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1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju 

w Gminie Ceranów. 
Z chwilą przystąpienia Polski do struktur europejskich i zwiększonego napływu środków 

pieniężnych zasadniczą przesłanką stało się ich właściwe wykorzystanie. Dążąc do realizacji 

tego celu przyjęto racjonalne planowanie polegające na tworzeniu strategicznych planów 

rozwojowych dla gmin oraz wypracowanie sugestywnych schematów postępowania. Na 

poziomie jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin, planowanie to podejmowane jest za 

pomocą różnorodnych środków jak np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

czy też wieloletnie plany inwestycyjne. Niemniej jednak dokumentem, który najpełniej 

pozwala na wychwycenie perspektyw rozwojowych Gminy a następnie określenie kierunków 

tego rozwoju jest właśnie strategia. Ustalenia w niej zawarte będą spełniać znaczną rolę w 

trakcie aplikowania o środki zewnętrzne, zarówno krajowe, jak i o fundusze z Unii 

Europejskiej. Niniejszy dokument obejmuje analizę obecnego stanu gminy Ceranów w sferze 

gospodarczej, społecznej, środowiskowej, rolnej, infrastruktury technicznej i społecznej. 

Badanie relacji między tymi sferami pozwala na identyfikację stanu obecnego, określenie 

szans i zagrożeń rozwoju oraz podstawowych mechanizmów rozwoju gminy. Wskazuje 

koncepcje rozwoju gminy, zadania oraz cele i projekty wdrożeniowe. Posiadanie strategii 

rozwoju gminy dostarcza władzom lokalnym długookresowego planu działania. Dodatkowo 

urealnia władze w oczach partnerów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obniża poziom 

ryzyka dla potencjalnych inwestorów. Uzyskanie bezzwrotnej dotacji, środków Unii 

Europejskiej czy też kredytu, jest znacznie łatwiejsze, kiedy posiada się dobrze przemyślany i 

uzasadniony plan działań. Powodzenie w wykonaniu planu będzie polegało na miarodajnym 

aktywizowaniu wokół niego poszczególnych jednostek oraz lokalnych sił społecznych. 

 

2. Metodologia. 
Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 

(zwana dalej Strategią) kładzie nacisk na zrównoważony rozwój Gminy bazujący na 

zintegrowaniu polityki środowiskowej, przestrzennej, społeczno kulturowej i gospodarczej. 

Istnieje kilka sposobów konstruowania Strategii. Samorząd konstrukcję niniejszej Strategii 

oparł na samodzielnym, siłami Gminy modelu budowy planów strategicznych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Analizy materiału dokonano na podstawie istniejących danych zastanych ( z ang. desk 

research). W badaniu wykorzystano wtórne źródła informacji, takie jak: dane statystyczne z 

CZĘŚĆ I   

WPROWADZENIE 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

2| S t r o n a  
 

Głównego Urzędu Statystycznego (np. Bank Danych Lokalnych, roczniki i publikacje zbiorcze), 

dane z Urzędu Gminy Ceranów oraz Starostwa Powiatowego, dokumenty strategiczne dla 

regionu, akty prawne oraz literaturę tematu. 

Na podstawie diagnozy stanu powstała analiza SWOT: silne strony (wewnętrzne), 

słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne), stanowiąca 

syntezę najważniejszych wniosków wynikających z raportu stanu obecnego, która uwidacznia 

atuty i mocne strony, ale również pozwoliła wskazać główne problemy do rozwiązania. 

Analiza SWOT jest więc syntezą najważniejszych wniosków wynikających ze zgromadzonych 

opinii w formie ankiet od mieszkańców Gminy na temat kierunków działań i podstawowych 

celów oraz sytuacji Gminy. 

Wykonana analiza SWOT posłużyła do wypracowania celów strategicznych i 

operacyjnych, tworzących koncepcję  działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, 

koniecznych do zrównoważonego rozwoju Gminy Ceranów. 

Ostatnim etapem prac na Strategią było opracowanie systemu monitorowania 

osiągania celów i realizacji poszczególnych działań oraz aktualizowania dokumentu - zgodnie 

ze zmieniającymi się uwarunkowaniami wewnętrznymi i w otoczeniu Gminy. 
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1. Informacje ogólne o gminie. 
 

1.1. Ogólna charakterystyka gminy. 

Gmina Ceranów położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w 

powiecie sokołowskim a ośrodkiem gminy jest wieś Ceranów. Gmina jest najbardziej 

wysuniętą na północny - wschód jednostką administracyjną powiatu i graniczy z gminami 

Kosów Lacki i Sterdyń oraz trzema gminami powiatu ostrowskiego tj. Nur, Zaręby Kościelne i 

Małkinia Górna, północną granicę gminy stanowi rzeka Bug. 

Przez teren gminy przebiegają ważne ciągi komunikacyjne, tj. droga krajowa nr 63 o 

znaczeniu międzynarodowym, swój początek ma na granicy Polski i Obwodu 

Kaliningradzkiego w Rudziszkach i prowadzi do granicy polsko-białoruskiej w Sławatyczach, 

oraz droga wojewódzka nr 695 łącząca Kosów Lacki z Ceranowem. 

 

 Rys. Położenie Gminy Ceranów na tle powiatu sokołowskiego 

 
                                                                                                     Źródło: http://www.zpp.pl/powiat/1429 

 

CZĘŚĆ II 

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

GMINY CERANÓW 
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Gmina Ceranów liczy ok. 2 tys. mieszkańców. W granicach administracyjnych gminy 

zlokalizowanych jest 20 sołectw: Adolfów, Ceranów, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, 

Długie Kamieńskie, Garnek, Lubiesza, Natolin, Noski, Olszew, Przewóz Nurski, Pustelnik, 

Radość, Rytele-Olechny, Rytele Suche, Rytele - Wszołki, Wólka Nadbużna, Wólka Rytelska, 

Wszebory, Zawady. 

Powierzchnia gminy wynosi 11083 ha (czyli 110,83 km2). Obszar w tej części 

województwa jest nisko zurbanizowany i charakteryzuje się wysokim udziałem obszarów 

leśnych i rolnych. Użytki rolne stanowią 58% ogólnej powierzchni gminy, natomiast lasy 

zajmują 35% i około 5% zajmują wody. W strukturze obszarowej przeważają gospodarstwa 

indywidualne zajmujące 72% obszaru gminy, pozostała powierzchnia 28% to grunty 

stanowiące własność sektora państwowego - Agencji Rolnej Skarbu Państwa, Nadleśnictwa 

Sokołów Podlaski. 

 

 

 
Źródło: Urząd Gminy Ceranów 
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1.2.    Zarys historyczno - kulturowy. 

Jeszcze w XV wieku miejscowość nosiła nazwę Kadłuby Podborne, później – Ceranowo 

lub Czyranów. Nazwa Kadłuby bierze początek od starych, spróchniałych drzew zwanych 

kadłubami, rosnących na wzgórzu między lasami nad rzeką Bug. Na wzgórzu powstało 

osiedle zwane Podborne Kadłuby. Mieszkańcy Kadłubów - bartnicy w drzewach tych robili 

wgłębienia, barcie i ule dla pszczół. Trudnili się również łowiectwem i rybołówstwem. Kolejna 

nazwa wywodzi się od ptaków cyranek stanowiących gatunek kaczek dawniej gnieżdżących 

się na mokradłach okalających wieś od wschodu. Prawdopodobnie za zmianę nazwy osady 

odpowiedzialni są książęta mazowieccy, zaludniający tereny Gminy szlachtą z ziemi płockiej. 

Nazwa przechodziła pewną ewolucję: najpierw o wsi mówiono Czyranowo, później 

Czeranowo, Ceranowo, aż przyjęto znaną dziś formę Ceranów. 

W drugiej połowie XX wieku archeolodzy odkryli na terenie Gminy Ceranów ślady 

wczesnośredniowiecznej osady z IX wieku oraz osadę kultury trzcinieckiej z okresu epoki 

brązu i cmentarzysko całopalne z okresu wpływów rzymskich z I – IV wieku. Na terenie gminy 

znajduje się ponad setka stanowisk archeologicznych.  

Pierwsze zapisy archiwalne opisujące życie na terenie Gminy Ceranów sięgają XV 

wieku. Po 1444 roku król Kazimierz Jagiellończyk nadał wieś Ceranów bojarowi litewskiemu 

Janowi Niemirowiczowi. W roku 1465, po śmierci męża prawo własności przeszło na 

Małgorzatę Niemirowiczową, a później na jej córkę Katarzynę. Jeszcze pod koniec XV wieku 

ufundowano kościół w Kadłubach (Ceranowie), jednak dokument fundacyjny został 

wystawiony przez Katarzynę Pietraszkową 10 października 1508 roku. 17 października 1508 

roku została erygowana parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Wszystkich Świętych w 

Kadłubach. W tym samym okresie powstała tez pierwsza szkoła parafialna. 

Najbardziej znaczący dla historii Gminy okres przypada na wiek XIX. W tym czasie 

Ceranów rozwinął się zarówno pod względem gospodarczym, jak i oświatowym. W roku 

1859 rozległy majątek Ceranów zakupił Ludwik Górski h. Boża Wola. Wraz z żoną Pauliną z 

Krasińskich  

1.3.    Środowisko naturalne i obszary chronione. 

Obszar gminy Ceranów charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością przyrodniczą. 

Prawie cała gmina znajduje się w granicach  Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego 

otuliny (8950 ha powierzchnia parku i 1410 ha powierzchnia otuliny) utworzonego na mocy 

rozporządzenia Wojewody Siedleckiego Nr 36/93 z dnia 30.09.1993 r. (Dz. Urz. Woj. 

Siedleckiego z 1993 r. Nr 8, poz. 166). Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest 

zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego 

gospodarowania.  

Rezerwaty Przyrody 

Na terenie gminy Ceranów znajdują się trzy zatwierdzone rezerwaty przyrody:  

rezerwat „Biele”, rezerwat Sterdyń i rezerwat „Podjabłońskie”. 
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Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym różne ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody 

nieożywionej mające istotną wartości ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych 

bądź krajobrazowych. 

Rezerwat ”Biele” utworzony został 8 grudnia 1989 r. na mocy Zarządzenia MOSZNiL ( 

M. P. Nr 44 poz. 357) na powierzchni 27,90 ha. Położony jest  na południe od wsi Noski, na 

terenie leśnictwa Ceranów w oddziale 15. 

Rezerwat „Sterdyń” utworzony  został 19 kwietnia 1979 r. na mocy Zarządzenia MliPD  

(M. P. Nr 13 poz. 77) na powierzchni 11,91 ha. Jest pierwszym rezerwatem przyrody 

utworzonym na terenie powiatu sokołowskiego. Znajduje się ok. 2,5 km na wschód od 

Ceranowa jest to rezerwat leśny będący fragmentem dawnej Puszczy Sterdyńskiej. Został 

utworzony w celu ochrony starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli siwej. 

Rezerwat „Podjabłońskie” został utworzony 29 lipca 2005 r. na mocy Rozporządzenia 

Wojewody Mazowieckiego Nr 75 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 191 poz. 6240). Rezerwat położony 

jest na terenie leśnictwa Ceranów w pobliżu miejscowości Garnek na powierzchni 38,48 ha. 

Jest najmłodszym spośród położonych na terenie powiatu sokołowskiego rezerwatów.  

Rezerwat Podjabłońskie wraz z terenami przyległymi został włączony w 2008 r. do sieci 

Natura 2000 jako obszar Dąbrowy Ceranowskie. 

Rezerwaty „Podjabłońskie” i „Biele” połączone są ścieżką przyrodniczą „Uroczysko Ceranów”  

ciągnąca się na odcinku 12 km wzdłuż dużego kompleksu leśnego. Celem utworzenia ścieżki 

było pokazanie bogactwa siedlisk i ekosystemów leśnych wraz z występującymi tu gatunkami 

flory i fauny oraz przedstawienie licznych i ciekawych form ochrony przyrody. 

 

Użytki ekologiczne 

Na podstawie Rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 

2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64 

poz. 1292), na terenie gminy Ceranów powołano 7 użytków ekologicznych o łącznej 

powierzchni 20,03 ha: 

1. Bagno śródleśne o powierzchni 1,40 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Ceranów; 

2. Bagno śródleśne o powierzchni 0,50 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Ceranów; 

3. Bagno śródleśne o powierzchni 2,30 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Ceranów; 

4. Bagno śródleśne z fragmentami linii oddziałowej o powierzchni 1,70 ha, położone w 

obrębie ewidencyjnym Ceranów; 

5. Nieużytek „Białe Jeziorko” o powierzchni 1,49 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 

Natolin; 

6. Nieużytek – staw w zabytkowym parku o powierzchni 1,57 ha, położone w obrębie 

ewidencyjnym Ceranów; 

7. Nieużytek- jeziorko  o powierzchni 11,07 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 

Wszebory, Długie Grodzieckie;  
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Pomniki przyrody 

Na terenie Gminy Ceranów dominująca liczbę pomników przyrody stanowią stare 

okazy drzew, zarówno pojedyncze o pięknym pokroju, jak i skupione w alejach lub kępach.  

 

Wykaz pomników przyrody objętych ochroną na terenie gminy Ceranów 

Miejscowość Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa obiektu Obwód (cm) Wysokość 

(m) 

Ceranów  grupa drzew Dąb szypułkowy 385 25 

Topola biała 420 22 

Ceranów drzewo Lipa drobnolistna 313 22 

Ceranów aleja drzew Lipa drobnolistna-406 szt. 21-390 2,5- 22 

Lipa drobnolistna  

30 szt.  

5-20 1,5-2,5 

Jesion wyniosły – 4 szt.  140-223 16-18 

Grusza pospolita-3 szt. 110,168,194 11,15,12 

Wierzba biała- 2 szt. 175,242 10,13 

Klon pospolity 200 19 

Olsza czarna 185 16 

Jabłoń dzika  65 7 

Klon jesionolistny 155 10 

Ceranów grupa drzew Lipa drobnolistna- 70 szt. 100-268 16-26 

Kasztanowiec biały-19 szt. 155-260 15-18 

Ceranów drzewo Lipa drobnolistna 352 23 

Ceranów drzewo Wiąz szypułkowy 295 23 

Ceranów grupa drzew Jesion wyniosły  300 33 

Lipa drobnolistna  280 27 

Ceranów drzewo Dąb szypułkowy 312 24 

Długie Grzymki drzewo Dąb szypułkowy 454 24 

Długie Kamieńskie drzewo Klon pospolity 422 19 

Długie Kamieńskie drzewo Dąb szypułkowy 390 20 

Garnek  Skupisko 

tworów 

przyrody 

nieożywionej 

Wzgórze ostańcowe ( pow. 

0,25 ha) 

- - 

Długie Grodzieckie drzewo Dąb szypułkowy 454 22 

Długie Grodzieckie drzewo Dąb szypułkowy 253 17 
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Długie Grodzieckie drzewo Dąb szypułkowy 407 18 

Olszew drzewo Wiąz szypułkowy 315 17 

Olszew  drzewo Grusza pospolita  182 13 

Wszebory drzewo Dąb szypułkowy 403 25 

Wszebory grupa drzew  Jałowiec pospolity – 4 szt. w 

tym jeden dwupniowy 

68, 42, 40, 41, 

36 

8,7,5,7 

Ceranów  grupa drzew  Drzewostan bukowy z dom. 

dębu i lipy o pow. 1,84 ha oraz 

drzewostan sosnowy z dom. 

dębu  o pow. 2,54 ha 

- - 

Rytele-Olechny  

Jagodnik 

drzewo  Dąb szypułkowy 305 27 

Ceranów grupa drzew Wiąz szypułkowy – 2 szt. 305, 329 25, 27 

Sosna wejmutka 210 25 

Ceranów drzewo Dąb szypułkowy 322 25 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Ceranów charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią hydrograficzną. Tworzą je 

rzeka Bug, rzeka Buczynka, bezimienne dopływy Bugu i Buczynki, rowy melioracyjne, 

wypełnione wodą zagłębienia bezodpływowe. 

Część północną gminy zajmuje Dolina Dolnego Bugu, a wzdłuż osi północny zachód – 

południowy wschód przebiega dolina Buczynki. Dolina Bugu posiada międzynarodową rangę 

przyrodniczą, głównie ze względu na walory ornitologiczne i fitosocjologiczne. W Dolinie 

Bugu zachowały się niewielkie kępy łęgów wierzbowo - topolowych, występują tu największe 

w kraju populacje derkacza, siweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego, rybitwy czarnej 

oraz jaskółki brzegówki. W dolinie Buczynki charakterystycznym elementem środowiskowym 

jest przystrumykowy łęg olszowo-jesionowy, ten specyficzny las podmokły odgrywa ogromną 

rolę naturalnego filtru biogeochemicznego, pod warunkiem istnienia ciągłości. 

Gmina Ceranów wpisana jest w system przyrodniczych obszarów chronionych „Zielone 

Płuca Polski” (ZPP). Obszar został utworzony na podstawie porozumienia dawnych 5 

województw Polski północno-wschodniej, podpisanego w Białowieży 13 maja 1988 r. Celem 

porozumienia jest realizacja idei ekorozwoju, tj. harmonijnego rozwoju społeczno -  

gospodarczego obszaru wraz z racjonalnym wykorzystaniem walorów środowiska 

przyrodniczego i zasobów kulturowych. Rozwój obszaru odbywać się powinien poprzez: 

racjonalne wykorzystanie i gospodarowanie zasobami i walorami przyrody, nie 

dopuszczające do ich degradacji i zubożenia, rozwój rolnictwa ekologicznego i lokalne 

przetwórstwo wysokiej jakości płodów rolnych, ziół i produktów pszczelarskich, turystykę 

specjalistyczną, wypoczynek, lecznictwo sanatoryjne, racjonalne gospodarowanie wodą, 

energooszczędne inwestowanie z wykorzystaniem lokalnych źródeł, gospodarkę leśną 

uwzględniającą środowiskową funkcję lasów, kultywowanie i ochronę różnorodności 

kulturowej.  
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Obszary prawnie chronione stanowią bardzo ważny element ochrony środowiska 

naturalnego, poprzez odpowiednio usystematyzowane przepisy prawne. Pozwala to na 

prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój środowiska naturalnego wraz z zachowaniem jego 

dziedzictwa. Obszary chronione na terenie gminy Ceranów zajmują 8990,10 ha tj. 81 % 

powierzchni gminy. 

Natura 2000 jest to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego 

systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie zarówno 

zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali 

Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.  

Działanie ,,Europejskiej Sieci Ekologicznej” opiera się na tradycyjnych metodach 

ochrony: ochrona obszarowa i gatunkowa. Jej podstawę prawną stanowią dwa akty prawne:  

→ Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.  

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). 

→ Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 

W granicach gminy znajdują się obszary: 

Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) – „Dolina Dolnego Bugu” (PLB140001); 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) - „Ostoja Nadbużańska (PLH140011); 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)- „Dąbrowy Ceranowskie”. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków zajmuje na terenie gminy Ceranów powierzchnię 2582,9 

ha i niemal całkowicie zawiera w sobie obszar Ochrony Siedlisk. „Dolina Dolnego Bugu” jest 

ostoją ptasią o randze europejskiej, występuje tam co najmniej 38 gatunków ptaków z 

Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 13 gatunków z „Polskiej Czerwonej Księgi”. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dąbrowy Ceranowskie” zajmuje powierzchnię 161,8 ha i 

stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego porastającego zwydmiony taras 

nadzalewowy rzeki Bug. Ok. 99 % powierzchni ostoi zajmują tereny leśne, w większości 

liściaste. Dominują tu gleby autogeniczne wytworzone z piasków gliniastych i słabo 

gliniastych pochodzenia wodnolodowcowego, zaliczane do typów gleb brunatnych 

kwaśnych, płowych oraz rdzawych. 

 

1.4.    Sytuacja demograficzna. 

Struktura demograficzna gminy Ceranów w istotny sposób decyduje o aspektach 

rozwoju społeczno –gospodarczego danego terenu. Na jej podstawie można określić, jakie 

zmiany demograficzne zachodzą w danym społeczeństwie i w oparciu o nie sporządzić 

program potrzeb socjalnych w danej jednostce samorządu terytorialnego a także 

zdecydować jakie trzeba ponieść wydatki. 

Sytuacja demograficzna na terenie Gminy Ceranów została przedstawiona na przestrzeni lat 

2011 do 2016. Przez cały badany okres zauważono spadek ludności, jak również znaczną 

różnicę między mężczyznami a kobietami.   
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Struktura ludności według płci 

Stan ludności 
                    

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 2464 2426 2386 2359 2347 2295 

mężczyźni 1282 1250 1226 1214 1204 1180 

kobiety 1182 1176 1160 1145 1143 1115 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów 

Powyższe dane wskazują na systematyczny spadek ludności gminy spowodowany ujemnym 

przyrostem naturalnym i emigracją ludzi młodych z terenu gminy do większych miast. 
 

Dynamika struktury ludności w latach 2013-2016 

Liczba ludności 2013 2014 2015 2016 

Przedprodukcyjnym 398 368 364 390 

Produkcyjnym 1458 1456 1446 1394 

Poprodukcyjnym 530 535 537 511 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów 

Powyższe dane pokazuje nam że jest  spadek w liczbie ludności przedprodukcyjnej i 

produkcyjnej oraz lekko wzrastająca ilości osób w wieku poprodukcyjnym. W kolejnych 

latach systematycznie będzie się zwiększał w strukturze wiekowej, udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym, jako efekt wyżu demograficznego lat 50. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów 

Najważniejszymi przesłankami dalszego rozwoju demograficznego Gminy Ceranów są: 

 tempo i struktura przyrostu naturalnego  

 skala migracji 
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2.     Sfera społeczna. 
2.1.    Pomoc społeczna 

Zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu opieki społecznej prowadzi na 

terenie Gminy Ceranów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działania GOPS jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 

umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę 

możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z zasiłków celowych, stałych, okresowych, 

dożywiania w szkołach, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych przewidzianych ustawą 

o pomocy społecznej świadczeń. Ponadto pracownicy GOPS-u realizują zadania z zakresu 

pieczy rodzinnej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych 500+ oraz pomocy materialnej dla uczniów.  

Wykres 1. Powody przyznawania świadczeń w latach 2013 - 2016 

 

Źródło: GOPS w Ceranowie 

W badanym okresie występują takie same powody przyznawania pomocy 

mieszkańcom gminy. Najczęstszym powodem korzystania z pomocy jest kryterium 

„ubóstwo”, obserwujemy powolny spadek ilości rodzin korzystających z tego kryterium. 

Niepokojącym staje się fakt dotyczący kryterium „przemocy w rodzinie”, ilość rodzin 

korzystających z tego kryterium rośnie. 
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Wykres 2. Liczba rodzin w gminie Ceranów objętych pomocą pieniężną i niepieniężną w 

latach 2013-2016 

 

Źródło: GOPS w Ceranowie 

Analizowane dane świadczą o nieznacznie zmniejszającej się liczbie osób 

korzystających z pomocy oraz o przewadze przyznawania świadczeń niepieniężnych nad 

świadczeniami pieniężnymi.  

Tabela 1. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej w Gminie Ceranów w latach 2013-2016 

 

Nazwa wydatku 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Wydatki na świadczenia ogółem 1 152 647 zł 1 027 461 zł 1 025 584 zł 2 155 478 zł 

Wydatki na zasiłki stałe, 

okresowe i celowe 
63 072 zł 62 331 zł 63 309 zł 70 812 zł 

Wydatki na DPS 17 859 zł 30 662 zł 28 123 zł 0 zł 

Wydatki na dożywianie 38 648 zł 31 879 zł 29 832 zł 25 430 zł 

Wydatki na składki zdrowotne od 

świadczeń 
3 494 zł 3 198 zł 3 487 zł  5 922 zł 

Wydatki na świadczenia 500+ - - - 1 199 208 zł 

Źródło: GOPS w Ceranowie 

Badanie wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej pokazuje, że 

wysokość świadczeń utrzymuje się na jednakowym poziomie. Najwięcej środków 

wydatkowano na świadczenia wychowawcze 500+, kolejno na zasiłki stałe, okresowe i 

celowe. W latach 2013-2015 znaczne środki zostały przeznaczone na opłaty za pobyt stały 

mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki przeznaczone na 

dożywianie pochodzą ze środków własnych gminy  jak również pochodzą z rządowego 
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programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin o 

niskim dochodzie. 

Wykres 3. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny  

 
Źródło: GOPS w Ceranowie 

Z powyższych danych wynika, że najwięcej wydatków zostało przeznaczonych na zasiłki 

rodzinne z dodatkami, następnie na  fundusz alimentacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.  

Wykres 4. Liczba rodzin korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń w latach 2013-2016 

 

Źródło: GOPS w Ceranowie 
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Z analizy lat 2013 – 2016  wynika, duży spadek liczby rodzin korzystających z zasiłków 

rodzinnych względem roku 2013, czego powodem jest niespełnianie kryterium 

uprawniającego do korzystania z tych świadczeń, natomiast wzrost liczby  rodzin 

otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, pozostałe świadczenia pozostają na podobnym 

poziomie.  

Przedstawione dane w postaci wykresów i tabel charakteryzują skalę przyznawanej 

pomocy na terenie gminy Ceranów w czteroletnim okresie od 2013 do 2016 roku.  

 
2.2.    Edukacja 

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje Zespół Szkół w Ceranowie w skład którego 

wchodzą: 

- Gminne Przedszkole w Ceranowie, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ceranowie im. Ludwika Górskiego. 

- Publiczne Gimnazjum w Ceranowie im. Ludwika Górskiego w Ceranowie, 

Organem prowadzącym dla wszystkich  jednostek jest Gmina Ceranów, sprawy 

administracyjno - księgowe prowadzi Referat Finansowy przy Zespole Szkół w Ceranowie. 

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończy swą działalność Publiczne Gimnazjum w 

Ceranowie im. Ludwika Górskiego które włączone zostanie w dniu 1 września 2017 r. do 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ludwika Górskiego w Ceranowie. Pozostałe klasy 

publicznego gimnazjum prowadzone będą w Publicznej Szkole Podstawowej do czasu ich 

wygaśnięcia czyli do dnia 31 sierpnia 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r.  rozpocznie 

działalność ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ludwika Górskiego w Ceranowie. 

Organizacja szkół i przedszkoli 

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące organizacji szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2011/2012 – 

2015/2016 

 
Lata szkolne 

 
 

 
Liczba 

uczniów 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Liczba 

nauczycieli 
w etatach 

 

Liczba 
etatów 

niepedago 
gicznych 

Średnia 
liczba 

uczniów 
na oddział 

Średnia 
liczba 

uczniów na 
etat 

nauczyciela 

Średnia 
liczba 

etatów 
nauczycieli 
na oddział 

2011/2012 246 17 28,98 13,5 14,47 8,49 1,7 

2012/2013 219 12 21,78 12,0 18,25 10,05 1,8 

2013/2014 211 12 22,91 12,0 17,58 9,2 1,91 

2014/2015 190 11 21,70 12,0 17,27 8,76 1,97 

2015/2016 186 11 20,5 11,0 16,90 9,07 1,86 
Źródło: Arkusze organizacyjne 

W analizowanym okresie liczba uczniów szkół i przedszkola na terenie gminy Ceranów 

wykazała tendencję malejącą, oraz zmiany w liczbie oddziałów, co spowodowało sukcesywne 

zmniejszanie się średniej liczby uczniów w oddziałach. Zmniejszeniu uległa również liczba 

etatów pedagogicznych jak i etatów niepedagogicznych. 
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Prognoza demograficzna 
 
Tabela 2. Prognoza demograficzna dla szkół i przedszkola na lata szkolne 2016/2017 – 2019/2020 
 
Lata szkolne 

 

Prognozowana liczba uczniów 
w Zespole Szkół w Ceranowie 

 
Gimnazjum/Klasy Gimnazjum 

 
Szkoła Podstawowa 

 
Przedszkole 

2016/2017 53 80 36 

2017/2018 34 94 36 

2018/2019 15 106 38 
Źródło: Dane z ewidencji ludności 

Baza lokalowa Zespołu Szkół w Ceranowie 

 budynek o pow. 1 328 m², w którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum, a w nim 

- sale lekcyjne 12 pomieszczeń o łącznej pow. 398 m²; 

- pracownia komputerowa o pow. 40 m², z dostępem do Internetu  

- biblioteka o pow. 71 m²; 

- świetlica o pow. 48 m²;  

- kuchnia i stołówka o pow. 96 m²; 

- sala „radosna” o pow. 45 m²; 

- pomieszczenie wielofunkcyjne (psycholog, pedagog) o pow. 16 m²; 

- szatnia o pow. 58,56 m²; 

 budynek o pow. 306 m², w którym mieści się gminne przedszkole, składa się z: 

- dwóch sal o pow. 85,30 m² 

- kuchni o pow. 15,75 m² 

- stołówki o pow. 12 m² 

- pokój nauczycielski 14 m ² 

 obiekty sportowe: 

- dwa boiska do siatkówki o pow. 180 m²; 

- boisko do koszykówki o pow. 300 m²; 

- boisko do piłki ręcznej o pow. 800 m²; 

- boisko do piłki nożnej o pow. 2 240 m²; 

- bieżnie proste o pow. 273 m²; 

- ścianka wspinaczkowa; 

 sprzęt multimedialny. 

Sale lekcyjne na bieżąco wyposażane są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

wspomagające proces nauczania i wychowania. Ponadto nieustanie podejmowane są 

działania mające na celu dalszą poprawę wyglądu pomieszczeń i budynków szkolnych.  
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Finansowanie realizacji zadań oświatowych 

Wykres 1. Finansowanie oświaty 

 

 

Wykres 2. Udział % subwencji w wydatkach ogółem 

 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż w analizowanym okresie udział 

części subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Ceranów, w finansowaniu zadań 

oświatowych utrzymywał się na wyrównanym poziomie. 
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Wyniki nauczania 

Tabela 3. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej 

 
Wyszczególnienie 

 
 

Średnie wyniki sprawdzianu w latach szkolnych 
2011/2012 – 2014/2015 

W punktach W procentach 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/2015 2015/2016 

Ję
zy

k 
p

o
ls

ki
 

M
at

e
m

at
yk

a 

Ję
zy

k 

an
gi

e
ls

ki
 

Ję
zy

k 
p

o
ls

ki
 

M
at

e
m

at
yk

a 

Ję
zy

k 

an
gi

e
ls

ki
 

Gmina Ceranów 

 
17,88 19,57 22,09 63,6 53,7 60,1 52.9 32,6 46,7 

Powiat sokołowski 

 
21,98 22,73 23,67 68,2 57,1 70,8 69,5 51,4 66,6 

Województwo  
mazowieckie 

23,87 25,22 26,98 75,6 63,8 80,4 73 58 75 

Źródło: Wyniki sprawdzianu udostępnione przez OKE w Warszawie 

Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w 

gminie Ceranów w poszczególnych latach nie odbiegały od średnich wyników, jakie uzyskali 

uczniowie w powiecie sokołowskim i województwie mazowieckim. 

 

Tabela 4. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w latach 2013 - 2016 

 
Egzamin 
 

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w latach 2013-2016 
 

Gmina Ceranów 
 

Powiat sokołowski Województwo 
mazowieckie 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

historia 
wos 
 

 
50,3 

 
49,3 

 
54,9 

 
48,4 

 
58,1 

 
59,4 

 
64,3 

 
56,1 

 
59,9 

 
60,9 

 
65,9 

 
59 

 
j. polski 
 

 
53,6 

 
69,7 

 
55,7 

 
66,7 

 
63,4 

 
69,1 

 
61,7 

 
67,7 

 
64,4 

 
70,0 

 
64,7 

 
73 

 
Przedmioty 
przyrodnicze 
 

 
51,1 

 
47,8 

 
41,6 

 
41,7 

 
60,1 

 
52,7 

 
50,9 

 
49,6 

 
61,0 

 
54,1 

 
52,1 

 
54 

 
matematyka 
 

 
35,6 

 
32,5 

 
34,4 

 
42,1 

 
48,2 

 
47,7 

 
49,9 

 
49,2 

 
50,9 

 
50,2 

 
51,2 

 
52 

 
Angielski 
podstawowy 
 

 
48,0 

 
66,7 

 
57,0 

 
42,9 

 
59,6 

 
65,8 

 
64,8 

 
61,2 

 
66,6 

 
70,1 

 
69,8 

 
67,8 
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Angielski 
rozszerzony 
 

 
23,4 

 
45,5 

 
39,3 

 
27,7 

 
38,0 

 
43,3 

 
45,2 

 
41,8 

 
48,5 

 
49,6 

 
51,0 

 
49,4 

 
Rosyjski 
podstawowy 
 

 
52,3 

 
55,0 

 
44,0 

 
67,3 

 
64,7 

 
61,8 

 
55,2 

 
58,8 

 
64,0 

 
59,6 

 
55,4 

 
58,7 

 
Rosyjski 
rozszerzony 
 

 
19,8 

 
24,3 

 
24,4 

 
47,8 

 
32,7 

 
34,6 

 
38,0 

 
36,7 

 
40,1 

 
36,6 

 
38,4 

 
41,7 

Źródło: Wyniki sprawdzianu udostępnione przez OKE w Warszawie 

Uczniowie przystępujący do egzaminów gimnazjalnych w naszej gminie uzyskiwali 

wyniki na dobrym poziomie i oscylowały wokół średnich wyników, jakie uzyskali uczniowie                      

w powiecie sokołowskim i województwie mazowieckim.  

2.3.    Ochrona Zdrowia 

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy Ceranów od 1 grudnia 2013 roku 

pełni Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach ,Przychodnia w Ceranowie. 

Zakres usług Przychodni w Ceranowie obejmuje – opiekę lekarza rodzinnego, opiekę lekarza 

pediatrii, opiekę pielęgniarską, opiekę medyczną szkolną, opiekę ginekologiczną-położniczą, 

rehabilitację oraz transport medyczny. 

Lekarz rodzinny przyjmuje od poniedziałku do piątku w przychodni oraz dokonuje wizyt 

domowych. Pomoc medyczną można również uzyskać w Przychodni w Sterdyni lub Nurze. 

Na terenie Przychodni w Ceranowie pacjenci mogą bezpłatnie wykonać badania EKG, 

badanie ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy we krwi, pomiar ciała( waga, wzrost i obwód 

głowy), USG ginekologiczno-położnicze w trzeci czwartek miesiąca po uprzednim 

zarejestrowaniu się w przychodni. 

W każdą środę i piątek czynny jest punkt pobrania krwi i i innych materiałów do badania. 

Pomoc lekarzy specjalistów mieszkańcy gminy Ceranów mogą uzyskać w Przychodni 

Centrum Medyczno - Diagnostycznym w Sterdyni w zakresie kardiologii i USG jamy brzusznej 

jak i w najbliższym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ( SP ZOZ ) w 

Sokołowie Podlaskim w godzinach od 18 do 8 rano następnego dnia. 

Mieszkańcy mają możliwość realizacji recept i zaopatrzenia się w leki w Punkcie 

Aptecznym znajdującym się na w miejscowości Ceranów. 

Na terenie gminy Ceranów swoją działalność prowadzi również Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / GKRPA/. 

Corocznie opracowywany jest i przyjmowany przez Radę Gminy Ceranów, Gminny 

Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który zawiera 

podsumowanie i zadania na dany rok i wydatki związane z pracą z dziećmi i młodzieżą 

szkolną. 
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Działalność GKRPA polega na współpracy z Zespołem Szkół w Ceranowie im. Ludwika 

Górskiego i Gminnym Przedszkolem w Ceranowie. 

Organizowane są konkursy z elementami profilaktyki alkoholowej, imprezy profilaktyczne 

oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży, co w znacznym stopniu poprawia znaczenie edukacyjne 

i prewencyjne oraz zachowawcze dzieci i młodzieży. 

Mieszkańcy gminy Ceranów mogą również korzystać z pomocy i uzyskać informacje w 

zakresie leczenia uzależnień takich jak alkoholizm czy narkomania. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów podejmuje również działania zmierzające do 

zobowiązania i leczenia odwykowego osób, u których picie alkoholu codziennie przynosi 

szkody rodzinie i społeczeństwu. 

 
2.4.    Bezrobocie 

Pojęcie bezrobocia oznacza zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi 

zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia w Polsce 

wynosiła 8,3%, w województwie mazowieckim 7,2%, natomiast w powiecie sokołowskim 

8,1%.  

Gmina Ceranów to gmina wiejska, typowo rolnicza, dla większości mieszkańców 

głównym źródłem utrzymania jest prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, 

zajmującego się produkcja roślinna i zwierzęcą lub praca zarobkowa w sektorze publicznym i 

prywatnym. Liczba bezrobotnych w Gminie Ceranów zarejestrowanych na koniec 2016 roku 

wynosiła 75 osób (źródło: PUP w Sokołowie Podl.), w stosunku do 2015 roku odnotowano 

spadek liczby bezrobotnych o ok. 14,8%.  

 

Tabela Nr 1. Bezrobocie w gminie Ceranów.   

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 

BEZROBOCIE OGÓŁEM 108 114 109 88 75 

KOBIETY 53 53 52 38 32 

MĘŻCZYŹNI 55 61 57 50 43 

Źródło: Statystyka lokalnego rynku pracy (PUP w Sokołowie Podl.) 

Wg. danych statystycznych na terenie Gminy Ceranów większą liczbę bezrobotnych 

stanowią mężczyźni oraz biorąc pod uwagę strukturę wieku bezrobotnych na terenie gminy, 

najliczniejszą grupę stanowią osoby młode z wykształceniem średnim (wykres1). 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim prowadzi na terenie Gminy Ceranów 

aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu, na które składają się: 

 Staże; 

 Dofinansowanie 500+; 

 Niepełnosprawni - wyposażenie stanowiska; 
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 Prace interwencyjne; 

 Roboty publiczne; 

 Bon zatrudnieniowy; 

 Krajowy fundusz szkoleniowy; 

 Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku 

życia; 

 Prace społeczno-użyteczne; 

 Wyposażenie stanowiska pracy; 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

 Środki na działalność finansowania z PFRON. 

 

Wykres 1. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Ceranów na koniec roku 

2016. 

Źródło: Statystyka lokalnego rynku pracy (PUP w Sokołowie Podl.)          

19; 25% 

11; 15% 

26; 35% 

19; 25% 

STRUKTURA WIEKU BEZROBOTNYCH 

18-25 25-30 30- 50 powyżej 50 
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Wykres 2. Bezrobocie w gminie Ceranów wg. liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych                   

i liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę.

 

   Źródło: Statystyka lokalnego rynku pracy (PUP w Sokołowie Podl.)          

                                

Tabela Nr 2. Struktura bezrobocia w Gminie Ceranów i Powiecie Sokołowskim w latach 2011 – 2015  

 
Lata 

 
Liczba osób bezrobotnych w 

Gminie Ceranów 

 
Liczba osób bezrobotnych w Powiecie 

Sokołowskim 

 
2016 

 
75 

 
1935 

 
2015 

 
88 

 
2251 

 
2014 

 
109 

 
2662 

 
2013 

 
114 

 
2900 

 
2012 

 
108 

 
2780 

Źródło: Statystyka lokalnego rynku pracy (PUP w Sokołowie Podl.)          

 Sytuacja na polskiej wsi się zmienia. Przybywa osób zakładających mikro 

przedsiębiorstwa, grupy producenckie, a także chętnych korzystających z dotacji na 

różnicowanie działalności nierolniczej. Coraz więcej osób bierze udział w kursach                                          

i szkoleniach umożliwiających reorientację zawodową oraz zdobycie nowych kwalifikacji. 

0 20 40 60 80 100 120 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2016 2015 2014 2013 2012 

bezrobotni nowo zrejestrowani 11 6 5 4 3 

bezrobotni, którzy podjęli pracę 6 5 7 9 23 

bezrobocie w Gminie Ceranów 
ogółem 

75 85 109 114 108 

bezrobotni nowo zrejestrowani bezrobotni, którzy podjęli pracę 

bezrobocie w Gminie Ceranów ogółem 
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2.5.    Sport 

Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w 
zespole, poczucia wspólnoty, szacunku, dyscypliny i zasad fair play. Istotną kwestią jest 
rozbudowa i systematyczne tworzenie bazy sportowej przyczyniającej się do zwiększenia 
zainteresowania uprawianiem sportu w gminie. 

Wszystkie placówki oświatowe w gminie wykonują zadania związane ze sportem. 
Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu 
szczególnych umiejętności. Na infrastrukturę sportową gminy składają się położone na 
terenie Zespołu Szkół w Ceranowie dwa boiska do siatkówki o pow. 180 m², boisko do 
koszykówki o pow. 300 m², boisko do piłki ręcznej o pow. 800 m², boisko do piłki nożnej o 
pow. 2 240 m², bieżnie proste o pow. 273 m² oraz ścianka wspinaczkowa. Najmłodsi 
mieszkańcy gminy i osoby odwiedzające gminę mogą korzystać z placu zabaw 
zlokalizowanego na terenie przedszkolnym w Ceranowie. 

W większości wsi sołeckich znajdują się świetlice wiejskie i remizy, które proponują 
różne formy aktywności kulturalnej czy sportowej m.in. posiadają sprzęt siłowy, stoły do gry 
w tenisa stołowego.  

Coraz większą popularnością wśród młodych adeptów piłki nożnej, zamieszkujących 
gminę cieszą się rozgrywki powiatowej ligi piłkarskich 7-mek. 

 

2.6.    Bezpieczeństwo publiczne 

Zadania związane z bezpieczeństwem publicznym to zarówno zadania związane z 

bezpieczeństwem ludności jak i utrzymaniem porządku publicznego a także nadzorem 

sanitarnym. Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z zadań gminy realizowane przy pomocy 

zadań merytorycznych gminy a także powołanych do tego służb bezpieczeństwa i straży. Na 

terenie Gminy Ceranów w skład służb wchodzą:  

1. Jednostki OSP z terenu Gminy 

2. Posterunek Policji w Kosowie Lackim. 

Obsługę prewencyjną zapewniają policjanci z Posterunku Policji w Kosowie Lackim, którzy 

swoim działaniem obejmują Miasto i Gminę Kosów Lacki oraz Gminę Ceranów. Struktura 

Posterunku Policji w Kosowie Lackim składa się z 10 etatów, natomiast faktycznie 

zatrudnionych jest 9 policjantów: 

Kierownik Posterunku, 2 policjantów wchodzących w skład zespołu ds. kryminalnych, 6 

policjantów z zespołu prewencji, z czego 3 to dzielnicowi, a 3- patrolowo- interwencyjni. 

Gminę Ceranów obsługuje 1 dzielnicowy, a jego harmonogram służb na przestrzeni 3 

ostatnich lat przedstawia się następująco: 

 

 

Źródło: informacje Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podl. 

Rok 2015 2014 2013 

Ilość 
służb 

117 120 137 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

23| S t r o n a  
 

Kolejnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego są wykroczenia. Na 

przestrzeni 3 ostatnich lat dominowały 3 kategorie wykroczeń: 

 przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym 

 przepisom o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 przeciwko urządzeniom użytku publicznego; 

 

Przestępczość w 7 kategoriach na terenie gminy Ceranów w 2015 roku 

Kategoria przestępstw Przestępstwa 
stwierdzone 

Przestępstwa 
wykryte 

Wykrywalność 

Rozbój 0 ------------ ------------ 

Bójka, pobicie 0 ------------ ------------ 

Kradzież z włamaniem 4 1 25 

Kradzież mienia 5 2 40 

Kradzież samochodu 0 ------------ ------------ 

Uszczerbek na zdrowiu 2 2 100 

Uszkodzenie mienia 1 0 0 

Źródło: informacje Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podl. 

Łączna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie Gminy Ceranów kreuje się następująco:  

2015 rok – 36   2014 rok  - 42   2013 rok – 45 
 
Zaobserwowano natomiast spadek liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących na terenie 
Gminy Ceranów z 8 osób w 2013r, poprzez 6 w roku 2014 do 3 w roku 2015. 
W Gminie Ceranów występuje dość duże zagrożenie kolizjami i wypadkami drogowymi. 
Szczególnie zagrożone miejsca to: 
Ceranów – Przewóz Nurski (droga krajowa K-63) 
Ceranów – Olszew (droga wojewódzka W-695) 
Ceranów – Noski (droga powiatowa) 
 
Miejsca zaistnienia wypadków drogowych to : 
Ceranów – Przewóz Nurski (droga krajowa K-63) – 3 wypadki, 1 zabity i 6 rannych 
Olszew (droga wojewódzka W-695) – 1 wypadek, 1 ranny.  
  
Rok Wypadki Kolizje Ranni Zabici 

2015 4 13 7 1 

2014 1 15 0 1 

2013 5 12 6 3 

Źródło: informacje Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podl. 

Z uwagi na położenie Gminy Ceranów i fakt graniczenia z rzeką Bug, Gmina narażona 

jest na zalewanie. Zjawiska powodziowe występują na przełomie okresu zimowego i 
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wiosennego, co jest spowodowane szybko topniejącymi śniegami oraz nasilającymi 

zjawiskami lodowymi w rzekach, a także na przełomie czerwca i lipca ze względu na ulewne 

deszcze. Zadaniami bieżącymi dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej są: utrzymanie 

obwałowań, utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych, konserwację cieków.  

Wg danych z Wojewódzkiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

Oddział Sokołów Podl., w granicach Gminy Ceranów znajduje się 22,733 km wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Bug i rzeki Buczynki. 

Jednostki OSP w gminie Ceranów  

Na terenie gminy Ceranów działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 OSP Ceranów 

 OSP Rytele-Olechny  

 OSP Rytele -Wszołki  

 OSP Przewóz Nurski 

 OSP Długie Grzymki  

 OSP Długie Kamieńskie  

 OSP Olszew  

 OSP Wólka Rytelska  

 OSP Radość  

 OSP Natolin  

 OSP Zawady  

 OSP Wszebory  

Głównym celem ich działania jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz przed 

innymi czynnikami zagrożenia życia i śmierci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Obecnie jako jedyna jednostka OSP Ceranów z dniem 18 kwietnia 1997 roku została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, kolejną jednostką starającą się o 

włączenie do KRS jest OSP Rytele-Olechny. Wszystkie jednostki zostały zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest 9 jednostek typu S (OSP Ceranów, OSP Rytele-Olechny, 

OSP Długie Kamieńskie, OSP Przewóz Nurski, OSP Olszew, OSP Długie Grzymki, OSP Natolin, 

OSP Rytele-Wszołki, OSP Radość i 3 jednostki typu M (OSP Zawady, OSP Wólka Rytelska, OSP 

Wszebory). Zrzeszają w swoich szeregach 246 członków zwyczajnych w tym 17 kobiet i 229 

mężczyzn, oraz 16 członków wspierających i 23 honorowych.  

 

Poszczególne OSP posiadają: 

Nazwa OSP Rok 
powstania 

 Liczba 
członków 

Wyposażenie 

Samochód Pozostały sprzęt 

OSP 
Ceranów 

1914 r. 40 VOLVO FL6 
1991r. 
JELCZ 005 

zestaw tnąco-rozpierający, piłę do cięcia 
drewna, piłę do betonu i stali, zestaw 
oświetleniowy, motopompa Tohatsu, 
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1985 r. motopompa Niagara, motopompa 
szlamowa, prądownice, węże tłoczne W 
75 i W 52, węże ssawne W110, ubrania 
koszarowe i wyjściowe, wentylator 
oddymiający, radiotelefony nasobne, 
ubrania specjalne, aparaty powietrzne. 

OSP 
Rytele-
Olechny 

1928 r. 33 MERCEDES 
BENZ 
1995 r. 

agregat prądotwórczy 30 kw,  
motopompa Tohatsu, motopompa 
Niagara, motopompa szlamowa Honda, 
agregat odymiający, prądownice, węże 
tłoczne W 75, W 52, węże ssawne, piła 
do cięcia drewna, maszt oświetleniowy, 
radiotelefony nasobne, ubrania 
specjalne, aparaty powietrzne, drabina 
nasadkowa, defibrylator, mundury 
koszarowe i wyjściowe. 

OSP Długie 
Grzymki 

1958 r. 20 STAR   
1986 r. 

 

motopompa, piła do drewna, agregat 
jednofazowy, prądownice, węże tłoczne 
W 75, W 52, węże ssawne, radiostacja 
nasobna, radiostacja samochodowa, 
mundury koszarowe i wyjściowe. 

OSP Długie 
Kamieńskie 

1950 r. 13 MERCEDES 
911 
1981 r. 

motopompa, prądownice, węże tłoczne 
W 75, W 52, węże ssawne, mundury 
koszarowe i wyjściowe. 

OSP 
Natolin 

2014 r. 18 LIAZ Prądownice, węże tłoczne W 75, W 52, 
węże ssawne, mundury koszarowe i 
wyjściowe. 

OSP 
Olszew 

1917 r. 16 FORD  

2009r. 

motopompa, motopompa pływająca, 
agregat prądotwórczy, piła do drewna, 
torba medyczna, prądownice, węże 
tłoczne W 75, W 52, węże ssawne, 
mundury koszarowe i wyjściowe. 

OSP 
Przewóz 
Nurski 

1954 r. 25 STAR      
660 GBM 
1974r. 

motopompa Niagara, pilarka do drewna, 
pilarka do stali i betonu, agregat 
jednofazowy i trójfazowy, prądownice, 
węże tłoczne W 75, W 52, węże ssawne, 
mundury koszarowe i wyjściowe 

OSP 
Radość 

1920 r. 20 ŻUK 
1969 r. 

prądownice, węże tłoczne W 75, W 52, 
węże ssawne, mundury koszarowe i 
wyjściowe. 

OSP 
Rytele-
Wszołki 

1965 r. 18 JELCZ 
1985 r. 

Motopompa M8/8, motopompa 
pływająca, prądownice, węże tłoczne W 
75, W 52, węże ssawne, mundury 
koszarowe i wyjściowe. 
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OSP Wólka 
Rytelska 

1966 r. 17 BRAK motopompa PO3, motopompa PO5, 
motopompa Niagara, prądownice, węże 
tłoczne W 75, W 52, węże ssawne, 
mundury koszarowe i wyjściowe. 

OSP 
Wszebory 

1970 r. 12 BRAK motopompa PO 3, prądownice, węże 
tłoczne W 75, W 52, węże ssawne, 
mundury koszarowe i wyjściowe.  

OSP 
Zawady 

1963 r. 14 BRAK motopompa, prądownice, węże tłoczne 
W 75, W 52, węże ssawne, mundury 
koszarowe i wyjściowe.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów. 

3.     Gospodarka 
3.1.    Rolnictwo 

Gmina Ceranów jest gminą wiejską, typowo rolniczą. Na terenie gminy prowadzona 

jest produkcja roślinna i zwierzęca. Północną granicę gminy stanowi rzeka Bug. Tereny 

nadbużańskie oddzielone są od pozostałej części gminy dużymi kompleksami leśnymi. 

Północna część gminy to Nadbużański Park Krajobrazowy. Większość mieszkańców gminy 

trudni się rolnictwem zarówno dla zaspokojenia potrzeb własnych jak i korzyści 

zarobkowych. Głównymi uprawami są zboża, kukurydza i ziemniaki. 
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Procentowe zróżnicowanie liczby członków w 
poszczególnych OSP z terenu Gminy Ceranów 
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Rolnicy głównie zajmują się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz w niewielkim 

stopniu również hodowlą trzody chlewnej. Na terenie gminy znajdują się również dwie fermy 

drobiu w miejscowości Ceranów i Lubiesza oraz mieszalnia pasz w Ceranowie. 

W strukturze obszarowej przeważają gospodarstwa indywidualne zajmujące 72 % obszaru 

gminy, pozostała powierzchnia 28 % to grunty stanowiące własność sektora państwowego – 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gminy, Nadleśnictwa Sokołów Podlaski.  

Gleby Gminy Ceranów są zróżnicowane pod względem topograficznym. W gminie 

dominują gleby o niskiej jakości. Przeważający areał, bo aż 56 % powierzchni gruntów ornych 

i 63,5  % użytków zielonych to gleby o niskiej klasie (V, VI klasa bonitacyjna). Gleby dobre  IIIa 

i III b klasy bonitacyjnej stanowią 8 % gruntów ornych i 3 % użytków zielonych, występują 

one w południowej części gminy, zwłaszcza we wsiach: Ceranów,  Olszew,  Lubiesza, Zawady. 

Pod względem rolniczej przydatności gleb wśród gruntów ornych przeważają gleby 

kompleksu żytnio- ziemniaczanego słabego i żytnio – ziemniaczanego dobrego. 

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy wg danych z ewidencji podatkowej: 

                                     Powierzchnia gruntów rolnych w ha  

Grunty orne  Łąki  Pastwiska  Sady Ogółem 

3952 1810 480 20 6262 

 

Struktura zasiewów w ha na gruntach ornych na terenie gminy Ceranów w 2016 r.  

 

Źródło: z szacunku plonów 
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Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy Ceranów wg grup obszarowych z danych 

ewidencji podatkowej: 

                Zakres powierzchni                 Ilość gospodarstw  

1,0    –   5,0 ha  727 

5,0    – 10,0 ha 244 

10,0  – 15,0 ha  135 

15,0  – 30,0 ha  77 

30,0  – 50,0 ha  8 

50,0  – 100,0 ha  4 

100,0 i powyżej 0 

Ogółem 1195 

 

W Gminie Ceranów struktura gospodarstw rolnych jest znacznie rozdrobniona, 

gospodarstwa do 10 ha stanowią 82 % ogólnej liczby gospodarstw, gospodarstw powyżej 50 

ha jest tylko 4. 

Wśród indywidualnych gospodarstw rolnych obserwuje się znaczny wzrost 

wyposażenia w  maszyny rolnicze i poprawę stanu sanitarnego gospodarstw. 

Gminę Ceranów wyróżnia bardzo wysoka lesistość, powierzchnia gruntów leśnych oraz 

zadrzewionych i zakrzewionych wynosi 3998 ha co stanowi 36 % powierzchni gminy. 

Kompleksy leśne są rozmieszczone stosunkowo równomiernie na obszarze całej gminy. 

Największe kompleksy leśne są zlokalizowane w zachodniej i wschodniej części gminy. 

 
3.2.    Przedsiębiorczość 

W Gminie Ceranów, przeważają małe przedsiębiorstwa usługowe i handlowe. 

Wśród jednostek sektora publicznego znajdują się 6 podmiotów natomiast pośród jednostek 

sektora prywatnego dominują osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą: 

- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 25 

- budownictwo - 12 

- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle - 8 

- transport i gospodarka magazynowa - 4 

- działalności związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym – 3 

- pozostałe działalności usługowe – 8 

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 2 

- edukacja - 1 

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy , działalności 

gospodarczą prowadzi 60 osób fizycznych. 

 

  



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

29| S t r o n a  
 

Struktura podmiotów gospodarki i przekształcenia własnościowe i strukturalne w Gminie 

Ceranów w latach 2013-2015 

Podmioty wg sektorów własnościowych 2014 2015 2016 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 122 124 122 

sektor publiczny - ogółem 8 8 8 

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

6 6 6 

sektor prywatny - ogółem 114 116 111 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalności 

gospodarczą 

92 94 92 

sektor prywatny – spółki handlowe 1 1 2 

sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 

1 1 1 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 13 13 13 

Źródło: opracowanie na postawie danych GUS 

Dokonując analizy struktury podmiotów i prowadzonych działalność gospodarczych przez 

osoby fizyczne na terenie Gminy Ceranów w latach 2014-2016 zauważamy korzystną 

tendencję wzrostu zarejestrowanych działalności gospodarczych. 

 

4.     Turystyka i kultura 
4.1.     Walory turystyczne gminy 

Rozwojowi turystyki na terenie Gminy Ceranów sprzyjają warunki geograficzne, w tym 

kompleksy leśne, bogata szata roślinna, nieskażone środowisko naturalne, czyste powietrze, 

korzystne warunki klimatyczne, serdeczność i gościnność mieszkańców. Okolice zachwycają 

swoim wyglądem pomimo upływu stuleci i zmiany cywilizacyjnej, która dokonała się na tych 

ziemiach. Ponadto obszar gminy Ceranów charakteryzuje się licznymi meandrami, 

starorzeczami, przepięknymi krajobrazami oraz bogactwem ryb, przyciągającymi wędkarzy, 

miłośników przyrody a także swoją cichą przystań odnajdują tu również osoby pragnące uciec 

od wielkomiejskiego zgiełku. 

Znaczna część obszaru gminy leży w dolinie Bugu. Tereny nadbużańskie oddzielone są 

od pozostałej części gminy dużymi kompleksami leśnymi a północna część gminy to 

Nadbużański Park Krajobrazowy. Dla amatorów pieszych i rowerowych wycieczek gminne 

okolice są doskonałym miejscem eskapad, wędrując po szlakach turystycznych 

przebiegających przez gminę: 

1.    Nadbużański Szlak Rowerowy (niebieski)- trasa 421,8 km, Wyszków - Sadowne - Treblinka 
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- Kosów Lacki - Sterdyń - Kurowice - Gródek - Drohiczyn - Siemiatycze - Serpelice - Janów 

Podlaski - Terespol - Sławatycze - Dorohusk - Dubienka - Hrubieszów.  

Walorem szlaku jest sposobność pobytu na terenach, gdzie przez wieki w zgodzie 

egzystowali ze sobą reprezentanci wielu kultur, religii i narodowości. Zachowały się tu liczne 

zabytki sakralne i świeckie , a także obiekty o wartościach archeologicznych i kulturowych. 

Gmina Ceranów - trasa biegnie przy południowej granicy gminy.  

2.    Szlak zatwierdzony przez PTTK - trasa Kamieńczyk - Matejki - Białobrzegi - Kiełpiniec - 

Przewóz Nurski z odskokiem do Łazówka. 

Poruszając się po szlaku, przy drodze w kierunku z Kiełpińca do Natolina rośnie dąb, na 

którym głęboko we wnęce drzewa, znajduje się obrazek Matki Boskiej. Odwiedzający to 

miejsce mogą spostrzec świeże kwiaty składane pod drzewem. Legenda głosi, iż obrazek 

powiesił podróżny handlarz, który w ten sposób chciał podziękować za uratowanie życia w 

czasie gwałtownej burzy. Niektórzy zaś sądzą, że w czasie prześladowań pod tym dębem 

spotykali się wyznawcy kościoła unickiego. Leśna głusza stanowiła doskonały azyl gdzie mogli 

spokojnie modlić się, a także przystępować do sakramentów. Chrzczono tutaj dzieci i 

udzielano ślubów. Trasa kończy się w miejscowości Przewóz Nurski, która należała do 

majątku w Kiełpińcu a z dawnych dokumentów wynika, że istniały tutaj m.in. folwark i 

karczma. 

3.    Szlaki Turystyczne Powiatu Sokołowskiego przedstawiają ścieżki tematyczne ukazujące 

kapliczki, krzyże i pomniki w powiecie sokołowskim podzielone na etapy. 

 Trasa 1 : Treblinka – Drohiczyn (Treblinka – Wólka Okrąglik – Kosów Lacki – Grądy – 

Lebiedzie – Sterdyń – Paulinów – Zembrów – Kurowice – Stasin – Tchórznica Włościańska – 

Jabłonna Lacka – Gródek – Mołożew – Wirów – Wasilew Szlachecki – Frankopol – Drohiczyn) 

biegnie przy południowej granicy gminy. 

 Trasa 2  (Sokołów Podlaski – Przeździatka – Skibniew Podawce – Dybów – Telaki – 

Kosów Lacki – Dębe – Maliszewa Stara – Maliszewa Nowa – Guty – Kosów Lacki – Tosie – 

Jakubiki – Rytele Wszołki – Rytele Olechny – Wólka Rytelska – Długie Grzymki – Długie 

Kamieńskie – Przewóz Nurski – Adolfów – Ceranów – Sterdyń – Mursy Nowe – Buczyn 

Szlachecki – Wymysły – Hołowienki – Suchodół Włościański – Suchodół Szlachecki – 

Kupientyn – Sokołów Podlaski) 

Obok oficjalnie zarejestrowanych szlaków turystycznych, mamy wiele innych, nieoficjalnych 

wiodących po urokliwych zakątkach gminy. 

W Gminie Ceranów coś dla siebie znajdą fani dalekich pieszych wędrówek lub 

rowerowych wycieczek. Na terenie Nadleśnictwa Sokołów znajdują się dwie ścieżki 

przyrodniczo-edukacyjne: 

 Ścieżka Uroczysko Sterdyń o długości 10 km. Pokazuje różnorodność zarówno fauny i 

flory Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na trasie poznamy zróżnicowane pod 

względem wiekowym i gatunkowym drzewostany zarówno suche bory sosnowe jaki 

podmokłe olsy, bogatą warstwę runa i różne gatunki zwierząt. W pobliżu ścieżki możemy 

również podpatrzeć szkółkę leśną.  

 Ścieżka Uroczysko Ceranów o długości 12,6 km. Przeznaczona dla wytrwałych 
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piechurów bądź posiadaczy rowerów. Znajduje sie na niej 13 tablic dydaktycznych, które 

przybliżają walory turystyczne terenu. Ścieżka pozwala nam poznać bogactwo siedlisk 

ekosystemów leśnych oraz przyjrzeć się ciekawym formom ochrony przyrody m.in. 

śródleśnym bagienkom i miejscu ochrony strefowej gniazda bociana czarnego. Interesującym  

i oryginalnym punktem na trasie jest grupowy pomnik przyrody - buki. Ze względu na nie 

najlepiej wyruszyć w tę trasę jesienią, kiedy to przepięknie się przebarwiają. Na trasie ścieżki 

czeka na nas wiata wypoczynkowa w miejscowości Garnek w pobliżu pięknie odnowionego 

XVII-wiecznego domu. Poruszając się po urokliwych zakątkach ścieżki trafimy do dwóch 

rezerwatów florystycznych: Biele i Podjabłońskie.  

Spacerując drogami polnymi i dzikimi traktami, malownicze krajobrazy rysujące się na 

obszarze gminy zdecydowanie sprzyjają wytyczaniu własnych szlaków. Po wielu utwardzonych 

drogach polnych i leśnych, na których jest niewielki ruch, można bezpiecznie się poruszać. 

 

4.2.     Infrastruktura turystyczna 

Nadbużańskie miejscowości są celem nie tylko wycieczek mieszkańców wielkich 

aglomeracji, ale także są dobrą lokalizacją dla budownictwa mieszkaniowego i letniskowego. 

Agroturystyka jest najlepszym sposobem na promocję gminy, ochronę przyrody i 

upowszechnianie kultury. Turystyka wiejska to ponadto dodatkowe źródło zysku dla rolników. 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty dysponujące bazą noclegową: 

 Gospodarstwo agroturystyczne "Grodzieckie", Długie Grodzieckie 15 

 Gospodarstwo agroturystyczne w Długich Kamieńskich 44 

 Gospodarstwo agroturystyczne "Zacisze Lipowe", Ceranów 212 

Baza noclegowa, umożliwia turystom przebywanie na terenie gminy dłużej niż jeden dzień. 

Właściciele  gospodarstw agroturystycznych deklarują łącznie 24 miejsca noclegowe, oraz 

oferują potrawy kuchni regionalnej opartej na produktach pochodzących z własnych 

gospodarstw rolnych lub okolicznych rolników. Brak jest obiektów o wysokim standardzie 

oferowanych usług. 

 
4.3.     Kultura i obiekty dziedzictwa kulturowego 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie istnieje jako instytucja kultury, wpisana do 

Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ceranów, od 2005 r. Początek zaś działalności biblioteki 

publicznej na terenie gminy Ceranów to lata 40-te XX wieku. Gminna Biblioteka ma swoją 

siedzibę w budynku Urzędu Gminy i działa na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą 

Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Ceranów.  

Z księgozbioru Gminnej Biblioteki, liczącego 8440 woluminów, korzysta ponad 200 

czytelników.  
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Przy Gminnej Bibliotece działa Lokalne Centrum Kompetencji utworzone w ramach Projektu 

Agencji Rozwoju Mazowsza „M@zowszanie budujemy społeczeństwo informacyjne na 

Mazowszu”. Centrum wyposażone zostało w 5 stanowisk komputerowych. 

Zabytki architektury 

Katalog zabytków wpisanych do rejestru zabytków: 
Ceranów 
Zespół Kościoła Parafialnego p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 kościół murowany, 1874 - 1875, architekt Bolesław Podczaszyński i Zygmunt Kiślański, 

Nr rejestru zabytków 305/83; 

 dzwonnica murowana, 1874 – 1875, arch.  architekt Bolesław Podczaszyński i 

Zygmunt Kiślański, Nr rejestru zabytków 305/83; 

Zespół Pałacowy: 

 pałac, obecnie Zespół Szkół, murowany, rok bud. 1877, proj. Bolesława 

Podczaszyńskiego, odbudowany po pożarze w roku 1948, remont przed 1965 rokiem, 

Nr rejestru zabytków 247/1051; 

 rządcówka, murowana, pocz. XX wieku, Nr rejestru zabytków 436; 

 ośmiorak I, drewniany, 1929 rok, Nr rejestru zabytków 436; 

 ośmiorak II, murowany 1930 rok, Nr rejestru zabytków 436; 

 dom ogrodnika, murowany, Nr rejestru zabytków 436; 

 obora I, murowana lata 20 – te XX wieku, Nr rejestru zabytków 436; 

 obora II, murowana lata 20 – te XX wieku, Nr rejestru zabytków 436; 

 spichlerz, murowany lata 20 – te XX wieku, Nr rejestru zabytków 436; 

 park pałacowy I poł. XIX wieku, Nr rejestru zabytków 247/1051; 

 

Katalog obiektów postulowanych do wpisu do rejestru zabytków 

Ceranów 

1. Plebania murowana, 1924 – 1927, arch. Adam Piotrowski; 

2. Przytułek dla sierot, obecnie Gminne Przedszkole, murowany, 1918 rok; 

3. Szkoła, obecnie Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna, murowany, ok. XIX wiek; 

Na terenie gminy znajdują się strefy ochrony reliktów archeologicznych pochodzących z: 

 epoki kamienia; 

 epoki brązu, kultura trzciniecka, łużycka; 

 ślad osadniczy mezolit; 

 okres wpływów rzymskich; 

 osady średniowiecza, wczesne średniowiecze; 

 ślad osadniczy z XV n.e., XI – XII w. n. e.; 

 ślad osadniczy nowożytny; 
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Pomniki, kapliczki, krzyże 

Jagodnik – na skraju lasu, przy skrzyżowaniu lokalnej drogi z Wólki Rytelskiej do Jagodnika 

usytuowany jest pomnik wykonany z czerwonego i szarego granitu, poświęcony 

żołnierzom 2 Bat. 22 PP Armii Krajowej. Na pomniku widnieje inskrypcja: 

28 LIPCA 1944 r. / ODDZIAŁ PARTYZANCKI / 2 BAT. 22 PP ARMII KRAJOWEJ / OBWODU 

SOKOŁÓW PODLASKI / STOCZYŁ NA POLACH JAGODNIKA ZWYCIĘSKĄ BITWĘ / Z WOJSKAMI 

HITLEROWSKIMI / CHWAŁA ŻOŁNIERZOM I ICH DOWÓDCOM / SPOŁECZEŃSTWO / 

TOWARZYSZE BRONI 

Ceranów -  na placu przed Urzędem Gminy znajduje się pomnik z kamienia z mosiężnym 

orłem i tablicą z inskrypcją, postawiony w 60 –tą rocznicę koncentracji pododdziałów 2 

Bat. 22 PP AK i walk podjętych o wyzwolenie; 

Długie Grzymki -  około 1 km. Na zachód od miejscowości Długie Grzymki, na skraju lasu przy 

pozostałościach nieistniejącego siedliska rodziny Żochowskich, znajduje się metalowy 

krzyż poświęcony kapitanowi oddziału partyzanckiego oraz Feliksowi Żochowskiemu 

zamordowanym przez Niemców. Krzyż postawiono w miejscu pochówku. Feliks 

Żochowski został rozstrzelany za ukrywanie rannego kapitana, jego rodzina została 

wywieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku; 

Olszew – krzyż przydrożny pochodzący z 1873 roku; 

Długie Kamieńskie – krzyż datowany na rok 1898; 

Ceranów – Majdan – unikatowy krzyż drewniany z profilowanymi ramionami, dekoracyjnymi 

gałkami i wyrytymi inskrypcjami z 1932 roku; 

Ceranów – drewniana kapliczka słupowa z drewnianą rzeźbą Chrystusa Frasobliwego (plac 

przy Urzędzie Gminy), zaliczana jest do najcenniejszych tego typu zabytków na obszarze 

południowo – zachodniego Podlasia; 

Długie Kamieńskie – kapliczka kubaturowa z niewielkim wnętrzem, murowana, z początku 

XX wieku; 

Wólka Rytelska – przydrożna kapliczka, murowana z cegły, wzniesiona na planie kwadratu, 

nakryta dwoma daszkami dwuspadowymi zakończonymi kutym żelaznym krzyżem; 

Ceranów – rzeźba przydrożna, monumentalna figura Chrystusa Niosącego Krzyż umieszczona 

na obszernej schodkowej podstawie, usytuowana na placu przed frontem kościoła 

parafialnego; 
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5.     Infrastruktura techniczna 
5.1.    Komunikacja 

Dostępność komunikacyjna Gminy jest czynnikiem determinującym 

wielopłaszczyznowy rozwój społeczno – gospodarczy. Planowanie działań związanych  

z rozwojem obszarów wiejskich powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr  

i usług, które są podstawą egzystencji społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to 

także czynnik napędu gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy jakości 

życia mieszkańców. 

Na terenie  Gminy występują drogi : krajowa, wojewódzka, powiatowe i gminne 

Droga krajowa nr. 63 relacji Sokołów  Podlaski- Łomża przebiega przez miejscowość gminną. 

Odcinek jej drogi w granicach Gminy ma długość 9,65 km Jest to droga główna klasy G. 

Droga wojewódzka  nr 695 relacji Kosów Lacki – Ceranów przebiega od miejscowości gminnej  

do południowo-zachodniej granicy Gminy. Odcinek ten ma długość 4,45 km.                                                                        

Jest to droga główna klasy G. 

Przez teren Gminy przebiegają 3 drogi   powiatowe o łącznej długości 27,6 km.                                            

Układ dróg powiatowych tworzą drogi: 

3903W Ceranów -Rytele święckie – Treblinka                                                                            

3904W Wólka Rytelska- Długie Grzymki – Przewóz Nurski                                                       

3905W Ceranów – Nowa Wieś – Stary Ratyniec                                                                                     

Część dróg powiatowych jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Przez teren Gminy przebiegają  drogi gminne o łącznej długości 51,8 km 

Układ dróg gminnych tworzą drogi: 

390201W Ceranów-Garnek- granica Gminy Kosów Lacki-(Jakubiki) 

390202W Rytele-Olechny- Garnek- granica Gminy Kosów Lacki (Tosie) 

390203W Ceranów- Radość-granica Gminy Kosów Lacki-(Tosie)   

390204W Zawady- granica Gminy Kosów Lacki-(Kosów Lacki) 

390205W Przewóz Nurski- granica Gminy Sterdyń-(Kiełpiniec) 

390206W Rytele Wszołki-Jagodnik- droga gminna 390202W 

390207W Droga gminna 390202W (Noski -Wypaleniska) 

390208W Droga powiatowa 3903W (Ceranów -Treblinka)-Noski droga gminna 390202W 

390209W Droga powiatowa 3904W(Wólka Rytelska-Przewóz Nurski- Wszebory-RyteleRybaki 

390210W Długie Grzymki -Wólka Nadbużna-Wszebory 

390211W Droga krajowa 63-Adolfów-Długie Kamieńskie 

390212W Adolfów -Wielkopole- Długie Grzymki 

390213W Droga wojewódzka 695 (Olszew)-Radość 

390214W Rytele-Olechny -droga gminna 390209W (Rytele Rybaki). 

o nawierzchni twardej, ok. 12 km dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej i 40 km dróg 
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gminnych o nawierzchni gruntowej i wzmocnionej żwirem. Drogi gminne sukcesywnie są 

modernizowane i przebudowywane. Stan dróg gminnych i lokalnych jest dalece 

niezadowalający. Drogi lokalne nie są utwardzone. 

Komunikacja transportu zbiorowego jest dobrze zorganizowana przez autobusy PKS oraz 

prywatnych przewoźników. 

5.2.    Gospodarka wodno – ściekowa 
 

Tabela Nr 2: Dane dotyczące sieci wodociągowej  na terenie gminy Ceranów 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE 

Długość sieci wodociągowej 52,6 km 

Przyłącza wodociągowe 19,1 km 

Liczba przyłączy 495 

Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg 1989 

Źródło: własne opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów 

 
Gospodarka wodociągowa 
 
Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ceranów jest jedno ujęcie wody 

zlokalizowane w miejscowości  Ceranów na terenie Gminy Ceranów. Długość sieci 

wodociągowej na terenie Gminy  Ceranów wynosi 51,25 km a przyłączy  19,1  km. 

Miejscowości zaopatrywane w wodę z wodociągu: 

1. Adolfów /część wsi/ 

2. Ceranów 

3. Długie Grzymki 

4. Długie Kamieńskie 

5. Lubiesza 

6. Noski  

7. Olszew 

8. Przewóz Nurski 

9. Pustelnik /część wsi/ 

10. Radość 

11. Rytele Olechny 

12. Rytele Suche 

13. Rytele Wszołki 

14. Wólka Rytelska 

15. Wszebory 

16. Zawady 
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W chwili obecnej z wodociągu nie korzystają takie wsie jak: Natolin, Wólka Nadbużna, Długie 

Grodzieckie, Garnek oraz część wsi takich jak: Adolfów, Pustelnik. 

Mieszkańcy wsi położonych poza zasięgiem wodociągu  zaopatrują się w wodę przy pomocy 

lokalnych studni kopanych lub  wierconych. 

 

Gospodarka ściekowa 
Na terenie Gminy Ceranów brak jest zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. 

Odprowadzenie ścieków z poszczególnych gospodarstw oraz od obiektów użyteczności 

publicznej odbywa się za pośrednictwem lokalnych systemów kanalizacyjnych do zbiorników 

bezodpływowych „szamb” zlokalizowanych na terenie  posesji. Stan tych urządzeń jest w 

większości niezadowalający pod względem technicznym. Jest to zjawisko dosyć powszechnie 

stosowane ze względu na niski koszt inwestycyjny przy budowie takiego szamba. 

Na terenie Gminy znajduje się  siedem przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
5.3.    Sieć energetyczna 

Sieć energetyczna przebiegająca przez teren Gminy Ceranów  budowana była w latach 

50-tych i wcześniej. Odbiorcy zaopatrywani są w energię z jednostronnej sieci niskiego  

i średniego napięcia. 

Głównym dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Ceranów  jest PGE Obrót S.A. 

o/Warszawa. Mieszkańcy Gminy Ceranów  posiadają głównie umowy kompleksowe na 

dostawę  

i usługi dystrybucji energii elektrycznej, jednak mają możliwość wyboru podmiotu 

dostarczającego energię elektryczną. Dystrybucja pozostaje wyłącznie w gestii PGE 

Dystrybucja S.A. o/Warszawa. 

W miarę wzrostu obciążenia i rozwoju przestrzennego Gminy przewidywana jest 

rozbudowa i modernizacja sieci niskiego i średniego napięcia 15 kW oraz stacji 

transformatorowych 15/0,4 kW (wymiana najbardziej obciążonych i zdekapitalizowanych 

transformatorów. 

Ze względu na długość napowietrznej sieci energetycznej w okresach kiedy występują 

trudne warunki atmosferyczne, mieszkańcy odczuwają braki w dostawie energii elektrycznej. 

Dlatego też potrzeba jest wprowadzenia wielokierunkowego zasilania. 

 
5.4.    Gospodarka odpadami 
Odpady komunalne 

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina przejęła zadania związane z gospodarką 

odpadami. Na terenie Gminy Ceranów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w 

gospodarstwach domowych. Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców. Zbiórką 

odpadów komunalnych objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nie zamieszkałe.   
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Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców przez firmę wyłonioną w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego. Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Ceranów wygrała firma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 

Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Zmieszane odpady komunalne oraz segregowane 

odpady komunalne odbierane są jeden raz w miesiącu. Zbiórka odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych odbywa się w systemie workowym: worek żółty - tworzywa 

sztuczne i metale; worek zielony - szkło; worek niebieski- papier; worek czarny - odpady 

zmieszane. Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych odbywa się w 

systemie pojemnikowym lub workowym. 

Na terenie Gminy Ceranów od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązują dwie stawki „opłaty 

śmieciowej”. Za segregację odpadów komunalnych obowiązuje 6,50 zł na osobę za miesiąc, 

natomiast za niesegregowane odpady 13,00 zł. za osobę za miesiąc. Opłatę wnosi się raz na 

kwartał. 

Selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy Ceranów zadeklarowało 1771 osoby 

natomiast 22 osób zadeklarowało, że nie będzie segregować odpadów.  

 

Miesięczne stawki opłat za pojemnik z odpadami niesegregowanymi z nieruchomości nie 
zamieszkałej: 

pojemnik o pojemności 120 l    –   15,00 zł.  
pojemnik o pojemności 240 l    –   27,00 zł.  
pojemnik o pojemności 1100 l  – 153,00 zł. 
pojemnik o pojemności 6800 l  – 453,00 zł.  

Miesięczne  stawki opłat za pojemnik z odpadami segregowanymi z nieruchomości  
nie zamieszkałej: 

pojemnik o pojemności 120 l      –     7,50 zł.   
pojemnik o pojemności 240 l      –   13,50 zł.   
pojemnik o pojemności 1100 l    –    76,50 zł.  
pojemnik o pojemności 6800 l    -   226,50 zł.   

 

Odpady zawierające azbest  

Azbest na terenie gminy stosowanych był jako pokrycia dachowe. Problem odpadów 

azbestowych na terenie gminy szczegółowo opisuje „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ceranów na lata 2008-2032” przyjęty i zatwierdzony 

Uchwałą Rady Gminy w Ceranowie Nr XXIII/90/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.  

Likwidacja azbestu (eternitu) następuje poprzez sukcesywną wymianę pokryć 

dachowych przez właścicieli nieruchomości. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 

poszczególnych latach: 

2009 r.  - 600 m2  ; 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

38| S t r o n a  
 

2010 r. - 1110 m2 ; 
2012 r. - 1290 m2 ; 
2013 r. - 4264 m2 . 
Na realizację działań z zakresu utylizacji eternitu gmina pozyskuje środki finansowe z 

WFOŚiGW w Warszawie. Wyroby azbestowe powinny zostać usunięte ze wszystkich 

obiektów na terenie gminy do końca 2032 roku.  

5.5.    Dostęp do internetu i łączność telekomunikacyjna 
Celem samorządu terytorialnego jest dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, 

którego nieodzownym elementem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego. 

Informatyzacja gminy i rozwój społeczeństwa informacyjnego to procesy niezwykle 

kosztowne, wymagające dużych nakładów finansowych. 

Podjęte do tej pory działania mające na celu zarówno podniesienie jakości i poprawę usług 

teleinformatycznych na terenie gminy, jak również wspieranie edukacji mieszkańców gminy 

w tym zakresie są kompleksowe i adresowane zarówno do mieszkańców jak i służące celu 

publicznemu. 

Rozwiązania informatyczne w administracji służą nie tylko usprawnieniu pracy 

urzędników, ale przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy 

chcą swoje sprawy załatwić szybko i skutecznie. Gmina chce być samorządem przyjaznym dla 

mieszkańców ze sprawnie i nowocześnie działającym urzędem, w którym usługi publiczne 

świadczone na wysokim poziomie. 

Gmina Ceranów  jest w 100% stelefonizowana. Mieszkańcy gminy mają dostęp do 

szerokopasmowej sieci internetowej. Teren gminy obejmują swoim zasięgiem operatorzy 

telefonii komórkowej. 

W zakresie sieciowej telefonii stacjonarnej teren obsługuje lokalny operator naziemny 

,,Telefony Podlaskie SA”. Operator TP SA współzarządzany jest przez gminy powiatu 

sokołowskiego. Łatwy jest dostęp do telewizji kablowej ( 3w1) oferujący telefon, telewizję i 

Internet.   

Działa centrum multimedialne w bibliotece w Ceranowie. Gmina Ceranów przystąpiła 

do projektu „Rozwój e-usług” w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego 

„M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”). Projekt zakłada powstanie ośrodków dla 

społeczności lokalnej, które pomogą w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami 

informatycznymi, zapewnia dostęp do nowych technologii informatycznych, wspieraniu 

lokalnych inicjatyw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W wyniku realizacji 

projektu mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnego  szerokopasmowego 

dostępu do Internetu. 

Na terenie Gminy Ceranów realizowany jest również projekt „Internet dla Mazowsza”-  

realizacja budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza. Zadanie 

współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa, 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

39| S t r o n a  
 

a co za tym idzie stworzenie dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Mazowsza w 

tym również dla mieszkańców gminy Ceranów. 

 

6.     Budżet Gminy 

Podstawową formą działalności samorządów lokalnych stanowi gospodarka budżetowa. 

Dochody i wydatki publiczne ujmowane są w budżecie gminy. 

Budżet gminy to opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób prawem 

przewidziany plan finansowy gminy, obejmujący jej wydatki nie przekraczające dochodów 

wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego, na podstawie którego prowadzi 

ona w sposób jawny i samodzielny swą gospodarkę finansową. Zasady procedury budżetowej 

mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej gminy. 

Racjonalne i efektywne wykorzystanie publicznych zasobów pieniężnych zależy od 

wielu czynników, wśród których szczególna rola przypada działaniom związanym z 

tworzeniem i wykonywaniem budżetu. Z tego punktu widzenia ważne miejsce zajmuje 

problematyka zasad budżetowych, czyli pewnych szczególnych właściwości i pożądanych 

cech, którym powinien odpowiadać budżet jako publiczny plan finansowy.  

Budżet gminy obejmuje dochody gminy w postaci podatków, udziałów w podatkach, 

opłat, subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów 

oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych. Na wydatki budżetu gminnego 

składają się wydatki urzędu gminy i innych jednostek budżetowych, dotacje na rzecz innych 

jednostek organizacyjnych i organizacji. 

Struktura składników budżetu Gminy Ceranów została przedstawiona w Tabeli nr 1 

Tabela nr 1. 

Wyszczególnienie  2014 2015 2016 

Liczba mieszkańców 2359 2375 2332 

Dochody ogółem 6.798.916,90 7.092.984,51 11.361.758,86 

Bieżące 6.603.067,90 6,435.848,40 8.195.000,74 

Majątkowe 195.849,00 657.136,11 3.166.758,12 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca 2882,11 2986,52 4872,11 

Wydatki ogółem 6.644.342,86 7.289.338,74 11.665.396,24 

Bieżące 6.153.506,87 5.802.565,43 6.907.767,56 

Majątkowe 490.835,99 1.486.773,31 4.757.628,68 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 2816,59 3.069,20 5002,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ceranów 

Dochody gminy 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te 

jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na 

realizację określonych zadań. Ustawy dzielą dochody gmin na obligatoryjne i fakultatywne. 
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Do dochodów obligatoryjnych zaliczamy: 

a) podatki: 

- od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów, 

- rolny, 

- leśny, 

- od spadków i darowizn, 

- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej, 

b) wpływy z opłat: 

- skarbowej, 

- targowej, 

- innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zamieszkałych 

na terenie gminy, 

- z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nie mających osobowości prawnej (CIT), posiadających siedzibę na terenie gminy z 

wyjątkiem podmiotów posiadających wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone w innej 

gminie niż gmina właściwa dla siedziby podatnika. W takim przypadku dochody są 

przekazywane do budżetów gmin, na terenie których położone są te zakłady proporcjonalnie 

do liczby osób w nich zatrudnionych, 

d) subwencja ogólna, 

e) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów 

budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy, 

f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, 

g) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, 

h) dochody z majątku gminy. 

Dochodami fakultatywnymi gmin są m.in.: 

a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, oraz zadań realizowanych przez gminę 

wspólnie z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

b) dotacje z funduszy celowych, 

c) darowizny, zapisy i spadki, 

d) odsetki: 

- od pożyczek udzielanych przez gminę, 

- od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy 

Dochody Gminy Ceranów w latach 2014-2016 zostały przedstawione w tabeli nr 2 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

41| S t r o n a  
 

Tabela nr 2 

Rok 2014 2015 2016  
R

o
d

za
j d

o
ch

o
d

ó
w

 

Dochody 
własne 

1.474.806,91 1.529.627,04 1.503.886,83  

21% 22% 13% % 

Dotacje celowe 
1.489.193,81 1.887.153,19 5.898.387,26 w zł. 

22% 27% 52% % 

Subwencje 
3.243.384,00 3.036.056,00 3.063.137,00 w zł. 

48% 43% 27% % 

Udziały gminy 
w podatkach 
państwowych 

591.531,28 640.148,28 896.347,77 w zł. 

9% 8% 8% % 

Razem 6.798.916,00 7.092.984,51 11.361.758,86 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu na lata 2014-2016. 

Wykres nr 1 dochodów Gminy Ceranów w latach 2014-2016 

 

Największy udział w ogólnych dochodach gminy miały wpływy subwencji które są formą 

zasilania polskich jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa o charakterze 

bezzwrotnym i ogólnym w latach 2014-2016 wyniosły średnio 46% ogólnego dochodu.  

Natomiast w 2016 roku największy udział w ogólnych dochodach miał wpływ dotacji 

celowych. 

Analiza dochodów Gminy Ceranów w latach 2014-2016 wskazuje ogólny wzrost 

dochodów średnio o 60% na rok co obrazuje wykres nr 1 . Wyraźny wzrost dochodów gminy 

spowodowany jest wzrostem dotacji celowych. Natomiast zauważalny jest spadek dochodów 

własnych w roku 2016 w stosunku do analogicznego roku 2015 o 2%. Szczegółową strukturę 

dochodów własnych przedstawia tabela nr 3. 
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Tabela nr 3 Szczegółowa struktura dochodów własnych gminy Ceranów w latach 2014-2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

w zł udział w 

% 

w zł udział w 

% 

w zł udział w 

% 

Dochody ogółem 1.474.806,91 100% 1.529.627,04 100% 1.503.886,83 100% 

Podatki ogółem 1.057.238,37 72% 953.751,10 62% 972.413,97 65% 

Podatek od 
nieruchomości  

446.905,00 29% 350.310,00 23% 480.253,36 32% 

Podatek rolny 432.015,21 28% 430.889,13 28% 238.459,51 16% 

Podatek leśny 64.560,00 4% 70.780,00 5% 138.212,71 9% 

Podatek od 
środków transp. 

39.753,50 3% 35.778,00 2% 44.907,97 3% 

Podatek od 
spadków i 
darowizn 

4.717,00 1% 5.586,00 1% 3.805,00 1% 

Podatek od 
czynności 

cywilnoprawnych 

28.382,30 1% 20.648,42 1% 33.607,99 2% 

Opłaty 40.905,36 3% 39.759,50 2% 33.167,43 2% 

Dochody 
majątkowe 

41.050,00 3% 13.550,00 1% 0,00 0% 

Pozostałe dochody 376.518,54 25% 562.325,94 37% 531.472,86 35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu na lata 2014-2016. 

Podstawowymi źródłami dochodów własnych w Gminie Ceranów są podatki i opłaty 

lokalne na które składają się między innymi opłaty związane z gospodarką mieszkaniową i z 

tytułu usług komunalnych. 

 

Wydatki gminy 

Wydatki gmin są odzwierciedleniem realizacji ich zadań. W wielkości poszczególnych 

rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminom do 

wykonania.  

Wszystkie wydatki gminy powinny być zaplanowane zgodnie z prawnymi 

uregulowaniami ustalającymi zadania dla gmin oraz charakterem, jaki nadają przepisy 

ustawowe poszczególnym zadaniom.  

Wydatki budżetu jednostki przybierają różną formę: 

 wydatki bieżące, 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

43| S t r o n a  
 

 wydatki majątkowe 

Wydatki bieżące stanowią: 

 dotacje, 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

 inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), 

 zakupy towarów i usług, 

 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez 

nie organów. 

Wydatki bieżące powinny być finansowane z dochodów bieżących gminy. 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne (w tym zakupy 

inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie 

akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Podstawą do dokonywania 

wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, a którego pozycje 

stanowią nieprzekraczalny limit.  

Dochody Gminy Ceranów w latach 2014-2016 zostały przedstawione w tabeli nr 4 

Tabela nr 4 

Rok 2014 2015 2016  

R
o

d
za

j 

w
yd

at
kó

w
 

Bieżące 

6 .153.506,87 5.802.565,43 6.907.767,56  

93% 80% 59% % 

Majątkowe 
490.835,99 1.486.773,31 4.757.628,68 w zł. 

7% 20% 41% % 

Razem 6.644.342,86 7.289.338,74 11.665.396,24 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu na lata 2014-2016. 

Wykres nr 2 

 

Analiza wydatków gminy w latach 2014 – 2016 wskazuje na wzrost wydatków ogółem 

o 60%. Wydatki ogółem w roku 2014 wyraziły się w budżecie w kwocie 6 644.342,86 zł, 

natomiast w ostatnim analizowanym roku 11.665.396,24 zł.  
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Relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących ( tabela nr 4) pokazuje, w 

jakim stopniu budżet jednostki jest nakierowany na realizację zadań inwestycyjnych, a w 

jakim – na realizację zadań bieżących, o doraźnym charakterze.  

Wydatki  gminy według wybranych działów w latach 2014 – 2016 wskazują, iż wydatki 

ponoszone na oświatę i wychowanie systematycznie rosną. W roku 2016 wyniosły one 

2.409.025,46 zł. W ramach tego działu wydatki związane są z remontami, inwestycjami, 

wyposażeniem, dokształcaniem nauczycieli, utrzymaniem stołówek szkolnych, dowożeniem 

uczniów do szkół a także pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych. Na równie wysokim poziomie znajdują się wydatki związane z 

pomocą społeczną i bieżącym funkcjonowaniem urzędu które wyniosły w 2016 r. 

3.803.794,56 zł.   

Strukturę wydatków budżetowych Gminy Ceranów według działów gospodarki 

narodowej na podstawie roku 2016 obrazuje wykres nr 3  

 
 

W ramach wydatków majątkowych w Gminie Ceranów sfinansowano przebudowę  

siedmiu  dróg i mostu, termomodernizacja – docieplenie dachu przedszkola, budowę 

wodociągu w Noskach, zakup samochodu bojowego dla OSP Rytele –Olechny, modernizacja 

budynków OSP, dofinansowanie budowy drogi powiatowej, modernizację oświetlenia 

ulicznego, wykonanie instalacji elektrycznej i uziemiającej w budynku Ośrodka Zdrowia. 

Pomimo niskich dochodów własnych w wysokości 1.503.886,83 zł gmina przeznacza część 

funduszy na inwestycje w kwocie 770.871,36 zł co stanowi 51%.  

Wykonane inwestycje które w 2016 roku wyniosły 4.757.628,68 zł i stanowią 41% 

całego budżetu Gminy realizowane są dzięki pozyskanym dotacjom z Urzędu Wojewódzkiego 

w kwocie 3.080.863,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85.895,12 zł a także 

pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

201.646,20 zł i kredytowi w kwocie 618.353,00 zł. 
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Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej 

znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki 

czemu stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej 

jednostki samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie 

priorytetów rozwoju. Nazwa tej techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów i 

oznacza: 

 Strenghts - (S) - mocne strony, jest to czynnik wewnętrzny, wpisujemy tu atuty, 

przewagi, zalety - zasoby analizowanego obiektu,  

 Weeknesses - (W) - słabe strony, również czynnik wewnętrzny, w tej części wpisujemy 

słabości, wady, niedociągnięcia, braki danego obiektu,  

 Opportunities - (O) – szanse, jest to czynnik zewnętrzny czyli cechy otoczenia, okazje, 

możliwości, pozwala nam analizować obiekt do korzystnej zmiany,  

 Treats - (T) – zagrożenia, kolejny czynnik zewnętrzny, pokazuje trudności, ryzyka, 

niebezpieczeństwa zmiany niekorzystnej.   

 

 
 

CZĘŚĆ III 

ANALIZA SWOT 
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Mocne i słabe strony traktowane są jako czynniki, na które społeczność lokalna ma wpływ, 

natomiast szanse i zagrożenia jako czynniki umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu 

jednostki. 

Tabela. Analiza SWOT Gminy Ceranów 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 
 

MOCNE STRONY 
 

SŁABE STRONY 

GOSPODARKA I ROLNICTWO 

1. Tradycja i duże doświadczenie w 
produkcji rolnej; 

2. Rolniczy charakter gminy sprzyjający 
rozwojowi rolnictwa, hodowli zwierząt 
gospodarskich oraz wykorzystania 
nowych technologii w produkcji rolnej; 

3. Możliwość rozwoju rolnictwa 
ekologicznego; 

4. Atrakcyjne warunki krajobrazowo-
przyrodnicze korzystne dla rozwoju 
różnych form turystyki, sportu, rekreacji, 
wypoczynku i związanej z nimi 
działalności gospodarczej; 

5. Zasoby siły roboczej; 

1. Brak gminnych terenów inwestycyjnych; 
2. Słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna( ścieżki rowerowe, baza 
noclegowa, gastronomiczna itp.); 

3. Brak spójnej oferty turystycznej gminy; 
4. Brak miejsc pracy na terenie gminy; 
5. Małe zróżnicowanie prowadzonych na 

terenie gminy działalności 
gospodarczych; 

6. Brak podmiotów gospodarczych o 
strategicznym znaczeniu; 

7. Niski poziom gospodarstw rolnych; 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1.  Sieć wodociągowa obejmuje 70 % gminy; 
2.  Dostęp do telefonii stacjonarnej i 

komórkowej; 
3.  Dostęp do internetu; 

 
 

 

1. Zły stan infrastruktury drogowej; 
2. Znaczna odległość od ośrodków 

miejskich; 
3. Niski poziom wykorzystania 

ekologicznych systemów grzewczych 
oraz alternatywnych źródeł energii; 

4. Niepełne zwodociągowanie gminy; 
5. Brak sieci ciepłowniczej i gazowej; 
6. Słaba gospodarka ściekami; 
7. W lato problemy z siecią wodociągową- 

niedociśnienie; 

STREFA DEMOGRAFICZNA SPOŁECZNA 

1. Działalność jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej; 

2. Dostęp do publicznej służby zdrowia; 
3. Przewaga osób w wieku produkcyjnym w 

lokalnym społeczeństwie; 

1.  Ujemny przyrost oraz saldo migracji; 
2.  Brak systemu aktywizacji osób starszych 

oraz niepełnosprawnych; 
3.  Wzrost ubóstwa wśród rolników i innych 

grup społecznych związanych z niskimi 
dochodami; 

4.  Starzenie się ludności na terenie gminy; 
5.  Migracji osób młodych i wykształconych 

w poszukiwaniu pracy i lepszych 
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warunków życia; 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

1.  Dostępność podstawowych usług opieki 
zdrowotnej i socjalnej; 

2.  Niskie wskaźniki przestępczości; 
3.  Bogate dziedzictwo historyczne; 
4. Dobry poziom szkolnictwa, dbałość o 

tradycję, patriotyzm społeczeństwa; 

1.  Mała ilość organizacji pozarządowych; 
2.  Niska świadomość społeczna w zakresie 

własnego dziedzictwa; 
3.  Słabe zaplecze sportowe i kulturalne; 
4.  Brak świetlic wiejskich w niektórych 

miejscowościach, konieczność remontów 
i modernizacji, niedostateczne 
wykorzystanie świetlic; 

5.  Brak terenów rekreacyjnych (parki, place 
zabaw) 

6.  Konieczność poprawy stanu bazy 
obiektów szkolnych i przedszkolnych; 

7.  Braki osprzętowe OSP; 
8.  Patologie społeczne 

STREFA PRZYRODNICZA 

1. Obszary prawnie chronione; 
2. Stosunkowo czyste, ekologiczne 

środowisko; 
3. Rozwiązana kwestia gospodarki 

odpadami; 
4. Niski stopień zanieczyszczenia wód i 

powietrza; 
5. Wysoka lesistość gminy; 

1.  Niski poziom edukacji ekologicznej 
mieszkańców; 

2.  Zły tan stosunków wodnych (mała 
retencja) 

3.  Azbest 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 
 

SZANSE 
 

ZAGROŻENIA 

1. Możliwość pozyskania funduszy w nowej 
perspektywie finansowej ( perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-
2020; 

2. Możliwość wykorzystania środków 
krajowych jako wsparcia do inwestycji 
proekologicznych i infrastukturalnych; 

3. Dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji rozwojowych dla 
podmiotów gospodarczych i jednostek 
samorządu terytorialnego; 

4. Ogólnokrajowy wzrost zainteresowania 
produktami regionalnymi i kulturą 
regionu; 

5. Utworzenie tras turystycznych oraz 
przystosowanie naturalnych walorów 
środowiskowych gminy (lasy, stawy) dla 

1. Emigracja ludzi młodych z obszarów 
wiejskich do miast oraz niekorzystne 
ogólnopolskie zmiany demograficzne; 

2. Niski przyrost naturalny; 
3. Przekazywanie gminie zadań bez pełnego 

zabezpieczenia finansowego, trudności 
budżetowe; 

4. Budowa dużych ferm przemysłowego 
tuczu zwierząt i drobiu; 

5. Brak inicjatywy społecznej; 
6. Słaba jakość infrastruktury drogowej; 
7. Położenie w otulinie Natura 2000, Park 

Krajobrazowy, które niesie za sobą wiele 
ograniczeń; 

8. Rozwój atrakcyjnych rynków pracy w 
pobliskich miastach powodujący odpływ 
ludności; 
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rozwoju turystyki i rekreacji; 
6. Stworzenie spójnej oferty turystycznej 

gminy oraz rozwój i rozbudowa zaplecza 
rekreacyjno-wypoczynkowego; 

7. Rozwój rolnictwa ekologicznego; 
8. Dostęp do doradztwa rolniczego 
9. Większy udział mieszkańców w życiu i 

rozwoju gminy (społeczeństwo 
obywatelskie); 

10.Bardziej efektywna promocja gminy; 
11.Możliwość wprowadzenia nowych 

instrumentów aktywizujących osoby 
bezrobotne; 

 

9. Biurokracji, w szczególności związana z 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
na inwestycje; 

10.Wzrastające koszty inwestycji 
infrastrukturalnych; 

11.Brak odpowiednich instrumentów 
polityki rolnej pozwalających na 
zwiększenie opłacalności mniejszych 
gospodarstw rolnych; 

12. Wysoki poziom fiskalizmu i 
skomplikowane procedury prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz stale 
zwiększające się obciążenie firm( np. 
ZUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

49| S t r o n a  
 

 
Wizja jednostki terytorialnej w myśl definicji to wyraz aspiracji społecznych i 

wyobrażeń przyszłości określających: rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i 

szans rozwojowych oraz eliminację problemów i zagrożeń. Wizja powinna określić ton 

przyszłych celów strategicznych, przedstawić gminę naszych marzeń.  

 

 

 

 

 

 
Gmina Ceranów w 2021 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym 

i walorami przyrodniczo-kulturowymi będzie miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i 

inwestować, a także wypoczywać. 

Będzie gminą wspierającą rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze turystyki i 

rekreacji oraz handlu i usług; miejscem dbającym o ochronę środowiska i zabytki kultury 

materialnej oraz przyrodniczej, przyciągającym turystów i gości. 

 

Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest natomiast misja, będąca nadrzędnym 

celem funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa ona nade wszystko rolę władz w 

procesie rozwoju, ma także integrować, motywować ,rozbudzać aspiracje całej społeczności 

lokalnej. Stanowi jasny przekaz dla turystów i gości, odwiedzających gminę. Zawiera w sobie 

podstawowe wartości, na których zamierzają koncentrować swoje działania decydenci i 

mieszkańcy Gminy. Będzie się opierać o realizację zadań, dla których wyznaczono główne 

priorytety: 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV 

WIZJA I MISJA GMINY CERANÓW 

WIZJA 

"Gmina Ceranów-nasza mała ojczyzna. Gmina z rozwijającym się 

rolnictwem z długimi tradycjami. Pełna aktywnych przedsiębiorczych i 

zintegrowanych mieszkańców, sprzyjająca aktywności, rekreacji i 

turystyce. Gmina dążąca do poprawy jakości życia mieszkańców." 

 Wyrównanie poziomu dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej we 

wszystkich sołectwach, przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych i środków 

zewnętrznych. 

 Dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej 

 Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w sferze 

turystyki i rekreacji oraz handlu i usług 

 Ochrona istniejących zasobów kulturowo - historycznych i przyrodniczych. 

 Wzrost aktywności mieszkańców w życiu społeczno - kulturalnym Gminy Ceranów 
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1.1.    Cele strategiczne. 
Cele strategiczne-  są bezpośrednio związane z celem głównym, który jest najczęściej 

utożsamiany z wizją a nawet misją. Cele te wyznaczają pożądany kierunek działania 

podmiotów życia społecznego i gospodarczego gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące 

najważniejsze obszary, których wsparcie jest konieczne dla przyśpieszenia rozwoju gminy 

oraz wskazują działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych możliwości i 

konkurencyjności gminy. Pomimo swej ogólności cele strategiczne są związane z konkretną 

rzeczywistością, uwzględniającą wymagane i możliwe do osiągnięcia warunki życia, o które 

mieszkańcy zabiegają i do osiągnięcia których dążą. Dla gminy Ceranów sformułowano cztery 

cele strategiczne. Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich 

uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji. 

I. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy warunków życia 

mieszkańców gminy; 

II. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ceranów w zakresie usług 

społecznych; 

III. Wielofunkcyjny rozwój wsi i sprostowanie wymaganiom rozwoju 

przedsiębiorczości 

IV. Poprawa i ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego 

 

1.2.     Cele operacyjne. 
Cele operacyjne- stanowią rozwinięcie celów strategicznych, uszczegółowiają je, 

obejmują krótszy horyzont czasowy. Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do 

osiągnięcia celów strategicznych. Określenie celów strategicznych i operacyjnych służy 

wykorzystaniu szans i potencjału Gminy Ceranów, przezwyciężeniu słabych stron i zagrożeń 

dla jej zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ V 

STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU 
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Tabela: Zestawienie celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Ceranów 

Źródło: opracowanie własne

Cele strategiczne 

Infrastruktura Zasoby ludzkie Gospodarka Środowisko 

Cel strategiczny I.  Modernizacja 
infrastruktury technicznej dla 

poprawy warunków życia 
mieszkańców gminy 

Cel strategiczny II.  Zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy Ceranów 

w zakresie usług społecznych 

Cel strategiczny III. Wielofunkcyjny 
rozwój wsi i sprostowanie wymaganiom 

rozwoju przedsiębiorczości 

Cel strategiczny IV. Poprawa i 
ochrona środowiska naturalnego 

oraz dziedzictwa kulturowego 

Cele operacyjne 

I.1. Modernizacja układów 
komunikacyjnych 
 
I.2. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury wodnej 
 
I.3. Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
 
I.4. Rozwój i upowszechnianie 
technologii informacyjno - 
komunikacyjnych 
 
 
 
 
 
 

II.1. Rozwój i poszerzenie bazy 
oświatowej oraz obiektów sportowo-
rekreacyjnych 
 
II.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
publicznego w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, 
przeciwpożarowej i policyjnej 
 
II.3.Wspieranie inicjatyw lokalnych i 
ponadlokalnych w sferze kultury na 
rzecz rozwoju wykorzystującego 
potencjał i tradycje Gminy Ceranów 
 
II.4 Rozwiązywanie problemów 
społecznych i stymulowanie 
aktywności zawodowej sprzyjającej 
włączeniu zawodowemu 
  
II.5 Sprawne i efektywne zarządzenie 
terytorialne 

III.1. Wspomaganie działań dotyczących 
podnoszenia kwalifikacji sektora 
rolnego, dostosowania gospodarstw 
rolnych do zmian technologicznych i 
rynkowych 
 
III.2. Wspieranie handlu, rzemiosła i 
małej wytwórczości na terenach 
wiejskich 
 
III.3. Wzbogacanie infrastruktury 
wiejskiej o nowe obiekty kultury oraz 
rekreacyjno-sportowe 
 
III.4. Wspieranie rozwoju narzędzi 
finansowych dla rozwoju 
przedsiębiorstw i zakładania nowych 
podmiotów gospodarczych. 
 
III.5.Wspieranie rozwoju agroturystyki i 
rekreacji 

IV.1. Zachowanie walorów i zasobów 
przyrodniczych z uwzględnieniem 
różnorodności form krajobrazu i 
przyrody. 
 
IV.2. Racjonalizacja zużycia energii, 
surowców i minerałów oraz wzrost 
wykorzystania energii źródeł 
odnawialnych 
 
IV.3. Stworzenia atrakcyjnej bazy 
usług kulturalnych poprzez 
modernizację i renowację obiektów, 
a także rewitalizację obszarów 
dziedzictwa kulturowego 
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1.3.     Struktura celów i kierunków działań.  

Cel strategiczny I - Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy warunków życia 

mieszkańców gminy  

Realizacja powyższego celu warunkuje poziom jakości życia mieszkańców oraz stanowi 

podstawę do rozwoju usług. Rozwój infrastruktury technicznej tj. sieci dla transportu, 

dostarczania wody, usuwania i zagospodarowania ścieków, teletechniki oraz zapewnienie ich 

niezawodności jest niewątpliwie istotnym czynnikiem wewnętrznym decydującym o potencjale 

rozwojowym danego obszaru. Bez zapewnienia dostępu do sieci komunalnych oraz mediów nie 

ma możliwości stworzenia  optymalnego miejsca do życia. Rozbudowa i konserwacja 

infrastruktury technicznej jest konieczne, aby spełniała ona normy i przystawała do nowych 

warunków społeczno-gospodarczych takich jak zwiększony ruch, a także stymulowały rozwój 

terenów mieszkaniowych, nowych zakładów pracy czy ośrodków turystyki i rekreacji (m.in. 

zapewnienie komfortu i dobrej jakości dojazdu do posesji oraz zakładów pracy i miejsc 

wypoczynku). Ponadto, zaplanowano rozwój w zakresie infrastruktury dla społeczeństwa 

informacyjnego, celem zniwelowania problemu "wykluczenia cyfrowego". 

 

Cel operacyjny I.1. Modernizacja układów komunikacyjnych 

Kierunki działań: 

 modernizacja i poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej 

 rozwój sieci dróg lokalnych 

 dróg dojazdowych do pól 

 współdziałanie z innymi zarządcami dróg w zakresie modernizacji i rozbudowy 

sieci dróg o znaczeniu ponadlokalnym 

 budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej: m.in. chodników, parkingów 

 modernizacja i poprawa oznakowania nowego i istniejącego dróg, miejscowości i 

nieruchomości 

 budowa ścieżek rowerowych 

 likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 

 współpraca w zakresie dostosowania rozkładu jazdy komunikacji publicznej do potrzeb 

mieszkańców i turystów 

 opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowania projektów planów 

finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych 

 

Cel operacyjny I.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej 

Kierunki działań: 

 bieżąca konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w 

celu stworzenia optymalnych możliwości zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę 

 odbudowa i konserwacja cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych 

 budowa/remont zbiorników retencyjnych, budowa/remont zbiorników wodnych 

spełniających rolę retencyjną, przeciwpożarową i rekreacyjną 
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 zapewnienie mieszkańcom alternatywnych rozwiązań poprzez budowę studni 

głębinowych i zbiorowych ujęć wody 

 właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną 

 

Cel operacyjny I.3. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Kierunki działań: 

 wsparcie mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Cel operacyjny I.4. Rozwój i upowszechnianie technologii informacyjno - komunikacyjnych 

Kierunki działań: 

 zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług i e-administracji 

 nawiązania współpracy z partnerami świadczącymi nowoczesne usługi 

telekomunikacyjne 

 zmniejszenie "obszarów wykluczonych cyfrowo" w gminie poprzez inicjowanie działań 

związanych z poprawą dostępności do sieci szerokopasmowej i sieci teleinformatycznej 

 

Cel strategiczny II - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ceranów w zakresie usług 

społecznych 

Podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców oznacza konieczność zapewniania 

wystarczającego dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych, socjalnych i obiektów 

związanych z obsługą rekreacyjno-sportową oraz poprawie szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Strategia  postępowania w obszarze usług społecznych opierać sie będzie na 

aktywnej, racjonalnej, adekwatnej do potrzeb i nowoczesnej polityce społecznej. Stąd ważne 

jest podejmowanie działań zmierzających do stworzenia równych szans w dostępie do systemu 

edukacji, kształtowania postaw aktywnych, pozwalających rozumieć współczesny świat, 

rozwijania kompetencji oraz zacieśniania współpracy ze sferą biznesu. Podejmowane działania 

mają równolegle rozwijać i unowocześniać bazę lokalową i narzędziową oraz rozwijać 

działalność merytoryczną sfery edukacji, by przyczyniać się do efektywnego przejścia z systemu 

edukacji do zatrudnienia.  

Ponadto realizowane działania służyć będą przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz włączeniu 

społecznemu różnych grup zagrożonych marginalizacją, wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie rodzin, dzieci i młodzieży. Zapobieganie  występowaniu i 

niwelowanie przejawów wykluczenia dotyczyć będzie także osób niepełnosprawnych i 

starszych. 

Kolejnym z priorytetów Gminy Ceranów dla rozwijania talentów sportowych, utrzymania 

kondycji, sprawności, dobrego stanu zdrowia jest rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 

skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów odwiedzających gminę. Oferta powinna 

być urozmaicona, dostosowana do potrzeb społecznych, konkurencyjna w stosunku do innych 

możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijająca, a katalog przedsięwzięć 

realizacyjnych otwarty.  
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Ponadto, zaplanowano działania wspierające zapewnienie wysokiego poczucia 

bezpieczeństwa publicznego gdzie wymagana jest szeroka i kompleksowa współpraca 

wszystkich służb publicznych. Celem zmniejszenia prawdopodobieństwa występowania 

niepożądanych sytuacji zaplanowano działania wspierające m.in. Ochotnicze Straże Pożarne - w 

zakresie modernizacji strażnic oraz wyposażenia w nowoczesny, spełniający wszelkie 

wymagania i normy sprzęt  ratowniczy, co przysłuży się jakości i szybkości interwencji straży, 

zarówno w przypadku pożarów, jak i powodzi oraz innych zdarzeń. 

W  budowaniu kapitału społecznego bardzo duże znaczenie odgrywa samorząd 

terytorialny, który poprzez swoją otwartą postawę buduje zaufanie do władzy i stanowi czynnik 

przyspieszający zmiany gospodarcze i społeczne w gminie. 

 

Cel operacyjny II.1. Rozwój i poszerzenie bazy oświatowej oraz obiektów sportowo-

rekreacyjnych 

Kierunki działań: 

 stworzenie nowoczesnej bazy oświatowej i zaplecza sportowego, przyjaznej uczniowi, 

opartej na szkole oferującej wysoką jakość nauczania i poziom usług edukacyjnych oraz 

stworzenie ofert edukacyjnej pozaszkolnej (zajęcia pozalekcyjne, sportowe, kursy, 

zajęcia taneczne, muzyczne i inne)  

  modernizacja i rozbudowa infrastruktury bazy oświatowej dobrze wyposażonej w sprzęt 

komputerowy, pomoce dydaktyczne i audiowizualne. 

 wsparcie uczniów zdolnych poprzez organizacje konkursów oraz system nagród i 

stypendiów. Opieka nad młodzieżą utalentowaną i pomoc w dalszym rozwoju. 

 podniesienie poziomu zaangażowania rodziców i środowiska w proces edukacyjno-

wychowawczy 

 budowanie autorytetu nauczyciela poprzez uświadamianie jego roli w procesie 

dydaktycznym i wychowawczym 

 rozwój różnorodnych form sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej 

 budowa placów zabaw i innej infrastruktury dla dzieci 

 budowa siłowni zewnętrznych oraz boisk wielofunkcyjnych 

 

Cel operacyjny II.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i policyjnej 

Kierunki działań:  

 rozwój systemu zarządzania i ostrzegania kryzysowego, technologii wspierających 

działania ratownicze, jak również ostrzegających o nadchodzących zagrożeniach 

 wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie modernizacji remiz oraz stałe 

doposażenie poszczególnych jednostek OSP w nowoczesny i wydajny sprzęt 

 intensyfikacja współpracy Gminy z Komedą Powiatową Policji, Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z mieszkańcami gminy na 

rzecz zwiększania bezpieczeństwa publicznego 
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 wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony policyjnej oraz w ruchu 

drogowym 

 zapewnienie zasilania awaryjnego Urzędu Gminy 

 

Cel operacyjny II.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w sferze kultury na rzecz 

rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje Gminy Ceranów 

Kierunki działań: 

 Kompleksowa intensyfikacja promocji turystycznej Gminy Ceranów na arenie 

regionalnej 

 wspieranie społecznych inicjatyw organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych 

 promocja postaw prospołecznych i obywatelskich 

 opracowanie systemu aktywizacji osób w kultywowaniu tradycji i tożsamości lokalnej 

społeczności 

 współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego 

 

Cel operacyjny II.4. Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności 

zawodowej sprzyjającej włączeniu zawodowemu 

Kierunki działań: 

 tworzenie, udoskonalanie i realizacja programów pomocy rodzinie i pomocy społecznej 

przeciwdziałających wyłączeniu społecznemu 

 bezpieczeństwo i przeciwdziałanie patologiom społecznym w szkole i środowisku 

lokalnym 

 organizowanie i wspieranie różnych form pomocy społecznej, w tym świetlic 

socjoterapeutycznych, oddziałów dziennych, ośrodków wsparcia czy warsztatów terapii 

zajęciowej 

 wsparcie opieki nad dziećmi (poprawa dostępu do usług przedszkolnych i opieki nad 

małym dzieckiem),  

 działania na rzecz wyrównania szans oraz wspieranie programów i inicjatyw 

skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu poprawę ich 

życia i adaptację w społeczeństwie (formy instytucjonalne, rodzinne, pomoc sąsiedzka i 

inne) 

 wspieranie i upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży szkolnej i osób starszych 

 współpraca przy wdrażaniu programów przeciwdziałaniu bezrobociu 

 wspieranie działań związanych z aktywizacją zawodową oraz działań mających na celu 

zwiększenie adaptacji do nowych zawodów i mobilności mieszkańców 

 zwiększenie absorpcji środków z Unii Europejskiej na programy służące podnoszeniu 

kwalifikacji osób pozostających bez pracy. 
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Cel operacyjny II.5. Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne 

Kierunki działań: 

 wysoka sprawność administracyjna, m.in. poprzez system szkoleń pracowników i 

wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego, a także rozwój usług 

elektronicznych 

 promowanie systemu wartości etycznych wśród pracowników samorządowych, 

przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i dostępie do informacji publicznej) 

 dbałość o stan techniczny budynków użyteczności publicznej 

 upowszechnianie partnerstwa publiczno-społecznego oraz promocja dobrych praktyk 

 partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i regionalnymi 

 

 

Cel strategiczny III - Wielofunkcyjny rozwój wsi i sprostowanie wymaganiom rozwoju 

przedsiębiorczości 

Warunkiem zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest przede wszystkim 

zwiększanie dochodów gospodarstw domowych. Ważnym elementem lokalnej gospodarki jest 

rolnictwo, które z jednej strony należy wspierać w zakresie podnoszenia wydajności i 

opłacalności produkcji, z drugiej strony nie można zapomnieć o potencjale drzemiącym w 

rozwoju rolnictwa ekologicznego i promocji produktów lokalnych. Względna czystość 

środowiska to szansa dla części gospodarstw rolnych na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej 

właśnie poprzez rozwój agroturystyki i rekreacji. 

Pozycja konkurencyjna gminy w dużej mierze zależy od bazy ekonomicznej, którą 

stanowią przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. Pozytywnym i rozwijającym się 

zjawiskiem wśród mieszkańców na lokalnym rynku pracy jest podejmowanie działalności na 

własny rachunek. Potrzebne jest krzewienie kultury gospodarczej podwyższającej skłonność 

mieszkańców do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, umacniających żywotność firm 

istniejących i sprzyjających zakładaniu nowych. Rozwój przedsiębiorczości zależy od aktywności 

mieszkańców, dostępu do kapitału a także ilości działających organizacji, instytucji wsparcia 

przedsiębiorczości i jakości oferowanych przez nie usług. Nowe inwestycje to nowe miejsca 

pracy, które pozwolą na podniesienie dochodów ludności.  

 

Cel operacyjny III.1. Wspomaganie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji sektora 

rolnego, dostosowania gospodarstw rolnych do zmian technologicznych i rynkowych 

Kierunki działań: 

 rozwój systemu doradztwa i wsparcia pośredniego dla przedsiębiorczości opartej na 

rolnictwie, w tym umożliwienie rolnikom udziału w szkoleniach specjalistycznych 

organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje działające na rzecz rolnictwa 

 zaoferowanie doradztwa oraz pomocy dla rolników aplikujących o środki z programów 

ukierunkowanych na obszary wiejskie, możliwości pozyskania środków na rozwój 

gospodarstw agroturystycznych 
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 promowanie stosowania nowych technik i metod w produkcji rolniczej 

 promowanie ekologicznej produkcji rolniczej 

 szkolenia dla rolników w zakresie zakładania grup producenckich  

 tworzenie warunków do zagospodarowania nieużytków rolnych 

 sukcesywne zalesianie gruntów o niskiej wartości bonitacyjnej 

 organizacja kursów i szkoleń służących zdobywaniu przez mieszkańców gminy nowych 

kwalifikacji zawodowych 

 scalanie gruntów rolnych 

 

Cel operacyjny III.2. Wspieranie rozwoju handlu, rzemiosła i małej wytwórczości na 

terenach wiejskich 

Kierunki działań: 

 podnoszenie kwalifikacji mieszkańców w szczególności w zakresie obsługi ruchu 

turystycznego, handlu i rzemiosła oraz zawodów nierolniczych, kształtowanie postaw 

rynkowych i innowacyjnych oraz promocja nowoczesnych technologii 

 promocja podejmowania i realizacji inicjatyw gospodarczych na terenach wiejskich w 

sferze pozarolniczej (np. małe przetwórstwo, usługi agroturystyczne, rękodzieło 

artystyczne, pamiątkarstwo, agroturystyka, rolnictwo, usługi dla ludności) 

 pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców, 

stworzenie profesjonalnego doradztwa 

 przyjazne dla inwestorów planowanie przestrzenne 

 organizacja wydarzeń kulturalnych o tematyce gospodarczej 

 

Cel operacyjny III.3. Wzbogacanie infrastruktury wiejskiej o nowe obiekty kultury oraz 

rekreacyjno-sportowe 

Kierunki działań: 

 wzrost estetyki gminy poprzez kompleksową odnowę centrów miejscowości i obszarów 

wiejskich 

 remont i modernizacja świetlic wiejskich i ich doposażenie 

 promocja sportu i aktywnego wypoczynku 

 

Cel operacyjny III.4. Wspieranie rozwoju narzędzi finansowych dla rozwoju 

przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów gospodarczych 

Kierunki działań: 

 zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia instytucjonalnego, 

pomoc i ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach pozyskania środków na 

utworzenie lub rozwój firm, w tym środków przeznaczonych na rozwój obszarów 

wiejskich i innych funduszy Unii Europejskiej 
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 wsparcie i promocja postaw przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy oraz 

informowanie przedsiębiorców o możliwości refundowania kosztów stworzenia nowych 

miejsc pracy 

 wsparcie zróżnicowania działalności gospodarczej w kierunku działalności nierolniczej 

 przygotowanie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów chcących prowadzić 

działalność hotelarską, gastronomiczną, usługową i inną 

 ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców 

 współpraca z organizacjami wspierającymi podmioty gospodarcze 

 partycypacja w działaniach na rzecz bezrobotnych podejmujących działalność 

gospodarczą 

 

Cel operacyjny III.5. Wspieranie rozwoju agroturystyki i rekreacji 

Kierunki działań: 

 zagospodarowanie terenów pod kątem turystyki i rekreacji (wiaty, ławy, stoły, miejsca 

integracji i rekreacji, miejsca do biwakowania, ogniskowe i inne) 

 wspieranie utworzenia zintegrowanej informacji turystycznej i promocji gminy (m.in. 

wykonanie tablic informacyjnych i tematycznych, wydanie wydawnictw promocyjnych, 

folderów, map, przewodników) 

 wypracowanie modelu imprez cyklicznych jako atrakcji turystycznej 

 budowa ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, ścieżek zdrowia w miejscach 

atrakcyjnych krajobrazowo  

 prowadzenie stałych działań promocyjnych - kontakty zewnętrzne (media, biura 

turystyczne, stowarzyszenia, centra informacji turystycznej) 

 wykorzystanie obszarów Natura 2000 do promowania gminy 

 rozwój edukacji w zakresie świadczenia usług w turystyce i agroturystyce 

 szkolenie pracowników samorządowych w zakresie turystyki i promocji 

 

Cel operacyjny IV - Poprawa i ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego 

W trosce o środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby, zarządzanie rozwojem gminy 

powinno opierać się na idei rozwoju zrównoważonego w zgodzie i przy poszanowaniu 

uwarunkowań środowiskowych, zapewniających równowagę ekologiczną oraz zachowanie 

zdolności przyrody do samoregulacji. Zgodnie z nowym podejściem do gospodarki zasobami 

dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, zarządzania kulturą, zaprojektowane działania 

służyć będą kompleksowej ochronie i zachowaniu dziedzictwa (m.in. zabiegi konserwatorskie i 

modernizacyjne, rewaloryzacja dziedzictwa, zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych). W 

ramach niniejszego celu zaplanowano również racjonalizacje zużycia energii, surowców i 

minerałów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Współdziałanie władz samorządowych, sąsiednich gmin, instytucji kultury, służb 

konserwatorskich oraz innych odpowiedzialnych podmiotów pozwoli na wzmocnienie 

podejmowanych działań i bardziej racjonalne wydatkowanie środków. 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

59| S t r o n a  
 

 

Cel operacyjny IV.1. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem 

różnorodności form krajobrazu i przyrody 

Kierunki działań: 

 funkcjonowanie obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego 

oraz prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i 

ochrony środowiska 

 wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu 

 wsparcie rolnictwa ekologicznego oraz wdrażania programów rolno-środowiskowych 

 edukacja mieszkańców w zakresie zrównoważonego korzystania z naturalnych zasobów 

środowiska i ich ochrony 

 organizacja akcji o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym 

 edukacja w zakresie właściwego stosowania nawozów i środków chemicznych w 

działalności rolniczej 

 

Cel operacyjny IV.2. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i minerałów oraz wzrost 

wykorzystania energii źródeł odnawialnych 

Kierunki działań: 

 tworzenie zachęt ocieplania istniejących budynków i propagowania budowy 

energooszczędnych domów  

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w ich obrębie 

 promocja i zwiększanie udziału technologii grzewczych opartych na ekologicznych 

paliwach 

 promocja i wsparcie mieszkańców w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w 

gospodarstwach indywidualnych 

 wspieranie przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy 

 realizacja programu usuwania azbestu 

 wspomaganie działań podnoszących świadomość selektywnej zbiórki odpadów 

wysegregowanych w miejscu ich wytwarzania, likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

 wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi 

 przebudowa i rozwój oświetlenia ulicznego i w obiektach publicznych, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne 

 

Cel operacyjny IV.3. Stworzenie atrakcyjnej bazy usług kulturalnych poprzez modernizację 

i renowację obiektów, a także rewitalizację obszarów dziedzictwa kulturowego 

Kierunki działań: 

 odnowa i konserwacja obiektów zabytkowych i historycznych przy współudziale 

partnerów prywatnych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i innych dotacji 

 współpraca w zakresie ochrony zabytków oraz miejsc pamięci 
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 modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury w celu organizowania większej liczby 

spotkań i imprez kulturalnych 

 

1.4.     Źródła finansowania działań realizowanych w ramach 

Strategii 
Podstawowym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w Strategii są środki 

pochodzące z budżetu gminy Ceranów. Jednakże z uwagi na ambitnie wytyczone cele oraz 

możliwość pozyskania środków z innych źródeł gmina Ceranów będzie ubiegać się o 

dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z zewnętrznych środków finansowych. 

Władze Gminy przewidują pozyskanie środków finansowych z następujących źródeł: 

 z programów pomocowych Unii Europejskiej, 

 z budżetu Państwa, 

 z budżetu Województwa Mazowieckiego, 

 z budżetu Powiatu Sokołowskiego, 

 z programów Rządu RP, 

 z innych jednostek samorządu terytorialnego, 

 z funduszy celowych, 

 z polskich fundacji i organizacji, 

 od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych, 

 z wkładu prywatnego, 

 pożyczki i kredyty, 

 z innych dostępnych źródeł, 
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Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego to zespół czynności, 

których celem jest: 

 monitorowanie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i weryfikacja stopnia 

osiągnięcia celów postawionych w strategii, 

 osiągnięcie podstawowych celów, w tym szczególnie przez realizację zawartych 

w niej przedsięwzięć inwestycyjnych, usługowych, administracyjnych i 

organizacyjnych, 

 monitorowanie aktualności treści strategii i jej bieżące korygowanie. 

Dla potrzeb niniejszego dokumentu strategicznego przyjęto, iż monitoring polegać będzie 

na bieżącej kontroli, na stałym gromadzeniu danych oraz ich analizie, co pozwoli ocenić stopień 

realizacji strategii oraz aktualizacji i wprowadzeniu ewentualnych zmian na jak 

najwcześniejszym etapie w przypadku potrzeby dostosowania jej zapisów do zmieniających się 

realiów życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy bądź wystąpienia ewentualnych 

nieprawidłowości. Monitorowanie strategii odbywać się będzie zarówno w odniesieniu do 

danych statystycznych, bieżącej analizy warunków otoczenia - przesłanek, uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rozwój gminy, bądź też go hamujących, a także 

w odniesieniu do przyjętych wskaźników realizacji strategii. 

Odpowiedzialność za realizację, wdrażanie i osiąganie zamierzonych wyników Strategii 

spoczywa na Gminie Ceranów w imieniu której działa Wójt Gminy, wraz z pracownikami 

odpowiedzialnymi za poszczególne zadania w gminie.  

W realizacji Strategii istotna będzie współpraca lokalna i ponadlokalna z mieszkańcami, 

innymi samorządami, instytucjami i środowiskami społeczno-gospodarczymi, różnymi grupami 

przedsiębiorców, środowiska administracyjnego, ekologów, aktywistów ochrony dóbr kultury, 

urbanistów i innych oraz sprawność współdziałania samorządu gminnego z przedstawicielami 

szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz z wojewódzką i centralną administracją rządową a 

także organizacjami pozarządowymi.  

W celu uzyskania właściwej kontroli nad procesem zarządzania Strategią i weryfikacji jej 

postępów, konieczne jest wprowadzenie zasad stałego, okresowego monitoringu. Zakres prac 

monitoringu obejmuje: 

 Pozyskanie i dokumentowanie danych 

 Weryfikacja danych 

 Analiza danych z wykorzystaniem wskaźników 

CZĘŚĆ VI 

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE 

STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY 

CERANÓW 
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 Porównanie wskaźników z planowanymi 

 Wnioskowanie na podstawie wyników wskaźników 

 Opracowanie wniosków i rekomendacji 

 Wprowadzenie zmian do planów i dalszego sposobu realizacji celów. 

Dla każdego z celów operacyjnych na potrzeby procesu monitorowania w gminie 

Ceranów, zostały opracowane wskaźniki. Wybór właściwych mierzalnych wskaźników 

dostępnych w statystyce publicznej i wewnętrznej gminy spowoduje efektywne monitorowanie 

procesów wdrażania strategii. 

 

Tabela Proponowane wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017-2020, z 

perspektywą na lata 2021-2025 

Cel strategiczny I.  Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy warunków życia 
mieszkańców gminy 

Cel operacyjny Wskaźniki monitorowania celu Jednostka 
pomiaru 

I.1. Modernizacja układów 
komunikacyjnych 
 

Długość zmodernizowanych lub wybudowanych 
odcinków dróg gminnych/powiatowych. 

km 

Długość nowo wybudowanych chodników, 
parkingów. 

km 

Procent budżetu gminy przekazywany na remonty 
dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. 

% 

Liczba opracowanych planów rozwoju sieci drogowej 
na terenie gminy. 

sztuk 

I.2. Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
wodnej 
 

Długość wybudowanej /zmodernizowanej sieci 
wodociągowej. 

km 

Liczba nowo wybudowanych przyłączy 
wodociągowych. 

sztuk 

Długość odbudowanych lub udrożnionych urządzeń 
melioracyjnych. 

km/sztuk 

Nakłady finansowe przeznaczone na budowę lub 
remont zbiorników wodnych i retencyjnych. 

zł 

I.3. Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania 
ścieków 
 

Liczba wykonanych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

sztuk 

Liczba mieszkańców, którzy skorzystali ze wsparcia 
gminy w budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

sztuk 

Ludność korzystająca z przydomowych oczyszczalni 
ścieków w stosunku do ogółu ludności w gminie. 

% 

I.4. Rozwój i upowszechnianie 
technologii informacyjno - 
komunikacyjnych 
 

Liczba przedsięwzięć dotyczących rozwoju sieci 
teleinformatycznej. 

sztuk 

Nakłady finansowe przeznaczone na zapewnienie 
mieszkańcom gminy dostępu do szerokopasmowego 
internetu. 

zł 
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Nakłady finansowe przeznaczone na zapewnienie 
mieszkańcom gminy dostępu do e-usług i e-
administracji. 

zł 

Ludność mająca dostęp do szerokopasmowego 
Internetu w stosunku do ogółu ludności. 

% 

Cel strategiczny II.  Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ceranów w zakresie usług 
społecznych 

Cel operacyjny Wskaźniki monitorowania celu Jednostka 
pomiaru 

II.1. Rozwój i poszerzenie bazy 
oświatowej oraz obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
 

Nakłady finansowe przeznaczone na doposażenie 
bazy oświatowej. 

zł 

Procent budżetu przekazywany na remonty 
budynków szkolnych. 

% 

Liczba zrealizowanych projektów w szkołach. sztuk 

Nakłady finansowe przeznaczone na budowę i 
modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

zł 

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. 

sztuk 

Liczba placów zabaw. sztuk 

Wyniki egzaminów na zakończenie szkoły 
podstawowej. 

Punkty/% 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym. 

% 

Środki pozyskane na realizację przedsięwzięć 
edukacyjnych i sportowych. 

zł 

Odsetek uczniów korzystających z zajęć 
dodatkowych/pozalekcyjnych. 

% 

Liczba udzielonych porad i informacji dotyczących 
wydarzeń szkolnych. 

sztuk 

II.2. Wzmocnienie 
bezpieczeństwa publicznego 
w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, 
przeciwpożarowej i policyjnej 
 

Liczba zakupionego sprzętu związanego z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

sztuk 

Liczba zmodernizowanych remiz strażackich. sztuk 

Ilość wdrożonych systemów związanych i technologii 
wspierających działania ratownicze. 

sztuk 

Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa. 

sztuk 

Ilość przestępstw i wykroczeń na terenie gminy. sztuk 

Liczba wypadków drogowych. sztuk 

II.3.Wspieranie inicjatyw 
lokalnych i ponadlokalnych w 
sferze kultury na rzecz 
rozwoju wykorzystującego 
potencjał i tradycje Gminy 
Ceranów 
 

Liczba zorganizowanych spotkań nt. rozwoju Gminy 
Ceranów. 

sztuk 

Liczba zorganizowanych imprez kulturalno-
rekreacyjnych. 

sztuk 

Środki pozyskane na realizację przedsięwzięć 
kulturalnych. 

zł 

Liczba zorganizowanych pikników rodzinnych, imprez 
plenerowych. 

sztuk 

Nakłady finansowe przeznaczone na promocję zł 
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gminy. 

Ilość i budżet organizacji pozarządowych. sztuk/zł 

II.4 Rozwiązywanie 
problemów społecznych i 
stymulowanie aktywności 
zawodowej sprzyjającej 
włączeniu zawodowemu 
 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy 
społecznej. 

% 

Liczba wdrożonych projektów społecznych. sztuk 

Liczba osób korzystających z wczesnego wsparcia 
rodziny. 

sztuk 

Liczba projektów i warsztatów z zakresu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i 
przeciwdziałania patologiom. 

sztuk 

Wysokość pomocy finansowej udzielonej osobom 
chorym i niepełnosprawnym. 

zł 

Liczba osób pracujących na terenie gminy. sztuk 

Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy. sztuk 

Liczba osób bezrobotnych korzystających ze szkoleń. sztuk 

II.5 Sprawne i efektywne 
zarządzenie terytorialne 
 

Liczba pracowników Urzędu gminy korzystających ze 
szkoleń. 

sztuk 

Liczba pracowników samorządowych z wyższym 
wykształceniem. 

sztuk 

Liczba odsłon strony internetowej. sztuk 

Liczba usług w gminie świadczonych za pomocą sieci 
Internet. 

sztuk 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji w 
Urzędzie gminy. 

liczba dni 

Ilość skarg i wniosków. sztuk 

Poziom zadowolenia interesantów (coroczne 
badania) 

% 

Cel strategiczny III. Wielofunkcyjny rozwój wsi i sprostowanie wymaganiom rozwoju 
przedsiębiorczości 

Cel operacyjny Wskaźniki monitorowania celu Jednostka 
pomiaru 

III.1. Wspomaganie działań 
dotyczących podnoszenia 
kwalifikacji sektora rolnego, 
dostosowania gospodarstw 
rolnych do zmian 
technologicznych i rynkowych 
 

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce 
rolniczej. 

sztuk 

Procentowy udział rolnictwa ekologicznego w 
rolnictwie ogółem. 

% 

Liczba udzielonych porad mieszkańcom gminy. sztuk 

Liczba grup producenckich, gospodarstw 
ekologicznych. 

sztuk 

III.2. Wspieranie handlu, 
rzemiosła i małej 
wytwórczości na terenach 
wiejskich 
 

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce 
gospodarczej 

sztuk 

Liczba przedsięwzięć kulturalnych o tematyce 
gospodarczej. 

sztuk 
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III.3. Wzbogacanie 
infrastruktury wiejskiej o 
nowe obiekty kultury oraz 
rekreacyjno-sportowe 
 

Liczba osób korzystających ze świetlic wiejskich. sztuk 

Liczba osób korzystających z obiektów 
rekreacyjno-sportowych 

sztuk 

Nakłady finansowe przeznaczone na odnowę 
infrastruktury wiejskiej. 

zł 

III.4. Wspieranie rozwoju 
narzędzi finansowych dla 
rozwoju przedsiębiorstw i 
zakładania nowych 
podmiotów gospodarczych. 
 

Liczba podmiotów gospodarczych działających na 
terenie gminy. 

sztuk 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych na 
terenie gminy. 

sztuk 

Liczba zatrudnionych w firmach działających na 
terenie gminy. 

sztuk 

III.5.Wspieranie rozwoju 
agroturystyki i rekreacji 
 

Liczba obiektów świadczących usługi turystyczne, 
w tym gospodarstw agroturystycznych. 

sztuk 

Ilość miejsc noclegowych. sztuk 

Liczba osób korzystających z noclegów w 
gospodarstwach agroturystycznych. 

sztuk 

Procentowy wzrost terenów pod funkcje 
rekreacyjne. 

% 

Długość utworzonych/urządzonych ścieżek 
rowerowych, pieszych, zdrowia 

km 

Procent budżetu gminy przeznaczony na turystykę. % 

Liczba turystów korzystających z oferty 
turystycznej gminy 

sztuk 

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć o 
charakterze turystyczno-rekreacyjnym. 

sztuk 

Liczba gości uczestniczących w imprezach 
gminnych 

sztuk 

Nakład druków promocyjnych. zł 

Ilość spotów reklamowych w mediach. sztuk 

Liczba osób które ukończyły kursy i szkolenia z 
zakresu usług turystycznych. 

sztuk 

Cel strategiczny IV. Poprawa i ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny Wskaźniki monitorowania celu Jednostka 
pomiaru 

IV.1. Zachowanie walorów i 
zasobów przyrodniczych z 
uwzględnieniem 
różnorodności form 
krajobrazu i przyrody. 
 

Nakłady finansowe na edukację i wsparcie działań i 
mających na celu ochronę środowiska. 

zł 

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce 
przyrodniczej (ochrona, korzystanie, stosowania 
środków ochrony roślin itp.) 

sztuk 

IV.2. Racjonalizacja zużycia 
energii, surowców i 
minerałów oraz wzrost 
wykorzystania energii źródeł 

Liczba budynków objętych termomodernizacją. sztuk 

Liczba budynków energooszczędnych/pasywnych. sztuk 

Liczba zamontowanych odnawialnych źródeł 
energii. 

sztuk 
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odnawialnych 
 

Ilość pozyskanych dofinansowań na odnawialne 
źródła energii 

zł 

Liczba wymienionych w obiektach użyteczności 
publicznej energochłonnych oświetleń. 

sztuk 

Liczba zamontowanych paneli słonecznych na 
budynkach mieszkalnych 

sztuk 

Liczba zamontowanych paneli fotowoltaicznych sztuk 

Liczba osób korzystających z technologii 
grzewczych opartych na ekologicznych paliwach. 

sztuk 

Odpady komunalne zebrane selektywnie. Mg 

Ilość usuniętych odpadów zawierających azbest. Mg/m2 

IV.3. Stworzenia atrakcyjnej 
bazy usług kulturalnych 
poprzez modernizację i 
renowację obiektów, a także 
rewitalizację obszarów 
dziedzictwa kulturowego 
 

Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury w tym 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 

sztuk 

Liczba zmodernizowanych obiektów kultury i 
dziedzictwa kulturowego. 

sztuk 

Nakłady finansowe na odnowę i konserwację 
obiektów zabytkowych i historycznych. 

zł 

 

Głównymi źródłami informacji przy realizacji Strategii będą: 

 informacje statystyczne gminy, 

 informacje statystyczne i sprawozdania z działalności jednostek podległych 

samorządowi, 

 informacje innych organów administracji publicznej (Urząd Pracy, Policja itp.) 

 sprawozdania z działalności organizacji gospodarczych i społecznych działających w 

gminie, 

 informacje Urzędów Statystycznych 

 media publiczne 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji i oceny postępów Strategii, ale również 

aktualizacji i dostosowania do zmieniających sie warunków społeczno-gospodarczych zaleca się 

aby wprowadzić szczegółową analizę realizacji celów strategicznych, nie rzadziej niż okres 

wyborczy, czyli raz na cztery lata, w oparciu o opracowane wskaźniki dostępne w statystyce 

publicznej i wewnętrznej gminy. 

Poza stałym monitoringiem zaleca się również dokonywanie ewaluacji dokumentu na 

podstawie rocznych sprawozdań, tj. oceny stopnia realizacji strategii do założonych 

wskaźników, oceny przyjętych wskaźników w odniesieniu do celów strategicznych i 

operacyjnych oraz prawidłowości ich realizacji. 
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Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców Gminy Ceranów w terminie od 22 

kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r. Do Urzędu wpłynęło 46 ankiet. Wyniki ankiety są 

prezentowane poniżej. 

Ankieta 

GOSPODARKA 

Pyt. 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z jakości funkcjonowania oraz dostępności do 

następujących elementów infrastruktury społecznej i technicznej (proszę o zaznaczenie jednej 

z liczb w skali od 1 do 6, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 6 - bardzo zadowolony)? 

 
 

Z wyników analizy można wywnioskować że szkolnictwo jest oceniane bardzo dobrze, gdzie 

ponad połowa respondentów ocenia iż jest zadowolona bądź bardzo zadowolona z 

funkcjonowania edukacji na terenie gminy Ceranów. 
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Służba zdrowia oceniona została na dość wysokim poziomie. Gdzie 33% ankietowanych 

mieszkańców jest zadowolona z funkcjonowania służby zdrowia a tylko 9% jest niezadowolona, 

osób bardzo niezadowolonych nie ma. 

 
Oferta kulturalna oceniona została na niskim poziomie, gdzie ponad 74 % ankietowanych 

mieszkańców oceniło, że jest raczej niezadowolony/a, niezadowolony/a lub bardzo 

niezadowolony/a tylko 26% ankietowanych stwierdziło, iż jest zadowolony/a. 

 
Zdaniem ankietowanych mieszkańców gminy sport i rekreacja jest na niskim poziomie, tylko 22 

% ankietowanych są raczej zadowoleni lub zadowoleni. 
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Handel na terenie gminy Ceranów oceniony został na wysokim poziomie, gdzie 33% 

respondentów oceniło, że jest raczej zadowolonych z handlu lub 22% raczej niezadowolonych z 

elementu infrastruktury jakim jest handel. 

 
W badaniu ankietowym 54% respondentów oceniło ze jest zadowolonych z obsługi 

komunikacyjnej w gminie 

 
Ponad 58 % ankietowanych jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z obsługi 

administracyjnej w urzędzie przy czym tylko 22% ankietowanych jest niezadowolonych. 

 
Jak można zauważyć z badań ankietowych z bezpieczeństwa na terenie gminy Ceranów ponad 

połowa ankietowanych mieszkańców jest zadowolona. 
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Mieszkańcy gminy Ceranów są zadowoleni z funkcjonowania sieci wodociągowej z czego 54% 

raczej lub bardzo zadowolonych z sieci wodociągowej. 

 
Nowoczesne technologie (Internet, komputer) ocenione zostały przez ankietowanych 

mieszkańców na bardzo wysokim poziomie, gdzie 11 % ankietowanych jest bardzo 

zadowolonych z nowoczesnych technologii a 55 % ankietowanych raczej i zadowolonych z 

działania i funkcjonowania Internetu i możliwości jakie dają nowoczesne technologie. 

 

 

STAN DRÓG W GMINIE CERANÓW. 

 

OCENA DROGI KRAJOWEJ NR 63 
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DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 695 

 

 
 

DRÓG POWIATOWYCH 

 

 
DROGI GMINNE 

 

 
Pyt.2. Proszę wymienić, które drogi w pierwszej kolejności muszą zostać wyremontowane; 

W punkcie tym ankietowani wymienili rodzaje dróg, które ich zdaniem w pierwszej kolejności muszą 
zostać wyremontowane. Wymienione zostały: 

1. Droga krajowa nr 63 
2. Drogi powiatowe: 

 w miejscowości Zawady 

 droga relacji Ceranów - Wólka Rytelska -Przewóz Nurski 

 droga relacji Ceranów - Lubiesza 
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 droga relacji Ceranów - Noski 

 droga relacji Rytele-Wszołki - Rytele Święckie 

 droga relacji Ceranów - Bojary 
3. Drogi gminne: 

 droga relacji Ceranów - Pustelnik 

 droga relacji Pustelnik - Długie Grzymki 

 w miejscowości Zawady 

 w miejscowości Radość 
 

Pyt. 3. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a budową Odnawialnych Źródeł Energii dla gospodarstw 
domowych 

 
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się instalacje solarne oraz instalacje 
fotowoltaiczne i pompy ciepła. 

 

BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH 

 
Jak wynika z badań ankietowych dużym zainteresowaniem tj. ok. 61% badanych 

zainteresowanych jest budową oczyszczalni przydomowych. 
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Pyt. 5. Jak ocenia Pani/Pan warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie / 

ewentualnie  udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do informacji na temat 

zakładania własnej działalności? 

 

WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
W badaniu ankietowym 37% mieszkańców jest raczej niezadowolonych z warunków do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Pyt. 6. Jak ocenia Pani/Pan warunki do prowadzenia działalności rolniczej w gminie / czy 

organizowane są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do informacji na temat specjalizacji lub 

zmiany profilu upraw? 

 

WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

 

 
Bardzo dobre warunki na terenie gminy Ceranów powodują, że 37 % mieszkańców jest raczej 

zadowolona z warunków prowadzenia działalności rolniczej a ok. 28% jest zadowolona lub 

bardzo zadowolona. 

 

Pyt. 7. Jakimi działaniami należy zająć się w pierwszej kolejności, aby spowodować ożywienie 

gospodarcze w gminie Ceranów?  
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Ankietyzowani mieszkańcy wskazali trzy główne działania, którymi należałoby się zająć w 

pierwszej kolejności tzn. efektywne pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, efektywne 

promowanie i reklamowanie gminy oraz stworzenie systemu zachęt dla rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości.  

 

Pyt. 8. Które dziedziny mogą w przyszłości w zasadniczy sposób wpływać na ożywienie 

gospodarcze i rozwój gminy? 

 
Według znacznego procentu ankietowanych dziedzinami, które w zasadniczy sposób 

wpłynęłyby na rozwój gospodarczy gminy jest mała i średnia przedsiębiorczość oraz ze względu 

na rolniczy charakter gminy rolnictwo oraz turystyka i agroturystyka. 

 

Pyt. 9. Gdyby pojawił się zewnętrzny inwestor (polski lub zagraniczny) dający w perspektywie 

miejsca pracy, czy gmina powinna zgodzić się na sprzedaż ziemi, zastosowanie ulg lub 

zwolnień podatkowych? 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

mieszkańcy w % 

A. zainwestować w infrastrukturę 
techniczną na terenach 
rekreacyjnych i turystycznych 

B. efektywnie pozyskiwać 
inwestorów zewnetrznych 

C. postawić na ochronę 
środowiska i edukacje ekologiczną 

D. stworzyć system zachęt dla 
rozwoju małej i średniej 
przedsiebiorczości 

E. efektywnie promować i 
reklamować gminę 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

mieszkańcy w % 

A. przemysł 

B. turystyka i agroturystyka 

C. współpraca samorzadu z organizacjami 
pozarządowymi i biznesowymi 

D. edukacja powszechna (oświata, nauka, 
kultura) 

E. mała i średnia przedsiębiorczość 

F. rolnictwo 



Strategia Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017 - 2020 z perspektywą 

na lata 2021-2025 roku 

 

75| S t r o n a  
 

 
Ponad połowa ankietowanych jest za wprowadzeniem zewnętrznych inwestorów na teren 

gminy. 

 

ŚRODOWISKO 

 

Pyt. 10. Który z problemów środowiskowych uważa Pani/Pan za najistotniejszy dla ternu 

gminy. Proszę o zaznaczenie najwyżej trzech wg. Pani/Pana najistotniejszych problemów: 

 
Najistotniejszym problemem środowiskowym zdaniem ankietowanych mieszkańców są dzikie 

wysypiska odpadów na terenie gminy. Na kolejnych miejscach kształtuje się wycinka lasów oraz 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i wody pitnej. 

 

Pyt. 11. Jak ocenia Pani/Pan estetykę swojej miejscowości? 
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Ok. 48 % ankietowanych mieszkańców gminy jest zadowolonych z estetyki swojej miejscowości. 

Główne działania jakie wskazują w celu jej poprawy to:  

 zmobilizowanie mieszkańców do dbałości o porządek na posesjach 

 pozyskanie dofinansowań na odnowę wsi z Unii Europejskiej 

 dbałość o  stawy 

 kanalizacja gminy 

 budowa chodników 

 remonty mostów na rzece  

 poprawa dróg dojazdowych do miejscowości 

 wymiana pokryć eternitowych 

 remont linii energetycznych 

 

Pyt. 12. Jak ocenia Pani/Pan stan i jakość przestrzeni publicznej/parki, miejsca spacerowe, 

place zabaw/? 

 
Jak można zauważyć ponad połowa mieszkańców jest niezadowolona z jakości przestrzeni 

publicznej w swojej miejscowości. Główne działania jakie wskazują w celu jej poprawy to: 

 stworzenie miejsc rekreacyjnych np. : tereny zielone, parki z ławkami. 

 inwestowanie w turystykę i rekreację 

 założenie domu kultury 

 zorganizowanie placów zabaw dla dzieci 

4% 

11% 

37% 33% 

9% 
6% 

OCENA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 

2% 

22% 

30% 

35% 

11% 

0% 

STAN JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 
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 zorganizowanie miejsc z siłowniami zewnętrznymi 

  

Pyt. 13. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność turystyczną gminy?/ilość i jakość zabytków, miejsc 

atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, stan środowiska naturalnego, obszary chronione i 

rezerwaty, ścieżki przyrodnicze i edukacyjne/? 

 
Pyt. 14. Jak ocenia Pani/Pan promocję gminy, mającą na celu pozyskanie potencjalnych 

turystów? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

6% 

35% 

30% 

20% 

7% 

OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 

9% 

28% 

31% 

28% 

2% 2% 

OCENA PROMOCJI GMINY 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 
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SPOŁECZEŃSTWO 

 

Pyt. 15. Z czego możemy być dumni i co może być ważnym atutem w dalszym rozwoju Gminy 

Ceranów? 

 

 
Z analizy wyników ankiet wynika, że bardzo ważnym atutem gminy Repki są walory 

krajobrazowe i przyrodnicze oraz rolnictwo. Możemy być dumni z otwartości i życzliwości 

mieszkańców oraz poszanowania przez nich wartości chrześcijańskich. 

 

Pyt. 16. Jak zdaniem Pana/Pani wygląda obecna sytuacja gminy na tle innych 

porównywalnych gmin: 

 
Biorąc pod uwagę wyniki ankiet widzimy, iż zdaniem mieszkańców obecna sytuacja gminy 

Ceranów na tle innych gmin klasuje się na  podobnym lub gorszym poziomie. 

 

Pyt. 17. Jak ocenia Pani/Pan ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy/dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych, seniorów/? 

91 

48 
54 

22 

13 

50 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

mieszkańcy w % 

A. walory krajobrazowe i 
przyrodnicze 

B. otwartość i życzliwość 
mieszkańców 

C. rolnictwo 

D. położenie administracyjne 

E. aktywność obywatelska 

F. poszanowanie wartości 
chrześcijańskich 

2% 

13% 

35% 
46% 

4% 

OCENA OBECNEJ SYTUACJI GMINY NA TLE INNYCH  GMIN 

A. DUŻO LEPIEJ 

B. LEPIEJ 

C. PODOBNIE 

D. GORZEJ 

E. DUŻO GORZEJ 
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Z przeprowadzonych badań ankietowych oferta spędzania wolnego czasu na terenie gminy 

Ceranów wymaga dopracowania. Ponad połowa ankietowanych mieszkańców jest raczej 

niezadowolona, niezadowolona lub bardzo niezadowolona z oferty i jakości infrastruktury 

dającej możliwość spędzania wolnego czasu. 

 

Pyt. 18. Jak ocenia Pani/Pan efektywność zagospodarowania przestrzeni w gminie (czy tereny 

są wykorzystywane optymalnie)? 

 
 

Zagospodarowanie przestrzeni w gminie wymaga dopracowania. Jak wynika z ankiet 61% 

ankietowanych mieszkańców jest raczej niezadowolona lub niezadowolona z efektywności 

zagospodarowania przestrzeni w gminie Ceranów. 

 

Pyt. 19. Jak ocenia Pan/Pani sytuację ekonomiczną swojej rodziny? 

13% 

46% 

26% 

13% 

2% 0% 

OCENA OFERTY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W GMINIE 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 

2% 

28% 

31% 

28% 

9% 

2% 

OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENI W 
GMINIE 

bardzo niezadowolony 

niezadowolony 

raczej niezadowolony 

raczej zadowlony 

zadowolony 

bardzo zadowolony 
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Pyt. 20. Proszę wymienić 3 główne cele, które Pani/Pan postawił/a by sobie do osiągnięcia, 

będąc Wójtem Gminy w okresie cztero-letniej kadencji. 

 

Głównymi celami jakie postanowiliby sobie ankietowani mieszkańcy są: 

1. Pozyskanie środków finansowych z zewnątrz w tym z Unii Europejskiej m.in. na budowę 

dróg, mostów gminnych. 

2. Poprawa sytuacji finansowej w gminie m.in. poprzez spłatę zadłużenia. 

3. Poprawa komunikatywności z mieszkańcami gminy. 

4. Zagospodarowanie budynku po szkole podstawowej w Rytelach Olechnych. 

5. Poprawa warunków w szkole oraz inwestowanie w oświatę. 

6. Inwestowanie w infrastrukturę techniczną: drogi, wodociąg, place zabaw. 

7. Uaktywnienie działalności kulturowej poprzez utworzenie domu kultury. 

8. Budowa przydomowych oczyszczalni. 

9. Udrożnienie rowów melioracyjnych. 

10. Poprawa jakości życia osób zamieszkujących gminę, przede wszystkim osób 

biedniejszych. 

11. Organizowanie festynów rodzinnych. 

12. Więcej zajęć i programów rozwojowych dla młodzieży. 

13. Rozwój turystyki i agroturystyki. 

14. Walka z bezrobociem. 

15. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

16. Promocja i rozwój przedsiębiorczości w gminie. 

 

POTRZEBY MIESZKANCÓW, MOCNE I SŁABE STRONY GMINY, SZANSE I 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GMINY 

 

Pyt. 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z życia w gminie Ceranów? 

Lp. 
 

Proponowana odpowiedź Procent 
odpowiedzi 

(%) 

0% 

78% 

20% 

2% 

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ RODZINY RESPONDENTA 

A. BARDZO DOBRA 

B. DOBRA 

C. ZŁA 

D. BARDZO ZŁA 
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1. Tak, dlatego nie planuję przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania; 40% 

2. Tak, ale warunki życia i perspektywy rozwoju zawodowego zmuszą 
mnie do zmiany miejsca zamieszkania w najbliższym czasie; 

13% 

3. Nie, w najbliższym czasie planuję się przeprowadzić; 2% 

4. Nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania; 15% 

5. Trudno powiedzieć; 30% 

 

Pyt. 2. Prosimy o podanie 3 aspektów, które są najpilniejsze do poprawy w Gminie. 

Lp. Proponowana odpowiedź Procent 
odpowiedzi 

(%) 

1.  Poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 78% 

2. Rozwój turystyki 26% 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 30% 

4. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich 17% 

5. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 20% 

6. Promocja gminy 20% 

7.  Rozwój przedsiębiorczości 37% 

8. Ochrona środowiska 7% 

9. Poprawa jakości obsługi medycznej 7% 

10. Zmniejszenie bezrobocia 43% 

11. Edukacja 17% 

12. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 4% 

Spośród podanych 12 aspektów najważniejsze wg. ankietowanych mieszkańców gminy okazały 

się: 

1. Poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 

2. Zmniejszenie bezrobocia 

3. Rozwój przedsiębiorczości 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

5. Rozwój turystyki 

 

Pyt. 3. Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia 

w Gminie (czego brak/niedostatek/ niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne 

najbardziej). 

Ankietowani mieszkańcy wymienili następujące problemy: 

1. Słaby stan infrastruktury drogowej wraz z brakiem funduszy na jej naprawę. 

2. Niedostateczne zwodociągowanie gminy. 

3. Brak kanalizacji. 

4. Bezrobocie - brak miejsc pracy. 

5. Zanieczyszczenie środowiska. 

6. Słaby rozwój przedsiębiorczości. 

7. Brak miejsc ogólnego wypoczynku np. altany nad wodą 

8. Brak siłowni, boisk, basenu, placów zabaw. 
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9. Brak ośrodka kultury. 

10. Słabe połączenia komunikacyjne z dużymi miastami. 

11. Brak perspektywy rozwoju dla młodych ludzi. 

12. Służba zdrowia - słaby dostęp do lekarzy. 

13. Mała ilość szkoleń rolniczych. 

14. Słaby dostęp do produktów rolniczych 

15. Brak scalania małych działek polnych. 

 

Pyt. 4. Prosimy o wskazanie Pani/Pana zdaniem 3 najważniejszych 

inwestycji/zadań/projektów koniecznych do zrealizowania w Gminie Ceranów do 2025 roku. 

Lp. Proponowana odpowiedź Ilość 
wskazań w 

% 

1.  Przebudowa dróg gminnych 74% 

2. Przebudowa dróg powiatowych i drogi krajowej 17% 

3. Budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia 0% 

4. Budowa i modernizacja szkół i innych placówek oświatowych 37% 

5. Edukacja(zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 24% 

6. Rozwój turystyki 24% 

7.  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 0% 

8. Poprawa zasobów i warunków mieszkaniowych 13% 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie do przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

22% 

10. Zadania związane z odnawialnymi źródłami energii (np. instalacje 
solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) 

33% 

11. Remont i modernizacja świetlic wiejskich 20% 

12. Promocja gminy 9% 

13. Rozwój przedsiębiorczości 17% 

14. Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej 11% 

15. Rozwój kultury 7% 

16. Zapewnienie domu dziennego dla osób starszych 9% 

 

Do najważniejszych zadań wskazanych przez ankietowanych mieszkańców do zrealizowania w 

gminie Ceranów należy: 

1. Przebudowa dróg gminnych; 

2. Budowa i modernizacja szkół i innych placówek oświatowych; 

3. Zadania związane z odnawialnymi źródłami energii (np. instalacje solarne, instalacje 

fotowoltaiczne, pompy ciepła) 

4. Edukacja (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży) 

5. Rozwój turystyki 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

7. Remont i modernizacja świetlic wiejskich 
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Pyt.  5. Prosimy o zaznaczenie Pani/Pana zdaniem 3 mocnych stron Gminy: 

Lp. Proponowana odpowiedź Ilość wskazań 
w % 

1. rolnictwo 89% 

2. zaplecze sportowe i kulturalne /boiska, siłownie, sale sportowe, dom 
kultury/ 

0% 

3. korzystne położenie 89% 

4. wysokie walory środowiska przyrodniczego /duża powierzchnia lasów, 
cieków wodnych – rzek/ 

89% 

5. wysoki poziom edukacji 2% 

6. jakość infrastruktury społecznej 2% 

7. podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie 4% 

8. duży udział sektora prywatnego w gospodarce 9% 

9. dobre połączenie komunikacyjne z większymi miastami 20% 

 

Mocne strony gminy Ceranów wskazane przez ankietowanych mieszkańców to: 

 rolnictwo 

 korzystne położenie 

 wysokie walory środowiska przyrodniczego /duża powierzchnia lasów, cieków wodnych 

– rzek/ 

 dobre połączenie komunikacyjne z większymi miastami 

 

Pyt. 6. Prosimy o zaznaczenie Pani/Pana zdaniem 3 słabych stron Gminy: 

Lp. Proponowana odpowiedź Ilość wskazań 
w % 

1. wysokie bezrobocie 46% 

2. zły stan dróg 76% 

3. niewystarczająca infrastruktura komunalna /wodociągi, kanalizacja/ 35% 

4. bałagan urbanistyczny /chaos w zabudowie/ 17% 

5. słaby dostęp do opieki medycznej 7% 

6. zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach  20% 

7. zanieczyszczenie i degradacja środowiska 20% 

8. zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich 13% 

9. niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym 30% 

10. mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 22% 

11. niski poziom gospodarstw rolnych 22% 

 

Słabe strony gminy Ceranów wskazane przez ankietowanych mieszkańców to: 

 zły stan dróg 

 wysokie bezrobocie 

 niewystarczająca infrastruktura komunalna /wodociągi, kanalizacja/ 

 niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym 
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 mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 niski poziom gospodarstw rolnych 

 

Pyt. 7. Prosimy o zaznaczenie Pani/Pana zdaniem 3 największych zagrożeń dla rozwoju 

Gminy: 

Lp. Proponowana odpowiedź Ilość wskazań 
w % 

1. bariery dla przedsiębiorczości 11% 

2. trudności budżetowe 78% 

3. niski przyrost naturalny 54% 

4. ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast i za 
granicę 

54% 

5. degradacja środowiska naturalnego 11% 

6. brak inicjatywy społecznej 33% 

7. słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, chodników) 33% 

8. budowa dużych ferm przemysłowego tuczu zwierząt i drobiu 30% 

Najistotniejsze zagrożenia dla rozwoju gminy Ceranów wskazane przez ankietowanych 

mieszkańców to: 

 trudności budżetowe 

 niski przyrost naturalny 

 niski przyrost naturalny 

 ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast i za granicę 

 brak inicjatywy społecznej 

 słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, chodników) 

 

Pyt. 8. Prosimy o zaznaczenie Pani/Pana zdaniem  3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy: 

 

Lp. Proponowana odpowiedź Ilość wskazań 
w % 

1. środki z Unii Europejskiej 85% 

2. wysokie walory środowiska naturalnego 26% 

3. rozwój tzw. czystego przemysłu /przemysł wysokiej technologii/ nie 
wpływającego negatywnie na stan środowiska naturalnego 

26% 

4. rozwój rolnictwa 63% 

5. agroturystyka i ekoturystyka 39% 

6. przeznaczenie obszarów pod inwestycje 17% 

7. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i 
wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego na terenie gminy 

17% 

8. rozwój małej przedsiębiorczości /handel, usługi/ 35% 

Ankietowanych mieszkańcy wskazali szanse rozwojowe dla Gminy Ceranów wedłyg 

następującej kolejności: 

1. Środki z Unii Europejskiej; 

2. Rozwój rolnictwa; 
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3. Agroturystyka i ekoturystyka; 

4. Rozwój małej przedsiębiorczości /handel, usługi/; 

5. Rozwój tzw. czystego przemysłu /przemysł wysokiej technologii/ nie wpływającego 

negatywnie na stan środowiska naturalnego; 

6. Wysokie walory środowiska naturalnego; 

7. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania 

walorów środowiska przyrodniczego na terenie gminy; 

8. Przeznaczenie obszarów pod inwestycje; 

Pyt. 9. Czy uważa Pan/Pani za przydatne opracowanie strategii rozwoju gminy i 

skoncentrowanie się na realizacji działań ukierunkowanych na realizację przyjętych celów 

strategii? 

 
Gdzie TAK odpowiedziało 42 osoby, NIE odpowiedziało 4 osoby. 

W badaniu ankietowym wzięli udział: 

KOBIETA 23 

MĘŻCZYZNA 23 

 

WIEK PONIŻEJ 25 LAT 26-45 LAT 46-60 LAT 61 LAT I WIĘCEJ 

 3 19 19 5 

 

ZATRUDNIENIE UCZEŃ/ 
STUDENT 

ROLNIK PRZEDSIĘBIORCA OSOBA 
PRACUJĄCA 

OSOBA 
BEZROBOTNA 

RENCISTA/ 
EMERYT 

 2 25 0 12 3 4 

 

WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE NIEPEŁNE WYŻSZE PEŁNE 

 10 1 24 6 5 

 

MIESZKANIEC TAK NIE 

 44 2 

 

 

 

 

 

 

42 

4 

Tak 

Nie 


