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Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka 

 System monitorowania Strategii oparty jest o wskaźniki jej realizacji oraz wiedzę 

pozyskiwaną z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i instytucji współrealizujących 

Strategię. Celem przyjętego systemu jest ocena oraz zwiększenie efektywności i skuteczności 

realizowanych działań prorozwojowych.  

Źródłem wiedzy nt. wartości poszczególnych wskaźników będą dane pochodzące z: 

 Oficjalnej statystyki publicznej, prezentowanej w formie baz danych typu Bank 

Danych Lokalnych GUS, portalach internetowych GUS i US w Białymstoku, rocznikach  

i biuletynach statystycznych; 

 Internetowych narzędzi i systemów monitorowania polityki rozwoju typu:  

STRATEG - http://strateg.stat.gov.pl/, SAS – System Analiz Samorządowych 

http://www.sas24.org/, Moja Polis - http://www.mojapolis.pl/, i innych. 

 Badań statystycznych zleconych innym instytucjom partnerskim np. LOT Regionu 

Puszczy Białowieskiej. 

 Danych własnych Urzędu Miasta Hajnówka i jednostek podległych. 

 

Tabela. Wskaźniki celu strategicznego I.  

Kształtowanie Hajnówki jako lidera rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 

Wskaźnik Miara Źródło danych Stan wyjściowy 

Liczba projektów realizowanych w ramach 

wdrażania strategii marki miasta Hajnówka. 

Liczba/ 

wartość 

projektów 

Dane własne 0 

Udział środków w budżecie miasta 

przeznaczanych na promocję. 

zł/ % 

wydatków 

budżetu 

Dane własne 
205 244 zł; 

0,3% (2015 r.) 

 

Tabela. Wskaźniki celu strategicznego II.  

Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i regionu 

Wskaźnik Miara Źródło danych Stan wyjściowy 

Liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na 1000 mieszkańców. 
szt. BDL GUS 

78 

(2014 r.) 

Powierzchnia dostępnych uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych. 
ha Dane własne 

10,0978 

(2015 r.) 

Liczba firm, które ulokowały się na 

utworzonych terenach inwestycyjnych. 
szt. Dane własne 0 

Długość wybudowanej i 

zmodernizowanej nawierzchni ulic. 
km/rok Dane własne 

1,57 (2014 r.); 

3,77 (2015 r.) 

http://strateg.stat.gov.pl/
http://www.sas24.org/
http://www.mojapolis.pl/
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Liczba przedsiębiorstw działających  

w sektorze turystyki (sekcja H) oraz  

w stosunku do liczby podmiotów ogółem. 

szt./% BDL GUS 
51 podmiotów 

3,05% (2014 r.) 

Liczba km wybudowanych ścieżek 

rowerowych i spacerowych. 
km Dane własne 

Dane za rok 

2016-2018 

Turyści w obiektach noclegowych. Osoba BDL GUS 1550 (2014 r.) 

Noclegi udzielone w obiektach 

noclegowych. 
Liczba BDL GUS 3283 (2014 r.) 

Liczba turystów odwiedzających miasto. Liczba 

Dane z miejsc 

recepcji turystycznej 

(punkt IT, muzeum  

i inne) badania LOT 

RPB, PROT 

Dane za rok 

2016-2018 

Liczba przedsięwzięć w obszarze 

rewitalizacji. 

Liczba/ wartość 

projektów 
Dane własne 0 

Liczba przedsięwzięć w ujęciu 

przedmiotowym zrealizowanych na rzecz 

poprawy przestrzeni miasta do życia i 

rozwoju, z wyłączeniem rewitalizacji. 

Liczba/ wartość 

projektów 
Dane własne 

Dane za rok 

2016 i 2018 

Wysokość wydatków inwestycyjnych  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
zł/mieszkańca Dane własne 

914,85 zł  

(2014 r.); 

276,96 zł  

(2015 r.) 

Udział wydatków inwestycyjnych budżetu 

miasta w wydatkach ogółem. 
% Dane własne 

27,52% (2014 

r.); 9,94% (2015 

r.)  

Finansowanie i współfinansowanie 

programów i projektów unijnych. 
zł Dane własne 

2 968 047,48 zł 

(2014 r.); 

3 627 454,08 zł 

(2015 r.) 

Zmiana liczby ludności na 100 

mieszkańców. 
% BDL GUS - 6,4 

Liczba mieszkańców. Osoba BDL GUS 21 422 (2014 r.) 

Saldo migracji wewnętrznych  

i zagranicznych. 
Osoba BDL GUS -125 (2014 r.) 

Stężenie pyłu PM10 (emisja 

zanieczyszczeń pyłowych). 

 

μg/m3 WIOŚ 

Dane mierzone  

w cyklu  

6-letnim: lata 

2010-2016, 

2017-2022 itd. 
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Powierzchnia urządzonych  

terenów zielonych. 
ha 

Dane własne, BDL 

GUS 

9,6441 

(2014 r.) 

Tabela. Wskaźniki celu strategicznego III.  

Rozwój kapitału ludzkiego 

Wskaźnik Miara Źródło danych Stan wyjściowy 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym. 
% BDL GUS 94,7% (2014 r.) 

Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej. 
Osoba Dane własne, MOPS 2549 (2015 r.) 

Udział wydatków w budżecie miasta na 

pomoc społeczną w stosunku do ogółu 

wydatków. 

% Dane własne 
20,29% (2014r.); 

24,41% (2015 r.) 

Uczestnicy imprez (kulturalnych) Osoba BDL GUS 38 540 (2014 r.) 

Członkowie kół (klubów) (dot. kultury) Osoba BDL GUS 125 (2014 r.) 

Członkowie zespołów artystycznych Osoba BDL GUS 272 (2014 r.) 

Liczba dzieci do lat 3 objętych opieką 

żłobkową. 
Osoba 

BDL GUS, dane 

własne 
80 (2015 r.) 

Liczba dzieci w przedszkolach. 

Osoba 

System Informacji 

Oświatowej,  

dane własne 

606 (2015 r.) 

Liczba uczniów, którzy otrzymali tytuł 

laureata wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty 

Osoba Dane własne 10 (2015 r.) 

Liczba wspartych oddolnych inicjatyw  

społecznych i kulturalnych. 

Liczba/ wartość 

projektów 
Dane własne 

4 / 100 990,15 

(2015 r.) 

Liczba uczniów objętych  

stypendiami motywacyjnymi. 
Osoba Dane własne 61 (2015 r.) 

Czytelnicy bibliotek publicznych  

na 1000 ludności. 
Osoba BDL GUS 169 (2014 r.) 

Liczba zorganizowanych imprez 

turystycznych i sportowo- rekreacyjnych. Szt. 

BDL GUS,  

dane własne  

i organizat. imprez 

3 (2014 r.) 

Uczestnicy imprez turystycznych  

i sportowo- rekreacyjnych. 
Osoba 

BDL GUS,  

dane własne i 

organizatorów 

imprez 

400 (2014 r.) 

Liczba osób objętych programami 

prorodzinnymi. 
Osoba Dane własne, MOPS 3 258 (2015 r.) 

 


