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Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027
z perspektywą do 2035 obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły
Porozumienie w sprawie opracowania i wdrażania strategii rozwoju ponadlokalnego.
Dokument został opracowany dla powiatu radzyńskiego i siedmiu gmin z jego obszaru: Miasto
Radzyń Podlaski, Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat,
Wohyń. Obszar powiązanych ze sobą funkcjonalnie jednostek samorządu terytorialnego został
poddany wyczerpującej analizie w ujęciu dynamicznym i porównawczym w kluczowych dla
jego rozwoju sektorach. Diagnoza została opracowana z wykorzystaniem statystyki publicznej
i właściwych opracowań analitycznych.

Strategia została opracowana z wykorzystaniem metodologii partycypacyjnoeksperckiej. W proces jego powstawania zaangażowano mieszkańców, władze i pracowników
samorządowych oraz ekspertów zewnętrznych. Dokument jest odpowiedzią na
zidentyfikowane potrzeby i problemy rozwojowe, a poprzez realizację zaplanowanych
kierunków działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych i rozwojowych
oraz realizację wskazanej wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego. Zaplanowane w dokumencie
strategicznym działania mają służyć długotrwałej poprawie warunków społecznych,
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych.
Na gruncie polskim możliwość opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego przez
sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie gminy, wynika z art. 10g. ust. 1. „Ustawy
o samorządzie gminnym”. Należy zaznaczyć, iż regulujące zasady dotyczące opracowania tego
typu dokumentu pojawiły się w wyniku nowelizacji „Ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju”. Należy również zaznaczyć, iż ustawodawca przewidział możliwość opracowywania
strategii ponadlokalnych również z udziałem władz powiatowych. Taki stan rzeczy ma miejsce
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właśnie w przypadku niniejszego dokumentu. Przepisy ustawy określają również minimum
warunków, jakie musi spełnić strategia ponadlokalna. Jednak podmiot przygotowujący
dokument może zamieścić w nim dodatkowe elementy, jeśli jest to zasadne ze względu
na zakres tematyczny podejmowany w danej strategii.
Zakres strategii rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego określa art. 10e
„Ustawy o samorządzie gminnym”. Jest to minimum warunków, jakie musi spełnić strategia
ponadlokalna. Podmiot przygotowujący dokument może zamieścić w nim dodatkowe
elementy, jeśli jest to zasadne ze względu na zakres tematyczny podejmowany w danej
strategii. Strategia rozwoju ponadlokalnego powinna zawierać elementy wskazane
na poniższym rysunku.
Wnioski z diagnozy

• W strategii wskazujemy najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy sporządzonej zgodnie z art.
10a ust 1 znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr).

Cele strategiczne rozwoju w wymiarze
społecznym, gospodarczym
i przestrzennym

• Cel to odpowiedź na problem/potencjał, który chcemy przy pomocy zaplanowanej interwencji
rozwiązać/wzmocnić.

Kierunki działań podejmowanych dla
osiągnięcia celów strategicznych

• Identyfikacja kluczowych zmian niezbędnych do realizacji założonych celów pozwoli na określenie
najważniejszych kierunków interwencji, a następnie instrumentów realizacyjnych.

Oczekiwane rezultaty planowanych
działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia

• Rezultaty wskazują jaki efekt planowanych działań należy osiągnąć. Jakie zmiany są potrzebne na
danym terytorium, aby osiągnięcie założonych celów było możliwe.

Model struktury funkcjonalnoprzestrzennej
Obszary strategicznej interwencji (OSI)
wraz z zakresem planowanych działań
System realizacji strategii i wytyczne do
sporządzania dokumentów wykonawczych
Ramy finansowe i źródła finansowania

• Model przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju wynikającą z uwarunkowań
związanych z położeniem przestrzennym gmin, trendami rozwojowymi oraz kierunki zmian.
• Należy wskazać OSI określone w strategii rozwoju województwa oraz dodatkowe OSI kluczowe
dla gmin, jeżeli takie zidentyfikowano.
• Gówne zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację zaplanowanej
interwencji oraz mechanizmy i najważniejsze instrumenty służące realizacji celów strategicznych.
• Należy wskazać wielkości i źródła środków finansowych zaplanowanych na realizację strategii
wraz z potencjalnymi źródłami finansowymi.

Na podstawie analizy danych statystycznych oraz danych otrzymanych od ośmiu JST,
eksperci zewnętrzni opracowali diagnozę stanu obecnego. Wnioski z dokonanej analizy
posłużyły do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnej
porażki realizacji strategii. Działania te, były poddane również ocenie mieszkańców obszaru.
Zidentyfikowane problemy, szanse rozwojowe i zagrożenia po uwzględnieniu silnych stron
i potencjałów obszaru doprowadziły do sformułowania wizji, która ma zostać osiągnięta
w wyniku realizacji strategii ponadlokalnej:
Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Obszar Funkcjonalny aktywnie
współdziałają na rzecz rozwoju obszaru, wzmacniania aktywności społecznej i gospodarczej,
opierając swoją aktywność zasady partnerstwa i zintegrowanego rozwoju oraz
kompleksowość interwencji. Potrzeby socjalne mieszkańców obszaru funkcjonalnego są pełni
zaspokojone i mogą się oni cieszyć z życia na atrakcyjnych przyrodniczo i infrastrukturalnie
terenach, zbudowanych zgodnie z myślą zrównoważonego rozwoju i poszanowania
środowiska naturalnego.
W nawiązaniu do sformułowanej wizji, zaproponowano trzy cele strategiczne oraz
uszczegóławiające je cele operacyjne. Cele określone są w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym. Opisują przejście od sytuacji wyjściowej do sytuacji
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pożądanej. Odpowiadają one na potrzeby rozwojowe Obszaru Funkcjonalnego oraz mają
stanowić odpowiedź na problemy i potencjały obszaru. Identyfikacja kluczowych zmian
niezbędnych do realizacji założonych celów rozwojowych pozwoli na określenie
najważniejszych kierunków interwencji, a następnie instrumentów realizacyjnych (w tym
również projektów). Instrumenty realizacyjne będą przypisane do poszczególnych celów
i kierunków interwencji.
Struktura celów w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego tworzy logicznie powiązany,
spójny system odpowiadający na poszczególne kategorie problemowe. Realizacja
zaplanowanych kierunków działań powinna zapewniać osiąganie celów niższego rzędu – celów
operacyjnych, co z kolei przyczyni się do osiągania celów wyższego rzędu, czyli celów
strategicznych. Ich osiągnięcie pozwoli natomiast na stwierdzenie spełnienia się zakładanej
wizji rozwoju. Należy również zaznaczyć, że kierunki działań planowane w ramach
poszczególnych celów wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Niejednokrotnie będą mogły
zostać zrealizowane dzięki zintegrowanym projektom partnerskim wzmacniając tym samym
uzyskanie efektu synergii.
OBSZAR
FUNKCJONALNY

Szczęśliwi
mieszkańcy

Atrakcyjna
przestrzeń

Czyste środowisko

Wsparcie opieki
zdrowotnej i
senioralnej

Budowanie
atrakcyjności
inwestycyjnej

Zwiększenie
wykorzystania OZE

Stworzenie nowych
miejsc pracy

Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

Budowanie
odporności na
zmiany klimatu

Wsparcie systemu
edukacji

Rozwój
infrastruktury
turystycznorekreacyjnej

Rozwój gospodarki
o obiegu
zamkniętym

Rozwój aktywności
społecznej

Poprawa
dostępności
komunikacyjnej

Ochrona zasobów
przyrodniczych
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Strategia Rozwoju Ponadlokalnego koncentruje się na wyzwaniach stojących przed
obszarem funkcjonalnym. Cele Strategiczne odnoszą się do trzech najważniejszych obszarów
problemowych. Oczekiwane rezultaty wskazują jaki efekt planowanych działań zostanie
osiągnięty w ramach wymienionych celów. Strategia określa jakie zmiany są potrzebne, aby
osiągnięcie założonych celów było możliwe. Należy wśród nich wskazać zmiany o charakterze
organizacyjnym (zmiany instytucjonalne, zmiany sposobu i zakresu funkcjonowania), zmiany
o charakterze regulacyjnym (określenie norm, procedur, zasad itp.), zmiany w zakresie
zasobów materialnych i niematerialnych (infrastruktura, kadry, umiejętności itp.). Rezultaty
zaplanowanej interwencji będą mierzone za pomocą wskaźników związanych bezpośrednio
z opracowaną diagnozą obszaru wsparcia oraz określonych na poziomie każdego z CS.

Wizja

Cele strategiczne i
operacyjne

Kierunki działań

Instrumenty
realizacyje i projekty

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru funkcjonalnego obejmującego
teren gmin: Miasto Radzyń Podlaski, Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń
Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń wskazuje przede wszystkim obszary, które strategia rozwoju
uznaje za istotne dla osiągnięcia celów (na podstawie wniosków z diagnozy, uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych, wyzwań). Wskazuje również obszary istotne dla jego rozwoju
(np. obszary z potencjałem rozwojowym, obszary o określonych funkcjach, obszary borykające
się z problemami rozwojowymi) oraz rodzaje powiązań występujących pomiędzy
poszczególnymi obszarami. Na podstawie modelu określa się zatem strategiczne działania
i obszary, które będą podstawą wzmacniania potencjału funkcjonalno-przestrzennego oraz
zapobiegania zjawiskom negatywnym i konfliktogennym.
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Wskazane poniżej dokumenty strategiczne i wykonawcze stanowią warunki brzegowe
dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego OF, która została przygotowana w pełnej zgodności
z tymi dokumentami. Działania określone w Strategii odpowiadają równocześnie na wyzwania
europejskie i krajowe zidentyfikowane w obszarach wsparcia współfinansowanych
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Mając na uwadze rozpoczynającą się
nową perspektywę finansową UE na lata 2021 – 2027 dołożono wszelkich starań, aby strategia
spełniała również wszystkie wymagania stawiane przez akty prawne wyższego szczebla.
Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady

Strategia Rozwoju
Województwa Lubelskiego
2030

Strategia Rozwoju
Ponadlokalnego Gmin i
Powiatu Radzyńskiego

Realizacja postanowień Strategii Rozwoju Ponadlokalnego będzie procesem ciągłym,
wymagającym monitoringu postępujących w otoczeniu zmian o charakterze prawnym,
gospodarczym i politycznym. Niezbędne będzie również dostosowywanie się członków
niniejszego partnerstwa do konkretnych uwarunkowań, sytuacji oraz problemów mogących
pojawić się na etapie wdrażania. Proces ten wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych interesariuszy zaangażowanych
w realizację strategii. Gwarantem sukcesu jest tutaj współpraca oparta na partnerskich
relacjach, zgodnych z wypracowanymi zasadami. Samorządy, mieszkańcy, przedsiębiorcy
i organizacje pozarządowe są jednocześnie adresatami celów strategicznych i przypisanych im
priorytetów działania, jak również istotnym partnerem w ich realizacji.
Dlatego też, wyznaczono dwa poziomy w systemie realizacji przedsięwzięć,
odpowiadające założeniom wizji oraz zaprojektowanych celów strategicznych i operacyjnych.
Poziom pierwszy ma charakter ponadlokalny, planistyczny i strategiczny. Odnosi się wprost
do postanowień niniejszego dokumentu. Jednocześnie zawiera zbiór przedsięwzięć wspólnych
dla kilku Partnerów. Na poziomie ponadlokalnym będą to m.in. projekty partnerskie, czy też
wiązki projektów finansowane z różnych źródeł, w tym szczególnie z wykorzystaniem środków
UE. Poprzez projekt partnerski rozumie się przedsięwzięcia podejmowane przez kilka JST,
realizowane na rzecz mieszkańców obszaru funkcjonalnego, wykraczające zasięgiem
oddziaływania poza teren jednej gminy. Wiązki projektów to zbiór działań realizowanych
jednocześnie przez różne JST, w tym samym obszarze tematycznym, prowadzący
do osiągnięcia wspólnych celów.
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Strategia Ponadlokalna

Projekty
partnerskie
OF

Wiązki
projektów
OF

Strategia
ZIT

Programy
Rozwoju JST

Projekty
zintegrowane
MOF

Projekty
indywidualne JST

Wiązki projektów
MOF

Propozycje działań
rozwojowych

Nieskomplikowany proces ciągłego monitoringu postanowień strategii będzie
gwarantem skutecznej oceny realizowanych działań zarówno pod kątem osiągania
zakładanych wskaźników jak i efektywnego wydatkowania środków publicznych
przeznaczonych na działania strategiczne. Należy również zaznaczyć, że projekty realizowane
w ramach niniejszej strategii z udziałem środków zewnętrznych, będą podlegać monitoringowi
instytucji nadrzędnych zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi w ramach
poszczególnych programów operacyjnych.
Działania określone w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego są poparte możliwościami
i chęcią ich realizacji przez poszczególne JST również w kontekście zapewnienia ich
finansowania. Szczególnie istotna jest różnorodność potencjalnych źródeł finansowania.
Do realizacji zaplanowanych działań zostaną wykorzystane środki własne JST, środki krajowe
w formie dedykowanych funduszy i programów, fundusze unijne i inne zagraniczne oraz środki
prywatne, kredyty bankowe i pożyczki. Wyznaczenie ram finansowych jest niezbędne
do oceny możliwości realizacji strategii. Należy również zaznaczyć, iż realizacja przedsięwzięć
strategicznych może mieć także różnorodne formy finansowania przedsięwzięć. Perspektywa
finansowa UE 2021-2027 daje możliwość wykorzystania zarówno instrumentów finansowych
jak i dotacji oraz subwencji bezzwrotnych. Istnieje również możliwość wykorzystania
finansowania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla OF obejmującego: Miasto Radzyń Podlaski,
Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz powiat
radzyński została opracowana w pełnej zgodności z zasadą z partycypacji społecznej.
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prekonsultacje
ankietyzacja
konsultacje społeczne
wdrażanie

Władze samorządowe

Lokalni interesariusze

Na każdym etapie prac zagwarantowano udział partnerów społeczno-gospodarczych. Lokalne
grupy interesariuszy składające się m.in. z przedstawicieli podmiotów reprezentujących
społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz
podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych,
praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji zostały włączone
w prace nad przygotowaniem i będą włączone również w działania związane z wdrażaniem
Strategii Ponadlokalnej. Takie podejście pozwala na wykorzystanie potencjału wszystkich
zaangażowanych stron i jednocześnie buduje poczucie wspólnej odpowiedzialności władz
samorządowych i mieszkańców za przygotowanie dokumentu, a następnie jego realizację.

Cały proces pozwolił na zaangażowanie różnych grup społecznych w przygotowanie
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027
z perspektywą do 2035, co jest również zapowiedzią pełnej współpracy z mieszkańcami
na etapie wdrażania strategii i realizacji poszczególnych inwestycji.
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