Strategia Rozwoju
Powiatu Chełmskiego
na lata 2021-2026
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Chełm, wrzesień 2020 r.

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju
Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje
on-line diagnozy Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z pandemią COVID-19,
wybraliśmy formę konsultacji, która umożliwia jak najszerszy udział społeczności
lokalnej i wszystkich grup społecznych. Ponadto zapewnia partycypacyjny
charakter całego procesu pomimo nietypowej sytuacji oraz uzyskania Państwa
opinii i uwag, jakże cennych na każdym etapie przygotowania ww. dokumentu.
Zachęcamy do zapoznania się materiałami i aktywnego udziału w całym
procesie.

Zakres prezentacji
❑

Co zrobiliśmy do tej pory w ramach obowiązującej strategii rozwoju?
▪

❑

Ocena i dotychczasowe efekty wdrażania strategii

Jacy jesteśmy, co charakteryzuje Powiat Chełmski?
▪

RAPORT STANU – ANALIZA I DIAGNOZA STRATEGICZNA

Przestrzeń i środowisko, Społeczeństwo, Gospodarka, Infrastruktura techniczna,
Infrastruktura społeczna, Jakość rządzenia
▪

❑
▪

▪
▪

Analiza SWOT

Jak określić priorytetowe kierunki działań i co możemy jeszcze zrobić?
Wizja rozwoju Powiatu Chełmskiego
Cele strategiczne, cele operacyjne oraz możliwe kierunki działań
Identyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych i miękkich

Co zrobiliśmy do tej pory w ramach
obowiązującej strategii rozwoju?
Ocena i dotychczasowe efekty wdrażania strategii

Dokument strategiczny

Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego
na lata 2008 – 2015 z perspektywą do roku 2020
 Przyjęta

Uchwałą nr XXIX/259/2014 Rady
Powiatu w Chełmie z dnia 20 sierpnia 2014 r.
 Strategia była wdrażana w czterech
obszarach strategicznych (priorytetowych)
 Kierunki strategiczne były uszczegółowione
13 celami operacyjnymi - bez
wyznaczonych działań kierunkowych

Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja Strategii:


System monitorowania i ewaluacji strategii opiera się na zestawie 7
wskaźników przyporządkowanych celom strategicznym oraz 17
wskaźników przyporządkowanych poszczególnym celom operacyjnym

Problemy związane z monitoringiem i ewaluacją strategii:




Wartości wskaźników monitoringowych (bazowe i docelowe) nie
zostały określone, co bardzo utrudnia ocenę efektów wdrażania
strategii przez pryzmat osiągniętych wskaźników;
Bardzo szerokie podejście w zakresie zakładanych celów
strategicznych, które obejmują całą społeczność powiatu i zakładają
wdrażanie działań operacyjnych przez szeroką gamę podmiotów i
instytucji, niezależnie od ustawowych kompetencji samorządu
powiatowego

Próba oceny - wskaźniki
Lp.

Cel
strategiczny/priorytet

Wskaźnik

Wartość
bazowa
2014 r.

Wartość
osiągnięta
2018/2019 r.

Efekty:



pozytywne

1.

Zrównoważone
wykorzystanie
istniejących
dla
zasobów
rozwoju społecznogospodarczego

2.

Zwiększenie
konkurencyjności i
innowacyjności
lokalnej gospodarki

3.

4.

poziomu
Wzrost
i
zatrudnienia
życia
jakości
mieszkańców
powiatu
Podnoszenie
i
kompetencji
do
zdolności
kooperacji
mieszkańców oraz
ograniczenie
wykluczenia
cywilizacyjnego

negatywne
Udział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według grup sekcji
w ogóle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) w działach:
9,6% (2018)
- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 7,6%
i rybactwo
67,9%
52,9%
- przemysł i budownictwo
(2018)
601
727
w
inwestycyjne
Nakłady
(2018)
(ceny
przedsiębiorstwach
podmiotów
bez
bieżące;
liczbie
o
gospodarczych
pracujących do 9 osób) na 1
wieku
w
mieszkańca
produkcyjnym
47,9%
45,0%
Udział liczby pracujących w
(2018)
ogólnej liczbie mieszkańców w
wieku produkcyjnym
Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1
mieszkańca:
589,4
532,7
- energii elektrycznej [kWh]
(2018)
257,7
209,6
- gazu [kWh]
(2018)
3
23,5
19,1
- wody [m ]
(2018)





Określenie wartości
wskaźników
monitoringowych w oparciu
o dane statystyczne GUS i
określenie efektów
wynikających ze zmiany
wartości wskaźników.
Wartość bazowa - rok
przyjęcia aktualizacji
strategii przez Radę
Powiatu
Wartość osiągnięta - rok
2018 lub 2019 – w zależności
od dostępności danych w
BDL GUS

Wydatki na realizację strategii




Analizując wydatki inwestycyjne w strukturze budżetu, zgodnie z danymi
GUS, w latach 2014-2019, udział wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem wahał się w granicach 16,5-32,1%, przy czym były to w całości
wydatki majątkowe inwestycyjne służące realizacji strategii.
Zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją, od 2014 roku wydatki na
realizację strategii wyniosły ponad 337 mln zł:
• prawie 60% obejmowały wydatki związane z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego (zakresy projektów obejmowały
głównie modernizację ewidencji, gruntów i budynków,
stworzenie systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie
systemów informatycznych);
• 93 mln zł zostały przeznaczone na poprawę jakości i dostępności
infrastruktury drogowej;
• 44 mln zł zostały wydatkowane na działania związane z
promocją zatrudnienia i ograniczaniem bezrobocia na lokalnym
rynku pracy;

Jacy jesteśmy, co charakteryzuje
Powiat Chełmski?
RAPORT STANU – ANALIZA I DIAGNOZA STRATEGICZNA
Przestrzeń i środowisko, Społeczeństwo, Gospodarka,
Infrastruktura techniczna, Infrastruktura społeczna, Jakość
rządzenia

Przestrzeń i środowisko
Położenie administracyjne i geograficzne


Powiat chełmski jest jednym z 20
powiatów ziemskich województwa
lubelskiego, jego powierzchnia
wynosi 1886 km², stanowiąc 7,5%
powierzchni województwa



Pod względem geograficznym,
powiat chełmski, położony jest we
wschodniej części województwa
lubelskiego przy granicy polskoukraińskiej (wschodnia granica
powiatu)



Rozciągłość południkowa powiatu
wynosi 56,5 km, a równoleżnikowa
66,8km

Przestrzeń i środowisko
Położenie administracyjne i geograficzne


Siedzibą powiatu chełmskiego jest
miasto Chełm



W skład powiatu wchodzi łącznie 15
gmin (w tym 292 sołectwa), do
których należą:
• gminy miejskie: Rejowiec
Fabryczny,
• gminy miejsko-wiejskie:
Rejowiec, Siedliszcze,
• gminy wiejskie: Białopole,
Chełm, Dorohusk, Dubienka,
Kamień, Leśniowice, Rejowiec
Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin,
Wierzbica, Wojsławice, Żmudź.

Przestrzeń i środowisko
Położenie komunikacyjne







Położenie komunikacyjne powiatu
chełmskiego warunkuje peryferyjne
położenie zarówno na terenie kraju
jak i województwa - wschód.
Główny szkielet komunikacyjny na
terenie powiatu tworzy węzeł
komunikacyjny drogi krajowej nr 12
stanowiący część europejskiej sieci
TEN-T oraz drogi wojewódzkie.
Wewnętrzny układ komunikacyjny
uzupełniają drogi powiatowe i
gminne, zapewniające dostępność
do wszystkich miejscowości na
obszarze powiatu.
Przez teren powiatu przebiega 3
linie kolejowe: linia kolejowa nr 7,
linia kolejowa nr 81 oraz linia
kolejowa nr 63

Przestrzeń i środowisko
Walory przyrodnicze


Zróżnicowane walory przyrodniczokrajobrazowe uwarunkowane są
odmiennym ukształtowaniem
powierzchni w obszarze powiatu



Znaczne zróżnicowanie gleb
uwarunkowane jest budową
geologiczną



Na terenie powiatu występują
liczne obszary prawnie chronione i
obszary NATURA 2000

Przestrzeń i środowisko
Walory kulturowe
 Analiza

przeszłości historycznej terenów w granicach
administracyjnych dzisiejszego powiatu chełmskiego wykazuje, iż
znajduje się on w centralnej części historycznej krainy tzw. Ziemi
Chełmskiej
 Na terenie powiatu występują liczne obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do
rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego:
• 69 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru „A” - obiekty
sakralne (kościoły, cerkwie, cmentarze) oraz obiekty dworskoparkowe
• 32 zabytki archeologiczne wpisane do rejestru „C”

Społeczeństwo
Demografia



Porównując się do innych…
Niekorzystne trendy ogólnokrajowe, dotyczące zmniejszania się liczby ludności potwierdzają wartości
wskaźnika zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców (definicja: zmiana liczby ludności
w stosunku do roku poprzedniego na 1000 mieszkańców). Porównując się do innych samorządów
powiatowych o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada korzystniej w porównaniu do grupy
porównawczej, gdyż pomimo ujemnych wartości tego wskaźnika w całym analizowanym okresie, to
od 2017 roku jego wartości ujemne zmniejszają się. W 2019 r. wartość ww. wskaźnika dla powiatu
chełmskiego kształtowała się na poziomie -2,7, przy średniej dla grupy porównawczej -11.



Wykres 1. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Liczba ludności: 78 014 osób (2019 r.,
3,7% mieszkańców województwa
lubelskiego)
Niekorzystne trendy demograficzne:
• ujemne wartości przyrostu
naturalnego
• starzenie się społeczeństwa spadek liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
a wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym
• ujemne wartości salda migracji
Prognoza demograficzna:
• w 2050 r. powiat chełmski będzie
zamieszkiwało o 17,7% mniej
ludności w porównaniu do 2020 r.
• na terenach miast powiatu
chełmskiego, zwiększy się liczba
ludności o ok. 2,7%, a tereny wiejskie
opuści 16,1%.
• w podziale na płeć liczba kobiet i
mężczyzn zmniejszy się po ok. 15%.

Społeczeństwo
Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców





Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku
w % ludności ogółem na terenie powiatu chełmskiego

Największą grupę społeczności
lokalnej tworzą osoby w wieku
produkcyjnym - 2019 r. 61,9% ogólnej
liczby ludności powiatu – ich liczba
systematycznie spada
Druga grupa to osoby starsze - w 2019
r. 20,3% społeczności lokalnej - ich
liczba systematycznie rośnie, co
świadczy o starzeniu się
społeczeństwa
Trzecia grupa to dzieci i młodzież
poniżej 18. roku życia – 17,8% ogółu
ludności – ich liczba zmniejsza się, co
stwarza zagrożenie deficytu „rąk do
pracy”, a także zmianę podaży m.in.
na usługi edukacyjne

Społeczeństwo
Mieszkalnictwo



Porównując się do innych…
Bardzo ważnym aspektem w strukturze osiedleńczej, jest dostęp do nowych budynków mieszkalnych
społeczności lokalnej. Stan budownictwa mieszkaniowego na danym terenie odzwierciedla wskaźnik
nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności. Porównując się do innych samorządów powiatowych
o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada korzystniej w porównaniu do grupy porównawczej,
wartość ww. wskaźnika w 2019 r. osiągnęła wartość 2,8, przy średniej dla grupy porównawczej na
poziomie 1,3. Ponadto wartość ww. wskaźnika od 2017 r. dynamicznie rośnie.
Wykres 1. Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wskaźniki zasobów mieszkaniowych
w latach 2014-2018 zwiększyły się
średnio o 1:
•
przeciętna liczba osób na 1
mieszkanie wynosi 2,72 (GUS,
2018 r.)
•
przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na 1 osobę
wynosi 28,4 m2 (GUS, 2018 r.)
Wyposażenie mieszkań w instalacje
techniczno-sanitarne (2018 r.):
•
do 81,1% mieszkań
doprowadzony był wodociąg
•
w 69,7% mieszkaniach znajdował
się ustęp spłukiwany, a w 66,1%
łazienka
•
55,9 % mieszkań było
wyposażonych w centralne
ogrzewanie
•
8,3% mieszkań było wyposażone
w gaz sieciowy

Społeczeństwo
Struktura zatrudnienia i rynek pracy



Porównując się do innych…
Sytuację na rynku pracy pozwala określić wskaźnik prezentujący liczbę pracujących na 1000
ludności. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym położeniu, powiat
chełmski wypada gorzej w porównaniu do grupy porównawczej, wartość ww. wskaźnika w 2018 r.
osiągnęła 86, przy średniej dla grupy porównawczej na poziomie 125. Niemniej jednak dynamika
przyrostu wskaźnika jest największa w porównaniu do innych powiatów, na poziomie 13,2%
w porównaniu do 2014 r.



Wykres 1. Pracujący na 1000 ludności




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Zgodnie z danymi GUS, na
terenie powiatu chełmskiego w
2018 r. pracowało łącznie 23 377
osób, z czego większy odsetek
stanowiły kobiety – 51%. Od 2014
r. nastąpił ich wzrost o ok. 2,8%.
Analiza zatrudnienia grup sekcji
(2018 r., GUS):
• 71,6% pracujących w sekcji
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo;
• 15,6% pracownicy
pozostałych usług;
6,8% pracownicy z sekcji
przemysł i budownictwo
0,6% (najmniejsza grupa)
pracownicy z sektora
działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości

Społeczeństwo
Bezrobocie



Porównując się do innych…
Pokazanie nasilenia zjawiska bezrobocia jest możliwe dzięki wskaźnikowi stopa bezrobocia
rejestrowanego, określającego stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych
zawodowo. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym położeniu, powiat
chełmski wypada podobnie jak średnia grupy porównawczej. W 2019 r. ww. wskaźnik osiągnął
wartość 11,9%, przy średniej dla grupy na poziomie 11,7%. Ponadto wartość stopy bezrobocia
w analizowanym okresie systematycznie spada, co świadczy o wzroście gospodarczym.
Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2019 r.
zarejestrowanych było łącznie 6 120
bezrobotnych, z czego 58,9% stanowili
mieszkańcy terenu powiatu
chełmskiego (stan na 31 grudnia). Ich
liczba od 2014 zmniejszyła się o 34,4%, a
bezrobotnych z terenu powiatu o 34,8%.
Wśród bezrobotnych z terenu powiatu
chełmskiego w podziale na płeć,
większy odsetek stanowiły kobiety, bo aż
57,8% w 2019 r., a od 2014 r. ich odsetek
zwiększył się o 4,7 pkt. proc.
W 2019 r. wśród zarejestrowanych
bezrobotnych z terenu powiatu
chełmskiego 446 osób było uprawnione
do zasiłku, 542 osoby to bezrobotni do
25 roku życia i aż 36,8% byli bez
kwalifikacji zawodowych.
Większą grupę bezrobotnych stanowili
długotrwale bezrobotni (powyżej 24
miesięcy) – stanowili 57,30%
bezrobotnych wśród bezrobotnych z
terenu powiatu chełmskiego.

Gospodarka
Rolnictwo


Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu
Rolnego 2010 na obszarze powiatu
chełmskiego znajduje się 15 722
gospodarstw rolnych, z czego 99,9% to
gospodarstwa indywidulane. Działalność
rolniczą prowadzi 94,6% gospodarstw z
terenu całego powiatu.















Na terenie powiatu chełmskiego przeważają
gospodarstwa rolne od 1 do 5 ha, których liczba
wynosi 5 730 i stanowią 36,4% wszystkich gospodarstw
rolnych z terenu powiatu oraz gospodarstwa do 1 ha
włącznie których jest 4 881 (31%).
Analizując użytkowanie gruntów rolnych z terenu
powiatu chełmskiego, zgodnie z przeprowadzonym
PSR 2010, użytki rolne stanowiły 87,9% wszystkich
gruntów z terenu powiatu, w tym użytki rolne w dobrej
kulturze stanowiły 96,2% gruntów rolnych.
Na terenie powiatu chełmskiego powierzchnia
gruntów pod zasiewami wynosiła łącznie 72 369,34
ha.
W zakresie upraw dominują zboża (głównie pszenica
ozima i jęczmień jary oraz żyto i pszenżyto ozime),
które stanowią 77,4% powierzchni zasiewów.
Wśród upraw wyróżniają się również uprawy
przemysłowe (przeznaczone do produkcji surowców
dla przemysłu spożywczego i innych) – 11,6% oraz
rzepak i rzepik – 9,9%.
Pod względem hodowli zwierząt powiat chełmski
wyróżnia się hodowlą drobiu - 6 059 gospodarstw
rolnych zajmuje się jego hodowlą. Ilościowo przeważa
pogłowie drobiu i trzody chlewnej.
Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego 2010
na terenie gminy pogłowie zwierząt w sztukach
dużych (SD ) wynosi 30 127 szt., które utrzymuje łącznie
7 422 gospodarstw (47,2% wszystkich gospodarstw z
terenu powiatu chełmskiego).

Gospodarka
Przedsiębiorczość



Porównując się do innych…
Przedsiębiorczość mieszkańców można określić przy pomocy wskaźnika podmioty wpisane do
rejestru REGON na 10 tys. ludności. Porównując się do innych samorządów powiatowych
o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada zdecydowanie gorzej niż powiaty z grupy
porównawczej. W 2019 r. ww. wskaźnik osiągnął wartość 550, przy średniej dla grupy na poziomie
759. Niemniej jednak dynamika przyrostu tego wskaźnika w powiecie chełmskim jest największa na
poziomie 17,3%, przy dynamice dla średniej z grupy porównawczej na poziomie 8,3%.
Wykres 1. Podmioty wpisane do regestru regon na 10 tys. ludności






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Raport IBnGR na temat atrakcyjności
inwestycyjnej województw i podregionów Polski
wskazuje na niską atrakcyjnością inwestycyjną
województwa lubelskiego (14 miejsce w Polsce)
oraz podregionu chełmsko-zamojskiego –
którego atrakcyjność inwestycyjna, zarówno dla
działalności przemysłowej, usługowej, jak i
zaawansowanej technologicznie, została
oceniona jako jedna z najniższych w Polsce
(odpowiednio na 46, 51 i 54 miejscu na 60
ocenianych regionów w Polsce).
Na terenie powiatu chełmskiego, zgodnie z
danymi GUS, w 2019 r. zarejestrowanych było
łącznie 4 292 podmioty gospodarcze wpisane do
rejestru REGON, przy dynamice na poziomie
14,8% w porównaniu do 2014 r.
W podziale na sektory własnościowe
zdecydowanie, w 2019 r., przeważały podmioty z
sektora prywatnego – 95,7% (4 108 podmiotów
gospodarczych, w tym 83,5% to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą).
Zgodnie z podziałem podmiotów gospodarczych
według sekcji PKD 2007 największy odsetek w
2019 r. stanowiły podmioty z sekcji G – 22,0%
wszystkich podmiotów (944). Znaczny odsetek
stanowiły również podmioty z sekcji F – 20,5 %
(878) i S i T – 9,3% (401).

Infrastruktura techniczna
Infrastruktura transportowa i komunikacyjna


Porównując się do innych…
Stan jakości infrastruktury drogowej pozwoli ocenić wskaźnik pokazujący drogi gminne i powiatowe
2
o twardej nawierzchni na 100 km . Porównując się do innych samorządów powiatowych
o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada korzystnie w porównaniu do grupy porównawczej. W
2
2018 r. na 100 km przypadało 71,5 km dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, przy
średniej dla grupy porównawczej 66,0 km. Potwierdza to również dynamika ww. wskaźnika, która dla
powiatu chełmskiego została na poziomie 12.
Wykres 1. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km



2
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Zgodnie z danymi Raportu o stanie Powiatu
Chełmskiego za 2019 r., przez teren
powiatu chełmskiego przebiegają łącznie
93 drogi powiatowe, o łącznej długości ok.
733 km (w tym 87,6 stanowiły drogi o
nawierzchni twardej, a pozostałą część
drogi o nawierzchni gruntowej).
W podziale na poszczególne gminy
największy odsetek dróg powiatowych
przebiegał przez obszar gmin: Chełm
(10,1% łącznej długości dróg
powiatowych) oraz Sawin (9,7%).
Najmniejszy natomiast przez teren miasta
Rejowiec Fabryczny – zaledwie 1,8%.
Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane
są 31 obiekty mostowe.
Za realizację i nadzorowanie inwestycji w
zakresie infrastruktury drogowej, w
Starostwie Powiatowym, jest
odpowiedzialny Wydział Infrastruktury. Od
początku 2015 roku stan dróg
powiatowych stale i sukcesywnie się
polepsza, w związku z realizacją licznych
inwestycji.
W latach 2015-2020, wartość projektów
zrealizowanych w ramach infrastruktury
drogowej wyniosła łącznie 98 680 429,14 zł,
a łączna kwota dofinansowania 38 301
165,21 zł.

Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno-ściekowa



Porównując się do innych…
O stanie rozwoju sieci kanalizacyjnej na danym terenie świadczy odsetek osób korzystających
z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności. Porównując się do innych samorządów
powiatowych o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada najgorzej ze wszystkich powiatów
z grupy porównawczej, co świadczy o bardzo niskiej dostępności sieci kanalizacyjnej na terenie
powiatu. W 2018 r. z sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu chełmskiego korzystało zaledwie 27,1%
ogółu ludności, przy średniej dla grupy porównawczej na poziomie 43,4%. Niemniej jednak powiat
chełmski charakteryzuje największa dynamika przyrostu ww. wskaźnika o 2,7 pkt proc. w porównaniu
do 2014 r.



Wykres 1. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności – sieć kanalizacyjna
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W 2019 r. długość czynnej wodociągowej
sieci rozdzielczej wynosiła 1 430,2 km (od
2014 r. jej długość zwiększyła się o ok.
5,5%), z czego 94,8% zlokalizowana była
na obszarze wiejskim powiatu
chełmskiego (1 356,5 km).
W 2018 r. z sieci wodociągowej na
terenie powiatu chełmskiego korzystało
79,6% ogółu ludności (62 277 osób, z
czego 11,2% to mieszkańcy miast z terenu
powiatu chełmskiego)
Na terenie powiatu chełmskiego długość
czynnej sieci kanalizacyjnej, w 2019 r.
wynosiła łącznie 243 km.
W 2018 r. z sieci wodociągowej na
terenie powiatu chełmskiego korzystało
zaledwie 27,1% ogółu ludności (21 193
osób)
Na terenie powiatu chełmskiego w 2018
r. znajdowało się 25 biologicznych
oczyszczalni komunalnych, w tym 1 z
podwyższonym usuwaniem biogenów.
Łącznie z terenu powiatu 22 624 osób, w
2018 r. korzystało z oczyszczalni i stanowili
oni 28,9% wszystkich mieszkańców z
terenu powiatu chełmskiego.

Infrastruktura techniczna
Gospodarka odpadami



Porównując się do innych…
Miarą stopnia proekologiczności i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest wskaźnik
prezentujący ilość zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku w przeliczeniu na
1 mieszkańca. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym położeniu, powiat
chełmski wypada najkorzystniej, ze względu na najmniejsze wartości ww. wskaźnika w analizowanym
okresie i są to wartości prawie o połowę mniejsze niż dla grupy porównawczej, niemniej jednak
odnotowuje się jego tendencje wzrostową. W 2018 r. ilość zmieszanych odpadów zebranych w ciągu
roku na 1 mieszkańca w powiecie chełmskim wyniosła 74,6 kg, przy średniej dla grupy porównawczej
131,5 kg i dynamice wskaźnika na poziomie 25,6%.



Wykres 1. Zebrane zmieszane odpady w ciągu roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Zgodnie z danymi z przekazanymi
przez Starostwo Powiatowe na
terenie powiatu chełmskiego
funkcjonuje składowisko odpadów
w miejscowości Srebrzyszcze gmina
Chełm oraz w miejscowości Kol.
Rudka gm. Ruda Huta.
W 2018 r. zebrano łącznie 11 630,05 t
odpadów, z czego 50,3% stanowiły
odpady zmieszane, a 49,7% odpady
zebrane selektywnie.
Zgodnie z danymi GUS, w 2017 r., na
terenie powiatu chełmskiego
znajdowało się 1 dzikie wysypisko
śmieci o powierzchni 10 m², przy
czym w ciągu roku zlikwidowano ich
3 (również w 2018 r. zlikwidowano
kolejne 3 dzikie wysypiska).
Odpady komunalne zebrane
podczas likwidacji wysypisk w 2017 r.
wyniosły 25,9 t, a w 2018 – 6 t.

Infrastruktura techniczna
Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa

Porównując się do innych…
Wzrost zużycia energii elektrycznej, z jednej strony jest oznaką rozwoju gospodarczego, a z drugiej
warunkuje jakość życia na zadawalającym poziomie, gdyż występuje we wszystkich aspektach
naszego życia. Wskaźnikiem adekwatnym dla określenia ww. zjawisk jest zużycie energii
elektrycznej na 1 mieszkańca. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym
położeniu, powiat chełmski ma najniższe wartości ww. wskaźnika w porównaniu do innych powiatów
z grupy porównawczej, w związku z czym rozwija się wolniej. W 2018 r. zużycie energii elektrycznej
na 1 mieszkańca wynosiło 589,4 kWh, przy średniej dla grupy porównawczej na poziomie 702,26
kWh.



Wykres 1. Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
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Dystrybucją energii elektrycznej na terenie powiatu
chełmskiego zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Zamość.
Głównym punktem dystrybucji energii elektrycznej dla
obszaru całego powiatu jest tzw. „węzeł chełmski”, w
obrębie którego zlokalizowane są cztery „Główne Punkty
Zasilania” – tzw. GPZ: Chełm Systemowa; Chełm
Kolejowa, Chełm Północ, Chełm Południe. Ponadto
zlokalizowany jest GPZ Rejowiec oraz GPZ-ty służące do
zasilania odbiorów przemysłowych (Cementowania
Rejowiec, Cementowania Chełm).
Zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego w Chełmie
sieć gazowa obejmuje miasta: Chełm, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny, gminy Chełm, Kamień oraz
Dorohusk. Łączna długość sieci to 351,233 km, a liczba
przyłączy 7 649 szt.
Dalszy rozwój infrastruktury gazowej może następować w
oparciu o istniejące 4 stacje redukcyjne I stopnia
położone w miejscowościach: Żółtańce (gm. Chełm),
Kamień, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny. Obsługę klientów
w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa
gazowego świadczy Polska Spółka Gazownictwa sp. z
o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Gazownia w
Chełmie

Infrastruktura techniczna
Infrastruktura telekomunikacyjna




Przez obszar powiatu przebiega
zarówno sieć szkieletowa jak i
sieć dystrybucyjna Sieci
Szerokopasmowej Polski
Wschodniej. Na terenach gmin
wchodzących w skład powiatu
chełmskiego zlokalizowane są
węzły dystrybucyjne – łącznie
19.
Na terenie powiatu swoje usługi
świadczą również głównie
prywatni operatorzy Internetu.
Telefonizacja przewodowa
obejmuje obszar całego
powiatu chełmskiego i jest w
zasięgu wszystkich operatorów
sieci telefonii komórkowej.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura edukacyjna




Na terenie powiatu chełmskiego, w 2018 r., funkcjonowało łącznie 8
przedszkoli, w tym 1 przedszkole specjalne. Znajdowało się w nich
łącznie 582 miejsc (w tym 32 miejsca w przedszkolu specjalnym) i
uczęszczało do nich 519 dzieci (19 do przedszkola specjalnego).
Zgodnie z danymi GUS, na terenie powiatu chełmskiego w 2018 r.
działało łącznie 39 szkół podstawowych i łącznie uczęszczało do nich
5529 uczniów. Od 2016 r. łączna liczba uczniów w szkołach
podstawowych z terenu powiatu przyjmuje tendencję wzrostową,
rokrocznie odnotowywany jest ich 14% wzrost w stosunku do roku
poprzedniego.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura edukacyjna



Powiat Chełmski ma 2 jednostki organizacyjne kształcące w systemie
ponadpodstawowym Zespół Szkół w Siedliszczu oraz Zespół Szkół w Dubience.
Szkoły borykają się z problemem naboru w ostatnich latach.





Na Zespół Szkół w Siedliszczu składają
się Liceum Ogólnokształcące im.
Romualda Traugutta w Siedliszczu oraz
Technikum w Siedliszczu. Zgodnie z
danymi szkoły, nabór odbywa się tylko
do liceum.
W roku szkolnym 2019/2020 liczba
oddziałów wynosiła 4, których profil jest
określany jako ogólnokształcący i
uczęszczało do nich łącznie 101
uczniów.







W skład komórek Zespołu Szkół w Dubience
wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. 27
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, Szkolne
schronisko młodzieżowe oraz internat.
Ze względu na unikatowy charakter szkoły
realizowane są w nim następujące programy:
szkoły średniej, specjalistycznej służby granicznej i
edukacji wojskowej, w związku z czym w szkole są
następujące profile klas: klasa służby granicznej,
klasa edukacji wojskowej oraz klasa
ogólnokształcąca.
W roku szkolnym w liceum prowadzono 4
oddziały, do których uczęszczało łącznie 66
uczniów.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura sportowa






Obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie powiatu
chełmskiego, zlokalizowane są głównie przy placówkach oświatowych,
ale również w innych dogodnych miejscach na terenie poszczególnych
gmin.
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie poszczególnych gmin, wchodzących w skład
powiatu chełmskiego, znajduje się łącznie 271 obiektów o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, do których należą: m.in. place zabaw, Orliki,
boiska piłkarskie, sale sportowe, siłownie na powietrzu, siłownie
wewnętrzne i inne.
Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są tereny zielone pełniące
funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe - zinwentaryzowane 65 takich
miejsc.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura kultury
 Mieszkańcy

powiatu chełmskiego mają możliwość
uczestnictwa w różnorakich animacjach i wielotorowych
działaniach kulturalnych dzięki działalności gminnych domów
kultury. Na terenie powiatu chełmskiego znajduje się 20 takich
obiektów. Zapewniają one szeroką ofertę różnorodnych form
spędzania wolnego czasu integrujących społeczność lokalną
we wszystkich grupach społecznych.
 Szerokie działania w zakresie kultury prowadzą również
biblioteki, których obecnie na terenie powiatu jest łącznie 41.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej


Porównując się do innych…
Dostępność do usług ochrony zdrowia prezentuje wskaźnik liczba przychodni na 10 tys.
mieszkańców. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym położeniu, powiat
chełmski wypada gorzej niż średnia dla grupy porównawczej. W 2019 r. na terenie powiatu
chełmskiego na 10 tys. mieszkańców przypadało 3 przychodnie, przy średniej dla grupy
porównawczej na poziomie 5 i dynamice na poziomie ujemnym -1.
Wykres 1. Liczba przychodni na 10 tys. mieszkańców
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Infrastrukturę ochrony zdrowia na
terenie powiatu chełmskiego tworzą:
• Przychodnie – 18 na terenie całego
powiatu chełmskiego,
• Apteki – 19 na terenie całego
powiatu chełmskiego
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Chełmie
• Centrum Rehabilitacji „Medica
Poland”
Zgodnie z danymi GUS na terenie
powiatu w 2019 r. działało łącznie 26
przychodni oraz 2 praktyki lekarskie na
terenie miast i 8 na terenach wiejskich.
W zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie powiatu
chełmskiego udzielono 241 186 porad w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
(2019 r., GUS, natomiast w zakresie
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
udzielono łącznie 244 218 porad.

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej


Porównując się do innych…
Zasięg korzystania z pomocy społecznej prezentuje wskaźnik beneficjenci środowiskowej pomocy
społecznej na 10 tys. ludności. Porównując się do innych samorządów powiatowych o podobnym
położeniu, powiat chełmski wypada gorzej niż średnia dla grupy porównawczej. W 2018 r. na terenie
powiatu chełmskiego na 10 tys. mieszkańców przypadało 928 beneficjenci środowiskowej pomocy
społecznej, przy średniej dla grupy porównawczej na poziomie 776.
Wykres 1. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Na terenie powiatu chełmskiego na infrastrukturę
pomocy i opieki społecznej składają się:
•
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Chełmie – jednostka organizacyjna,
•
miejski i 14 gminnych ośrodków pomocy
społecznej,
•
4 Środowiskowe Domy Samopomocy (Miasto
Rejowiec Fabryczny oraz gminy: Dorohusk,
Sawin, Żmudź),
•
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie,
•
Dom Dziecka w Siedliszczu – jednostka
organizacyjna,
•
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej (Miasto
Rejowiec Fabryczny, gminy: Sawin, Siedliszcze,
Wojsławice),
•
3 Domy Pomocy Społecznej (w Nowinach,
Kaniem i w Chojnie Nowym Pierwszym),
•
Mieszkania wspomagające dla osób
chorujących psychicznie (gmina Żmudź).
Z pomocy społecznej skorzystało łącznie 7 277
osób (2018 r., GUS)
2 790 gospodarstw korzystało z pomocy społecznej
3 630 rodzin z terenu powiatu chełmskiego
otrzymywało zasiłki rodzinne na 6 987 dzieci

Infrastruktura społeczna
Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego



Porównując się do innych…
Skalę problemu przestępczości na danym terenie prezentuje wskaźnik przestępstwa stwierdzone
przez Policję ogółem na 1 000 mieszkańców. Porównując się do innych samorządów powiatowych
o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada lepiej niż średnia dla grupy porównawczej. W
2019 r. na terenie powiatu chełmskiego na 1 000 mieszkańców stwierdzono 13,49 przestępstw , przy
średniej dla grupy porównawczej na poziomie 16,15 i dynamice 3,26.



Wykres 1. Przestępstwa stwierdzone przez Policję ogółem na 1 000 mieszkańców
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Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu
chełmskiego czuwają:
•
2 Komisariaty Policji – zlokalizowane w
Mieście Rejowiec Fabryczny oraz w
gminie Dorohusk;
4 Posterunki Policji w gminach: Rejowiec,
Sawin, Siedliszcze, Żmudź;
87 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w
tym 8 włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
Zlokalizowane są również 2 placówki
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:
•
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
(gmina Dorohusk) - obszar służbowej
działalności obejmuje teren powiatu
chełmskiego i obejmuje w części –
gminę Dorohusk oraz w całości gminy
Kamień, Chełm, Rejowiec, placówce
podlegają dwa przejścia graniczne:
drogowe w Dorohusku oraz kolejowe w
Dorohusku;
•
Placówka Straży Granicznej w
Skryhiczynie (gmina Dubienka) - obszar
służbowej działalności obejmuje głównie
teren powiatu chełmskiego – gminę
Dubienka, Białopole, Żmudź oraz teren
powiatu hrubieszowskiego z częścią
gminy Horodło.

Jakość rządzenia
Analiza zdolności inwestycyjnej



Porównując się do innych…
Zdolność inwestycyjną danej jednostki samorządu terytorialnego pokazują dochody i wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizując wskaźnik: dochody ogółem na 1 mieszkańca zauważyć
można korzystny trend wzrostu wartości dochodu od 2014 r. W powiecie chełmskim w 2019 roku była
to wartość 1 245,39 zł (o 29% wyższa w porównaniu do 2014 r.), jednak pomimo trendu wzrostowego
wartości dochodu na 1 mieszkańca jest gorsza niż średnia w grupie porównawczej, która wynosi
1 393,43 zł. Wartość 1 086,92 zł wydatków na 1 mieszkańca powiatu chełmskiego w 2019 roku jest
wyższa od wartości sprzed 5 lat o 8,4%. Jest to wartość gorsza niż średnia w grupie porównawczej,
która wynosi 1 364,98 zł. Największymi wydatkami i dochodami na 1 mieszkańca w grupie
porównawczej wykazuje się samorząd powiatowy we Włodawie w pozostałych powiatach wartości
wydatków i dochodów są zbliżone.



Wykres 1. Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Dochody własne powiatu chełmskiego na
przestrzeni 6 lat rok rocznie wzrastały, w
2019 roku uzyskały wartość 46,74 mln zł w
porównaniu do roku 2014 (17,49 mln zł)
wzrosły o 167%.
Wydatki ogółem powiatu chełmskiego na
przestrzeni 6 lat ulegały wahaniom,
najwyższą wartość zanotowano w 2018
roku, najniższą natomiast w 2017r., w
porównaniu do roku 2014 (79,62 mln zł) w
2019 roku (84,85 mln zł) ich wartość wzrosła
o 6,6%.
Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2019
roku stanowiły jedynie 27,2% wydatków
ogółem, ich najwyższą wartość
zanotowano w 2018 r. - 31,74 mln zł (34,9%
wydatków ogółem). W wydatkach
bieżących istotnym ich źródłem są wydatki
bieżące jednostek budżetowych (66,36%
wydatków ogółem w 2019 r.) oraz wydatki
bieżące na wynagrodzenia (35,01%
wydatków ogółem w 2019 r.)

Jakość rządzenia
Fundusze UE perspektywa 2007-2013









Na terenie powiatu chełmskiego, ogólna wartość
zrealizowanych projektów unijnych, perspektywy
finansowej 2007-2013, wynosiła 652 415 186,61 zł, a
łączna suma dotacji wyniosła 437 045 843,93 zł.

Powiat Chełmski wraz ze swoimi
jednostkami organizacyjnymi w ramach
zrealizowanych projektów pozyskał ponad
82,0 mln zł, a łączna wartość
zrealizowanych projektów wynosi w sumie
95,66 mln zł.
Wysoką aktywnością w pozyskiwaniu
środków unijnych wykazały się samorządy
na poziomie lokalnym – gminy wraz z
jednostkami organizacyjnymi oraz
przedsiębiorcy z terenu powiatu. Gminy
wraz z jednostkami organizacyjnymi
pozyskały łącznie 109 706 360,40 zł, na
projekty o wartości 181 349 288,34 zł.
Przedsiębiorcy pozyskali aż 124 361 039,38 zł
na projekty o wartości 227 231 423,94 zł –
fundusze były pozyskane w ramach
wszystkich programów operacyjnych z
których pozyskano środki na terenie
powiatu chełmskiego.

Jakość rządzenia
Fundusze UE perspektywa 2014-2020






Na terenie powiatu chełmskiego, według stanu na
dzień 02.08.2020 r., ogólna wartość zrealizowanych i
realizowanych projektów unijnych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 wynosi 264 592
045,34 zł , a łączna suma unijnego dofinansowania
173 991 095,50 zł.

Analizując wartość pozyskanych
środków, w podziale na typ
beneficjenta, najwięcej funduszy
europejskich pozyskały gminy i ich
jednostki organizacyjne, łączna kwota
dofinansowania to 78 999 202,74 zł, a
wartość zrealizowanych projektów
wynosi 111 345 624,43 zł.
Dużą aktywność, w pozyskiwaniu
funduszy, wykazali również
przedsiębiorcy gdyż w nowej
perspektywie finansowej pozyskali
łącznie aż 77 231 186,70 zł, a wartość
zrealizowanych projektów to 131 263
285,49 zł. Powiat Chełmski

Infrastruktura społeczna
Jakość kapitału społecznego



Porównując się do innych…
Ocenę aktywności obywatelskiej prezentuje wskaźnik nowo zarejestrowane fundacje,
stowarzyszenia oraz organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców. Porównując się do innych
samorządów powiatowych o podobnym położeniu, powiat chełmski wypada podobnie jak wartość
średnia dla grupy porównawczej. W 2019 r. na terenie powiatu chełmskiego na 10 tys. mieszkańców
przypadało 2 nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, przy
dynamice 1 i średniej dla grupy porównawczej na poziomie 2.
Wykres 1. Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców










Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W wyborach prezydenckich w 2020 r.
frekwencja wyborcza na terenie powiatu
chełmskiego w pierwszej turze wyniosła
54,15% (woj. lubelskie - 62,32%, Polska 64,51%), a w drugiej - 58,99% (woj.
lubelskie - 66,06%, Polska - 68,18%.
Frekwencja w wyborach do Sejmu i
Senatu w 2019 r. wyniosła w powiecie
chełmskim 48,52% (woj. lubelskie 58,00%,
w kraju -61,74%).
W wyborach samorządowych w 2018 r.,
na terenie powiatu chełmskiego
frekwencja wyborcza wyniosła 56.17%
(woj. lubelskie 51.62%, Polska - 48,83%).
W wyborach do Parlamentu
Europejskiego z 2019 r. frekwencja
wyborcza wyniosła 35,03% (woj. lubelskim
– 43,84%, Polska – 45,68%).
Zgodnie z danymi GUS, na terenie
powiatu chełmskiego, w 2019 r.
zarejestrowanych było 200 stowarzyszeń i
organizacji społecznych, 42 spółdzielnie i
15 fundacji.
Wskaźnik prezentujący liczbę fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych
na 10 tys. mieszkańców dla obszaru
powiatu w 2019 r. wynosił 28.

Analiza SWOT
Mocne i słabe strony

Czynniki wewnętrzne

Czynniki pozytywne
¬ Dogodne położenie komunikacyjne,
pomimo peryferyjnego położenia;
¬ Atrakcyjne
walory
przyrodniczokulturowe
stwarzające
możliwość
rozwoju turystyki;
¬ Zadawalające wyposażenie mieszkań
w instalacje techniczno-sanitarne;
¬ Liczne
inwestycje
infrastruktury
komunikacyjnej poprawiające jej stan i
dostępność;
¬ Dobra
dostępność
infrastruktury
przedszkolnej;
¬ Duża liczba obiektów o charakterze
sportowo-rekreacyjnym;
¬ Szeroka oferta różnorodnych form
spędzania
wolnego
czasu
integrujących społeczność lokalną;
¬ Zmniejszająca się liczba beneficjentów
środowiskowej pomocy społecznej;
¬ Wysoka aktywność różnych podmiotów
z terenu powiatu chełmskiego w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych;

Czynniki negatywne
¬ Peryferyjne położenie względem
kraju i stolicy województwa;
¬ Niekorzystne trendy i prognozy
demograficzne wpływające na
potencjał kapitału społecznego;
¬ Niewystarczające wykorzystanie
magistrali gazowej;
¬ Widoczny problem długotrwałego
bezrobocia i brak kwalifikacji
zawodowych;
¬ Rozdrobnienie
gospodarstw
rolnych;
¬ Niska atrakcyjność inwestycyjna;
¬ Braki
w
infrastrukturze
kanalizacyjnej;
¬ Dzikie wysypiska śmieci;
¬ Niskie
nabory
w
szkołach
ponadpodstawowych;
¬ Niska
dostępność
do
specjalistycznych
usług
medycznych;

Analiza SWOT

Czynniki zewnętrzne

Szanse i zagrożenia

Czynniki pozytywne

Czynniki negatywne

¬ Budowanie integracji społecznej wokół
tradycji kulturowych, historycznych
miasta i regionu;
¬ Dodatkowe
źródło
finansowania,
możliwe
do
wykorzystania,
zaplanowanych
do
realizacji
przedsięwzięć
inwestycyjnych
i
nieinwestycyjnych w oparciu o nowe
zasady polityki miejskiej w ramach
europejskiej polityki spójności na lata
2021–2027;
¬ Wzrost
świadomości
ekologicznej
mieszkańców płynący głównie z
budowania postawy proekologicznej;
¬ Partnerstwo międzysamorządowe i
miedzysektorowe
propagujące
materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe;
¬ Rozwój
współpracy
sieciowej
przedsiębiorstw z wykorzystaniem
najlepszych praktyk i nowych modeli
biznesowych;

¬ Zmiana sytuacji związana z
pandemią Covid-19: pogorszenie
sytuacji na rynku pracy, osłabienie
konsumpcji, wzrost nakładów na
pomoc społeczną, nasilenie się
zjawisk patologii społecznych;
¬ Niekorzystne
trendy
demograficzne i nasilające się
procesy migracyjne, zwłaszcza
wśród ludzi młodych;
¬ Pogłębiająca się ekspansja chorób
cywilizacyjnych
wśród
społeczności powodująca znaczne
obciążenie
systemu
opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej,
¬ Wzrost
pośredniego
lub
bezpośredniego wpływu człowieka
na środowisko w tym szczególnie
na jakość powietrza, gleb i wód;
¬ Rosnące koszty prowadzenia
działalności gospodarczej;
¬ Emigracja młodych i dobrze
wykształconych
ludzi
do
większych miast;
¬ Zagrożenie
dla
rolnictwa
indywidualnego
ze
strony
sieciowych producentów żywności.

Jak określić priorytetowe kierunki
działań i co możemy jeszcze zrobić?
Wizja rozwoju Powiatu Chełmskiego

Misja
Misją Powiatu Chełmskiego jest prowadzenie polityki rozwoju przez
samorząd kierujący się zasadami współdziałania i partnerstwa,
opartej na endogennych potencjałach zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju przy tworzeniu lepszych warunków do
życia dla społeczności lokalnej i rozwoju gospodarczego poprzez
poprawę dostępu do infrastruktury, pełne wykorzystanie lokalnych
zasobów i szans rozwojowych, rewitalizację i funkcjonalne
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu
oświaty i ochrony zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego i ograniczanie negatywnych zjawisk wykluczenia
społecznego oraz integrację społeczności lokalnej wszystkich grup
społecznych.

Wizja
W 2026 roku Powiat Chełmski będzie obszarem:










atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i nauki, dzięki nowoczesnej
i zmodernizowanej infrastrukturze technicznej i społecznej, a także wysokiej
jakości usług publicznych;
zapewniającym różnorodne formy integracji społecznej uwzględniające potrzeby
grup defaworyzowanych oraz osób z niepełnosprawnościami;
z efektywnym systemem edukacji i dostosowanym profilem kształcenia do
lokalnego rynku pracy;
z dynamicznie rozwijającą się gospodarką lokalną, opartej na przedsiębiorcach
wykorzystujących endogenne zasoby oraz potencjały rozwoju;
z szeroką i atrakcyjną ofertą rekreacyjno-turystyczną przyciągającą turystów, jak i
szukających odpoczynku u mieszkańców okolicznych terenów
funkcjonalnie zagospodarowanej i zrewitalizowanej przestrzeni publicznej;
z wyeksponowanymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi;
bezpiecznym oraz dobrze rządzonym, ze sprawną i otwartą na współpracę
administracją publiczną.

Jak określić priorytetowe kierunki
działań i co możemy jeszcze zrobić?
Cele strategiczne, cele operacyjne oraz możliwe kierunki działań

Drzewo celów
Cele strategiczne i cele operacyjne
Priorytety/cele strategiczne

Cele operacyjne

1. Lepiej funkcjonująca gospodarka i
lokalny rynek pracy

1.1. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu
1.2.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji w ważnych dla powiatu sektorach
gospodarki
1.3. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zintegrowaną ofertę turystyczną powiatu
1.4. Wspieranie procesów w zakresie modernizacji i rozwoju sektora rolno-spożywczego w powiecie
1.5. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
2.1. Rozwój nowoczesnych form edukacji i kształcenia w powiecie

2. Aktywne społeczeństwo oraz wyższa
jakość życia mieszkańców powiatu

2.2. Poprawa dostępności mieszkańców do usług ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
2.3. Poprawa dostępu mieszkańców do usług kultury, sportu i rekreacji
2.4. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa publicznego w powiecie

2.5. Rozwój sfery usług społecznych oraz integracja osób wykluczonych

3. Czyste środowisko naturalne oraz
uporządkowana przestrzeń do życia

3.1. Rozwój infrastruktury i inicjatyw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej
3.2. Ochrona oraz zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w
powiecie
3.3. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu
3.4. Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym w powiecie

4.1. Poprawa efektywności administracji oraz jakości oferowanych przez nią usług
4. Sprawna i otwarta na współpracę
administracja publiczna

4.2. Cyfryzacja jednostek administracyjnych powiatu i ich zasobów
4.3. Poprawa skuteczności działań promocyjnych powiatu

4.4. Rozwój współpracy instytucjonalnej powiatu w wymiarze lokalnym, krajowym i
międzynarodowym

Jak określić priorytetowe kierunki
działań i co możemy jeszcze zrobić?
Identyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych i miękkich

Karta przedsięwzięcia
Zgłoś swój pomysł i wypełnij kartę projektu
Elementy karty:
 Nazwa projektu
 Podmiot, który będzie realizował projekt
np. gmina, powiat, przedsiębiorstwo,
stowarzyszenie, spółdzielnia, szkoła, itp.
 Opis projektu:
• Zadania planowane do realizacji w
ramach projektu
• Miejsce realizacji projektu
• Szacowana wartość projektu
• Planowany okres realizacji
• Źródło finansowania
• Rezultaty planowanego projektu

Ryszard Boguszewski
Prezes Zarządu

Ewelina Borowiec
Specjalista do spraw planowania
strategicznego

EuroCompass Sp. z o.o.
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www. eurocompass.pl

Dziękujemy za uwagę

