminy 

Liczba budynków użyteczności publicznej,  
na których zamontowano panele fotowoltaiczne 

szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw domowych korzystających 
 z kolektorów słonecznych 

szt. Urząd Gminy 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba gospodarstw domowych korzystających 
 z mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu 

szt. Urząd Gminy 

Liczba budynków, w których wymieniono źródła ciepła 
na źródła zasilane z OZE 

szt. Urząd Gminy 

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych typu 
hybrydowego 

szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych akcji promujących wśród 
mieszkańców wykorzystywanie energii pochodzącej z 
OZE 

szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych kampanii promujących 
proklimatyczne i proekologiczne postawy 
konsumentów 

szt. Urząd Gminy 

Liczba szkół objętych programem oszczędzania energii  szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 3: Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

Powierzchnia zalesionych terenów ha Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych Dni Energii, Światowych Dni 
Wody, Dni Ziemi itp. 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych Obszarów Chronionego 
Krajobrazu 

szt. Urząd Gminy 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 41 Wskaźniki monitoringu dla Celu strategicznego 3 
Rozwój konkurencyjnej gospodarki w Gminie Ulan-Majorat poprzez lepsze 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości 

Powierzchnia terenów wyznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe 

m2 Urząd Gminy 

Powierzchnia nowych terenów wyznaczonych pod 
inwestycje 

m2 Urząd Gminy 

Powierzchnia gminnych terenów wyznaczonych pod 
inwestycje 

m2 Urząd Gminy 

Liczba nowoutworzonych podmiotów gospodarczych na 
obszarze gminy 

szt. GUS, CEIDG 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych 
przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) 

% GUS 

Liczba powstałych na obszarze gminy pomiotów ekonomii 
społecznej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba instytucji otoczenia biznesu szt. Urząd Gminy 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Stopa bezrobocia rejestrowanego  % PUP  

Liczba osób bezrobotnych  osoba PUP  

Liczba zorganizowanych inicjatyw promujących ideę firm 
rodzinnych na rynku pracy 

szt. Urząd Gminy 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY  

CEL 2. Realizacja działań  poprawiających atrakcyjność turystyczną 

Liczba funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych szt. Urząd Gminy 

Liczba projektów turystycznych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba turystów odwiedzających gminę osoby/rok Urząd Gminy 

Liczba wykreowanych produktów turystycznych szt. Urząd Gminy 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych  km Urząd Gminy 

Liczba wyznaczonych szlaków turystycznych szt. Urząd Gminy 

Liczba wybudowanych parków linowych szt. Urząd Gminy 

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej  szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 3.  Dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do funkcjonowania w 

standardach ekologicznych 

Liczba zorganizowanych szkoleń dla przedstawicieli sektora 
rolniczego 

szt. Urząd Gminy 

Liczba rolników uczestniczących w szkoleniach zawodowych osoba ARiMR 

Liczba utworzonych targowisk gminnych szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw, które pozyskały środki na działania 
modernizacyjne  

szt. ARiMR 

Liczba powstałych mikrobiogazowni rolniczych  szt. Urząd Gminy 

Liczba gospodarstw ekologicznych  szt. Urząd Gminy 

Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego szt. Urząd Gminy 

Liczba nowopowstałych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie usług i przetwórstwa 
rolno-spożywczego  

szt. Urząd Gminy 

Liczba funkcjonujących grup producenckich  szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych kampanii promujących podmioty 
produkujące zdrową i opartą na lokalnych recepturach 
żywność 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych inicjatyw promujących lokalne 
produkty 

szt. Urząd Gminy 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło danych 

Liczba nowoutworzonych miejsc promocji produktów 
lokalnych  

szt. Urząd Gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY  
CEL 4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców w celu pobudzenia lokalnego rynku pracy 

Liczba zorganizowanych inicjatyw promujących 
przedsiębiorczość i samozatrudnienie 

szt. Urząd Gminy 

Liczba szkoleń zrealizowanych dla przedsiębiorców szt. Urząd Gminy 

Liczba kursów, szkoleń mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji grup defaworyzowanych 

szt. Urząd Gminy, 
PUP  

Liczba zorganizowanych inicjatyw promujących postawy 
przedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży na wszystkich 
etapach edukacji formalnej 

szt. Urząd Gminy 

Liczba zorganizowanych staży szt. Urząd Gminy, 
PUP  

Liczba zrealizowanych wspólnie z PUP projektów 
nastawionych na aktywizację zawodową lub reorientację 
zawodową pozostających bez  pracy 

szt. Urząd Gminy 

Liczba przeprowadzonych wspólnie z placówkami 
kształcenia ustawicznego  i praktycznego inicjatyw 
zachęcających osoby dorosłe do podnoszenia swoich 
kompetencji i umiejętności 

szt. Urząd Gminy 

Źródło: Opracowanie własne 
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ZAŁĄCZNIK 1 – RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO 
 

Podczas prac nad Programem Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 

przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Celem ankiety było 

zbadanie poziomu jakości życia w gminie oraz zebranie subiektywnej oceny stanu  

i potencjału gminy.  

Przygotowane kwestionariusze były dystrybuowane wieloma kanałami komunikacyjnymi, 

w tym m.in. poprzez: Urząd Gminy w Ulanie-Majoracie, jednostki organizacyjne gminy, 

sołtysów, informację o badaniu ankietowym zamieszczoną na stronie internetowej gminy 

oraz podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych, o których również informowano 

poprzez portal internetowy.  

Ankieta zawierała 9 pytań (4 pytania otwarte i 5 zamkniętych) oraz metryczkę. W wyniku 

realizacji badania uzyskano łącznie 20 ankiet. Wszyscy respondenci byli mieszkańcami 

gminy. 85% respondentów stanowili mężczyźni, 15% kobiety. Strukturę wieku, 

wykształcenia i zatrudnienia respondentów ukazują poniższe wykresy. 

 

 

 

Wykres 18 Struktura wieku respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Wykres 19 Struktura wykształcenia respondentów 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

Wykres 20 Struktura zatrudnienia respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Celem pierwszego pytania była próba oceny poziomu jakości życia w podstawowych 

sferach: lokalny rynek pracy, opieka społeczna i zdrowotna, bezpieczeństwo mieszkańców, 

oświata, dostępność do kultury, rozrywki, sportu i rekreacji, stan dróg  
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i środowiska naturalnego, dostęp do Internetu oraz placówki usługowe. Na bardzo dobrym 

poziomie respondenci ocenili oświatę, dostęp do sportu i rekreacji. Na dobrym poziomie 

bezpieczeństwo mieszkańców, opiekę społeczną. Średnio oceniono opiekę zdrowotną, 

stan dróg, dostępność do kultury i rozrywki, stan środowiska naturalnego. Najgorzej 

oceniono lokalny rynek pracy. 

 

Wykres 21 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie  
„Jak ocenia Pan/Pani poszczególne sfery życia na terenie gminy?” 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

W drugim pytaniu respondenci mieli za zadanie wskazać największe atuty Gminy Ulan-

Majorat Na pierwszym miejscu wymieniono dogodne położenie komunikacyjne oraz 

zrealizowane inwestycje (m.in. rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, 

remont Centrum Społeczno-Kulturalnego, świetlic wiejskich). Na kolejnych miejscach 

znalazły się: aktywnie działające instytucje kultury, ciekawa i zróżnicowana oferta imprez 

promujących gminę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykres 22 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie  
„Proszę wskazać największe atuty gminy Ulan-Majorat” 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pytanie nr 3, 4, 5 i 6 miały charakter otwarty. Respondenci mieli za zadanie wskazać: 

największe słabości gminy Ulan-Majorat (pytanie nr 3), największe zagrożenia (pytanie nr 

4) ora największe szanse rozwojowe (pytanie nr 5). W pytaniu nr 6 poproszono 

respondentów o propozycje działań w celu poprawy rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy. Wśród największych słabości respondenci wymieniali: brak zakładów pracy, brak 

oczyszczalni ścieków, stan infrastruktury drogowej, brak Internetu (światłowód) oraz 

funkcjonujący system opieki zdrowotnej w gminie. Wśród odpowiedzi o największe 

zagrożenia najczęściej powtarzały się: ASF  (afrykański pomór świń), brak strefy 

ekonomicznej, brak komunikacji publicznej. Największymi szansami zdaniem respondentów 

są: rolnictwo, budownictwo, transport oraz usługi. Jako szansę respondenci wskazują 

również bliską lokalizację drogi krajowej nr 19. Zdaniem respondentów w celu poprawy 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy konieczna jest pomoc mieszkańcom w 

zdobywaniu wiedzy gospodarczej, obsługi działalności rolniczej oraz promocja gminy. 

 

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 7 respondenci wskazali priorytetowe ich zdaniem 

działania do wykonania na terenie gminy w najbliższych latach. Na pierwszym miejscu 

wskazano poprawę stanu infrastruktury drogowej, na drugim miejscu poprawę jakości 

obsługi medycznej, na trzecim miejscu– zwiększenie wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii. 
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Wykres 23 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie dot. priorytetowych działań do wykonania 
na terenie gminy Ulan-Majorat w najbliższych latach 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W pytaniu nr 8 respondentów poproszono o wskazanie, które branże gospodarcze na 

terenie gminy Ulan-Majorat posiadają największy potencjał rozwojowy. Najwięcej 

respondentów wskazało, że największy potencjał ma hodowla zwierząt, na drugim miejscu 

wskazano rolnictwo i leśnictwo, zaś na trzecim miejscu –budownictwo. 

 

 

Wykres 24 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie „Która branża gospodarcza na terenie 
gminy Ulan-Majorat posiada największy potencjał rozwojowy?” 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Ostatnie pytanie dotyczyło wizytówki gminy Ulan-Majorat w 2023 r., a dokładnie z czym jej 

teren powinien być utożsamiany. Najwięcej respondentów odpowiedziało,  

iż wizytówką gminy w 2023 r. na pierwszym miejscu powinno być udzielanie wsparcia dla 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników, na drugim miejscu - wysoka dostępność i 

jakość usług publicznych, a na trzecim – szeroki wachlarz ofert kulturalnych, rekreacyjnych, 

integracyjnych i sportowych. 

 

Wykres 25 Wizualizacja odpowiedzi na pytanie „Co Pana/Pani zdaniem powinno być 
wizytówką gminy Ulan-Majorat w 2023 r.?” 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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