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Szanowni Państwo,
planowanie strategiczne odgrywa istotną rolę w systemie zarządzania gminą oraz optymalnym
gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2020 obejmuje główne kierunki rozwoju naszej
Gminy w sferze społecznej, sferze potencjałów oraz sferze gospodarczej. Zostały one określone
poprzez cele strategiczne i zadania realizacyjne przewidziane do realizacji do roku 2020.
Założeniem przygotowania tego dokumentu jest planowanie zrównoważonego rozwoju oraz
stworzenie podstaw dla długotrwałej poprawy konkurencyjności Gminy. Cele strategiczne mają
charakter ogólny, określają pożądane zadania możliwe do zrealizowania przez nas do roku 2020.
Głównym celem planowanych zadań jest pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk
lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego, zachęcanie do
rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących nowe miejsca pracy czyli
tworzenie takich warunków życia i pracy, które będą atrakcyjne dla
mieszkańców
i inwestorów z zewnątrz czy innych istotnych podmiotów funkcjonujących w naszej Gminie.
Zawartość dokumentu stanowi uporządkowaną logicznie, kompletną i uzupełnioną prezentację:
– wyników prac zespołu opracowującego strategię,
– wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej,
– wyników prac zespołu konsultantów.
Sposób opracowania i konsultowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2020
z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych Gminy, w pełni upoważnia do uznania jej za
opracowaną metodą uczestniczącą, tj. realizującą zasadę polityki strukturalnej UE – zasadę
partnerstwa.
Uczestnicy, członkowie zespołu opracowującego strategię, biorący udział w warsztatach
diagnostyczno-projektowych, osoby które uczestniczyły w pracach nad strategią poprzez
wypełnienie ankiety, wnieśli duży wkład merytoryczny do strategii, wykazując przy tym bardzo
duże zaangażowanie w sprawy rozwoju naszej Gminy.
Wszystkim, za ich wkład pracy oraz zaangażowanie w pracach nad strategią, składam wyrazy
głębokiego szacunku i serdecznie dziękuję.
Andrzej Betlej
Wójt Gminy Zarszyn
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Dokument Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2020 został opracowany na podstawie wyników prac Zespołu Opracowującego Strategię
przez zespół roboczy w składzie:

Przedstawiciele Urzędu Gminy:
Andrzej Betlej - Wójt Gminy
Andrzej Piotrowski - Sekretarz Gminy

Konsultanci RES Management S.C.:
Paweł Mentelski

– konsultant i moderator

Tomasz Bartnicki

– główny moderator i konsultant

Maciej Jednakiewicz

– konsultant i moderator

Justyna Kostecka

– asystent

Zespół Opracowujący Strategię tworzyli również mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele
podmiotów gospodarczych i organizacji działających na terenie Gminy. Lista uczestników prac
nad strategią została zamieszczona na następnej stronie.
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Tabela 1. Lista osób zaproszonych do prac nad opracowaniem (aktualizacją) planu strategicznego rozwoju Gminy Zarszyn

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

1.
2.

Bętkowska Bogumiła

Nowosielce

Dębski Janusz

Długie

3.

Dziurkowski Szymon

Zarszyn

4.
5.

Folta Janusz

Długie

Gajewski Franciszek

Zarszyn

6.

Garboś Wiesław

UG Zarszyn

7.
8.

Gierad Zygmunt

Odrzechowa

Golowski Bogdan

Odrzechowa

9.
10.

Huta Krzysztof

Odrzechowa

Józefczyk Wiesław

Odrzechowa

11.
12.

Konieczny Janusz

Zarszyn

Konieczny Józef

Zarszyn

13.
14.

Kuzianik Alicja

Zarszyn

Lorenc Agnieszka

Posada Jaćmierska 8

15.
16.

Lorenc Magdalena

Jaćmierz 232

Malik Adam

Posada Jaćmierska

17.

Małek Janusz

Długie

18.

Mazur Eugeniusz

Posada Jaćmierska

19.

Mazur Zbigniew

Posada Jaćmierska

20.
21.

Michalski Edward

Nowosielce

Mindur Andrzej

Odrzechowa

22.
23.

Niemczyk Zofia

UG Zarszyn

Ochęduszko Anna

Jaćmierz

24.

Ołowiańczyk Zygmunt

Pielnia

25.

Pietrzkiewicz Małgorzata

GOPS Zarszyn

26.

Piotrowski Andrzej

Posada Zarszyńska

27.

Rakoczy Bogusław

UG Zarszyn

28.

Rysz Aleksandra

Posada Zarszyńska

29.
30.

Sobczak Danuta

Odrzechowa

Stankiewicz Beata

GOPS Zarszyn

31.

Stączek Ryszard

Jaćmierz

32.

Stokłosa Jan

Nowosielce

33.
34.

Stoncel Anna

UG Zarszyn

Szajna Anna

Nowosielce

35.

Tomków Krzysztof

Pielnia

36.

Trygar Krystyna

Posada Zarszyńska

37.

Węgrzyn Maria

Długie

38.

Żuchowski Tadeusz

Bażanówka
Źródło: Materiały

Urzędu Gminy w Zarszynie
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1

WPROWADZENIE

Gmina jest organizmem, w którym splatają się złożone procesy społeczno – gospodarcze
przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej przestrzeni.
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrona
środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy Gminy warunkowane są wieloma czynnikami
zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Przy określaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania. Cele
strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy w zakresie swoich
kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że
Gmina i partnerzy społeczni (każdy w zakresie swoich kompetencji) mają do tego prawo i nie są
uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi, podejmowanymi poza Gminą.
Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia
i funkcjonowania Gminy. W pracach nad strategią wyodrębnione zostały trzy obszary
prezentowane poniżej:
1.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, obejmujące 14 potrzeb:
zabezpieczenie materialne,
kultura, poznanie i kreacja otoczenia,
poczucie użyteczności, uznanie, akceptacja, gratyfikacja,
rekreacja, wypoczynek, przyjemności,
kontakty społeczne, więź grupowa,
bezpieczeństwo,
swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych,
opieka,
przynależność do miejsca, ład przestrzenny,
rozwój ludzi,
zdrowie i życie,
schronienie,
wyżywienie,
wartości moralne i potrzeby religijne.
2.
Infrastruktura i zasoby oraz gospodarka przestrzenna Gminy, obejmująca:
–
infrastrukturę techniczną i gospodarkę komunalną,
–
infrastrukturę społeczną,
–
gospodarkę przestrzenną,
–
komunikację (transport, drogi),
–
środowisko przyrodnicze,
–
potencjał ludzki.
3.
Gospodarka Gminy, obejmująca sektor MŚP z wyodrębnioną turystyką oraz rolnictwem.
Takie ujęcie stanowi swoistą mapę wszystkich spraw ważnych dla rozwoju Gminy, które są
dodatkowo poddane hierarchizacji i uporządkowane obszarowo (sfera społeczna, sfera zasobów
wraz z infrastrukturą i gospodarką przestrzenną oraz sfera gospodarcza).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2020 jest dokumentem
kierunkowym,
swoistą
mapą,
stanowiącą
podstawę
do
podejmowania
skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów lokalnych Gminy.
Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście,
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społeczno-gospodarczych
w Gminie.
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Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu opracowania i wdrażania strategii przy
udziale wszystkich głównych partnerów społecznych i gospodarczych.
Do realizacji strategii niezbędne będzie podejmowanie działań:
–
–
–
–
–

samodzielnych przez władze Gminy,
samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego,
samodzielnych przez organizacje pozarządowe,
indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska,
wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego,
i pozarządowego).

prywatnego

Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów. Powodzenie w tym zakresie jest
uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów
poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie
projektowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć.
W okresie wdrażania strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako:
–
–
–
–
–

bezpośredni realizator działań,
inicjator i animator działań,
uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami,
wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez partnerów
lokalnych,
administrator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Gminie.

Wdrożenie strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi
planistycznych, pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich
zaangażowanych środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami
planistycznymi władz Gminy mogą być:
wieloletni plan inwestycyjny,
plan rozwoju lokalnego/operacyjny,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
budżet Gminy,
budżet zadaniowy,
konkretne projekty i programy,
aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania,
polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do
określonej dziedziny życia/funkcjonowania Gminy) pozwalające podejmować powtarzalne
decyzje według tych samych kryteriów,
– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie.
Planowanie i wdrażanie strategii w opisany powyżej sposób daje szansę świadomego wpływania
na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Pozwoli to na
zarządzanie rozwojem niezależnie od zmian kolejnych ekip sprawujących władzę w Gminie
i ponad występującymi w środowisku lokalnym konfliktami interesów.
–
–
–
–
–
–
–
–
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2

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY

2.1 Uwarunkowania ogólne - położenie i podział administracyjny Gminy Zarszyn
Gmina Zarszyn położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim,
w powiecie sanockim. Lokalizację gminy na tle kraju, województwa i powiatu przedstawiają poniżej zamieszczone mapy.
Mapa 1. Lokalizacja Województwa na tle kraju

Województwo podkarpackie

Źródło: http://www.gminy.pl
Mapa 2. Lokalizacja Powiatu na tle województwa podkarpackiego

Powiat sanocki

Źródło: http://www.gminy.pl
Mapa 3. Lokalizacja Gminy na tle powiatu sanockiego
9

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Gmina Zarszyn

Źródło: http://www.gminy.pl

Obszar gminy zajmuje 105,96 km2 i stanowi 8,6% powierzchni powiatu sanockiego. Gminę Zarszyn zamieszkuje obecnie 9. 236 mieszkańców (źródło: Główny Urząd Statystyczny).
W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:
 Bażanówka,
 Długie,
 Jaćmierz,
 Nowosielce,
 Odrzechowa,
 Pielnia,
 Posada Jaćmierska,
 Posada Zarszyńska,
 Zarszyn.
Gmina graniczy z sześcioma gminami: od wschodu z gminą Sanok, od południa z gminą Bukowsko, od zachodu z gminami Rymanów i Besko, a od północy z gminami Haczów
i Brzozów. Przez centralną część gminy prowadzi szlak kolejowy: Stróże – Jasło – Krosno – Sanok – Zagórz i droga krajowa nr 28 relacji: Zator – Medyka.
Duże obszary leśne, urozmaicona rzeźba terenu, małe uprzemysłowienie, brak zakładów uciążliwych dla środowiska stwarzają możliwość wykorzystania lasów do celów turystycznych. Ważnym elementem atrakcyjności turystycznej w gminie są wody zalewu w Sieniawie, wody rzeki
Wisłok, Pielnicy, Odrzechówki, stawy podworskie, liczne zabytki i stadnina koni huculskich
w Odrzechowej.
Na terenie gminy istnieją zespoły folklorystyczne podtrzymujące tradycje regionalne są to: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sanocka" w Nowosielcach oraz Kapela "Rekruty" w Posadzie Zarszyńskiej.
Mapa 4. Gmina Zarszyn
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Źródło: www.zarszyn.pl

Z uwagi na położenie gminy przy szlaku kolejowym i drogach krajowych są dobre warunki do
szybkiego i wygodnego dojazdu. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują główne
przejścia graniczne z Ukrainą i Słowacją:
 kolejowe w Medyce, Malhowicach, Krościenku i Łupkowie,
 drogowe w Korczowej, Medyce, Krościenku, Barwinku i Radoszycach.
Gmina Zarszyn zlokalizowana jest w nieznacznej odległości od przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku (37,6km) i przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku (64,6km).
11
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Odległość Zarszyna od ważniejszych ośrodków
w regionie przedstawia poniżej zamieszczona mapa.

gospodarczych

–

większych

miast

Mapa 5. Odległość Zarszyna od ważniejszych ośrodków gospodarczych

72,7km

26,6km

79,6km

15,5km
51,2km
15,9km

29,7 km

Źródło: http://pl.wikipedia.org

2.2 Walory historyczne Gminy Zarszyn
Walory historyczne
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Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na tym terenie pochodzą z młodszej epoki kamienia
(5000 - 1700 lat p.n.e.). Są to m.in. kamienne narzędzia odkryte w Odrzechowej i Pielni. Z epoki
brązu pochodzi, znaleziony w Zarszynie, skarb brązowy (naszyjniki, naramienniki, szpile, paciorki). Epokę żelaza reprezentują liczne znaleziska monet (m.in. z Jaćmierza), przedmioty codziennego użytku importowane z południa Europy. Świadczą one o istnieniu szlaku handlowego, prowadzącego przez Ziemię Sanocką. Nasilenie procesów osadniczych następuje w XIII wieku, natomiast z XIV wieku pochodzą pierwsze wzmianki historyczne o niektórych miejscowościach
obecnej gminy. Zarys dziejów poszczególnych wsi przedstawiony został poniżej.
Bażanówka leży na północny wschód od Zarszyna. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1429
roku. Nosiła wówczas nazwę Jaczmiszka Wola. Założycielem osady był syn rycerza Ferdynanda
Mysnara, któremu ziemię tę nadał król Władysław Jagiełło. W dokumencie z 1442 roku mowa
jest o „Villa Jaczimiszanda alias Baszanowka”. W XV wieku spotyka się nazwy: Basanowka, Bazanowka, Baszanowka. Obecna nazwa miejscowości utrwaliła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Od początków swego istnienia wieś była związana, zarówno historycznie jak i administracyjnie z Jaćmierzem i Posadą Jaćmierską. Bażanówka była własnością prywatną i w ciągu wieków
często zmieniała właścicieli. Ostatnim dziedzicem wsi był Kazimierz Laskowski. Na początku
XVIII wieku mieszkańców wsi zdziesiątkowała epidemia cholery. "Słownik GeograficznoHistoryczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", wydany z końcem XIX wieku
poświęca Bażanówce zaledwie kilka słów: "Bazanówka, wś, pow. sanocki, o 4 kil. od st. p. Zarszyn, w par. rz. kat. Jaćmirz, w par. gr. kat. Nowosielce. Ma szkołę filialną”. W czasie II wojny
światowej działał tu ruch oporu. Istniał punkt przerzutowy na Węgry, prowadzono tajne nauczanie, docierała prasa podziemna, funkcjonowała służba sanitarna. Na łąkach Bażanówki
przygotowano lotnisko dla lekkich rosyjskich samolotów. Po II wojnie wieś się rozbudowała.
Długie, wieś sąsiadująca z Zarszynem od strony wschodniej. Po raz pierwszy występuje
w dokumencie z 1395 r. w którym król Władysław Jagiełło nadaje Długie, Zarszyn i Posadę Zarszyńską Jachnikowi ze Sosweszowa. Długiego dotyczy także wzmianka w dokumencie z 1390 r.,
a dotyczącym Jaćmierza. W opisie granic Jaćmierza wymieniono "...campum dictum Dlugie pole". W 1395 roku nazwa wsi brzmiała Długe, w 1464 roku Długye, w 1477 roku Długa,
w 1589 roku Długie. W 1678 roku nazwa brzmiała Długie. W latach 1625-1773 właścicielami wsi
byli krośnieńscy jezuici, którzy odbudowali wieś po zniszczeniu przez Tatarów w 1624 roku. W
połowie XIX w. wieś zdziesiątkowała epidemia tyfusu. W czasie, kiedy właścicielem Długiego był
Jan Wiktor, we wsi funkcjonowała gorzelnia, jedna z siedmiu w powiecie sanockim. W czasie
obu wojen światowych wieś poniosła straty zarówno ludnościowe jak i materialne. W okresie
okupacji ludność Długiego włączyła się czynnie w walkę z hitlerowcami. Zorganizowano szlaki
kurierskie i trasy przerzutowe na Węgry. Jeden z bardziej znaczących punktów przerzutowych
znajdował się pod Stachanowem. Działała też Szkoła Podoficerska. Obecnie Długie jest największą ludnościowo wsią gminy.
Jaćmierz leży na północny wschód od Zarszyna, u podnóża Pogórza Dynowskiego. Historia
osady liczy sobie już ponad 600 lat - w 1390 roku król Władysław Jagiełło nadał wieś
Myssnarowi. W 1428 roku Jaćmierz był jeszcze wsią, ale już zapiski z 1437 roku wymieniają
miasto Jaćmierz, Przedmieście oraz Wolę. W tym czasie był prywatnym miastem rodu Jaćmierskich. Miastu nadano nazwę wsi, na której zostało założone. Brzmiała ona wówczas Jacimirz.
Natomiast wieś otrzymała nazwę Posady lub Przedmieścia. Niebawem wieś nazwano Posadą
Jaćmierską i równocześnie rozróżniono Posadę Górną i Dolną. W XV wieku istniały w mieście
dwa dwory, z których jeden był budowlą warowną. Od połowy XVI stulecia miasto miało prawo
organizowania cotygodniowych targów we wtorki oraz czterech jarmarków rocznie. Do I wojny
światowej jarmarki te cieszyły się uznaniem wśród kupców handlujących bydłem i końmi z Węgier, Czech, Krakowa i Sandomierza. W 1624 roku spalili miasto Tatarzy. W XVIII wieku w mieście funkcjonował szpital ubogich. Od 1921 roku w Jaćmierzu istnieje kościół polskokatolicki.
W 1934 r. Jaćmierz utracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej Jaćmierz był jednym
z większych ośrodków tajnego nauczania na Podkarpaciu oraz ważnym punktem działalności
ruchu oporu. Wokół rynku zachowała się charakterystyczna, małomiasteczkowa zabudowa.
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Mieszczańskie, drewniane, XIX w. domy, ustawione szczytami do rynku, parterowe, tworzą unikalną już dzisiaj atmosferę minionych wieków i obrazują wygląd miasta w XIX stuleciu. Do zabudowy miejskiej należą też dwa, XIX-wieczne spichlerze. Zachowały się również wiejskie domy
podcieniowe z XIX i l ćw. XX wieku, ustawione kalenicowo wzdłuż drogi z Zarszyna do Jaćmierza
i w bocznych uliczkach przyrynkowych. Są to domy drewniane ze stajniami pod wspólnym dachem z czterosłupowymi podcieniami od frontu.
Nowosielce, wieś położona nad Pielnicą, przy drodze do Sanoka. Nie jest znana data powstania wsi. Najstarsza o niej wzmianka pochodzi z 1390 r. i zawarta jest w dokumencie, w którym
król Władysław Jagiełło nadaje Fryderykowi Mysnarowi Jaćmierz. Dokumentem z 1426 r. Nowosielce, wieś królewską, przeniesiono z prawa wołoskiego na prawo niemieckie. W 1624 roku
wieś spalili Tatarzy. Z końcem XIX stulecia stała we wsi drewniana cerkiew parafialna, do której
uczęszczali wierni również z Bażanówki, Długiego, Zarszyna i Posady. Do drugiej wojny światowej we wsi mieszkali Polacy i Rusini. W lipcu 1945 r. oddziały UPA napadły na Nowosielce wysadzając stację kolejową, paląc budynki i mordując ludność. Po zakończeniu wojny ludność rusińską wysiedlono do krajów byłego ZSRR. Od 1958 r. we wsi, w dworze, funkcjonuje Zespół Szkół
Rolniczych. Od 1972 r., przy OSP Nowosielce działa amatorski zespół ludowy "Ziemia Sanocka".
Na terenie wsi dokonano wielu cennych znalezisk. Należą do nich: półgrosz Zygmunta III Wazy
z 1623 r., dwa miedziane grosze polskie z 1665 i 1738 r., monety z czasów austriackich (1812 i
1851 r.), kopiejki rosyjskie z 1914 i 1915 r.
Odrzechowa, wieś położona na południowy zachód od Zarszyna. Najstarsze ślady osadnictwa
w tym regionie pochodzą z młodszej epoki kamienia (ok. 4500-1700 lat p.n.e.). Odrzechowa
powstała najpóźniej w XIV w., chociaż pierwszy raz widnieje w dokumencie z 1419 r. Już wówczas była wsią rozległą. W 1420 r. sołtysem wsi był szlachcic Alko Rusin. W 1442 r., oprócz
kniazia poświadczona jest osoba krajnika, którym był wówczas Hriczko. W 1447 r. krajnik odrzechowski wraz z kniaziem i kniaziami innych wsi potwierdzają, że Bieszczady, czyli pasmo granicznych gór, od zachodu do dóbr jaśliskich i od nich aż do połonin na wschodzie należą do króla. Odrzechowa, założona na prawie wołoskim zasiedlona została przez osadników wołosko ruskich. W okresie reformacji, Odrzechowa sprzyjała arianom i była jednym ze znaczniejszych
ośrodków reformacji w regionie. Lustracja z 1565 r. wymienia 55 kmieci na dworzyszczach
i 8 zagrodników. W 1623 r. wieś spustoszyli Tatarzy. W 1777 r. wybuchł we wsi pożar, który
strawił m.in. księgi metrykalne i parafialne. W tym samym, XVIII stuleciu, pasmo klęsk spowodowała epidemia dżumy i plaga szarańczy. W 1880 r. wieś liczyła 2054 mieszkańców, w tym
1800 grekokatolików i 30 Żydów. Funkcjonowała jednoklasowa szkoła. Właściciel folwarku Władysław Morawski gospodarzył na 2582 morgach, zaś chłopi użytkowali 3487 morgów ziemi. Folwark specjalizował się w hodowli bydła półkrwi simentalskiej. Przed II wojną światową było we
wsi 428 gospodarstw oraz dwa folwarki: Jana Morawskiego i Heleny Russockiej. Na Czernisławce, powyżej dworu, funkcjonowały dwa młyny wodne, zaś w dole, przy potoku, tartak parowy.
Józef Morawski w 1928 r. został posłem na sejm. Przed I wojną światową istniała we wsi szkoła
tkacka. W wyniku obu wojen światowych wieś została poważnie zniszczona. W czasie okupacji
hitlerowskiej we wsi funkcjonowała ukraińska szkoła przysposobienia rolniczego.
W czasie działań frontowych w 1944 roku zginęło 14 mieszkańców Odrzechowej, a zniszczeniu
uległo 322 budynki. 16 września 1945 r. koło wsi schroniła się ścigana przez Wojsko Polskie
przybyła z Huculszczyzny sotnia z kurenia UPA "Pruta". Zaskoczona przez wojsko, została rozbita. Ostatni napad upowców na wieś miał miejsce 2 czerwca 1947 r. Po zakończeniu działań wojennych, mieszkających tu Rusinów wysiedlono do ZSRR, a z istniejących 600 gospodarstw pozostało zaledwie 100. Po parcelacji gruntów znaczną część ziemi przejęło państwo tworząc Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny. Dziś IZ ZZD gospodaruje na 1000ha
(co stanowi 10% areału gminy) i zajmuje się m.in. hodowlą koni huculskich.
Pielnia, wieś położona na południowy zachód od Zarszyna, nad rzeką Pielnicą. Powstała w II
połowie XIV wieku. Jej pierwszym właścicielem, z nadania króla Władysława Jagiełły, został
w 1387 roku Mikołaj Skałka. W tym czasie wieś nosiła nazwę Nowa Wola. Rejestr z 1577 roku
wymienia trzy części wsi: "Piella Superior, Piella Inferior, Piella Skalczyna". Nie ominęły osady
14
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epidemie i najazdy. W 1624 roku spustoszyli ja Tatarzy. Ostatnim właścicielem majątku był Eustachy Rylski. Znaczne straty materialne i ludnościowe poniosła Pielnia w czasie obu wojen światowych. Mieszkali tu zarówno Polacy jak i Rusini. W latach 1946-1947 wieś nękały oddziały UPA,
niszcząc i paląc zabudowania. Z pożogi ocalało jedynie 10 domów. Konsekwencją tych dramatycznych wydarzeń było wysiedlenie ludności ruskiej na tereny byłego ZSRR. Obecnie wieś jest
osadą typowo rolniczą, a gospodarstwa mają średnio ponad 10ha powierzchni. Walory przyrodnicze predestynują wieś do roli ośrodka agroturystycznego.
Posada Jaćmierska, wieś położona na północ od Zarszyna w odległości ok. 5km, przy drodze
z Zarszyna do Brzozowa. Wieś ta nierozerwalnie związana jest z Jaćmierzem. Najstarsza informacja pisana o Posadzie Jaćmierskiej pochodzi z 1390 r., w tym bowiem roku król Jagiełło nadał
dzisiejszą Posadę Jaćmierską Fryderykowi Mysnarowi rodem z Miśni, za zasługi wojenne. Źródła
z końca XVII i XVIII wieku potwierdzają, że założonemu miastu nadano dotychczasową nazwę
wsi, która brzmiała „Jacimirz”, a wieś otrzymała nazwę Posady Jaćmierskiej. Na przełomie wieków zmieniali się właściciele Jaćmierza i Posady Jaćmierskiej. Od 1829 roku dobra jaćmierskie
pozostawały własnością czterech pokoleń Grotowskich, aż do momentu parcelacji dóbr dworskich w 1945 r. Po II Wojnie Światowej wieś odbudowała i rozbudowała się. Głównym akcentem publicznym miejscowości jest wybudowany w tych latach budynek Remizy OSP. Natomiast
główną atrakcją turystyczną miejscowości jest odbudowany zabytkowy dworek zlokalizowany w
parku podworskim.
Posada Zarszyńska, wieś granicząca od wschodu z Zarszynem. W dawnych czasach stanowiła
wraz z Zarszynem i Długiem jedną całość. Posada jest miejscowością starszą od Zarszyna i swoją nazwę otrzymała po jego założeniu. Do początków XIX stulecia występowała jako "suburbium
Zarszyn". Przeprowadzone badania archeologiczne dowodzą, że istniał tu obronny dwór, usytuowany na wyspie pośrodku stawu. Dwór Wiktorów został zniszczony w czasie II wojny światowej. Folwark w Posadzie składał się z dworu, oranżerii oraz budynków gospodarczych: stajni,
obór, stodół, spichlerzy, młyna, browaru, kuźni i czworaków, w których mieszkali pracownicy
i służba. Posada Zarszyńska to dzisiaj prawdziwe eldorado dla ornitologów. Rok rocznie około 20
par bocianów wychowuje tu swoje młode. Tutejsza kolonia bociana białego, zdaniem ornitologów, jest ewenementem w skali kraju i zasługuje na szczególną uwagę bowiem, w przeciwieństwie do innych koloni, zlokalizowana jest na terenie wyżynnym. Ekspozycji walorów przyrodniczych Posady służy ścieżka rekreacyjno-przyrodnicza, zlokalizowana na terenie parku dworskiego.
Zarszyn, wieś, siedziba gminy, do 1955 roku miasto. Dokładna data lokacji Zarszyna nie jest
znana. Po raz pierwszy występuje w dokumencie z 1395 roku, w którym Władysław Jagiełło
nadał miasto Zarszyn wraz z Posadą Zarszyńską i Długiem Jachnikowi ze Sosweszowa. W dokumencie tym miejscowość ta nazwana została Szarschin. W 1434 roku nosi nazwę Zarschin,
w 1589 Zarszin, w 1646 Zarschschin, Sarchin. Zarszyn założyli koloniści niemieccy korzystając
z prawa magdeburskiego. Kolejnymi właścicielami dóbr zarszyńskich byli Krzczon z Kozichgłów,
kasztelan sądecki i jego synowie Jan i Krystyn. Oni to, na prośbę mieszczan zarszyńskich, nadali
mieszkańcom tzw. prawa zarszyńskie. W Archiwum Państwowym w Krakowie znajduje się kopia
tego dokumentu, sporządzona w 1631 r. W 1439 roku majątek, w drodze sprzedaży, przeszedł
w ręce Piotra Smolickiego. W 1458 roku Piotr zapisał synom swego brata Mikołajowi
i Stanisławowi 1/3 Zarszyna z Posadą i Długiem. Kolejnymi właścicielami dóbr byli Zarszyńscy,
Pieniążkowie. Tak np. w roku 1508 jako dziedzice figurują Jakub Pieniążek i Piotr Zarszyński.
W latach 1589-1614 jako współwłaściciel wymieniany jest Jan Zabawski, w 1589 Okręglicki,
a w 1644 Błoński. Mieszczanie, poza uprawą roli, trudnili się rzemiosłem, głównie szewstwem
i tkactwem. Z czasem nastąpił upadek rzemiosł, a głównym źródłem utrzymania została uprawa
roli.
Od 1625 roku dobra zarszyńskie były własnością jezuitów z Krosna i taki stan trwał aż do kasaty
zakonu. Sporządzony na przełomie XVII i XVIII wieku, przez nowych właścicieli spis mieszczan,
kmieci i ich obowiązków jest bogatym źródłem wiedzy o stosunkach panujących w mieście. Ponad połowa mieszczan obciążona była powinnością świadczenia pracy na rzecz dworu. XVII stu15
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lecie, obfitujące w wojny, epidemie i klęski odcisnęło swe piętno także na Zarszynie.
W 1624 roku spustoszyli go Tatarzy, z trudem podźwignięty, spłonął w 1667 wraz z ratuszem,
folwarkiem i browarem. Kolejne zniszczenia dotknęły miasto w 1676 roku. W związku z ciężarami nałożonymi na miasto w czasie wojny północnej, wyniszczone kontrybucjami, opustoszało, a
pozostali w nim mieszkańcy z trudem zdobywali środki na przeżycie. Kolejną troską zarszynian
były ciągłe spory graniczne miedzy właścicielami Zarszyna i Beska. Obie własności dzielił Wisłok,
który niespodziewanie, w XV stuleciu zmienił koryto przesuwając się bliżej Zarszyna. Spory dotyczyły więc gruntów leżących między starym, a nowym Wisłokiem i trwały aż do I rozbioru Polski.
Po kasacie zakonu jezuitów, w 1773 roku, drogą licytacji ogłoszonej przez rząd austriacki, dobra
zarszyńskie nabył Wilhelm Siemieński z Biecza. Nowy dziedzic zawarł ugodę z właścicielami Beska i Jaćmierza. Ustalona wówczas granica między poszczególnymi miejscowościami obowiązuje
do dzisiaj. W 1845 roku dobra zarszyńskie należały do Kazimierza Ostaszewskiego, a następnie,
do 1944 roku do rodziny Wiktorów.
I wojna światowa przyniosła Zarszynowi straty ludnościowe i materialne. W 1915 roku od
ostrzału artylerii austriackiej zginęło 23 mieszkańców, spłonęło 260 domów, zniszczony został
też kościół. Po zakończeniu ofensywy rosyjskiej natychmiast przystąpiono do odbudowy.
9 września 1939 roku do Zarszyna wkroczyły wojska niemieckie. Rozpoczęła się okupacja.
Mieszkańcy Zarszyna aktywnie włączyli się w walkę z najeźdźcą. Zawieszono działalność organizacji społecznych, przez rok nie funkcjonowała szkoła. Na roboty przymusowe do Rzeszy wywieziono 52 osoby. Na początku sierpnia 1944 roku do Zarszyna wkroczyły oddziały radzieckie.
Po reformie administracyjnej kraju od 1 stycznia 1999 roku, Gmina Zarszyn wchodzi
w skład powiatu sanockiego, województwa podkarpackiego. Tereny gminy położone są
w Dołach Jasielsko-Dukielskich pomiędzy Karpatami a Pogórzem Karpackim. Okolice Zarszyna
związane są historycznie z Ziemią Sanocką.
Gmina Zarszyn, w obecnym kształcie administracyjno - terytorialnym, powstała w 1973 roku
w wyniku przeprowadzonej reformy systemu administracyjnego kraju. Należało do niej wówczas
12 miejscowości. W roku 1990 odłączyły się trzy miejscowości: Besko, Mymoń i Poręby, tworząc
oddzielną jednostkę administracyjną.

2.3 Warunki naturalne
2.3.1

Budowa geologiczna

W podziale geologicznym Gmina Zarszyn położona jest w obrębie Karpat Wschodnich, które są
fragmentem łuku karpackiego - Karpat Zewnętrznych tzw. Karpaty fliszowe. W budowie geologicznej dominują osady fliszowe, których podłożem są osady paleozoiczno-mezozoiczne. Gmina
Zarszyn położona jest w obrębie jednostki (tektoniczno - facjalnej) śląskiej. Jednostka śląska
w rejonie nasunięcia na jednostkę podśląską (od północy) i dukielską (od południa) wykazuje
silne zaangażowanie tektoniczne z widocznymi na powierzchni utworami kredowymi. W części
środkowej płaszczowiny śląskiej obniżenie tektoniczne wypełnione jest głównie warstwami krośnieńskimi - jest to tzw. centralna depresja karpacka. Utwory centralnej depresji to szereg wtórnie sfałdowanych i częściowo złuskowanych elementów tektonicznych o generalnym biegu północny-zachód, południowy-wschód. Osady fliszowe jednostki śląskiej charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem facjalnym, a ich profil litostratygraficzny obejmuje utwory wieku dolna
kreda - paleogen.

2.3.2

Zasoby wodne

Wody powierzchniowe
16
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Gmina Zarszyn położona jest w obrębie zlewni rzeki San, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Jej
obszar odwadnia rzeka Pielnica z dopływami oraz Wisłok, która wraz z szeregiem cieków bez
nazwy, tworzy sieć cieków powierzchniowych w obrębie gminy. Cieki stanowiące sieć rzeczną
Gminy Zarszyn oprócz Wisłoka nie są objęte systematycznymi badaniami czystości wód. Docelowo wody rzeki Wisłok powinny odpowiadać I klasie czystości według klasyfikacji ogólnej.

Wody podziemne
Na terenie gminy występowanie wód gruntowych związane jest z budową geologiczną
i ukształtowaniem terenu.
Zbiorniki wód podziemnych narażone są głównie na zanieczyszczenia związane z działalnością
człowieka. Można wydzielić następujące typy zagrożeń:






wielkopowierzchniowe – związane z działalnością rolniczą, zwłaszcza z nieprawidłową gospodarką nawozami mineralnymi, środkami ochrony roślin i gnojowicą w gospodarstwach
rolnych, zagrożenie obszarowe może być spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, tlenkami siarki i azotu (kwaśne deszcze) oraz metalami ciężkimi zawartymi w pyłach;
małopowierzchniowe – związane ze składowaniem odpadów przemysłowych i komunalnych;
liniowe – związane ze wzmożonym ruchem samochodowym, potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód podziemnych są także rurociągi produktów naftowych oraz transport kolejowy;
punktowe – jest to rozwijająca się obecnie w szybkim tempie sieć dystrybucji paliw płynnych, gospodarstwa domowe na wsiach (szamba, przydomowe dzikie wysypiska, fermy hodowlane), a także miejsca zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych.

Istniejący w Gminie Zarszyn układ hydrologiczny, tworzony przez wody podziemne
i powierzchniowe, eksploatowany obecnie stanowi również zabezpieczenie dla mieszkańców tego obszaru na przyszłość. Potrzeby wodne Gminy Zarszyn pokrywane są w przeważającym
stopniu przez wody podziemne trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
2.4 Gleby
W Gminie Zarszyn występują gleby w klasach: III b - najlepsze gleby około 40% użytków rolnych, IVa i IVb oraz gleby klasy V i VI. Gleby Gminy Zarszyn należą do gleb pogórskich wytworzonych na wietrzelinie skał fliszowych, na pokrywach soliflukcyjno-deluwialnych oraz na osadach rzecznych. W obrębie wyniesień terenu są to gleby brunatne kwaśne i wyługowane (Pogórze Strzyżowskie). Są to na tym terenie gleby najlepsze (kompleks pszenny dobry i pszenny górski), o głębokim i dobrze wykształconym poziomie orno-próchnicznym, zasobne w podstawowe
składniki pokarmowe, o właściwym uwilgoceniu (klasa III-IV). Udają się na nich wszystkie rośliny uprawne, a przy właściwej agrotechnice dają dobre plony. W górnych partiach występują
gleby bardzo kwaśne, często ciężkie i trudne do uprawy, ubogie w składniki pokarmowe (kompleks zbożowy górski i owsiano-ziemniaczany górski) IV, V i VI klasy użytków rolnych.
Korzystne warunki przyrodnicze na obszarze gminy umożliwiają prowadzenie działalności rolniczej we wszystkich stosowanych obecnie systemach tj. konwencjonalnym, integrowanym (zrównoważonym) i ekologicznym, w pełnej skali intensywności produkcji.
2.5 Klimat
Położenie gminy w obrębie Dołów Jasielsko - Sanockich oraz jej ukształtowanie wpływają na
zróżnicowanie warunków klimatu lokalnego.
Osobliwości klimatyczne Gminy Zarszyn wynikają z położenia geograficznego, rzeźby, ekspozycji
i nachylenia stoków. Należą do nich:
 wyższe temperatury w jesieni niż na wiosnę,
 okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno - zimowym,
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okresy mroźnej, słonecznej pogody w sezonie zimowo - wiosennym,
silne spadki temperatury w dolinach i obniżeniach śródgórskich - inwersje temperatury, często w sezonie zimowo - wiosennym,
 znaczne kontrasty termiczne na stokach w zależności od ekspozycji,
 duże prędkości wiatru w wyższych partiach gór,
 wiatry fenowe,
 obfite opady późną wiosną i wczesnym latem,
 długotrwałość opadów,
 silne gołoledzie.
Szczególne cechy pogody pozwalają na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ciągu roku
z punktu widzenia rekreacji i turystyki. Są to: zima, wczesna wiosna, koniec lata i początek jesieni.
2.6 Środowisko przyrodnicze

Szata roślinna
Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej gminy są ekosystemy leśne zajmujące około 22,4%
powierzchni. Odznaczają się one wysokim stopniem naturalności wyrażającym się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. W drzewostanach dominuje
jodła oraz buk i sosna zwyczajna. Spośród innych gatunków liczniejsze są: dąb szypułkowy,
grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, modrzew europejski. Wśród siedliskowych typów lasu
dominuje las wyżynny. W wyższych partiach spotyka się fragmenty lasu górskiego. Dość wyraźnie zaznacza się również las mieszany, rzadko spotykany jest las jesionowy. W dolinach większych cieków rozciągają się niewielkie fragmenty lasu łęgowego. W układzie zbiorowisk leśnych
charakterystyczna jest strefowość będąca wyrazem zmieniających się, wraz ze wzrostem wysokości, warunków klimatycznych.
Na wysoką ocenę przyrodniczą terenu gminy wpływa liczny udział gatunków górskich uwarunkowany obecnością fragmentów regla dolnego i dominacją piętra pogórza. Flora górska reprezentowana jest przez liczną grupę roślin naczyniowych. Do najbardziej interesujących należą
śnieżyczka przebiśnieg, tojad dziobaty, miesięcznica trwała, czyściec górski, śnieżyca wiosenna,
czosnek niedźwiedzi.
Na szczególną uwagę zasługują rośliny wschodniokarpackie - sałatnica leśna, kostniwa górska
oraz zachodniokarpackie - przytulia okrągłolistna, kosmatka żółtawa, pięciornik omszony,
a także subendemity ogólnokarpackie - żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, lepiężnik wyłysiały. Najliczniejszą grupę osiągającą północną granicę zasięgu stanowią tutaj rośliny górskie
m.in. miesiącznica trwała, paprotnik kolczysty, czyściec górski, narecznica górska, skrzyp pstry,
kmieć górska, wierzba śląska. Granicę południową osiągają: łączeń baldaszkowaty, pływacz
drobny, lenek stoziarn, szarota żółtobiała. Na podkreślenie zasługuje również fakt występowania
licznych gatunków kserotermicznych. Rosną tu m.in. żmijowiec zwyczajny, biedrzeniec mniejszy,
szałwia okręgowa, ośmiał mniejszy, kłosownica pierzasta.
O unikalnym charakterze flory świadczy przede wszystkim fakt występowania licznych gatunków
roślin objętych ochroną gatunkową: widłak goździsty, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna, pokrzyk wilcza - jagoda.

Szata zwierzęca
Gmina Zarszyn wyróżnia się bogactwem fauny. Z bezkręgowców na uwagę zasługują: chroniony
chrząszcz, jelonek rogacz, występuje także szereg rzadkich gatunków motyli podlegających
ochronie gatunkowej min.: paź żeglarz, paź królowej, niepylak mnemozyna, mieniak - stróżnik,
tęczowiec. Kręgowce reprezentowane są m.in. przez kumaka górskiego, traszkę karpacką, traszkę górską, salamandrę plamistą, pliszkę górską, muchówkę białoszyjną, puszczyka uralskiego,
dzięcioła białogrzbietego. Występują tu także gatunki typowo nizinne: traszka grzbieniasta,
grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, kumak nizinny. Dobry stan zoocenoz po18
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twierdza fakt występowania licznych gatunków umieszczonych na polskiej „czerwonej liście fauny" uznanych w Polsce za zagrożone wyginięciem. Są to m.in.: traszka karpacka, bocian czarny,
orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski, żołna, nocek Bechsteina, pilch, żołędnica, smużka,
wydra. Oprócz ochrony biocenoz celowa jest ochrona gniazdowania gatunków zagrożonych takich jak: bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz.

Powietrze atmosferyczne
Stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie kształtuje emisja zanieczyszczeń:
 z lokalnych kotłowni osiedlowych i palenisk domowych;
 ze środków transportu samochodowego lokalnego i tranzytowego;
 z transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń z zagranicy oraz ościennych powiatów.
Udział gminy w globalnej emisji zanieczyszczeń powietrza w skali kraju i województwa jest bliski
zeru. W ostatnich latach przeprowadzone zostały modernizacje kotłowni gminnych obiektów
publicznych (wprowadzenie opalania gazem ziemnym) m.in. w szkołach, ośrodku zdrowia.
Do powietrza emitowane są gazy i pyły głównie z energetycznego spalania paliw stałych w domowych paleniskach. Wzrost ilości pojazdów samochodowych na terenie gminy prowadzi do
wzrostu zanieczyszczenia powietrza związkami dwutlenku azotu, tlenkiem węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie odnotował
w latach 2002 - 2003 przekroczeń dopuszczalnej emisji w stosunku do wydanych decyzji o dopuszczalnej emisji (pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) dla jednostek organizacyjnych z terenu powiatu.

Ochrona przyrody
Na terenie Gminy Zarszyn obszary przyrody i krajobrazu prawnie chronione zajmują niewielką
powierzchnię. Wchodzą one w wielkoobszarowy system ochrony przyrody. Stanowią niewielki
odsetek wszystkich obszarów prawnie chronionych w powiecie sanockim (99.356,7ha). Gmina
nie ma istotnego znaczenia w krajowym systemie ekologicznym i nie będzie wchodzić w międzynarodowy system ekologiczny Natura 2000. Istniejące formy ochrony przyrody na terenie Gminy
Zarszyn to jedynie Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego o powierzchni 81.962ha
położony w gminach: Besko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce
Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Rymanów, Sanok, Zagórz, Zarszyn. Na terenie Obszaru istnieją rezerwaty przyrody "Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze", Bukowica", "Igiełki" i "Cisy w Nowej Wsi".
Obszar ten cechuje się znacznym zróżnicowaniem budowy geologicznej oraz bogactwem fauny
i flory. Lasy w obrębie Beskidu Niskiego zajmują powierzchnię ponad 60% powierzchni tego
terenu. Charakterystyczne są dolnoreglowe lasy jodłowe i bukowe. Szata roślinna jest przejściowa między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Dominującym zbiorowiskiem
roślinnym jest buczyna karpacka. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu występuje 53
gatunki chronione, z chronionych roślin należy wymienić: kruszczyk błotny, buławnik czerwony,
buławnik wielkokwiatowy, storczyk bzowy, storczyk plamisty, lilia złotogłów, kłokoczka południowa. Osobliwością dendrologiczną są krzewiaste formy cisa w rezerwatach.

Obszary ochrony uzdrowiskowej
Na teren Gminy Zarszyn wchodzi strefa C ochrony Uzdrowiska Rymanów. Obszar strefy C
ochrony uzdrowiskowej jest obszarem niezbędnym do zapewnienia ochrony miejscowego klimatu i krajobrazu, otacza obszary A i B ochrony uzdrowiskowej i pełni rolę otuliny obszaru Uzdrowiska Rymanów tj.:








ochrony przed wprowadzaniem w obszar sąsiadujący z uzdrowiskiem funkcji kolizyjnych;
ochrony uzdrowiska przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
ochrony terenów źródliskowych;
ochrony krajobrazu;
ochrony właściwości leczniczych klimatu;
ochrony przed hałasem i niepokojem optycznym;
racjonalnej gospodarki leśnej;
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tworzy ewentualną rezerwę terenów pod budowę zaplecza mieszkaniowego oraz gospodarczego uzdrowiska;
obszarem zarezerwowanym pod urządzenia sportowe i rekreacyjne.

Pomniki przyrody
W Gminie Zarszyn do obiektów uznanych za pomniki przyrody zalicza się:















jesion wyniosły w Posadzie Zarszyńskiej koło grobli stawu, wiek około 300 lat;
dąb szypułkowy (27 szt.) w Posadzie Zarszyńskiej na terenie parku podworskiego, wiek
około 200-350 lat;
jesion wyniosły w Posadzie Zarszyńskiej na terenie parku podworskiego, wiek około 300
lat;
dąb szypułkowy (2 szt.) w Posadzie Zarszyńskiej grobla stawu, wiek około 250 lat;
lipa drobnolistna w Posadzie Zarszyńskiej na terenie parku podworskiego, wiek około 350
lat;
dąb szypułkowy w Zarszynie koło bazy opasowej, wiek około 250 lat;
dąb szypułkowy (8 szt.) w Pielni w parku podworskim, wiek około 400-500 lat;
dąb szypułkowy w Jaćmierzu w parku podworskim, wiek około 300 lat;
dąb szypułkowy (3 szt.) w Zarszynie gospodarstwo prywatne, wiek około 250 lat;
jesion wyniosły (3 szt.) w Nowosielcach park Zespołu Szkół Rolniczych, wiek około 150 lat;
dąb szypułkowy (3 szt.) w Nowosielcach przy torach kolejowych, wiek około 250 lat;
lipa drobnolistna w Nowosielcach na terenie gospodarstwa prywatnego, wiek około 350
lat;
dąb szypułkowy w Zarszynie koło kościoła, wiek około 400 lat;
modrzew europejski w Posadzie Zarszyńskiej koło grobli stawu, wiek około 250 lat.

Lokalny system ekologiczny
Lokalny system ekologiczny tworzony jest przez:
1. korytarze ekologiczne wzdłuż doliny Wisłoka (o znaczeniu regionalnym) i jego dopływów,
oraz rzeki Pielnicy i jej dopływów tworzony przez lasy i zarośla łęgowe, grądowe, ekosystemy charakterystyczne dla skarp i ścian skalnych,
2. lasy i obrzeża lasów,
3. ekstensywnie użytkowane łąki, pastwiska oraz miedze pomiędzy gruntami ornymi;
4. śródpolne grupy drzew, zarośli i pojedyncze drzewa,
5. tereny zieleni urządzonej, w tym: parki podworskie, cmentarze, zieleń urządzona w terenach
publicznych, tereny zieleni przykościelnej,
6. ogrody przydomowe i sady na granicy z polami, łąkami, pastwiskami lub lasami,
7. tereny biologicznie czynne w centrum wsi, jeżeli stanowią 90% powierzchni działki.
System ten rozcięty jest przez tereny komunikacji zajmujące ponad 3% powierzchni całej gminy. Powiązania przyrodnicze lokalnego systemu ekologicznego gminy z zewnętrznymi zasobami
genowymi odbywają się poprzez sieć korytarzy ekologicznych, gdzie dominującą rolę ma dolina
rzeki Wisłok. Ważnym ogniwem łączącym system są dziko rosnące krzewy, drzewa i grupy
drzew. Istotna jest ich ochrona przed wycinaniem.
Działania w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy są skoordynowane z programem
zrównoważonego rozwoju na obszarze funkcjonalnym „Zielone Karpaty”.
2.7 Analiza struktury demograficznej Gminy Zarszyn
Poniżej zamieszczone dane obejmujące lata 2001-2006 zostały zgromadzone na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie.
Według danych GUS (stan na 31.XII.2006 r.) w Gminie Zarszyn zamieszkiwało wówczas 9.236
osób na powierzchni 105,96 km2, z czego 4.503 stanowili mężczyźni, natomiast 4.733 kobiety.
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Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2006 roku w Polsce wynosiła 122 osoby na km2. Wskaźnik ten dla Województwa Podkarpackiego kształtował się na poziomie 118 osób na 1 km2,
a w powiecie sanockim, do którego administracyjnie należy Gmina Zarszyn 77 osób na km2.
W porównaniu z krajem, województwem podkarpackim i powiatem sanockim, wskaźnik gęstości
zaludnienia w Gminie Zarszyn w 2006 roku kształtował się na poziomie niższym niż w kraju
i województwie, a wyższym niż analizowany wskaźnik w powiecie sanockim i wyniósł 88 osób na
km2.
Zmiany w liczbie ludności zamieszkałej w Gminie Zarszyn w latach 2001 – 2006 przedstawia
poniższa tabela i obrazuje wykres.
Tabela 2. Liczba ludności zamieszkującej Gminę Zarszyn w poszczególnych latach na dzień 31.12 każdego roku – według faktycznego miejsca zamieszkania [osoby]

Jednost2001
2002
2003
2004
2005
ka miary
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania (stan na 31.XII)
osoba
9.071
9.159
9.144
9.154
9.221
osoba
4.405
4.456
4.453
4.450
4.492
osoba
4.666
4.703
4.691
4.704
4.729

Wyszczególnienie

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

2006

9.236
4.503
4.733

Źródło: GUS (ww.stat.gov.pl)
Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Zarszyn w okresie 2001-2006, według faktycznego miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Powyższy wykres określający zmiany liczby ludności zamieszkującej Gminę Zarszyn charakteryzuje tendencja wzrostowa. W analizowanym okresie zaakcentował się rok 2002, kiedy to nastąpił wzrost liczby ludności o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Z kolei na poniżej zamieszczonym wykresie obrazującym zmiany w liczbie mężczyzn
i kobiet tworzących populację gminy widać, że przez cały analizowany okres tj. od roku 2001 do
2006 liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn. Na 100 mężczyzn w Gminie Zarszyn w roku
2006 przypadało 105 kobiet. Jest to sytuacja charakterystyczna dla gmin województwa podkarpackiego.
Wykres 2. Struktura mieszkańców wg płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Przyrost naturalny oraz poziom migracji to dwa główne czynniki wpływające na liczbę mieszkańców w gminie. Przyrost naturalny w Gminie Zarszyn w latach 2000 – 2004 charakteryzował się
wartościami ujemnymi, sytuacja ta uległa zmianie w 2005 i 2006 roku, kiedy liczba urodzonych
dzieci znacznie przewyższyła liczbę zgonów. Przyrost naturalny na 1000 ludności na koniec 2005
roku wyniósł 2,6, a w 2006 roku 2,3.
Drugim czynnikiem kształtującym liczbę ludności na danym terenie są migracje. Jest to ruch
ludności polegający na napływie i odpływie mieszkańców z terenu gminy.
Tabela 3. Saldo migracji ludności Gminy Zarszyn

Saldo migracji

Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

w ruchu wewnętrznym
Jednostka
2000
2001
2002
miary
osoba
-28
-23
-2
osoba
-14
-17
17
osoba
-14
-6
-19
Zagranica
osoba
osoba
osoba

0
0
0

1
1
0

-3
-1
-2

2003

2004

2005

2006

7
10
-3

3
7
-4

41
17
24

-12
-3
-9

1
1
0

2
1
1

-3
-3
0

-9
-6
-3

Źródło: www.stat.gov.pl

Saldo migracji w Gminie Zarszyn do roku 2002 charakteryzowało się wartościami ujemnymi,
bardzo zróżnicowanymi w kolejnych latach. Odpływ odbywał się głównie do miast, co związane
było z poszukiwaniem pracy. Duża część migracji odbywała się poza ewidencją ludności, a stanowiły ją wyjazdy za granicę – tak zwana emigracja zarobkowa. Czas trwania wyjazdów jest
różny – od kilku miesięcy do kilku lat. Sytuacja uległa zmianie w pozostałym okresie obejmującym lata 2003 – 2005, kiedy ludność napływała do gminy. Najwyższa wartość salda migracji
przypadła na rok 2005 i wyniosła 41 osób. Rok 2006 charakteryzuje ujemne saldo migracji, której główna przyczyną były wyjazdy zarobkowe za granicę.
Wykres 3. Saldo migracji w Gminie Zarszyn
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 4. Prognoza liczby ludności dla Gminy Zarszyn do roku 2030
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl)

Analiza powyższej prognozy demograficznej sporządzonej dla Gminy Zarszyn wskazuje,
iż na obszarze tym do roku 2030 będzie następował stały spadek liczby mieszkańców. Szacowane jest, iż w 2030 roku liczba osób w gminie wyniesie 8.906 osób, a zatem będzie stanowiła
96,59% stanu ludności ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę mieszkańców Gminy Zarszyn według ekonomicznych grup wieku. Udział ludności w wieku produkcyjnym w w/w strukturze jest najwyższy
i stanowi 65,0%. Ludności w wieku przedprodukcyjnym (18,2%) jest więcej niż w wieku poprodukcyjnym (16,7%).

Tabela 4. Struktura mieszkańców Gminy Zarszyn według ekonomicznych grup wieku
23

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym wg płci
Jednostka
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
2005
miary
w wieku przedprodukcyjnym
Ogółem
osoba
1.940
1.918
1.864
1.781
1.774
Mężczyźni
osoba
969
965
942
897
892
Kobiety
osoba
971
953
922
884
882
w wieku produkcyjnym
Ogółem
osoba
5.580
5.691
5.758
5.850
5.911
Mężczyźni
osoba
2.932
2.979
3.011
3.047
3.078
Kobiety
osoba
2.648
2.712
2.747
2.803
2.833
w wieku poprodukcyjnym
Ogółem
osoba
1.551
1.550
1.522
1.523
1.536
Mężczyźni
osoba
504
512
500
506
522
Kobiety
osoba
1.047
1.038
1.022
1.017
1.014

2006
1.685
849
836
6.006
3.120
2.886
1.545
534
1.011

Źródło: www.stat.gov.pl

Wykres 5. Struktura mieszkańców Gminy Zarszyn według ekonomicznych grup wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl)

W poniższej tabeli została zaprezentowana struktura ludności Gminy Zarszyn według ekonomicznych grup wieku, w odniesieniu do danych dla powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego.
Tabela 5. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku [%] – stan według faktycznego miejsca zamieszkania na 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie
Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Gmina Zarszyn
23,6%

21,8%

Województwo podkarpackie
22,3%

Powiat sanocki

Ludność w wieku produkcyjnym

59,7%

63,9%

62,6%

Ludność w wieku poprodukcyjnym

16,7%

14,3%

15,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl)

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w gminie jest niższy niż w powiecie i województwie. Ludność w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym ma większy udział w ogóle ludności
zamieszkałej w gminie niż w powiecie i województwie.
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Poniżej zamieszczony wykres przedstawia procentowy udział ludności z uwzględnieniem wszystkich miejscowości tworzących Gminę Zarszyn, według danych na koniec 2006 roku podanych
przez Urząd Gminy w Zarszynie.

Wykres 6. Procentowy udział ludności w poszczególnych miejscowościach tworzących Gminę Zarszyn

8,5%

11,6%
9,5%

17,2%

9,9%

8,7%
15,3%

5,7%

13,6%

Bażanów ka

Długie

Jaćmierz

Posada Jaćmierska

Now osielce

Odrzechow a

Pielnia

Posada Zarszyńska

Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Wykres 7. Liczba urodzeń w poszczególnych miejscowościach tworzących Gminę Zarszyn

5%

5%

16%

10%
13%

17%
11%
12%

11%

Bażanów ka

Długie

Jaćmierz

Posada Jaćmierska

Now osielce

Odrzechow a

Pielnia

Posada Zarszyńska

Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Wykres 8. Liczba zgonów w poszczególnych miejscowościach tworzących Gminę Zarszyn
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9%

8%

9%
20%

13%

3%
8%

17%

13%

Bażanów ka

Długie

Jaćmierz

Posada Jaćmierska

Now osielce

Odrzechow a

Pielnia

Posada Zarszyńska

Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Z powyższych danych wynika, że w miejscowości Długie i Odrzechowa zamieszkuje największy
odsetek ogółu ludności z Gminy Zarszyn. Ogółem w gminie w 2006 roku urodziło się 91 osób.
Najwięcej urodzeń odnotowano w miejscowości Odrzechowa i Bażanówka, najmniej w Posadzie
Zarszyńskiej i Zarszynie. Z kolei najwięcej zgonów odnotowano w Długiem, zaś najmniej w Jaćmierzu. Ogólnie w 2006 roku Gminę Zarszyn charakteryzował wyż demograficzny na poziomie
+ 13. Analizując liczbę zameldowań i wymeldowań w poszczególnych miejscowościach Gminy
Zarszyn, napływem ludności charakteryzowały się miejscowości: Bażanówka, Nowosielce i Długie, w pozostałych miejscowości liczba wymeldowań przewyższyła liczbę zameldowań.
2.8 Stan i struktura zatrudnienia
Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest znacznie gorsza niż w krajach europejskiej „piętnastki“
i jest także gorsza niż sytuacja w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W lipcu 2007
roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 12,2% (bezrobocie rejestrowane).
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z sierpnia 2007 roku w Gminie Zarszyn
zarejestrowanych było 474 osoby bezrobotne, w tym 295 kobiet.
Oficjalne dane zamieszczone w poniższej tabeli pokazują poziom wskaźnika bezrobocia utrzymującego się w powiecie sanockim (do którego administracyjnie należy Gmina Zarszyn)
od 2002 do 2007 roku – stan na 31.07.2007 r.
Tabela 6. Stopa bezrobocia na dzień 31.12 w powiecie sanockim na tle województwa i kraju [%]

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

2007(31.07)

Polska

18,1%

18%

19,1%

17,6%

14,9%

12,2%

województwo podkarpackie

16,9%

16,7%

19,1%

18,4%

16,5%

14,2%

powiat sanocki

19,4%

19,6%

22,3%

18,5%

16,1%

13,8%

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

Zmianę liczby osób bezrobotnych w Gminie Zarszyn w latach od 2000 do sierpnia 2007 roku
przedstawiają poniższa tabela i wykresy.
Tabela 7. Liczba osób bezrobotnych w latach 2000-2006

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

31.08.2007

Gmina Zarszyn

861

878

802

719

595

474

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
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Wykres 9. Zmiany liczby osób bezrobotnych w latach 2001-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku
Wykres 10. Dynamika bezrobotnych w Gminie Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku

Sytuację na rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego mierzoną
wskaźnikiem stopy bezrobocia przedstawia poniżej zamieszczona mapa. Powiat sanocki jest powiatem, w którym wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie niższym niż w województwie
i nieco wyższym niż w kraju.
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Mapa 6. Sytuacja na rynku pracy w powiatach woj. podkarpackiego – stan na dzień 31.07.2007 r.
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%
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6
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28 i pow.

21,0 %

sanocki
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Źródło: http://www.wup-rzeszow.pl

Zmianę liczby bezrobotnych w Gminie Zarszyn charakteryzuje tendencja malejąca. Poniższa tabela przedstawia strukturę bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn na koniec sierpnia
2007 roku według wykształcenia, wieku, stażu i czasu pozostawania bez pracy.
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Tabela 8. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn

Gmina Zarszyn
Wiek w latach

Ogółem

w tym, kobiet

wyższe

30

22

policealne i średnie zawodowe

116

81

średnie ogólne

42

32

zasadnicze zawodowe

180

112

gimnazjalne i poniżej

106

48

18-24

104

63

25-34

142

104

35-44

121

76

45-54

93

48

55-59

12

4

60-64

2

0

do 1 roku

45

32

1–5

85

54

5 – 10

58

36

10 – 20

95

55

20- 30

41

13

powyżej 30 lat

3

0

bez stażu

147

105

do 1 miesiąca

33

14

od 1 do 3

83

45

od 3 do 6

40

17

od 6 do 12

63

37

od 12 do 24

60

37

powyżej 24

195

145

474

295

Wykształcenie

Wiek

Staż pracy w latach

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

Razem
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

29

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Wykres 11. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku
Wykres 12. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn według wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku
Wykres 13. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn według stażu pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku
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Wykres 14. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zarszyn według
czasu pozostawania bez pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sanoku

Bezrobocie w Gminie Zarszyn dotyka szczególnie osoby młode. Taka struktura bezrobocia rodzi
zagrożenie patologiami społecznymi, wpływa na ogólny stopień ubożenia społeczeństwa,
a w konsekwencji stanowi realne zagrożenie dla części mieszkańców gminy problemami wykluczenia społecznego, które wynikać mogą zarówno z nieporadności życiowej jak również z nierówności szans. W końcu sierpnia 2007 r. wśród bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które stanowiły 38% ogółu bezrobotnych z Gminy Zarszyn.
Największą grupę w strukturze bezrobotnych według wieku (30%) stanowiły osoby od 25 do 34
lat. W strukturze bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy znacząco przeważały
osoby poszukujące pracy powyżej 24 miesięcy – 41% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a
31% ogółu bezrobotnych pozostawało wówczas bez stażu. Przyczyną utrzymującego się bezrobocia stała się recesja ekonomiczna oraz sytuacja na rynku rolnym, niedostosowanie kwalifikacji
osób poszukujących pracy do nowych technologii, restrukturyzacja przemysłu, zmiany
w organizacji pracy w mieście i na wsi. Kwestią niemierzalną pozostaje bezrobocie ukryte występujące na terenach wiejskich, które na pewno powiększa faktyczną liczbę osób pozostających
bez stałego źródła utrzymania.
W 2005 roku pracowało 10% mieszkańców Gminy Zarszyn z grupy osób w wieku produkcyjnym
(kobiety w wieku 18 – 59 lat, mężczyźni 18 – 64 lat), przy czym 52% pracujących stanowiły
kobiety. Strukturę zatrudnienia w sektorach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo, przemysł i budownictwo oraz usługi rynkowe i nierynkowe przedstawia poniższa tabela i obrazuje
wykres.
Tabela 9. Pracujący w 2005 roku w Gminie Zarszyn

Zatrudnienie
Wyszczególnienie
Gmina Zarszyn

Ogółem

w tym
kobiety

531

277

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
78

Usługi

Przemysł i
budownictwo

rynkowe

nierynkowe

49

150

254

Źródło: na podstawie danych US w Rzeszowie
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Wykres 15. Struktura zatrudnienia w sektorach

Źródło: na podstawie danych US w Rzeszowie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie sanockim w 2005 roku wyniosło 1.982,89 PLN.
2.9 Infrastruktura społeczna
2.9.1

Edukacja

Bazę oświatową w Gminie Zarszyn stanowi 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjalne. Ponadto przy
każdej ze szkół podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne.
Tabela 10. Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w latach 2003 - 2006

Oddział przedszkolny przy SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

w
w
w
w
w
w
w

Bażanówce
Długiem
Jaćmierzu
Nowosielcach
Odrzechowej
Pielni
Zarszynie

2003/2004
Liczba
oddzialiczba
łów
dzieci
1
13
1
15
1
18
1
17
1
20
1
13
1
26

Rok szkolny
2004/2005
2005/2006
Liczba
Liczba
oddzia- liczba oddzia- liczba
łów
dzieci
łów
dzieci
1
13
1
13
1
15
1
12
1
16
1
15
1
17
1
11
1
20
1
22
1
13
1
14
1
26
1
21

2006/2007
Liczba
oddzia- liczba
łów
dzieci
1
13
1
23
1
13
1
14
1
12
1
9
1
14

Źródło: dane UG w Zarszynie

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w roku 2006/2007 uczęszcza 98 dzieci z Gminy Zarszyn.
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Wykres 16. Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG

Z powyższego wykresu wynika, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczały do
oddziałów zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Zarszyn w analizowanym
okresie od roku szkolnego 2003/2004 do 2006/2007 charakteryzowała się tendencją spadkową.
Tabela 11. Liczba uczniów w szkołach podstawowych

Nazwa szkoły
podstawowej

SP w Bażanówce
SP w Długiem
SP w Jaćmierzu
SP w Nowosielcach
SP w Odrzechowej
SP w Pielni
SP w Zarszynie

2003/2004
Liczba
liczba
oddziaucznió
łów
w
6
70
6
138
6
131

Rok szkolny
2004/2005
2005/2006
Liczba
liczba
Liczba
liczba
oddziaucznió
oddziaucznió
łów
w
łów
w
6
65
6
58
6
121
6
110
7
129
6
103

2006/2007
Liczba
liczba
oddziaucznió
łów
w
6
68
6
122
6
105

6

89

6

87

6

92

6

100

6

118

6

105

6

98

6

110

6
8

82
161

6
8

74
156

6
8

74
154

6
8

78
164

Źródło: dane UG w Zarszynie

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że w roku szkolnym 2006/2007 do szkół podstawowych na terenie całej Gminy uczęszcza 747 uczniów tworzących 44 oddziały.
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Wykres 17. Liczba uczniów w szkołach podstawowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Powyższy wykres przedstawiający zmiany liczby uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu
w latach szkolnych od 2003/2004 – 2005/2006 charakteryzował jej stały spadek. Spadek ów
związany jest z nasilającym się niżem demograficznym. Zmniejszenie liczby uczniów ma istotny
wpływ na wysokość subwencji oświatowej, powoduje ciągłe zmiany w organizacji pracy szkół
i zatrudnieniu nauczycieli. W analizowanym przedziale czasowym wyjątek stanowi bieżący rok
szkolny 2006/2007, kiedy to liczba uczniów wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim.
W roku szkolnym 2006/2007 na terenie Gminy Zarszyn w dwóch gimnazjach naukę pobiera 410
uczniów.
Tabela 12. Liczba uczniów w gimnazjach

Nazwa gimnazjum
Gimnazjum w
Długiem
Gimnazjum w
Zarszynie

2003/2004
Liczba
liczba
oddziaucznió
łów
w

Rok szkolny
2004/2005
2005/2006
Liczba
liczba
Liczba
liczba
oddziaucznió
oddziaucznió
łów
w
łów
w

2006/2007
Liczba
liczba
oddziaucznió
łów
w

9

197

9

203

9

195

9

199

9

199

9

207

9

213

9

211

Źródło: dane UG w Zarszynie
Wykres 18. Liczba uczniów w Gimnazjach w Gminie Zarszyn z podziałem na Gimnazjum w Długiem
i Gimnazjum w Zarszynie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie
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Jak wynika z zamieszczonej wcześniej tabeli i obrazującego ją powyższego wykresu liczbę gimnazjalistów uczęszczających do Gimnazjum w Zarszynie charakteryzował wzrost w porównaniu
do roku szkolnego 2005/2006, po czym nastąpił nieznaczny spadek o ok. 1% w porównaniu
z rokiem poprzednim. Z kolei liczbę uczniów Gimnazjum w Długiem charakteryzował wzrost ich
liczby do roku szkolnego 2004/2005 po czym nastąpił spadek i kolejny wzrost w bieżącym roku
szkolnym o 4 uczniów w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wykres 19. Liczba uczniów w Gimnazjach w Gminie Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Na powyżej zamieszczonym wykresie przedstawiona została dynamika liczby uczniów
w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy Zarszyn. Charakteryzuje się ona brakiem jednoznacznej
tendencji. Po znacznym wzroście liczby uczniów w roku szkolnym 2004/2005 nastąpił jej nieznaczny spadek w kolejnym roku szkolnym, po czym wzrost do poziomu jaki się utrzymał
w bazowym roku szkolnym 2004/2005.
Każda z wyżej wymienionych szkół prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w formie kółek zainteresowań
m.in. z następującego zakresu tematycznego: kółka matematyczne, kółka polonistyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, itp.
2.9.2

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia
Pomoc w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Zarszyn świadczą placówki publiczne
i prywatne.
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zarszynie prowadzi:
 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jaćmierzu

Przychodnia, ośrodek zdrowia;
 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowosielcach

Przychodnia, ośrodek zdrowia;
 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zarszynie.

Ponadto funkcjonują punkty lekarskie w Bażanówce, w Długiem, w Pielni i w Odrzechowej.
Do podstawowych usług medycznych oferowanych mieszkańcom na terenie Gminy Zarszyn należą: porada lekarska, czyli wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), leczenie ambulatoryjne (przychodnia, ośrodek zdrowia) oraz wizyty w domu pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi oraz świadczenia z zakresu hospi35
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cjum domowego, które obejmują pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej.
Świadczone są także usługi w zakresie badań laboratoryjnych, podstawowych świadczeń stomatologicznych, pomocy doraźnej (wezwanie pogotowia ratunkowego) w przypadkach zagrożenia
życia, rehabilitacji leczniczej oraz szczepień ochronnych. Realizowane są również świadczenia
medyczne w poradniach: logopedycznej, neurologii dziecięcej, rehabilitacji leczniczej, medycyny
sportowej.
Liczbę korzystających z wyżej wymienionych usług medycznych w latach 2001 – 2006 przedstawia poniżej zamieszczona tabela.
Tabela 13. Liczba pacjentów korzystających z usług medycznych na terenie Gminy Zarszyn

Rodzaj świadczonych
usług medycznych
Porada lekarska (lekarz
rodzinny,
pierwszego
kontaktu)
Leczenie ambulatoryjne
(przychodnia,
ośrodek
zdrowia, wizyta domowa)
Rehabilitacja
lecznicza
(gabinet rehabilitacyjny)
Stomatologia ogólna
Opieka
paliatywnohospicyjna
Poradnia laryngologiczna
Poradnia neurologii dziecięcej
Poradnia rehabilitacyjna
Poradnia medycyny sportowej
Razem

2001

2002

2003
2004
Liczba korzystających

2005

2006

23.671

25.874

28.141

28.685

31.963

30.933

1.341

1.675

1.739

1.773

1.376

2.489

0

0

0

1.233

973

1.214

4.444

4.340

4.280

4.351

4.270

4.084

0

0

0

184

150

113

0

0

0

0

700

703

0

0

0

0

1.115

1.079

0

0

0

325

383

405

0

0

0

1.125

670

57

29.456

31.889

34.160

37.676

41.600

41.077

Źródło: dane Urzędu Gminy w Zarszynie

Mieszkańcy Gminy korzystają też z usług 1 apteki w Zarszynie oraz punktów aptecznych w Nowosielcach i w Długiem.
Ponadto na terenie powiatu sanockiego działa Szpital Powiatowy w Sanoku. Celem działania
Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działania
oraz innym osobom spoza terenu Powiatu Sanockiego, wyrażającym chęć leczenia się
w Szpitalu. Rocznie szpital przyjmuje średnio 17 tysięcy pacjentów.
Specjalizacje SP ZOZ w Sanoku (poradnie):
Alergologiczna, chirurgii ogólnej, choroby zakaźne, dermatologia, diabetologia, endokrynologia,
gastroenterologiczna, ginekologiczna, gruźlicy i choroby płuc, kardiologiczna, leczenia uzależnień, nefrologiczna, neurologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna, zdrowia psychicznego.

Pomoc społeczna
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje powołana przez Gminę jednostka organizacyjna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie realizuje zadania własne gminy, które obejmują miedzy innymi: wypłatę zasiłków celowych na pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, pokrycie kosztów remontu mieszkań, zakup opału, odzieży i obuwia, dożywianie dzieci w szkołach,
sprawianie pogrzebów oraz zadania zlecone. Zadania te obejmują: zasiłki stałe, zasiłki stałe wychowawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, składki na ubezpieczenie emerytalne
36
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i rentowe dla zasiłkobiorców stałych i okresowych gwarantowanych, zasiłki z tytułu macierzyństwa, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Przy wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje
na zasadzie partnerstwa z:











organizacjami społecznymi,
organizacjami pozarządowymi,
Kościołem Katolickim,
innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi,
stowarzyszeniami,
organami samorządu terytorialnego,
zakładami służby zdrowia,
osobami prawnymi i fizycznymi, które zdeklarują takie współdziałanie,
fundacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Poniżej przedstawiona tabela prezentuje wydatki Gminy Zarszyn w latach 2002 – 2006 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Tabela 14. Wydatki Gminy Zarszyn w latach 2002 – 2006 na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

Rok

Wydatki ogółem

Otrzymane dotacje
na zadania zlecone

Otrzymane dotacje
na zadania własne

Środki własne

2002

1.532.618

966.655

99.000

466.963

2003

1.200.347

728.452

101.981

369.914

234.765

369.701

410.530

367.971

2004
2005

1.674.790
2.473.980
plan

wykonanie

1.070.324
1.695.479
plan

wykonanie

plan

2006 3.617.400 3.535.792 2.712.060 2.662.880 543.340

wykonanie

plan

wykonanie

532.426

362.000

340.486

Źródło: dane Urzędu Gminy Zarszyn

Rodzaj przyznanych świadczeń i liczbę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie przedstawia poniżej zamieszczona tabela.
Tabela 15. Zakres pomocy udzielonej przez GOPS w Zarszynie w latach 2004-2005

2005
Formy pomocy

RAZEM
Zasiłki okresowe - ogółem
Przyznane z powodu bezrobocia
Długotrwałej choroby
niepełnosprawności
Możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Schronienie
Posiłek
W tym dla dzieci

Liczba osób
objęta pomocą

2006

Kwota
udzielonej
pomocy [PLN]

Zadania własne
1.253
539.258,00
162
159.350,00
148
151.224,00
5
2.432,00
12
5.694,00
0
0
600
600

0,00
0,00
168.119,00
168.119,00

Liczba osób
objęta
pomocą
911
161
147
5
9
0
0
589
581

Kwota
udzielonej
pomocy
[PLN]
613.608,00
175.086,00
167.274,00
1.531,00
6.281,00
0,00
0,00
163.378,00
161.915,00
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Ubranie
Usługi opiekuńcze ogółem
Zasiłek celowy na pokrycie
wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom nie mającym
dochodu
i
możliwości
uzyskania
świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków
powstałych
w wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie
biletu kredytowego
Sprawienie pogrzebu
Inne
zasiłki
celowe
i w naturze ogółem
W tym zasiłki specjalne celowe
Pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie - ogółem
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna

0
13

0,00
64.823,00

0
14

0,00
68.099,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

11.300,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

859

146.966,00

310

195.745,00

59

22.977

64

21.498,00

0

0,00

0

0,00

x

X

x

X

X
x

X
x

X
x

x
x

Źródło: dane GOPS w Zarszynie

Zadania pomocy społecznej od kilku lat zmieniają się nieustannie, coraz więcej zadań wcześniej
wykazanych jako zadania zlecone do realizacji gminie jest przenoszonych do obowiązkowych
zadań własnych gminy. Z tego też powodu zmniejszają się dotacje na realizację zadań zleconych, przychodzą natomiast dotacje celowe na realizację poszczególnych zadań własnych gminy
z zakresu pomocy społecznej. Gmina przeznacza także znaczne środki własne na pomoc społeczną, nie brakuje środków na dożywianie, usługi opiekuńcze, czy też zasiłki. W 2006 roku po
raz pierwszy od kilku lat wysłano na kolonie organizowane przez TPD i PKPS 26 dzieci, w latach
poprzednich wyjeżdżało 2 – 3 dzieci. W 2003 roku pomagano zbudować dom dla wielodzietnej
rodziny w Odrzechowej. W 2006 roku szczególną pomocą objęto wielodzietną rodzinę z Długiego, której spłonął dom. Oprócz bieżącej pomocy na odbudowę budynku przyznano zasiłek celowy w kwocie 10.000 złotych.
W październiku 2003 roku ZUS przejął wypłatę rent socjalnych i zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych przy tym świadczeniu, zmniejszyła się z tego powodu liczba osób objętych pomocą
społeczną, aby zwiększyć się ponownie z powodu wprowadzenia programu dożywiania dzieci
w szkołach, przy podniesionym progu kryterium – 200% kryterium dochodowego. Wprowadzony w 2006 roku program wieloletni „Pomoc państwa w dożywianiu” oprócz dożywiania dzieci w
szkołach, pozwolił także na pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup żywności, zasiłki takie
otrzymało 256 rodzin. Część rodzin, szczególnie te niepełne lub wielodzietne przestało się kwalifikować do pomocy, gdyż przy wypłacanych świadczeniach rodzinnych jest szereg dodatków, w
tym: dodatek za samotne wychowywanie, dodatek za wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej (3 i więcej dzieci), które znacznie podniosły dochody rodzin.
W maju 2004 roku Wójt Gminy Zarszyn przekazał GOPS do realizacji kolejne zadanie: realizację
ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2004 roku wnioski złożyło 470 rodzin, obecnie świadczenia te otrzymuje ponad 970 rodzin. Na przestrzeni tych kilku lat zaobserwowano zwiększenie się
liczby osób starszych, zamieszkujących samotnie, zwiększenie się liczby przypadków przemocy w
rodzinie, pojawiły się rodziny z nakazem eksmisji i wskazaniem umieszczenia w mieszkaniu socjalnym, a zasoby mieszkaniowe gminy są w tym miejscu bardzo skromne.
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Poniżej zamieszczona tabela przedstawia liczbę rodzin objętych pomocą socjalną przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie.
Tabela 16. Liczba rodzin objętych pomocą socjalną przez GOPS

Rok
Liczba rodzin

2002
605

2003
586

2004
445

2005
450

2006
437

Źródło: dane z Urzędu Gminy Zarszyn
Wykres 20. Liczba osób objętych pomocą socjalną przez GOPS w Zarszynie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Zarszyn

Z powyżej zamieszczonego wykresu wynika, że w analizowanym okresie obejmującym lata 2002
– 2006 liczba klientów pomocy społecznej sukcesywnie spadała. W 2006 ich liczba wyniosła 437
i była o 28% mniejsza od liczby osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie w 2002 roku.
2.9.3

Bezpieczeństwo publiczne

Nad ochroną bezpieczeństwa mieszkańców i porządku w Gminie Zarszyn czuwa m.in. Rewir
Dzielnicowych Policji z siedzibą w Zarszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sanoku działająca całodobowo. Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe
piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość z jaką występują, mogą mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność Gminy Zarszyn.
Poniżej przedstawione tabele prezentują kategorie przestępczości i liczbę popełnionych wykroczeń w latach 2004 – 2006 przez mieszkańców Gminy Zarszyn i powiatu sanockiego.
Tabela 17. Liczba popełnionych przestępstw w latach 2004-2006 w Gminie Zarszyn

Kategorie Przestępczości
Zgwałcenie
Kradzież i kradzież z włamaniem
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze
Bójka lub pobicie i uszkodzenie ciała
Uszkodzenie rzeczy
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Kierowanie w stanie nietrzeźwości
Razem

Liczba popełnionych przestępstw w latach 20042006
2004
2005
2006
0
0
0
28
17
21
0
1
1
1
2
6
2
2
0
0
0
0
32
24
29
63
46
57

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Sanoku
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Tabela 18. Liczba popełnionych przestępstw w latach 2004-2006 w Powiecie Sanockim

Liczba popełnionych przestępstw
w latach 2004-2006
2004
2005
2006
6
5
3
608
483
454
23
22
20
248
262
257
83
94
103
21
18
22
242
238
358
1.231
1.122
1.217

Kategorie Przestępczości
Zgwałcenie
Kradzież i Kradzież z włamaniem
Rozbój i wymuszenie rozbójnicze
Bójka lub pobicie i uszkodzenie ciała
Uszkodzenie rzeczy
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Kierowanie w stanie nietrzeźwości
Razem
Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Wśród najczęściej popełnianych wykroczeń przez mieszkańców Gminy Zarszyn w analizowanym
okresie znalazły się czyny karne polegające na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości
oraz kradzieże i kradzieże z włamaniem. Zjawisko przestępczości w Gminie Zarszyn i powiecie
sanockim w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku obrazują poniższe wykresy.
Wykres 21. Kategorie przestępstw popełnionych w 2006 roku przez mieszkańców Gminy Zarszyn

37%

0%
50%

2%
0%

0%

11%

Zgwałcenie

Kradzieże i kradzieże z włamaniem

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

Bójka lub pobicie

Uszkodzenie rzeczy

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Kierowanie w stanie nietrzeźwości

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku
Wykres 22. Kategorie przestępstw popełnionych w 2006 roku przez mieszkańców powiatu sanockiego
0%

38%

29%

2%
8%

2%
21%

Zgwałcenie

Kradzieże i kradzieże z włamaniem

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

Bójka lub pobicie

Uszkodzenie rzeczy

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Kierowanie w stanie nietrzeźwości

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku
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Wykres 23. Liczba popełnianych przestępstw
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Liczba popełnionych przestępstw w Gminie Zarszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Z powyżej zamieszczonego wykresu wynika, że liczba przestępstw w Gminie Zarszyn
w analizowanym okresie od 2004 do 2006 roku charakteryzuje się brakiem jednoznacznej tendencji. Po spadku liczby przestępstw w 2004 roku nastąpił ich wzrost w 2005 roku. Podobna
sytuacja zaznaczyła się w powiecie sanockim.
Ponadto na terenie Gminy Zarszyn działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom gminy.
Pomoc wyjazdową w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Zarszyn zapewnia Pogotowie
Ratunkowe w Sanoku.
2.9.4

Kultura

Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania,
także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie
odziedziczone.
Biblioteki
Na terenie Gminy Zarszyn działa jedna Biblioteka Gminna i cztery filie biblioteczne:






Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie,
Filia Biblioteczna w Jaćmierzu,
Filia Biblioteczna w Długiem,
Filia Biblioteczna w Odrzechowej,
Filia Biblioteczna w Nowosielcach.

Ośrodki kultury i sportu
W zakresie kultury i sportu Urząd Gminy w Zarszynie przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Radami Sołeckimi organizuje szereg imprez kulturalnych i sportowych, które zostały wpisane do „Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa
Podkarpackiego”.
Do imprez kulturalnych organizowanych cyklicznie należą:
1. Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
2. Wystawa Bożonarodzeniowa,
3. Wystawa Wielkanocna,
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4.
5.
6.
7.

Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich,
Jarmark na Jaćmierskim Rynku,
Dożynki Gminne,
Święto Niepodległości.

Na terenie gminy istnieją zespoły folklorystyczne i sceniczne podtrzymujące tradycje regionalne
są to: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sanocka” w Nowosielcach, Zespół „Iskra” w Długiem oraz
Kapela „Rekruty” w Posadzie Zarszyńskiej. Ponadto funkcjonują 3 Orkiestry Dęte w Zarszynie,
Jaćmierzu i w Długiem.
2.9.5

Sport, rekreacja, turystyka

Sport i rekreacja
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowi element o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sportu. Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na dostępne formy spędzania wolnego czasu.
Bardzo modny staje się aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
Gmina Zarszyn dysponuje następującymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi:
Sale gimnastyczne pełnowymiarowe w Gminie i inne obiekty sportowo – rekreacyjne:
- Sala gimnastyczna przy SP w Odrzechowej;
- Sala Gimnastyczna przy SP i Gimnazjum w Zarszynie;
- Sala Gimnastyczna przy SP Jaćmierz;
- Sala Gimnastyczna przy SP i Gimnazjum w Długiem;
- Sala Gimnastyczna przy SP w Pielni.
Boiska sportowe do piłki nożnej:
- w Bażanówce;
- w Długiem;
- w Nowosielcach;
- w Pielni;
- w Zarszynie.
Obiekt sportowo-rekreacyjny w Posadzie Zarszyńskiej:
 boisko do koszykówki - 608m2;
 boisko do siatkówki - 330m2;
 kort tenisowy - 692m2;
 plac zabaw dla dzieci;
W Nowosielcach funkcjonuje kort do tenisa.
Na terenie Gminy Zarszyn działa 14 organizacji pozarządowych działających między innymi
w zakresie sportu:















Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Bażanówka;
Ludowy Klub Sportowy „Sanbud” Długie;
Ludowy Klub Sportowy „Szarotka” Nowosielce;
Ludowy Klub Sportowy „Orion” Pielnia;
Ludowy Klub Sportowy w Zarszynie;
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Zarszynie;
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Zarszynie;
Uczniowski Klub Sportowy przy LKS w Zarszynie;
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu;
Uczniowski Klub sportowy przy Szkole Podstawowej w Pielni;
Stowarzyszenie Kultura, Sport i Turystyka „Odrzechowianie Ziemia Sanocka”;
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi w Nowosielcach;
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko – Jaćmierskiej;
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne przy Gimnazjum w Długiem.
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Imprezy sportowe:




Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Wójta Gminy Zarszyn;
Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym
Sportowy Turniej Miast i Gmin.

Turystyka
Gmina Zarszyn położona jest w dorzeczu Wisłoka, a przepływająca przez gminę rzeka Pielnica
jest jego prawym dopływem. Większość miejscowości współtworzących Gminę leży nad Pielnicą
bądź potokami stanowiącymi jej dopływy. Duże obszary leśne, urozmaicona rzeźba terenu, małe
uprzemysłowienie, brak zakładów uciążliwych dla środowiska stwarzają możliwość wykorzystania terenów Gminy do celów turystycznych.
Piękne, malownicze położenie Gminy urozmaicają również zabytki. W Jaćmierzu na uwagę zasługują: drewniany kościół z XVII wieku, remiza OSP oraz domy wokół rynku. Ciekawostką jest
również niedawno otworzona Izba Pamięci. W miejscowości Bażanówka i Nowosielce znajdują
się zabytkowe obiekty architektury dworskiej. W Pielni warto obejrzeć murowaną cerkiew
z 1805 r. wraz z dzwonnicą. W kościele w Zarszynie z 1867 r. okna prezbiterium zdobią zabytkowe witraże. Przeszłość sięgającą XVIII w reprezentuje zarszyński browar. W zabytkowym parku w Posadzie Zarszyńskiej znajduje się ścieżka rekreacyjno-przyrodnicza, gdzie można podziwiać zabytki przyrody, podglądać liczne rodziny bocianie oraz zadbać o tężyznę fizyczną.
W miejscowości Odrzechowa są XIX-wieczne zabytki, a to: drewniany dwór oraz cerkiew
z dzwonnicą. Na terenie gminy znajdują się liczne zabytkowe przydrożne kapliczki. Przy Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Odrzechowej istnieje druga co do wielkości stadnina
koni huculskich w Polsce, która organizuje różne formy turystyki konnej. W miejscowości Odrzechowa i Pielnia funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne oraz prowadzona przez Nadleśnictwo
Rymanów Kwatera Myśliwska "Budy" położona w odrzechowskim lesie, z dobrym zapleczem do
grillowania i biwakowania. W miejscowości Pastwiska istnieje możliwość wypoczynku nad wodą,
korzystania z kąpieli, sprzętu wodnego oraz wędkowania.
Położenie gminy przy szlaku kolejowym i drogach krajowych umożliwia szybki i wygodny dojazd.

Infrastruktura turystyczna
Bazę noclegową Gminy stanowi 46 miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych
i innych kwaterach.
Wśród cyklicznych imprez kulturalnych należy wymienić:
- Jarmark na Jaćmierskim Rynku
ca;

- organizowany w ostatnią niedzielę czerw-

- Przegląd Zespołów OSP

- organizowany w lipcu kolejno przez jednostki OSP działające w Gminie;

- Pożegnanie Lata z Koniem Huculskim

- organizowana w ostatni weekend sierpnia.

2.10 Infrastruktura techniczna
2.10.1 Budownictwo mieszkaniowe
W 2006 roku w województwie podkarpackim oddano do użytkowania 4.652 mieszkania,
tj. blisko o 41% mniej niż w roku 2005. Mieszkania oddane do użytkowania w budownictwie
indywidualnym stanowiły 3.492, w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 120,
oddane do użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe 836. Mieszkania oddane do użytkowania w budownictwie społecznym czynszowym wyniosły - 48, w budownictwie komunalnym - 153
i oddane do użytkowania przez zakłady pracy - 3. Mieszkania, których rozbudowę rozpoczęto to
- 5.155. Ponadto w 2006 roku wydano 3.808 pozwoleń na budowę, w tym 3.774 na budownictwo indywidualne.
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W powiecie sanockim jest 27.407 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2.037.430m2, blisko
25% ogółu mieszkań jest własnością JST, pozostałe należą do osób indywidualnych.
W 2005 roku do użytku oddano 198 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 23.086m2.
Na zasoby mieszkaniowe Gminy Zarszyn składa się 2.571 mieszkań, liczba ta w okresie od roku
2000 do 2005 roku sukcesywnie wzrastała. Niespełna 1% analizowanych zasobów stanowi własność Gminy Zarszyn, pozostałe mieszkania są własnością osób indywidualnych. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 213.035m2.
W 2006 roku (do 30 czerwca) wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Zarszyn.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na terenie gminy w poszczególnych miejscowościach w 2006 roku prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 19. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miejscowość
Zarszyn
Nowosielce
Odrzechowa
Pielnia
Bażanówka
Jaćmierz
Posada Jaćmierska
Posada Zarszyńska
Długie
RAZEM

31.III.2006
decyz. o ust. lokal. celu pub.
2
1
_
_
_
_
_
_
_
3

decyz. o warunkach zab.
5
2
4
2
2
3
1
1
1
21

Źródło: Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn (sierpień 2006 roku)

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły infrastruktury technicznej,
natomiast decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły następujących inwestycji:








budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
mieszkaniowo – usługowego,
zagrodowego,
usługowego,
garaży i budynków gospodarczych,
budynków rolno – gospodarczych,
infrastruktury liniowej.

Z danych statystycznych wynika, że najwięcej zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
w Gminie nastąpiło (lub może nastąpić) w miejscowościach w kolejności: Nowosielce, Odrzechowa, Zarszyn, Pielnia, Bażanówka a następnie w miejscowości Długie i Jaćmierz. Należy zauważyć, że największy sumaryczny ruch inwestycyjny zanotowano w paśmie drogi krajowej
Nr 28 (relacji Zator – Przemyśl – granica państwa) oraz w części południowej gminy, zaś brak
dynamiki rozwojowej widoczny jest w części północnej Gminy. Ilość decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w latach 2003-2006 (I półrocze), obrazuje
poniżej zamieszczona mapa.

Mapa 7. Ilość decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2003 – 2006 (I półrocze)

44

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Źródło: Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn (sierpień 2006 roku)

O ile postępująca urbanizacja terenów przyległych do drogi krajowej jest zgodna z ogólnymi
tendencjami, to inwestowanie w miejscowościach na południu od w/w drogi może świadczyć
o tendencji zamieszkiwania w terenach dobrze skomunikowanych z główną arterią i położonych
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w obszarze atrakcyjnym krajobrazowo i na szlakach turystycznych. Pogłębia się tendencja urbanizacji terenów wiejskich, o czym świadczy śladowa ilość inwestycji w budownictwie zagrodowym.
W zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikłych z planowania i realizacji
inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych należy stwierdzić, że w omawianym okresie
sprawozdawczym najwięcej inwestycji dotyczyło sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej.
W/w inwestycje bez wątpienia przyczyniły się do podniesienia warunków bytowania i poprawy
stanu infrastruktury technicznej.
Analizując sytuację w zakresie budownictwa mieszkaniowego należy stwierdzić, że zdecydowanie niewystarczająca jest powierzchnia uzbrojonych terenów budowlanych na obszarze całej
gminy. Problem ten dotyczy również terenów inwestycyjnych innych niż pod budownictwo
mieszkaniowe.

2.10.2 Drogi
Zestawienie dróg w Gminie Zarszyn prezentuje poniżej zamieszczona tabela:
Tabela 20. Sieć drogowa na terenie Gminy Zarszyn wg klasy drogi, rodzaju nawierzchni i relacji

Nr drogi
Lp.

Nazwa drogi [relacje]

Długość
drogi
w granicach gminy
km

W tym o nawierzchni:
twardej
twardej
tzw.
gruntowej gruntoulepszo- ulepszonej wej km
nej km
km

DROGI KRAJOWE
1.
28
ZATOR – SANOK - MEDYKA
RAZEM DROGI KRAJOWE

11,0
11,0

11,0
11,0

DROGI WOJEWÓDZKIE
1.
889
SIENIAWA - SZCZAWNE
7,0
RAZEM DROGI WOJEWÓDZKIE
7,0

7,0
7,0

DROGI POWIATOWE
1) 19379
ZARSZYN – ODRZECHOWA
7,0
2) 19380
DŁUGIE - PIELNIA
4,9
3) 19383
PASTWISKA - PUŁAWY
3,2
4) 19353
DŁUGIE - PAKOSZÓWKA
8,5
5) 19381
ODRZECHOWA przez wieś
2,5
6) 19354
JAĆMIERZ - BAŻANÓWKA
3,1
7) 19353
ZARSZYN – TURZE POLE
5,9
RAZEM DROGI POWIATOWE
35,1

7,0
1,3
3,2
8,5
2,5
3,1
5,9
35,1

3,6

3,6

DROGI GMINNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17601R
17602R
17603R
17604R
17605R
17606R
17607R
17608R
17609R
17610R

JAĆMIERZ
JAĆMIERZ
POSADA JAĆMIERSKA
JAĆMIERZ
JAĆMIERZ, POSADA JAĆMIERSKA
BAŻANÓWKA
ZARSZYN
POSADA ZARSZYŃSKA
ZARSZYN
DŁUGIE

1,1
0,6
1,9
1,6
2,2
1,1
0,5
0,9
0,4
0,3

1,1
0,6
1,9
1,6
2,2
1,1
0,5
0,9
0,4
0,3
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11. 17611R
ZARSZYN
12. 17612R
DŁUGIE
13. 17614R
NOWOSIELCE
14. 17615R
DŁUGIE
15. 17616R
ODRZECHOWA
16. 17617R
NOWOSIELCE
17. 17619R
PIELNIA
RAZEM DROGI GMINNE
Ogółem

0,4
0,7
0,3
3,2
1,4
0,5
3,9
21
74,1

0,4
0,7
0,3
3,2
1,4
0,4
17
70,1

0,5
3,5
4
7,6

Źródło: na podstawie danych UG Zarszyn

2.10.3 Łączność i telekomunikacja
Gmina Zarszyn położona jest na głównym szlaku komunikacji drogowej i kolejowej Krosno –
Sanok, prowadzącym w Bieszczady, a dalej na Słowację – Łupków i Radoszyce oraz na Ukrainę
– Krościenko, przez co ma zapewnioną dostępność komunikacyjną do regionalnych ośrodków
rozwoju społeczno-gospodarczego. Połączenia pomiędzy Gminą a ważnymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi w regionie funkcjonują w oparciu o zbiorową komunikację publiczną - kolej
i autobusy oraz prywatne firmy transportowe (połączenia autobusowe). Układ komunikacyjny na
terenie Gminy tworzy droga krajowa 28 (Zator – Przemyśl – Medyka), sieć dróg gminnych oraz
szlak kolejowy Stróże - Jasło - Krosno - Sanok - Zagórz. Układ głównych arterii tworzących
układ komunikacyjny Gminy Zarszyn przedstawia poniższa mapa.
Mapa 8. Układ komunikacyjny w Gminie Zarszyn

Źródło: www.zarszyn.pl

Telefonizację całej gminy przeprowadzono w latach 90-tych. W każdej miejscowości powstały
Społeczne Komitety Telefonizacyjne, które wspólnie z Urzędem Gminy i Urzędem Telekomunika47
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cji Polskiej S.A. w Sanoku przeprowadziły tę inwestycję. W tabeli przedstawiono liczbę abonentów w poszczególnych miejscowościach. Zbudowana sieć telefoniczna posiada możliwości podłączenia następnych numerów.
Tabela 21. Stan sieci telekomunikacyjnej w Gminie (na dzień 31.12.2002r.)

Miejscowość

Liczba abonentów

Bażanówka

122

Długie

89

Nowosielce

197

Pielnia

117

Odrzechowa

118

Jaćmierz

136

Posada Jaćmierz

57

Posada Zarszyńska

124

Zarszyn

178

Razem

1.138

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zarszyn

Aktualny stan rozwoju sieci telekomunikacyjnej zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy. Pod
koniec lat 90–tych teren Gminy dodatkowo został „pokryty” przez sieci telefonii komórkowej,
reprezentowane przez firmy Era GSM, Plus GSM i Orange.
2.10.4 Zaopatrzenie w wodę – wodociągi
W Gminie Zarszyn sieć wodociągowa jest słabo rozwinięta. Z wodociągu z Beska administrowanego przez MPGK Krosno, korzysta zaledwie 4,2% ludności Gminy, pozostali mieszkańcy czerpią
wodę ze studni kopanych, wierconych i ujęć źródlanych. Źródłem zaopatrzenia Gminy w wodę
pitną jest ujęcie na zbiorniku zaporowym na rzece Wisłok w Sieniawie, gdzie znajduje się komora rozdzielczo-pomiarowa. Od komory tej wybudowana została magistrala wodociągowa, a następnie budowana jest sukcesywnie sieć rozdzielcza w poszczególnych miejscowościach Gminy.
Obecnie z sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy Zarszyna, Posady Zarszyńskiej, Bażanówka, Długiego, Posady Jaćmierskiej oraz Jaćmierza. Do końca października 2007r. wybudowano
62,7km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 820 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.
2.10.5 Gospodarka ściekowa
Dla potrzeb Gminy Zarszyn funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Jedna mechanicznobiologiczna o przepustowości 250m3/d, zlokalizowana jest w miejscowości Zarszyn i obsługuje
cztery miejscowości: Zarszyn, Posada Zarszyńska, Nowosielce i Długie. Po aktualnie prowadzonej rozbudowie przepustowość tej oczyszczalni wyniesie 1200m3/d i obsługiwać będzie wszystkie miejscowości z terenu Gminy Zarszyn
Druga oczyszczalnia zlokalizowana jest tuż przy granicy Gminy Zarszyn w miejscowości Wzdów Gmina Haczów i odbiera ścieki z miejscowości Jaćmierz, sołectwa Jaćmierz Przedmieście oraz
Posady Jaćmierskiej.
Liczba







budynków korzystających z usług kanalizacyjnych:
Zarszyn
– 231;
Posada Zarszyńska
– 178;
Długie
– 354;
Jaćmierz
– 173;
Posada Jaćmierska
– 109;
Nowosielce
– 252.
48

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Długość sieci kanalizacyjnej w całej gminie na koniec października 2007r. wynosi 87,91km.
Dla sprawnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w Gminie niezbędne jest rozbudowanie
istniejącej oczyszczalni w Zarszynie. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wymaga
skanalizowania pozostałych miejscowości Gminy.
2.10.6 Gospodarka odpadami
Gmina nie posiada własnego wysypiska śmieci. Obecnie gospodarka odpadami komunalnymi
oparta jest na zasadach określonych w „Regulaminie utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy Zarszyn”, przyjętym uchwałą Rady Gminy. Regulaminem tym wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów (system workowy), a mieszkańcy zostali zobowiązani do zawarcia umów
dotyczących odbioru odpadów z terenu ich posesji, ze wskazaną jednostką wywozową.
Władze samorządowe zainteresowane są budową międzygminnego zakładu utylizacji odpadów
komunalnych (rozważana jest lokalizacja na terenie Gminy). Taki kierunek działania w powiązaniu z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów oraz recykling, stanowi podstawę racjonalnej
gospodarki odpadami w krajach Europy Zachodniej. Należy ponadto zaznaczyć, że po 2002 roku
w krajach Unii Europejskiej obowiązuje zakaz przyjmowania na składowiska surowych odpadów
zmieszanych. Składowiska mają przyjmować tylko odpady nieaktywne lub pozostałości
z przerobu w innych technologiach.
2.10.7 Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz
Dostawy energii elektrycznej do Gminy odbywają się liniami elektroenergetycznymi średniego
napięcia, głównie 15kV oraz liniami 30kV. Sieć elektroenergetyczna w Gminie jest dobrze rozwinięta. Na terenie Gminy Zarszyn przebiega jedna linia 110kV relacji Besko – Sanok. Ponadto w
Gminie Zarszyn oświetlone są drogi lokalne w Nowosielcach, droga powiatowa
nr 19383 Pastwiska-Puławy oraz droga gminna w miejscowości Odrzechowa - Pastwiska.
Gmina jest położona w strefie korzystnej do lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Obecnie cała Gmina jest zgazyfikowana. Sieć gazowa znajduje się we wszystkich miejscowościach. Ocenia się, że około 95% gospodarstw posiada instalacje gazowe. Warunki zaopatrzenia
odbiorców w gaz są dobre. Instalacje gazowe w większości miejscowości budowane były w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych ub. wieku. W związku z tym niezbędne
będzie monitorowanie ich stanu i podejmowanie stosownych decyzji inwestycyjnych. Jest to w
gestii właściciela instalacji. Z bieżących ustaleń wynika, że aktualnie nie przewiduje się nowych,
znaczących inwestycji z zakresu gazownictwa na terenie Gminy.
Tabela 22. Realizacja gazyfikacji Gminy Zarszyn

Miejscowość

Rok budowy sieci
1978

Liczba podłączeń
341

Długie

1972

449

Nowosielce

1974

341

Pielnia

1985

205

Odrzechowa

1991

268

Jaćmierz

1966

171

Posada Jaćmierz

1966

229

Posada Zarszyńska

1971

252

Zarszyn

1971

369

Bażanówka

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zarszyn
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2.11 Gospodarka Gminy
2.11.1 Rolnictwo
Polska jest krajem o zbyt dużym odsetku mieszkańców pracujących w rolnictwie. Dlatego też
przekształcenie tej gałęzi gospodarki ma duże znaczenie dla rozwoju naszego kraju, czy
poszczególnych regionów. Ważnymi sposobami zmierzającymi do zmiany tej niekorzystnej
struktury na szczeblu powiatu, czy gminy jest z jednej strony wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości i tworzenie warunków do rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych,
a z drugiej umożliwianie profesjonalizacji działań w rolnictwie.
W województwie podkarpackim są korzystne warunki do prowadzenia działalności rolniczej.
Niewątpliwym atutem tego regionu jest małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego i niewielka urbanizacja obszaru. Zdecydowanie najlepsze dla rolnictwa są tereny leżące w pasie od Ropczyc przez Rzeszów do Przemyśla. Występują tutaj najlepsze gleby, agroklimat, rzeźba terenu i
warunki wodne.
W chwili obecnej do celów rolniczych wykorzystywanych jest ok. 749,9 tys. hektarów użytków
rolnych, co stanowi ponad 45% ogólnej powierzchni województwa. Największy udział w tej powierzchni mają grunty orne - 541,2 tys. hektarów. Pozostała część użytków rolnych to: sady 5,7 tys. hektarów, łąki - 121,4 tys. hektarów, pastwiska - 54,3 tys. hektarów. Ponadto 659,2
tys. hektarów zajmują lasy. Z kolei 375,1 tys. hektarów zajmują pozostałe grunty, czyli m.in.:
drogi, miejsca zabudowane oraz nieużytki.
W rękach prywatnych jest 694 tys. hektarów, co stanowi 92,5% całkowitej powierzchni użytków
rolnych. W Podkarpackim jest 307,8 tys. gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni
2,68ha, z czego w każdym takim gospodarstwie 2,31ha stanowią użytki rolne - dla porównania
w Polsce wskaźniki te wynoszą 5,68 ha i 5,16ha.
Zwłaszcza w części południowej i wschodniej województwa dominują gospodarstwa do 5ha,
stanowią one 90,5% wszystkich gospodarstw. Około 8% gospodarstw ma areał 5-10ha,
a w 1,5% gospodarstw powierzchnia przekracza 10ha. Duże rozdrobnienie gospodarstw, choć
wpływa na niską towarowość rolnictwa, może jednak zostać wykorzystane dla celów rolnictwa
ekologicznego, które ma szansę w Podkarpackiem na systematyczny rozwój.
Podkarpacka produkcja rolnicza ma charakter wszechstronny i pod tym względem nie odbiega
od normy krajowej. Pozycję dominującą zajmują zboża, które osiągają tutaj ponad 69% wszystkich zasiewów, oraz rośliny okopowe (ziemniaki) - 14,2% zasiewów. Ponad 97% wszystkich
zasiewów dokonywanych jest w gospodarstwach indywidualnych. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów bydła stanowiący 33% chowu i hodowli łącznej bydła, trzody chlewnej,
owiec i koni.
Znaczna część gospodarstw specjalizuje się w produkcji wielokierunkowej, obejmującej wartość
produkcji roślinnej, zwierzęcej, łącznie z produktami zużytymi na pasze we własnym gospodarstwie oraz produktami nierolniczymi pozyskiwanymi także w niektórych gospodarstwach.
Warunki glebowe pozwalają, aby województwo podkarpackie mogło stać się regionem rolniczym, posiadającym bardzo wyspecjalizowane rolnictwo. Około 31,4% gleb występuje w I-IIIb
klasach bonitacyjnych, czyli bardzo dobrych i dobrych. Najwięcej, bo aż 45% gleb to IV średnia
klasa bonitacyjna. Najbardziej urodzajne gleby - czarnoziemy - zalegają w okolicach Jarosławia,
Przemyśla i Przeworska, zaś w dolinach Wisły, Sanu i Wisłoka - mady.
W Podkarpackiem bardzo dobrze rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze koncentrujące się
w branży mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.
Funkcjonuje tutaj wiele zakładów przetwórstwa mięsnego oraz przetwórstwa owocowowarzywnego. Z uwagi na dość duże rozdrobnienie w produkcji rolnej w ostatnich latach podjęto
działania zmierzające do stworzenia rynku rolnego na zasadach unijnych. Z jednej strony chodzi
o uruchomienie profesjonalnego rynku towarowego, z drugiej o zwiększenie koncentracji produ-
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centów w grupach producenckich. Do tej pory na terenie województwa udało się powołać osiem
grupy producenckich, a kolejne czekają na rejestrację.1
Powiat sanocki pod względem struktury użytkowania gruntów charakteryzuje się dużym udziałem lasów i terenów leśnych w ogólnej powierzchni (50%) i posiada niski odsetek użytków rolnych w ogólnej powierzchni (30,1%). Jeszcze mniejsze areały zajmują tu grunty orne - 17,1%.
Powiat sanocki należy zaliczyć do powiatów z rozwijającą się funkcją turystyczną i usługową,
uzupełnianą przez produkcję.
Według ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego (2002 r.) powiat sanocki posiada 12.730 gospodarstw rolnych, wraz z działkami rolnymi (od 0 do 1ha).
Największą liczbę gospodarstw na terenie powiatu sanockiego stanowią działki rolne (od 0 do
1ha) oraz gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5ha (25,7%), co świadczy o niezwykle dużym
rozdrobnieniu w lokalnym rolnictwie. Gospodarstwa największe (od 10 do 15ha oraz powyżej
15ha), stwarzające perspektywy do towarowej i opłacalnej produkcji rolnej, stanowią na terenie
powiatu sanockiego ok. 3,1% w ogólnej liczbie gospodarstw.
Z danych ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku wynika, iż na terenie powiatu
sanockiego ok. 46% gruntów ornych to nieużytkowane odłogi i ugory.
Struktura zasiewów w powiecie sanockim odzwierciedla tradycyjne polskie rolnictwo. Przeważają
w nim zboża, których areał zasiewów stanowi 69,1% wszystkich zasiewów. Drugie miejsce zajmują ziemniaki – 19,8%, a trzecie rośliny pastewne – 6,1%. Powierzchnie zasiewów pozostałych
upraw mają charakter marginalny. Zboża na terenie powiatu sanockiego są uprawiane głównie
na cele paszowe. Jednak istnieją również towarowe gospodarstwa rolne specjalizujące się w
uprawie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.
Chów i hodowla bydła mlecznego i opasowego, chów trzody chlewnej oraz owiec, to główne
kierunki w hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie sanockim, choć stanowią one niewielkie
odsetki ogólnej hodowli w województwie (poza hodowlą owiec).
Pogłowie bydła ogółem w powiecie sanockim stanowi 5,5% pogłowia w województwie podkarpackim a wskaźnik ten dla krów jest zbliżony. Hodowla trzody chlewnej na terenie powiatu sanockiego stanowi jedynie 1,8% pogłowia w województwie. Hodowla drobiu w powiecie sanockim osiąga poziom 1,5% całej hodowli w województwie podkarpackim. Hodowla owiec posiada
największe znaczenie w skali wojewódzkiej – pogłowie owiec na terenie powiatu sanockiego to
ok. 20% pogłowia wojewódzkiego.2
Gmina Zarszyn jest obszarem o typowo rolniczym charakterze, co bezpośrednio wiąże się z dużym zatrudnieniem w rolnictwie indywidualnym.
Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni Gminy stanowi 63%, lasy zajmują 22%,
a pozostałe grunty tj. grunty pod wodami, pod drogami, zabudową i nieużytki zajmują 1.560ha
tj. 14,72% powierzchni ogólnej Gminy. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne,
które zajmują 56%, łąki – 32,0%, pastwiska – 12,0%. W użytkowaniu rolniczym znajduje się
łącznie 6.665ha, Rolnictwo i leśnictwo jest jednym z dominujących działów gospodarki w Gminie.
W rolnictwie Gminy Zarszyn przeważa indywidualna gospodarka zajmująca się produkcją drobnotowarową, w której posiadaniu jest około 75% powierzchni użytków rolnych, pozostała ich
część znajduje się w sektorze państwowym i spółdzielczym. Wielu mieszkańców Gminy żyje
przeważnie z pracy w zakładach, korzeniami trzymając się ziemi przodków, najczęściej małych
gospodarstw. Produkcja roślinna zużywana jest pod potrzeby produkcji zwierzęcej oraz na spo-

1

2

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/liczby
Raport o stanie powiatu sanockiego opracowany przez MISTA w Krakowie
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życie własne, w niewielkim procencie sprzedawana jako produkt bezpośredni szczególnie
w gospodarstwach agroturystycznych. Gmina liczy 2.171 gospodarstw rolnych (według Powszechnego Spisu Rolnego 2002), a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 3ha.
W strukturze gospodarstw pod względem grup obszarowych użytków rolnych dominują gospodarstwa rolne o powierzchni do 1ha włącznie (ok. 40%) oraz gospodarstwa od 2 do 5ha i od
1ha do 2ha, które stanowią odpowiednio: 27% i 24% ogółu gospodarstw. Rozdrobnienie gruntów, ograniczony rynek zbytu i przeludnienie wsi wpływa na stopniowe zubożenie ludności wiejskiej. Sytuację dochodową rodzin rolniczych pogarsza brak możliwości znalezienia dodatkowego
źródła dochodu.
W Gminie Zarszyn istnieje tylko kilka dużych, nowoczesnych gospodarstw rolnych, nastawionych
na produkcję rynkową. Do największych gospodarstw zalicza się Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej. Zakład ten gospodaruje na 1500ha, prowadzi hodowlę bydła rasy simental w ilości 700 szt., 200 sztuk owiec i 100 sztuk koni huculskich. Od lat
prowadzi ekologiczną produkcję mleka i żywca. Pozostałe, mniejsze gospodarstwa najczęściej
zapewniają samozaopatrzenie rodzin rolników, nie nastawiając się na większą produkcję rynkową.
2.11.2 Pozarolnicza działalność gospodarcza
Na całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w województwie podkarpackim ma wpływ
poziom koniunktury gospodarczej tworzących go jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój
ten uzależniony jest od kondycji trzech sfer działalności ludzkiej, a mianowicie rolnictwa, przemysłu i usług. Przedsiębiorstwa działające na danym terenie, stadium ich rozwoju, zdolności do
tworzenia miejsc pracy, struktura branż i poziom ich konkurencyjności na rynku wewnętrznym
(gminy, powiatu) i rynkach zewnętrznych (regionalnym, krajowym, europejskim, światowym)
mają zasadniczy wpływ na stan gospodarki danego regionu.
W Gminie Zarszyn w analizowanym okresie obejmującym lata od 2000 do 2006, liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON charakteryzowała się tendencją wzrostową do 2003 roku, po czym, w kolejnych latach nastąpił jej spadek (sytuacja analogiczna do
zaistniałej w województwie podkarpackim). Poniższa tabela i obrazujący ją wykres przedstawiają
zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w analizowanym okresie.
Tabela 23. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON

Rok

Liczba podmiotów figurujących
w ewidencji

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

2000

388

21

367

2001

427

24

403

2002

440

25

415

2003

467

25

442

2004

428

24

404

2005

427

27

400

2006

430

27

403

Źródło: www.stat.gov.pl
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Wykres 24. Dynamika liczby podmiotów gospodarczych (2000-2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Od ich
działania zależna jest w dużej mierze kondycja rynku pracy zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Bardzo często przedsiębiorstwa te stanowią o sile rozwoju ekonomicznego gminy i powiatu i są często jednym z najważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców.
Na terenie Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2006 działało 430 podmiotów gospodarczych, czyli
w stosunku do liczby ludności przypada ok. 46,30 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten jest niższy niż w województwie i powiecie sanockim.
Wykres 25. Struktura własności podmiotów gospodarczych

6%

94%
sektor pryw atny

sektor publiczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z powyżej zamieszczonego wykresu wynika, że większość podmiotów gospodarczych należy do
sektora prywatnego (94%). Zmiany ustrojowe i urynkowienie gospodarki, rosnąca konkurencja
nowych prężnych firm spowodowała upadek dawnych zakładów państwowych branży spożywczej. W chwili obecnej sektor publiczny nie odgrywa większej roli w kształtowaniu oblicza gospodarczego Gminy. Struktura podmiotów według branż wskazuje na największy udział handlu
i usług.
Ważniejsze podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Gminy Zarszyn:




Firma Handlowo – Usługowa „Tees”,
Firma Handlowo-Usługowa “Besza”,
Ośrodek Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego,
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Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewno – Budowlanej „Leśnik” s.c. (trwa podział firmy)
Przedsiębiorstwo Handlowe „Żywiec Trade”, Kraków, Oddział Zarszyn,
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu Oddział PGNiG S.A. – Magazyn Oddziałowy,
ZWHU Handel Materiałami Budowlanymi.

W przemyśle – usługach zatrudnionych jest 89 pracowników, w sklepach (84 podmioty) zatrudnionych jest 112 pracowników.
2.11.3 Banki
Na terenie Gminy Zarszyn działa: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Oddział Zarszyn.

2.12

Główni uczestnicy lokalni istotni z punktu widzenia lokalnego programu
rozwoju

2.12.1 Władze gminne

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Zarszyn, składająca się z 15 radnych.
Skład Rady Gminy Zarszyn:
Janusz Konieczny
Janusz Dębski
Wojciech Niemiec

- Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn
- Wiceprzewodniczący
- Wiceprzewodniczący

Okręg wyborczy nr 1 w Zarszynie
1. Konieczny Janusz
2. Kuzianik Alicja
Okręg wyborczy nr 2 w Posadzie Zarszyńskiej
3. Trygar Krystyna
Okręg wyborczy nr 3 w Jaćmierzu
4. Stączek Ryszard
Okręg wyborczy nr 4 w Posadzie Jaćmierskiej
5. Malik Adam
Okręg wyborczy nr 5 w Bażanówce
6. Niemiec Wojciech
Okręg wyborczy nr 6 w Długiem
7. Dębski Janusz
8. Małek Janusz
9. Węgrzyn Maria
Okręg wyborczy nr 7 w Nowosielcach
10. Michalski Edward
11. Szajna Anna
Okręg wyborczy nr 8 w Pielni
12. Ołowiańczyk Zygmunt
13. Tomków Krzysztof
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Okręg wyborczy nr 9 w Odrzechowej
14. Gierad Alfreda
15. Mindur Andrzej
Wójtem Gminy Zarszyn jest Andrzej Betlej.

2.12.2

Możliwości budżetowe gminy

Analizę sytuacji finansowej Gminy przeprowadzono na podstawie danych nt. wykonania
budżetów z lat 2002-2006.
Wykres 26. Dochody, wydatki i wynik budżetu Gminy (w tys. PLN)
20 000

15 000

10 000

5 000

0
2002

2003

2004

2005

2006
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DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM

NADWYŻKA/NIEDOBÓR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od UG w Zarszynie

W ostatnich latach budżet Gminy był względnie zrównoważony. Co prawda we wszystkich (poza
jednym) okresach wystąpił deficyt, jednak jego wysokość od roku 2005 nie przekracza 9%
dochodów budżetu. Niedobory te powstają w związku z realizacją ambitnego planu
inwestycyjnego. Dochody ogółem kształtują się w przedziale od 12,2 mln PLN w 2002 r. do
około 16,7 mln PLN w 2006 r. i od czterech lat wykazują tendencję wzrostową.
Podobnie wydatki najwyższe są w roku 2006 – realizacja na poziomie nieco ponad
18 mln PLN – najniższe zaś w 2003r. – ok. 13,2 mln PLN.
Wykres 27. Relacja wyniku budżetu do dochodów ogółem w proc.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Dla określenia potencjału inwestycyjnego budżetu konieczne jest przeanalizowanie
kształtowania się wolnych środków rozumianych jako nadwyżka dochodów ogółem nad
wydatkami bieżącymi.
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Wykres

28.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Wolne środki kształtowały się na poziomie pomiędzy 1,772 mln PLN do 3,991 mln PLN rocznie.
Jest to wygenerowana kwota w budżecie Gminy, którą władze samorządowe mogły przeznaczyć
na realizację planu inwestycyjnego i spłatę zadłużenia.
Poza rokiem 2005 we wszystkich latach analizy wydatki inwestycyjne przekraczały dostępne
środki w budżecie Gminy stąd posiłkowano się finansowaniem zewnętrznym i wzrastało
zadłużenie Gminy.
Należy zauważyć stabilny poziom wolnych środków w budżecie (poza rokiem 2005), co jest
oznaką stabilnego potencjału finansowego Gminy i stanowi o jej możliwościach inwestycyjnych.
Zadłużenie Gminy pozostaje na stabilnym poziomie. Również obsługa długu jest względnie stała
z roku na rok, co jest przejawem rozsądnego planowania spłaty zaciąganych kredytów. Ogólnie
rzecz biorąc można zauważyć aktywne podejście do wykorzystania długu w finansowaniu
inwestycji.
Wykres 29. Stan i obsługa zadłużenia w poszczególnych latach w tys. PLN
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Dla oceny sytuacji finansowej Gminy istotne jest określenie nie tylko wysokości wolnych
środków (która w tym wypadku jest zadowalająca), ale też wskazanie czy wolne środki
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pokrywają całość obsługi długu w danym roku, a więc czy nie mamy do czynienia z sytuacją
zaciągania długu na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Zasadniczo wskaźnik wolne środki/obsługa zadłużenia powinien w długim okresie utrzymywać
się na poziomie powyżej 1. Oznacza to, iż całość obsługi długu może być pokryta z dochodów
budżetu w danym roku. W przypadku Gminy Zarszyn wskaźnik nie spada poniżej tej wartości
w żadnym z okresów.
Wykres 30. Wskaźnik wolne środki / obsługa zadłużenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Przeanalizowano również kształtowanie się ustawowych wskaźników limitujących stan i obsługę
zadłużenia w relacji do dochodów. W przypadku pierwszego z nich limit ustawowy to 60% zaś
przy drugim 15%.
W obu przypadkach wielkości przyjmowane przez wskaźniki są dalekie od ustawowych limitów
(jedynym wyjątkiem jest wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów w roku 2005, kiedy to
bardzo zbliżył się do wartości ustawowego limitu).
Wykres 31. Ustawowe wskaźniki stanu i obsługi zadłużenia do dochodów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

Zbiorcze dane na podstawie których przygotowano niniejszą analizę znajdują się w tabeli.
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Tabela 24. Dane finansowe budżetu Gminy Zarszyn w tys. PLN
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
Dochody własne w tym:
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dochody z majątku
Podatek od nieruchomości
Subwencje
Dotacje na zadania
powierzone i zlecone
ustawami (bez funduszy
z UE)
WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA/NIEDOBÓR
Zadłużenie budżetu ogółem
Spłata zadłużenia (kapitał +
odsetki w danym roku)
Wynik budżetu/ dochody
ogółem
Rok
Wolne środki
Inwestycje
Rok
Stan Zadłużenia / Dochody
Rok
Obsługa zadłużenia/ Dochody
Rok
Wolne środki / obsługa
zadłużenia

Wykonanie
Wykonanie 2003 Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2002
2004
2005
2006
12 213,000
12 679,000
13 765,000
16 522,000
16 626,000
3 413,000
3 038,000
3 939,000
3 605,000
3 996,000
811,000
855,000
1 125,000
1 343,000
1 614,000
1 471,000
1 131,000
7 091,000
1 709,000

1 404,000
779,000
7 573,000
2 068,000

2 050,000
764,000
7 916,000
1 910,000

1 428,000
834,000
8 182,000
4 735,000

1 483,000
899,000
8 661,000
3 969,000

13 622,000
10 491,000
3 131,000
-1 409,000
1 786,000
74,000

13 177,000
10 113,000
3 064,000
-498,000
1 409,000
688,000

15 862,000
11 276,000
4 586,000
-2 097,000
3 406,000
1 298,000

15 038,000
12 531,000
2 507,000
1 484,000
1 334,000
2 450,000

18 025,000
14 037,000
3 988,000
-1 399,000
2 617,000
1 094,000

-11,5%
2002
1 722
3 131
2002
14,6%
2002

-3,9%
2003
2 566
3 064
2003
11,1%
2003

-15,2%
2004
2 489
4 586
2004
24,7%
2004

9,0%
2005
3 991
2 507
2005
8,1%
2005

-8,4%
2006
2 589
3 988
2006
15,7%
2006

0,6%
2002

5,4%
2003

9,4%
2004

14,8%
2005

6,6%
2006

23,3

3,7

1,9

1,6

2,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Zarszynie

2.12.3 Stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje pozarządowe
Tabela 25. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zarszyn

Nazwa organizacji pozarządowej
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Bażanówka
Ludowy Klub Sportowy „Sanbud” Długie
Ludowy Klub Sportowy „Szarotka” Nowosielce
Ludowy Klub Sportowy „Orion” Pielnia
Ludowy Klub Sportowy w Posadzie Zarszyńskiej
Uczniowski Klub Sportowy
przy Gimnazjum w Zarszynie
Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej w Zarszynie
Uczniowski Klub Sportowy
przy LKS Zarszyn
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej w Jaćmierzu

Adres siedziby
Bażanówka, 38 – 530 Zarszyn
Długie, 38 – 530 Zarszyn

Przedmiot działania
Sportowe
Sportowe

Nowosielce, 38 – 533 Nowosielce

Sportowe

Pielnia, 38 – 533 Nowosielce
Posada Zarszyńska, 38 – 530 Zarszyn

Sportowe
Sportowe

Zarszyn, 38 – 530 Zarszyn

Sportowe

Zarszyn, 38 – 530 Zarszyn

Sportowe

Zarszyn, 38 – 530 Zarszyn

Sportowe

Jaćmierz, 38 – 530 Zarszyn

Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy
Pielnia, 38 – 533 Nowosielce
przy Szkole Podstawowej w Pielni
Stowarzyszenie Kultura, Sport i Turystyka
Odrzechowa, 38 – 530 Zarszyn
„Odrzechowianie Ziemia Sanocka”
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej
Nowosielce, 38 – 530 Zarszyn
na Wsi w Nowosielcach

Sportowe
Sportowe
Sportowe
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Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanówce
Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach
Ochotnicza Straż Pożarna w Pielni
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaćmierzu
Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie
Jaćmierskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie
Zarszyńskiej
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Gminny w Zarszynie
Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych
Młodzieży w Odrzechowej
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
Kobiet Gminy Zarszyn
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
Sołtysów Gminy Zarszyn
s Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
przy Gimnazjum w Długiem
Fundacja „Pomóżmy sobie sami”

Bażanówka, 38 – 530 Zarszyn

Kulturalne

Bażanówka, 38 – 530 Zarszyn
Długie, 38 – 530 Zarszyn
Nowosielce, 38 – 533 Nowosielce
Pielnia, 38 – 533 Nowosielce
Jaćmierz, 38 – 530 Zarszyn
Posasda Jaćmierska, 38 – 530
Zarszyn
Odrzechowa, 38 – 530 Zarszyn
Zarszyn, 38 – 530 Zarszyn
Posada Zarszyńska, 38 – 530 Zarszyn
ul. Zamkowa 30,
38 – 500 Sanok

ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
ppoż.
POMOC SPOŁECZNA
- usługi opiekuńcze
- wydawanie żywności w
ramach programu PEAD
- 2007

Odrzechowa
38 – 530 Zarszyn
Zarszyn 53
38 – 530 Zarszyn
Zarszyn
38 – 530 Zarszyn

Społeczno-kulturalne

Długie, 38-530 Zarszyn

Społeczno-kulturalne

Zarszyn 53a
38 – 530 Zarszyn

Kulturalne

Społeczno-kulturalne

Społeczno-kulturalne,
wspomaganie rozwoju
wsi

Źródło: dane UG w Zarszynie

2.12.4 Organizacje pracodawców i pracobiorców
Na terenie Gminy Zarszyn nie ma zorganizowanych organizacji pracodawców i pracobiorców.
2.13

Podstawowe informacje adresowe, telefony, e-maile, kontakty

Wójt Gminy Zarszyn
Andrzej Betlej
tel. (013) 467 10 01, wew. 43
Zastępca Wójta
Zbigniew Dec
tel: (013) 467 10 01, wew.42
email: zdec@zarszyn.pl
Sekretarz Gminy
Andrzej Piotrowski
tel. (013) 467 10 01 wew. 34
email:sekretarz@zarszyn.pl
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Skarbnik Gminy
Teresa Pawłowska
tel. (013) 467 10 01 wew. 36
email: skarbnik@zarszyn.pl

Podstawowe informacje adresowe:
•

Adres:
38-530 Zarszyn, Zarszyn 53

•

•

Numery telefonów:
•

tel. (013) 467 10 01

•

fax (013) 467 10 01

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku 730 - 1530

•

Strony internetowe
• www.zarszyn.pl

Źródło: dane zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zarszyn

60

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

3

OCENA POZIOMU ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

3.1
Struktura i kryteria ocen zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Poniżej znajduje się lista uniwersalnych potrzeb społecznych, przyjętych w pracach
diagnostycznych i projektowych strategii. Na stopień zaspokojenia wszystkich tych potrzeb
wpływać mogą władze Gminy, podmioty instytucjonalne i ogół mieszkańców współdziałających
w realizacji strategii.
Przyjęta systematyka potrzeb wraz z cechami, które je charakteryzują lub zakresem, którego
dotyczą, zawiera:
Zabezpieczenie materialne:
poziom dochodów,
struktura dochodów,
możliwość zachowania, odtwarzania i powiększania dochodów.
Wyżywienie:
jakość wody pitnej,
skala ewentualnego niedożywienia,
jakość produktów żywnościowych,
dostępność produktów żywnościowych,
dostęp do zbiorowych form żywienia,
dostęp do szybkich, dobrych i względnie tanich form żywienia,
kultura i racjonalność żywienia.
Schronienie:
możliwość samodzielnego zamieszkiwania,
wielkość i standard mieszkań,
typ zabudowy,
skala ewentualnej bezdomności.
Bezpieczeństwo:
zagrożenia przestępczością,
zagrożenia spokoju społecznego,
zagrożenia związane z komunikacją,
zagrożenia zdarzeniami losowymi.
Zdrowie i życie:
przeciętna długość trwania życia,
umieralność niemowląt,
udział niepełnosprawnych,
zachorowalność, w tym na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne,
dzietność rodzin,
dostęp do otwartego i zamkniętego lecznictwa,
zagrożenia zdrowia i życia wynikające z zachowań patologicznych,
styl życia.
Opieka:
nad dziećmi,
nad osobami niepełnosprawnymi,
nad osobami w podeszłym wieku,
nad osobami niedostosowanymi społecznie.
Rozwój ludzi:
długość kształcenia szkolnego,
jakość kształcenia,
poziom wykształcenia mieszkańców,
czas poświęcony rozwojowi fizycznemu,
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poziom rozwoju fizycznego,
czas na rozwój emocjonalny i duchowy.
Rekreacja, wygoda, przyjemności:
ilość czasu wolnego,
dostęp do różnorodnych form rekreacji i wypoczynku,
jakość (poziom) rekreacji i wypoczynku.
Kultura:
poziom biernego uczestnictwa w kulturze,
poziom uczestnictwa czynnego w kulturze,
dostęp do różnorodnej oferty kulturalnej.
Kontakty społeczne, więź grupowa:
stopień integracji społeczności lokalnych,
stopień zorganizowania społeczności lokalnych,
tolerancyjność,
ofiarność,
lojalność grupowa.
Kreacja otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, gratyfikacja, akceptacja:
możliwości oddziaływania na otoczenie materialne i społeczne,
możliwości aktywności zawodowej,
możliwości innej aktywności pozazawodowej,
poziom uczestnictwa w aktywnościach,
mechanizmy gratyfikacji,
poziom satysfakcji materialnej i innej.
Tożsamość z gminą, ład przestrzenny:
orientacja w przestrzeni,
identyfikacja z Gminą,
walory estetyczne i historyczne,
poziom uczestnictwa w zarządzaniu Gminą.
Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych:
czas zużywany na zrealizowanie kontaktu,
koszt kontaktów,
różnorodność, niezawodność i wygoda w nawiązywaniu kontaktów.
Wartości moralne i potrzeby religijne
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3.2

Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Uczestnicy konsultacji społecznej dokonali oceny poziomu zaspokojenia każdej z potrzeb
mieszkańców, wypełniając ankietę przygotowaną na podstawie informacji uzyskanych w czasie
spotkań warsztatowych. Każdej z potrzeb przyznawano w ankiecie punkty od 0 do 10 według
własnej oceny, przy czym:
0 - oznacza brak zaspokojenia potrzeby,
10 - bardzo wysoki poziom zaspokojenia potrzeby.
Wynik oceny przedstawiony jest poniżej jako średnia liczba punktów, jaką uzyskał poziom
zaspokojenia każdej z potrzeb (suma punktów dla każdej z potrzeb podzielona przez liczbę
odpowiedzi). Im wyższy wynik tym lepsze zaspokojenie danej potrzeby i odwrotnie.
Tabela 26. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb

Potrzeba
wartości moralne i potrzeby religijne

Ocena poziomu
zaspokojenia potrzeby
6,71

schronienie

6,21

bezpieczeństwo

6,15

wyżywienie

6,08

rozwój ludzi

5,74

zdrowie i życie

5,30

opieka

5,23

tożsamość z gminą, ład przestrzenny

5,17

swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych

4,91

kontakty społeczne, więź grupowa

4,75

zabezpieczenie materialne

4,34

kultura

4,28

rekreacja, wypoczynek, przyjemności

4,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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Wykres 32. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

5,30
5,23
5,17
4,91
4,75
4,34
4,28
4,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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4

PROBLEMY GMINY

W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy zidentyfikowali problemy w następujących zakresach:
-

zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

-

infrastruktury i zasobów oraz gospodarki przestrzennej Gminy,

-

w sferze gospodarczej Gminy.

Problem, to nieakceptowana sytuacja odnosząca się do podmiotu strategii, uniemożliwiająca
utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów. Problem, to także
nieakceptowany skutek oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych.
Poniżej przedstawione
z trzech zakresów.
4.1

są

problemy

określone

w

zespołach

roboczych

dla

każdego

Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Problemy zostały określone odrębnie dla każdej z 14 potrzeb przyjętych i opisanych
w punkcie 3.1 i przedstawiają się następująco:
Potrzeba zabezpieczenia materialnego:







niski poziom dochodów,
wysoki poziom bezrobocia,
załamanie produkcji roślinnej i zwierzęcej – bardzo niskie dochody z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
wysoki udział osób utrzymujących się z pomocy społecznej, rent i emerytur,
utrzymująca się spora grupa osób żyjących w ubóstwie i zagrożonych ubóstwem.

Potrzeba wyżywienia:






zła jakość wody pitnej w miejscowościach Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa
i częściowo Długie (niezwodociągowanych),
niedożywienie dorosłych i dzieci,
brak dostępu do tanich form żywienia (poza gospodarstwem domowym),
nieracjonalne żywienie.

Potrzeba schronienia:








ograniczona możliwość samodzielnego zamieszkiwania,
brak mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych,
wysokie koszty zamieszkiwania,
niski standard zamieszkiwania – braki w infrastrukturze,
bardzo ograniczone tereny pod zabudowę,
niedostateczna ilość wolnych mieszkań socjalnych i niezadowalający stan
techniczny istniejących,
brak mieszkań chronionych.

Potrzeba bezpieczeństwa





zakłócanie porządku i wandalizm szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
rosnąca agresja i przemoc dzieci i młodzieży,
niewystarczająca skuteczność Policji,
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niebezpieczne drogi - wysoka wypadkowość na drogach,
zagrożenie powodziowe (Pielnica),
brak bezpiecznych kąpielisk,
wysoka wypadkowość w rolnictwie,
zagrożenie ze strony wałęsających się psów,
rosnące zagrożenie narkomanią.

Potrzeba zdrowia i życia:














bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności
publicznej,
spadek liczby urodzeń,
ograniczony dostęp do opieki stomatologicznej,
niedostateczna profilaktyka zdrowotna,
słabe wyposażenie ośrodków zdrowia w specjalistyczny sprzęt,
niedostateczny dostęp do lekarza w godzinach popołudniowych,
utrudniony dostęp do lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji,
utrudniony dostęp do opieki stomatologicznej,
niski poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz wysoki odsetek dzieci
i młodzieży z wadami postawy,
niezadowalający stan techniczny budynków ośrodków zdrowia i ich wyposażenie.

Potrzeba opieki:











niedostateczna jakość środków transportu i łączności służących ratowaniu zdrowia i
życia,
brak placów zabaw i zorganizowanej opieki nad dziećmi w okresie wakacji,
ograniczone możliwości
i niepełnosprawnych,

zapewnienia

opieki

dla

ludzi

w

starszym

wieku

brak opieki przedszkolnej na terenie gminy,
ograniczone możliwości zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym,
przypadki niedożywienia dzieci i młodzieży,
brak pogotowia rodzin zastępczych (w sytuacjach doraźnych),
nasilające się zjawisko bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Potrzeba rozwoju ludzi:









przygotowanie zawodowe części mieszkańców nie odpowiadające zapotrzebowaniu
na lokalnym rynku pracy,
ograniczony dostęp do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych,
ograniczone możliwości rozwoju kultury fizycznej w niektórych szkołach,
niedostateczne wyposażenie szkół w sprzęt i środki dydaktyczne,
niezadowalająca baza lokalowa części szkół,
ograniczone możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
niski poziom kultury fizycznej mieszkańców,
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niski poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
niewykorzystana baza lokalowa Domów Ludowych (Domów Kultury, Domów
Strażaka),
nikła możliwość spędzania wolnego czasu sprzyjająca rozwojowi osobistemu
(młodzież i dorośli).

Potrzeba rekreacji, wygody, przyjemności:




niedostateczne nawyki aktywnego wykorzystania wolnego czasu,
zaniedbane zabytkowe parki podworskie,
niedostateczny poziom i jakość rekreacji.

Potrzeba kultury:






niski udział w życiu kulturalnym,
niezadowalający stan utrzymania zabytków,
brak Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
niedostateczna ilość form
i młodzieży poza szkołą;

rozwijania

umiejętności

i

zainteresowań

dzieci

zanikanie tradycji, małe zainteresowanie młodszych pokoleń historią swojej
rodziny, miejscowości, gminy.

Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą:








niskie zaangażowanie w rozwiązywanie problemów swojej miejscowości, gminy,
postawy roszczeniowe,
ograniczony przepływ informacji o bieżących, lokalnych sprawach,
niezadowalający stopień integracji mieszkańców,
niezadowalająca współpraca między organizacjami pozarządowymi,
niewystarczająca estetyka miejscowości.

Potrzeba swobody i łatwości kontaktów przestrzennych:







niedostatecznie rozwinięta sieć telekomunikacyjna,
ograniczona lokalna komunikacja – utrudniony dostęp do siedziby gminy
z niektórych miejscowości,
kłopoty administracyjne/kontaktu związane z
budynków i funkcjonowaniem tradycyjnych
Przedmieście i Odrzechowa Pastwiska,

nieuporządkowaną numeracją
nazw przysiółków Jaćmierz

ograniczony i drogi dostęp do sieci szerokopasmowych (Internet),
zła jakość dróg publicznych i wewnętrznych.

Potrzeby wartości moralnych i potrzeby religijne:


4.2

coraz powszechniejszy relatywizm moralny,
brak bazy lokalowej organizacji przykościelnych (np. Akcja Katolicka).

Problemy w zakresie potencjału technicznego Gminy

Problemy w ramach potencjału technicznego zostały określone dla każdej z 4 grup zasobów:
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- budynki i budowle,
- infrastruktura,
- systemy eksploatacji i odnowy,
- systemy zabezpieczeń.
Zostały one przedstawione poniżej:
Budynki i budowle:



















niski poziom wykorzystania Domów Ludowych i Domów Strażaka (zły stan
techniczny, niewystarczający standard),
niewykorzystane obiekty po kółkach rolniczych w niektórych miejscowościach
i pogarszający się ich stan techniczny,
nie wszystkie obiekty podworskie zagospodarowane,
zaniedbane podworskie obiekty, parki i zbiorniki wodne (w tym obiekty prywatne),
niewystarczająca ilość sal gimnastycznych o odpowiednim standardzie oraz
przyszkolnych boisk sportowych i placów zabaw,
brak obiektu do prowadzenia opieki przedszkolnej,
wysoka energochłonność obiektów szkolnych,
niski standard bezpieczeństwa w obiektach szkolnych i w ich otoczeniu,
niewystarczające wyposażenie szkół w środki dydaktyczne,
niewystarczający poziom opieki nad osobami
i wymagającymi opieki społecznej (brak obiektów),

w

podeszłym

wieku

zły stan techniczny zabytków na terenie gminy,
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura obiektów socjalnych przy obiektach
sportowych,
niezadowalający stan techniczny boisk sportowych,
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
obiekty ochrony zdrowia niedostosowane do wymogów prawnych w tym zakresie.

Infrastruktura:














brak konserwacji
i wojewódzkich,

mostów

i

kładek

na

drogach

gminnych,

powiatowych

utrudnienia komunikacyjne, niewystarczająca ilość mostów,
niewystarczające oświetlenie uliczne,
brak ścieżek rowerowych,
zły stan techniczny (zniszczenie) urządzeń melioracyjnych - niewystarczająca
konserwacja urządzeń melioracyjnych (złe wykonanie urządzeń),
niedokończona modernizacja sieci energetycznej – bezpieczeństwo, spadki napięć,
zły stan techniczny
szerokopasmowej,

sieci

telefonicznej

i

ograniczony

dostęp

do

sieci

zły stan techniczny i standard dróg przebiegających przez teren gminy,
niewystarczająca ilość chodników przy ważnych ciągach komunikacyjnych.

Systemy eksploatacji i odnowy:
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niejasna perspektywa zagospodarowania odpadów,
częściowy brak wodociągów i kanalizacji,
istnienie dzikich wysypisk śmieci.

Systemy zabezpieczeń:











niewystarczające zabezpieczenie ppoż. oraz brak zabezpieczeń antywłamaniowych
w budynkach użyteczności publicznej,
niedostatecznie utrzymane pobocza dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
niewystarczająca ilość miejsc czerpania wody do celów ppoż.,
niewystarczające wyposażenie w sprzęt techniczny jednostek OSP,
niewystarczająca ilość wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,
brak zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Pielnicy,
brak szaletów publicznych,
brak domów przedpogrzebowych.
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4.3

Problemy w zakresie potencjału ekologicznego

Zasoby naturalne:









wzrastające zanieczyszczenie powietrza z powodu dużego nasilenia ruchu na
drodze krajowej przebiegającej przez teren gminy,
systematycznie obniżający się poziom wód gruntowych,
zła jakość wody pitnej z ujęć poza siecią wodociągową,
zbyt małe zasoby leśne,
niewykorzystane walory krajobrazowe do celów turystycznych,
brak inwentaryzacji geologicznej,
brak wykorzystania naturalnych zasobów wodnych z zawartością siarkowodoru.

Systemy i urządzenia proekologiczne:













niewystarczająca przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków,
niedokończona budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
niewykorzystanie istniejących zbiorników wodnych do celów gospodarczych
i rekreacyjnych,
brak możliwości wywozu nieczystości z szamb na terenie gminy,
brak osłon, pasów ochronnych przy ciągach komunikacyjnych przed spalinami
pojazdów mechanicznych,
brak urządzeń melioracyjnych służących do nawadniania,
brak wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Ekoświadomość:



niezadowalający poziom wychowania proekologicznego,
niezadowalająca świadomość w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych.
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4.4

Problemy w sferze gospodarczej Gminy

Problemy zostały określone odrębnie dla każdego z następujących działów gospodarki:
–
rolnictwo i leśnictwo,
–
handel i usługi,
–
przemysł, rzemiosło,
–
turystyka.
Rolnictwo i leśnictwo:


niska towarowość i zła kondycja finansowa większości gospodarstw rolnych.

Handel i usługi:


niedostateczny rozwój usług.

Przemysł, rzemiosło:



brak zakładów przetwórstwa produktów rolnych,
niedostateczna sieć podmiotów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości.

Turystyka


niewykorzystany potencjał do rozwoju turystyki - bardzo niskie przychody
z turystyki.
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5
5.1

CZYNNIKI ROZWOJOWE GMINY
Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (atuty
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze społecznej Gminy. Identyfikacja
dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (atuty i słabości),
odnoszących się do Gminy (na które Gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy (na które
Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).
Dokonana ocena jest
w czterech grupach:

przedstawiona

poniżej

dla

wszystkich

14

potrzeb

ujętych

Potrzeba zabezpieczenia materialnego, wyżywienia i schronienia
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

łatwy dostęp do sieci detalicznej zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby,

+

własna żywność dobrej jakości,

+

rezerwy mieszkaniowe,

+

wykorzystywanie własnych zasobów żywnościowych,

+

renty i emerytury rodziców zabezpieczeniem dla ludzi młodych,

+

znaczny udział gospodarstw rodzinnych w których występuje dwuzawodowość,

niesprzyjające:
-

zbyt zwarta zabudowa w niektórych wsiach,

-

znaczna część budynków na terenie gminy to budownictwo energochłonne
i kapitałochłonne,

-

braki w wyposażeniu w wodociągi: Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa i częściowo
Długie,

-

braki w wyposażeniu w kanalizację: Bażanówka, Pielnia i Odrzechowa,

-

brak planu zagospodarowania przestrzennego,

-

domy niefunkcjonalne – starsze budynki,

-

nieracjonalna gospodarka produktami żywnościowymi,

-

znaczna ilość dochodów przeznaczona na konsumpcję,

-

brak uzbrojonych działek w niektórych wsiach,

-

zła lub nieznana jakość wody z ujęć indywidualnych,

-

niedostateczny stan wiedzy na temat racjonalnego żywienia,

-

nieznana jakość produktów z własnych gospodarstw,

-

słaba wiedza na temat produkcji żywności metodami ekologicznymi,

-

brak nowych miejsc pracy,

-

ograniczony dostęp do tanich usług,

-

ograniczony zbyt produktów rolnych,

-

rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
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-

niski stopień zorganizowania producentów rolnych,

-

stały wzrost kosztów utrzymania rodzin nie pozwalający na zapewnienie podstawowych standardów życia i rozwoju.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

zewnętrzne źródła finansowania inwestycji związanych z powstawaniem
i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych,

+

zwolnienie z podatku dochodowego działalności agroturystycznej,

+

korzystne rozwiązania w zakresie polityki fiskalnej wobec osób rozpoczynających
działalność gospodarczą,

+

możliwość finansowania kosztów zatrudnienia pracowników (staże, przygotowanie
do zawodu, itp.) ze środków EFS,

+

atrakcyjne oferty pracy poza granicami kraju i w większych ośrodkach miejskich
w Polsce.

niesprzyjające (zagrożenia):
-

wysokie koszty budowy i modernizacji mieszkań,

-

drogie, podstawowe produkty żywnościowe,

-

wysokie wymagania banków odnośnie kredytowania działalności gospodarczej oraz
budownictwa,

-

wysoki poziom bezrobocia,

-

ograniczona ilość i trudny dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji
związanych z powstawaniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych,

-

niekorzystna polityka fiskalna wobec osób prowadzących działalność gospodarczą,

-

niesprzyjające warunki przyrodnicze dla produkcji rolniczej,

-

nieopłacalność prowadzenia działalności gastronomicznej oferującej tanie posiłki.
Potrzeba bezpieczeństwa, zdrowia i życia, opieki

Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

+

czyste środowisko naturalne,

+

funkcjonujące ośrodki zdrowia,

+

mała umieralność niemowląt,

+

dobra znajomość swojego środowiska,

+

dostępność naturalnych źródeł wody,

+

funkcjonujące jednostki ochotniczej straży pożarnej,

+

odpowiednio rozwinięta sieć drogowa,

+

istnienie komisariatu Policji,
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+

kontynuowane inwestycje budowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

niesprzyjające:
-

słaba współpraca Policji z mieszkańcami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia przestępczości i zakłócania porządku publicznego,

-

ograniczone zasoby ludzkie i środki techniczne Policji,

-

niewystarczająca ilość utwardzonych poboczy w większości miejscowości,

-

niewystarczająca ilość ciągów dla pieszych i brak ścieżek rowerowych,

-

brak domu opieki społecznej dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

-

brak przedszkoli,

-

chaotyczna i gęsta zabudowa,

-

zagrożenie powodziowe,

-

zły stan dróg, rosnące nasilenie ruchu,

-

mała dzietność rodzin,

-

niewystarczająca telefonizacja,

-

brak dostatecznej opieki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych,

-

stary i zużyty sprzęt przeciw pożarowy, brak sprzętu specjalistycznego,

-

duża zachorowalność na choroby cywilizacyjne,

-

brak pracy dla ludzi młodych na terenie gminy.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

propagowanie zdrowego stylu życia w mediach,

+

reforma systemu opieki zdrowotnej,

+

zewnętrzne środki finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych,
promocyjnych i innych (fundacje, programy, itp.),

+

możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z funkcjonowaniem
służby zdrowia, placówek edukacyjnych i pomocy społecznej,

+

istniejące fundacje i stypendia dla osób kształcących się,

+

dostępność środków wspierających integrację osób niepełnosprawnych,

+

bliskość rzeszowskiego ośrodka akademickiego oraz szkół wyższych państwowych i niepaństwowych w innych miejscowościach regionu,

+

zrozumienie przez społeczeństwo potrzeb włączenia osób niepełnosprawnych do
czynnego życia,

+

istniejące przepisy prawne uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych,

+

rozwój telefonii komórkowej,

+

rosnąca konkurencja między operatorami telekomunikacyjnymi.
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niesprzyjające (zagrożenia):
-

ogólny wzrost przestępczości,

-

ograniczone możliwości korzystania z zewnętrznych środków finansowania inwestycji związanych z modernizacją substancji mieszkaniowej (fundusze strukturalne) –
ograniczona ilość środków, trudne i długotrwałe procedury,

-

nieefektywny system utrzymania dróg,

-

mało skuteczne prawo dotyczące zwalczania chuligaństwa i wandalizmu,

-

niewystarczające środki finansowe przeznaczanie na funkcjonowanie Policji,

-

niewystarczająca opieka socjalna dla rodzin wielodzietnych,

-

słaba profilaktyka dotycząca leczenia,

-

zanieczyszczenie środowiska,

-

niewystarczające środki przeznaczane przez państwo na opiekę społeczną,

-

niezadowalający stan techniczny dróg wojewódzkich i krajowych,

-

znieczulenie społeczeństwa na zachowania patologiczne,

-

ograniczone środki na oświatę,

-

powszechność złych wzorców zachowań w mass mediach,

-

niejasny system ubezpieczeniowy,

-

wysokie bezrobocie i znikoma ilość atrakcyjnych ofert pracy w regionie,

-

trudny dostęp do zewnętrznych środków zasilania finansowego,

-

ograniczone środki na służbę zdrowia,

-

wzrastające koszty utrzymania bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej,

-

zmniejszające się poczucie odpowiedzialności za osoby w podeszłym wieku wymagające opieki,

-

wzrastające koszty organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.
Potrzeby rozwoju ludzi, rekreacji, wygody, przyjemności, kultury, wartości moralne, potrzeby religijne

Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

dobry dostęp do szkół podstawowych i gimnazjów,

+

walory krajobrazowe,

+

istniejąca komunikacja publiczna,

+

zamieszkiwanie ludzi o dużych możliwościach artystycznych,

+

dobre warunki do działalności turystycznej,

+

funkcjonujące domy ludowe i biblioteka gminna z filiami,

+

działalność gminnych zespołów amatorskich i sportowych,

+

korzystne położenie komunikacyjne,

+

wystarczająca ilość kościołów.
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niesprzyjające:
-

mała świadomość i brak nawyków w uprawianiu sportu,

-

niewystarczające nakłady gminy na kulturę i sport,

-

brak zorganizowanych miejsc spotkań mieszkańców,

-

słabe wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

-

słaba reklama zespołów artystycznych z terenu gminy,

-

brak lokalnych środków przekazu,

-

brak środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

-

odpływ z gminy ludzi wykształconych i dobrze wykwalifikowanych,

-

niedocenianie wartości płynących z działań kultury, oparte na złych przyzwyczajeniach części społeczeństwa,

-

niskie dochody mieszkańców,

-

brak bazy do rekreacji,

-

niedostateczna ilość obiektów sportowych.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

dostateczny dostęp do szkół średnich,

+

dostępność rozrywek kulturalnych,

+

bliskość ośrodków turystycznych,

+

wzrost zainteresowania turystyką,

+

dostępność zewnętrznych środków finansowych w ramach funduszy/programów
wspierających działania środowisk lokalnych,

+

propagowanie w mediach zdrowego stylu życia,

+

zewnętrzne środki finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych,
promocyjnych i innych,

+

możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z funkcjonowaniem
służby zdrowia, placówek edukacyjnych i pomocy społecznej,

+

istniejące fundacje i stypendia dla osób kształcących się.

niesprzyjające (zagrożenia):
-

niezadowalająca jakość kształcenia,

-

duże oddalenie ośrodków akademickich,

-

duże koszty kształcenia,

-

wpływy subkultur,

-

wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych,

-

dominacja kultury masowej.

76

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Potrzeby swobody i łatwości kontaktów przestrzennych, kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

organizowanie cyklicznych konkursów wiedzy ekologicznej i innych oraz działalność
OSP, KGW, LZS,

+

organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych,

+

współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym,

+

działalność grup charytatywnych,

+

postępująca telefonizacja gminy,

+

istnienie monografii niektórych miejscowości.

niesprzyjające:
-

brak lokalnych mediów (radio, TV kablowa),

-

rozluźniona więź grupowa,

-

niski stopień integracji mieszkańców wsi,

-

ubożenie społeczeństwa,

-

brak ośrodka kultury, sportu i rekreacji.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

zainteresowanie byłych mieszkańców życiem gminy,

+

dostępność zewnętrznych środków finansowych w ramach funduszy/programów
wspierających działania środowisk lokalnych,

+

dostępność zewnętrznych środków finansowych na finansowanie działań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej,

+

powszechne korzystanie z telefonii komórkowej.

niesprzyjające (zagrożenia):
-

ograniczona ilość środków finansowych i skomplikowane oraz długotrwałe procedury w ramach funduszy/programów wspierających działania środowisk lokalnych
i działań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej,

-

wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych,

-

słaba dostępność komunikacyjna regionu wynikająca z niedostatecznej i niskiej jakości sieci komunikacyjnej drogowej i kolejowej (brak obwodnic miast, dróg szybkiego ruchu, autostrady).
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5.2

Czynniki rozwojowe w zakresie potencjału technicznego i ekologicznego

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (atuty
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) utrwaleniu i rozwojowi poszczególnych
zasobów Gminy. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych
wewnętrznych (atuty i słabości), odnoszących się do Gminy (na które Gmina w dużym stopniu
może wpływać) oraz czynników rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących
się do otoczenia Gminy (na które Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo
ograniczonym stopniu).
Ocena dokonana jest dla zasobów:
-

budynki i budowle,

-

infrastruktura,

-

systemy eksploatacji i odnowy,

-

systemy zabezpieczeń,

-

zasoby naturalne,

-

systemy i urządzenia proekologiczne,

-

ekoświadomość

i jest przedstawiona poniżej.
Potencjał techniczny
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:
+

przebiegająca przez gminę droga krajowa i sieć kolejowa,

+

możliwość zagospodarowania niewykorzystanych budynków, mienia komunalnego,

+

istnienie bocznic kolejowych Zarszyn, Nowosielce,

+

wzrost liczby podmiotów gospodarczych,

+

dobrze funkcjonujący Bank Spółdzielczy,

+

realizacja projektów inwestycyjnych (kanalizacja, wodociąg, drogi).

niesprzyjające:
-

brak zbiornika przeciwpowodziowego (retencyjnego),

-

stare i zużyte urządzenia melioracyjne,

-

niszczejące budynki przyjęte na mienie komunalne,

-

brak wystarczających środków na cele związane z rozwojem infrastruktury,

-

brak zainteresowania właścicieli niezagospodarowanych nieruchomości utrzymaniem ich we właściwym stanie,

-

słabe zabezpieczenie w systemy antywłamaniowe.

Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse);
+

bliskość zbiornika wodnego Sieniawa oraz rzeki Wisłok,

+

łatwiejszy dostęp do nowych technologii i materiałów budowlanych,
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+

możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł
w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,

finansowania

+

rozwój telefonii komórkowej,

+

rosnąca konkurencja między operatorami telekomunikacyjnymi.

przedsięwzięć

niesprzyjające (zagrożenia):
-

zwiększająca się liczba użytkowników dróg,

-

brak zainteresowania właścicieli cieków wodnych bieżącą ich konserwacją,

-

ograniczone możliwości korzystania z zewnętrznych środków finansowania inwestycji infrastrukturalnych (fundusze strukturalne) – ograniczona ilość środków, trudne
i długotrwałe procedury,

-

kosztowna i długotrwała procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę,

-

niski stopień pomocy państwa w zakresie wspierania rozwoju mieszkalnictwa
w gminach,

-

ograniczenia prawne przekwalifikowania gruntów rolnych na budowlane,

-

wysokie ceny nośników energii,

-

wysokie koszty modernizacji budynków,

-

ograniczone środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
działania związane z ratowaniem zabytków.
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Potencjał ekologiczny
Czynniki rozwojowe - wewnętrzne:
sprzyjające:
+

korzystne walory środowiskowe,

+

złoża gliny ceramicznej,

+

wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ekologii,

+

systematyczna rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego,

+

zasoby wód siarkowych,

+

atrakcyjne położenie geograficzne.

niesprzyjające:
-

zanieczyszczenie rzeki Pielnicy,

-

mało skuteczny system melioracji,

-

częściowo zdewastowane lub nieczynne urządzenia melioracyjne,

-

niska estetyka obejść gospodarskich,

-

brak zagospodarowania surowców wtórnych,

-

niedostateczna ilość środków pieniężnych na tworzenie systemów i urządzeń proekologicznych oraz na wykorzystanie zasobów naturalnych,

-

wzrastające natężenie ruchu samochodowego,

-

zły stan techniczny dróg,

-

brak jasnych perspektyw zagospodarowania odpadów stałych.

Czynniki rozwojowe - zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

wpływ mediów i szkoleń na podwyższenie ekoświadomości,

+

możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska,

+

preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne,

+

możliwość nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie rozwiązania
problemu zagospodarowania odpadów ciekłych i stałych,

+

nowoczesne technologie pozwalające na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

+

działania proekologiczne prowadzone na terenie sąsiednich gmin.

finansowania

przedsięwzięć

niesprzyjające (zagrożenia):
-

ograniczone możliwości korzystania z zewnętrznych środków finansowania inwestycji proekologicznych (fundusze strukturalne) – ograniczona ilość środków, trudne
i długotrwałe procedury,

-

wysokie koszty modernizacji systemów grzewczych i dociepleń budynków,

-

wysokie ceny ekologicznych nośników energii,

-

niedostateczna informacja na temat istniejących kredytów na inwestycje proekologiczne,
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-

ograniczenia prawne związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii związane z lokalizacją na terenie lub w pobliżu obszarów objętych prawną ochroną.
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5.3

Czynniki rozwojowe w sferze gospodarczej Gminy

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (atuty
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze gospodarczej. Identyfikacja
dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (atuty i słabości),
odnoszących się do Gminy (na które Gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy (na które
Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).
Ocena została dokonana dla wszystkich działów gospodarki, z podziałem na:
–

rolnictwo i leśnictwo,

–

handel i usługi, rzemiosło, przemysł,

–

turystyka.

Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych dziedzin działalności gospodarczej:

Rolnictwo i leśnictwo
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

umiarkowany klimat,

+

możliwości rozwoju różnorodnej, intensywnej produkcji rolnej,

+

rozwój hodowli Simentalerów – funkcjonujący Zootechniczny Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki w Odrzechowej,

+

czyste środowisko naturalne,

+

możliwość zalesiania terenów niezagospodarowanych,

+

możliwość prowadzenia upraw ekologicznych,

+

możliwość zbytu mleka i mięsa,

+

istnienie średniej szkoły rolniczej.

niesprzyjające:
-

duże rozdrobnienie gruntów rolnych,

-

trudne warunki gospodarowania (duże spadki terenu, strome stoki),

-

słabo rozwinięta infrastruktura (telefony),

-

brak zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego na terenie gminy,

-

niskie dochody gospodarstw rolniczych,

-

niewystarczający poziom wykształcenia rolników,

-

brak następców w większości gospodarstw,

-

zły stan dróg dojazdowych do pól,

-

niewystarczające działania w zakresie zagospodarowania nieużytków rolnych,

-

ograniczony rynek zbytu produktów rolnych na terenie gminy,

-

słaba organizacja producentów różnych branż,

-

słabe zorganizowanie organizacji samorządowych w rozwiązywaniu problemów rol82
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nictwa,
-

szkody w uprawach rolnych powodowane przez zwierzynę leśną,

-

brak alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych,

-

słabo wykorzystany potencjał Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Instytutu
Zootechniki w Odrzechowej,

-

niewykorzystany potencjał ubojni Beef- San.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

korzystny dla prowadzenia działalności agroturystycznej system podatkowy,

+

bliska lokalizacja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku,

+

możliwość korzystania ze wsparcia w ramach programów operacyjnych (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013),

+

moda na spędzanie urlopów na wsi w gospodarstwach,

+

rosnące zapotrzebowanie na drewno,

+

dotowanie materiału szkółkarskiego i pielęgnowania lasu.

niesprzyjające (zagrożenia):
-

niewystarczająca ilość środków zewnętrznych na rozwój działalności pozarolniczej,

-

ograniczona ilość środków i trudny dostęp do niektórych Działań PROW 2007-2013,

-

niskie ceny zbytu produktów rolnych,

-

wysokie ceny środków do produkcji rolniczej,

-

małe możliwości zbytu płodów rolnych (zboża, ziemniaki).

Handel, usługi, rzemiosło, przemysł
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

dogodne położenie komunikacyjne (kolej, droga krajowa),

+

możliwość korzystania z bocznic kolejowych,

+

rosnąca liczba miejsc pracy w funkcjonujących podmiotach gospodarczych,

+

funkcjonujące placówki gastronomiczne,

+

rozwinięta sieć sklepów spożywczych,

+

działalność Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

+

dość duża ilość sprzętu rolniczego,

+

działalność młyna i piekarni,

+

występowanie i dobra jakość glinki ceramicznej,

+

możliwość wykonania wstępnej obróbki drewna (tartaki),

+

istniejąca baza dla rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego i rzemiosła.
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niesprzyjające:
-

brak warsztatów naprawczych sprzętu rolniczego,

-

bardzo ograniczone możliwości sprzedaży żywca i płodów rolnych,

-

zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy placówkach handlowych i gastronomicznych,

-

niewykorzystany potencjał techniczny obiektów gospodarczych,

-

niedostateczna informacja na temat możliwości uzyskiwania dotacji inwestycyjnych.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

wzrastający ruch turystyczny w Beskidzie Niskim,

+

wzrastające zainteresowanie wyrobami rzemieślniczymi,

+

bliskość granicy z Ukrainą i Słowacją (potencjalny rynek zbytu i zaopatrzenia w surowce),

+

możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – m.in. możliwość korzystania ze wsparcia w ramach programów operacyjnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013),

+

bliskość znanych ośrodków turystycznych i sanatoryjnych w Bieszczadach,

+

wzrost zainteresowania produktem turystycznym i dziedzictwem kulturowym regionu,

+

wzrost zainteresowania inwestorów zewnętrznych regionem.

niesprzyjające (zagrożenia):
-

wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,

-

atrakcyjne oferty pracy w innych regionach kraju i za granicą dla wykwalifikowanych pracowników,

-

ograniczona ilość i trudny dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji
związanych z powstawaniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw,

-

brak autostrady i dróg szybkiego ruchu na obszarze województwa oraz zły stan komunikacji drogowej i kolejowej,

-

słabe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych.

Turystyka
Czynniki rozwojowe wewnętrzne:
sprzyjające:
+

walory krajobrazowe,

+

możliwość tworzenia baz turystycznych w obiektach podworskich,

+

możliwość wytyczenia ciekawych, narciarskich tras biegowych i pieszych szlaków
turystycznych,

+

możliwość turystycznego zagospodarowania niektórych zbiorników wodnych,
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+

ciekawe miejsca turystyczne,

+

przebiegające przez gminę różne szlaki turystyczne,

+

możliwość uzyskania zdrowej żywności w gospodarstwach położonych na terenie
gminy,

+

ścieżki rowerowe i szlaki,

+

Izba Regionalna w Jaćmierzu,

+

obiekty sportowe (w tym korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu w Zarszynie),

+

funkcjonująca Lokalna Grupa Działania.

niesprzyjające:
-

bardzo słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna na terenie gminy,

-

brak zainteresowania mieszkańców rozwojem turystyki,

-

brak monografii całej gminy (historycznej, geograficznej, itp.),

-

brak infrastruktury - wysokie koszty,

-

zły stan techniczny obiektów pod bazę turystyczną, słabe rozpropagowanie możliwości ich zagospodarowania,

-

niedostateczna liczba gospodarstw agroturystycznych,

-

brak bazy kempingowej, pól namiotowych wraz z zapleczem,

-

niedostateczna informacja, reklama o walorach turystycznych gminy,

-

niewystarczająca ilość regionalnych izb muzealnych i izb pamięci, dostępnych dla
ogółu turystów oraz zwiedzających,

-

zbyt mało oznakowanych i wytyczonych szlaków turystycznych,

-

zły stan obiektów, brak zainteresowania, opieki nad pomnikami przyrody,

-

brak bazy sportów zimowych,

-

zbyt mało wypożyczalni sprzętu sportowego,

-

brak zainteresowania mieszkańców inwestycjami związanymi z turystyką.

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:
sprzyjające (szanse):
+

zwolnienia podatkowe przy prowadzeniu działalności agroturystycznej,

+

istniejące w pobliżu przejścia graniczne,

+

bliskość znanych ośrodków turystycznych i sanatoryjnych Beskidzie Niskim
i w Bieszczadach,

+

wzrost zainteresowania produktem turystycznym i dziedzictwem kulturowym regionu,

+

atrakcyjność kulturowa, różnorodność etniczna regionu,

+

wzrost możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

+

wzrost zainteresowania inwestorów zewnętrznych regionem.
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niesprzyjające (zagrożenia):
-

możliwość rozwoju turystyki na sąsiednich terenach,

-

słabe zainteresowanie gminą inwestorów w zakresie rozwoju turystyki,

-

konkurencyjność
i Bieszczadach,

-

niewystarczająca ilość środków zewnętrznych na rozwój turystyki i ochronę zabytków,

-

ograniczona ilość i trudny dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji
związanych z powstawaniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw branży
turystycznej oraz gospodarstw agroturystycznych,

-

brak autostrady i dróg szybkiego ruchu na obszarze województwa oraz zły stan komunikacji drogowej i kolejowej.

atrakcyjnych

ośrodków

turystycznych

w

Beskidzie

Niskim

Zapisy zawarte w ocenie problemów i analizie SWOT są odzwierciedleniem sposobu widzenia
aktualnej sytuacji przez członków Zespołu Opracowującego Strategię. Analiza ma charakter
prospektywny. Oznacza to, iż szczególne znaczenie mają te czynniki (problemy), które będą
wpływały na sytuację w przyszłości. Świadomość i rozumienie sytuacji przedstawionej w ocenie
problemów i analizie SWOT ma decydujący wpływ na kształt strategii i programy działań. Bardzo
ważnym uzupełnieniem jest ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, dokonana w
badaniu ankietowym, stanowiąca punkt odniesienia do ustalania priorytetowych celów i działań.
Przedstawiona w rozdziałach 3 i 4 analiza stanu Gminy Zarszyn ma charakter oceny jakościowej,
natomiast
opis
faktograficzny
Stanu
Gminy
sporządzony
w
rozdziale
2 ma charakter oceny ilościowej. Analizy te stanowią uzupełniające się części diagnozy
w procesie opracowania Strategii Rozwoju Gminy do roku 2020.
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6

ZAŁOŻENIA DO STRATEGII

Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania
strategii rozwoju i są określane na początku jej powstawania.
Założenia dotyczące dokumentu strategii:

1. Okres planowania: lata 2007 - 2020.
2. Decyzje zawarte w strategii rozwoju mają służyć mieszkańcom Gminy oraz
instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie.

3. Działania operacyjne będą uwzględniały możliwości pozyskiwania środków
z zewnętrznych źródeł finansowania.

4. Przy opracowywaniu strategii i jej realizacji zostaną uwzględnione zasady
zrównoważonego rozwoju.

5. Zadaniem strategii rozwoju jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania
głównych, długookresowych kierunków rozwoju Gminy.

6. O przyjęciu strategii rozwoju zadecyduje Rada Gminy w Zarszynie.
7. Realizacją strategii rozwoju będzie kierował Wójt Gminy.
Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu strategii:

1. Strategia rozwoju będzie opracowana z udziałem przedstawicieli społeczności
lokalnej Gminy.

2. Projekt strategii rozwoju zostanie poddany konsultacji społecznej.
3. Strategia będzie uwzględniała rozwiązania przyjęte w zewnętrznych dokumentach
planistycznych.
Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, to rozwój,
w którym następuje
integracja działań politycznych, gospodarczych oraz
społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych.

Termin „zrównoważony rozwój” oznacza:
1.

Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb.

2.

Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność.

3.

Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju.

4.

Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów
rozwoju.

Zgodnie ze standardem opracowanych
zrównoważonego rozwoju” to:
1.

Zasada
równego
dostępu
międzypokoleniowej.

2.

Zasada wydolności
środowiska.

do

środowiska,

przez

UNDP

środowiska,

czyli

nie

w

w

Polsce

tym

przekraczania

„Zasady

sprawiedliwości

granic

odporności
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7

MISJA GMINY

Misja to opis wizji Gminy (najczęściej jednozdaniowy) zawierający główne pola
aktywności w przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel Gminy.
Misję Gminy Zarszyn określano w perspektywie do roku 2020.

Misja Gminy Zarszyn:
Gmina Zarszyn jest gminą rolniczą z pięknym krajobrazem, z rozwiniętym
przemysłem rolno – spożywczym i agroturystyką. Chcemy być atrakcyjni dla
mieszkańców dużych aglomeracji miejskich poprzez dobrze rozwiniętą bazę
sportowo - rekreacyjną i zdrową żywność.
Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania strategii, w tym:
–

pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach,

–

pozwala planować i koordynować działania partnerów rozwoju lokalnego zgodnie
z długookresowymi celami,

–

wspiera motywację i integrację mieszkańców, wzmacniając ich identyfikację
z Gminą,

–

promuje Gminę w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie Gminą, w szczególności
wobec potencjalnych inwestorów i wobec odbiorców oferty Gminy.

Aby misja mogła być realizowana należy zaplanować cele strategiczne, które będą
służyły jej osiągnięciu. Poniżej przedstawiono dekompozycję misji z przypisanymi
celami strategicznymi.
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 Wypromowane produkty lokalne.

 Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna.

 Dobrze rozwinięta baza obiektów sportowych.

 Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportowo-rekreacyjna dla potrzeb mieszkańców i turystów.

 Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.

 Poprawa stanu utrzymania zabytków.

 Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów rolnictwa.

 Gmina przygotowana na przyjęcie turystów - rozwinięta baza turystyczna o zróżnicowanym standardzie.

 Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich firm - wzrost liczby funkcjonujących firm w sektorze MŚP.

 Wypromowane produkty lokalne.

 Powszechność zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy.

 Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych.

 Zwiększenie lesistości gminy.

 Uporządkowana gospodarka wodna w gminie.

 Zwiększanie udziału odnawialnych, ekologicznych źródeł energii.

 Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów o szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.

Przedstawione cele strategiczne są rozwinięte w oparciu o planowane działania w dalszych rozdziałach.

Źródło: opracowanie własne

żywność.

bazę sportowo - rekreacyjną i zdrową

miejskich poprzez dobrze rozwiniętą

mieszkańców dużych aglomeracji

… Chcemy być atrakcyjni dla

i agroturystyką …

spożywczym

… z rozwiniętym przemysłem rolno -

pięknym krajobrazem …

Gmina Zarszyn jest gminą rolniczą z

 Rozwinięta działalność pozarolnicza w gospodarstwach rolnych.

 Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów rolnictwa.

 Rozwinięte specjalistyczne gospodarstwa towarowe.

Tabela 27. Dekompozycja misji - cele strategiczne służące realizacji misji
Część misji
Cele strategiczne służące realizacji części misji
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8

CELE STRATEGICZNE GMINY

Cel to stan, który chcemy osiągnąć w przyszłości. Cele strategiczne określone są do roku 2020
i służą osiąganiu misji Gminy.
Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz
kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju Gminy. Cele strategiczne
związane są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów Gminy,
w tym również zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego.
Cele strategiczne Gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji, uwzględniającej
zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne, wpływające
na możliwość rozwoju Gminy (słabe i mocne strony Gminy) oraz zewnętrzne (szanse
i zagrożenia w otoczeniu).
Określenie celów w sferze społecznej poprzedza dokonanie hierarchizacji potrzeb społecznych.
8.1

Hierarchia potrzeb społecznych

Hierarchizacja potrzeb społecznych jest niezbędna do podejmowania decyzji przez władze
samorządowe. Niedostatek środków finansowych, a tym samym brak możliwości zaspokajania w
pełni wszystkich potrzeb, wymaga skoncentrowania ograniczonych środków na sprawach
najważniejszych i najpilniejszych dla mieszkańców.
Prezentowane poniżej potrzeby zostały ułożone w hierarchii. Hierarchia potrzeb została ustalona
na podstawie przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznej ankiety. Hierarchię ustalono
przyznając każdej z potrzeb numery kolejne od 1 do 14, według indywidualnej oceny ich
ważności dokonanej przez każdą osobę ankietowaną.
Kolejność ustalona została w następujący sposób:
1 – potrzeba najważniejsza,
14 – potrzeba najmniej ważna.
Oznacza to, że im mniejsza średnia liczba punktów, tym potrzeba jest ważniejsza.
Tabela 28. Hierarchia potrzeb

Miejsce
w hierarchii

Potrzeba

Uzyskana średnia
liczba punktów

1.

Zabezpieczenie materialne

2,21

2.
3.
4.
5.

Zdrowie i życie
Wyżywienie
Opieka
Schronienie

3,47
5,47
6,21
6,26

6.

Bezpieczeństwo

6,32

7.

Rozwój ludzi

6,97

8.

Kreacja otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, akceptacja, gratyfikacja

8,50

9.
10.
11.

Kultura
Tożsamość z gminą, ład przestrzenny
Rekreacja, wypoczynek, przyjemności

8,59
8,65
9,00

12.

Kontakty społeczne, więź grupowa

9,68

13.

Wartości moralne i potrzeby religijne

9,68

14.

Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych

10,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji

Dla właściwego przedstawienia graficznego przyjęto odwrotną prezentację uzyskanych
w badaniu ankietowym wartości. Na wykresie słupkowym wizualizowane wartości
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zaprezentowane są w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej, zgodnie z formułą: 11
minus uzyskany wynik, prezentowany w powyższej tabeli – im wyższy słupek, tym
wyższa pozycja w hierarchii ważności potrzeb.
Przedstawiona powyżej lista odnosi się do wszystkich potrzeb klasyfikowanych w systematyce
Unii Europejskiej. Potrzeby te mogą być zaspokajane w ramach działań podejmowanych przez
władze Gminy, indywidualnie przez mieszkańców oraz przez instytucjonalne podmioty działające
w sektorze prywatnym i pozarządowym.
Hierarchia potrzeb społecznych powinna być wspólnym kryterium podejmowania decyzji przez
wszystkich partnerów społecznych Gminy w zakresie działań wspólnych i samodzielnych.
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Wykres 33. Hierarchia potrzeb społecznych – wyniki badania ankietowego
10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
2,41
2,35
2,00
1,32
1,32
0,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji
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8.2

Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2020 w zakresie zaspokojenia
poszczególnych potrzeb mieszkańców

Cele strategiczne w ramach każdej z potrzeb zostały poddane hierarchizacji poprzez przyznanie
punktów z uwzględnieniem wag zgodnych z poziomem zaspokojenia potrzeb oraz hierarchizacją
potrzeb, według zasady: im więcej punktów, tym wyższa pozycja w hierarchii celów.
Hierarchizacja została ustalona na podstawie wyników konsultacji społecznej, przeprowadzonej
za pomocą ankiety. Do każdego z celów zostały zaprojektowane wskaźniki, które będą mogły
być wykorzystane przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
zewnętrznych oraz przy wdrażaniu systemu monitorowania rozwoju Gminy.
Cele priorytetowe, które uzyskały największą liczbę punktów są zaprezentowane na
ciemniejszym (żółtym) tle.
Potrzeba zabezpieczenia materialnego
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1.

Poprawa standardu
mieszkańców
wskaźniki:
–
–
–

życia

mieszkańców

-

podwyższenie

dochodów

stopa bezrobocia (zredukowana do poziomu krajowego)
liczba rodzin, w których przynajmniej jedna osoba posiada pracę zarobkową
liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

Zadania realizacyjne do grupy celów strategicznych
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

popularyzowanie wśród rolników możliwości prowadzenia bezpośredniej sprzedaży
produktów rolnych konsumentom,
prowadzenie prac interwencyjnych i robót publicznych,
wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej,
wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi,
wspieranie i preferowanie osób podejmujących działalność gospodarczą,
wspieranie przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy,
wspieranie działań zmierzających do powstawania zespołowych form działalności
gospodarczej,
wspieranie tworzenia chałupniczych form pracy,
wspieranie rozwoju rzemiosła i rękodzieła artystycznego,
organizowanie kursów i szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje
zawodowe zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku pracy,
poszukiwanie instytucjonalnych form wsparcia przedsiębiorczości (inkubator
przedsiębiorczości, podstrefa ekonomiczna, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, itp.),
systematyczne podnoszenie estetyki i funkcjonalności gminy celem dostosowania się
do wymagań turystów,
prowadzenie działań z zakresu odnowy wsi we wszystkich miejscowościach,
organizowanie wsparcia dla osób, rodzin żyjących w ubóstwie.

Potrzeba wyżywienia
93

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:

1. Powszechna dostępność wody pitnej wysokiej jakości
wskaźniki:
– długość wybudowanej sieci wodociągowej
– liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej
– liczba osób korzystających z sieci wodociągowej
– długość sieci wodociągowej na terenie gminy
– stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w gminie
– powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej
2. Zapewnienie dożywiania wszystkim potrzebującym
wskaźnik:
– liczba osób korzystających z dożywiania

Zadania realizacyjne do grupy celów strategicznych
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

chronienie przed zanieczyszczeniami miejscowych ujęć wody,
propagowanie celowości prowadzenia badań jakości wody z ujęć prywatnych,
propagowanie racjonalnego wykorzystania wody,
wykorzystywanie istniejących miejsc zbiorowego żywienia do organizacji dożywiania,
wspieranie społecznych organizacji prowadzących działalność charytatywną,
nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami zajmującymi się udzielaniem
pomocy społecznej,
prowadzenie innowacyjnych działań propagujących zdrowy sposób odżywiania się,
propagowanie wzorców racjonalnego odżywiania się,
włączanie szkół do propagowania zdrowego stylu życia,
wykorzystywanie spotkań publicznych i zebrań do promocji zdrowego żywienia,
promowanie lokalnych produktów żywnościowych,
wspieranie rozwoju lokalnego rynku produktów żywnościowych.

Potrzeba schronienia
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Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:

1. Wysoki standard zamieszkiwania – pełna dostępność wszystkich sieci
i mediów
wskaźniki:
– liczba budynków poddanych termomodernizacji
– liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych
– liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej
2. Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin najuboższych
wskaźnik:

– liczba lokali socjalnych i chronionych
3. Zwiększenie dostępności uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
wskaźnik:

– powierzchnia udostępnionych terenów pod inwestycje gospodarcze i mieszkalnictwo
Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–

–
–

–

tworzenie zasobów gruntów komunalnych pod nowe osiedla mieszkaniowe,
uzbrajanie nowych terenów budowlanych,
wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego i estetyki budynków
oraz ich otoczenia,
wspieranie procesu termomodernizacji budynków mieszkaniowych – opracowywanie
i realizacja programów w tym zakresie, informowanie o potencjalnych zewnętrznych
źródłach finansowania inwestycji,
ustalanie miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
wspieranie działań w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji,
dysponowanie lokalami socjalnymi i chronionymi celem udzielenia schronienia osobom
będącym w potrzebie.

Potrzeba bezpieczeństwa
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach
wskaźniki:
–
–
–
–

liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych
długość wybudowanych chodników dla pieszych i utwardzonych poboczy
długość wybudowanych ścieżek rowerowych
liczba wybudowanych zatok autobusowych

– długość oświetlonych ciągów komunikacyjnych
2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
wskaźnik:
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– liczba przestępstw i wykroczeń
3. Poprawa poziomu zabezpieczenia przeciw powodziowego
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–

długość wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
długość zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba wybudowanych zbiorników małej retencji
liczba zmodernizowanych zbiorników małej retencji
pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji
powierzchnia terenów zabezpieczonych przed powodzią
liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią

–
4. Ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu oraz używania narkotyków
wskaźniki:
–

–

liczba akcji profilaktycznych przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
informujących o zagrożeniach związanych z używaniem tytoniu, alkoholu i narkotyków
liczba osób uzależnionych

Zadania realizacyjne do grupy celów strategicznych
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–

–

monitorowanie stref o dużym zagrożeniu,
wspieranie działań i programów profilaktycznych prowadzonych przez policję
i organizacje społeczne,
eliminowanie zagrożeń związanych z niedostateczną opieką nad zwierzętami
domowymi,
wzmacnianie nadzoru policyjnego szczególnie w strefach o dużym zagrożeniu
i w czasie organizacji imprez masowych,
wzmacnianie systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
tworzenie infrastruktury potrzebnej do prawidłowego działania jednostek straży
pożarnej,
stałe propagowanie beznałogowego stylu życia w rodzinach, szkołach, kościołach
i organizacjach młodzieżowych,
prowadzenie stałej działalności profilaktycznej w szkołach i w rodzinach.

Potrzeba zdrowia i życia, opieki
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
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1. Zapewniona podstawowa opieka medyczna na wysokim poziomie oraz
poprawa dostępu do lecznictwa specjalistycznego, opieki stomatologicznej i
rehabilitacji
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–

liczba przedsięwzięć cyklicznych poprawiających dostępność badań specjalistycznych
zrealizowanych na terenie gminy
liczba gabinetów stomatologicznych uruchomionych na terenie gminy
liczba gabinetów rehabilitacyjnych na terenie gminy
liczba godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach
liczba osób korzystających z usług stomatologów
odsetek dzieci i młodzieży z wadami postawy
odsetek dzieci i młodzieży ze złym stanem uzębienia

2. Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczności
wskaźniki:
–
–

liczba budynków użyteczności publicznej z barierami architektonicznymi
liczba osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w działaniach organów
samorządowych oraz działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe
poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

–
3. Zapewniona opieka przedszkolna
wskaźniki:

– liczba uruchomionych oddziałów przedszkolnych
– liczba dzieci korzystających z zajęć przedszkolnych
– liczba osób zatrudnionych w przedszkolach
4. Zapewniona opieka nad dziećmi w okresie wakacji
wskaźniki:

– liczba zorganizowanych form opieki nad dziećmi
– liczba dzieci uczestniczących w zorganizowanych formach opieki
5. Zapewniona opieka dla ludzi w podeszłym wieku
wskaźniki:
–
–

–
–
–

–

liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową
liczba osób starszych (które zakończyły aktywność zawodową) aktywnie uczestniczących
w działaniach organów samorządowych oraz działaniach realizowanych przez organizacje
pozarządowe
liczba osób korzystających z opieki dziennej
liczba osób korzystających z opieki całodobowej
liczba nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku
i niepełnosprawnymi
powierzchnia nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku
i niepełnosprawnymi

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

prowadzenie stałej działalności profilaktycznej w szkołach i w rodzinach,
stały rozwój bazy rehabilitacyjnej, w tym pod potrzeby gimnastyki korekcyjnej,
rozwijanie sieci ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia,
tworzenie nowoczesnej bazy sportowej,
wspieranie przedsięwzięć związanych z aktywnością ruchową,
wspieranie gestorów letniej i zimowej bazy sportowej,
pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyposażenie i dostosowywanie bazy
ośrodków zdrowia do obowiązujących wymogów i potrzeb,
zwiększanie dostępności do lecznictwa specjalistycznego oraz opieki stomatologicznej i
rehabilitacji,
organizacja akcji badań profilaktycznych,
adaptacja istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem do uruchomienia opieki
przedszkolnej,
wykorzystywanie bazy szkół na organizowanie opieki przedszkolnej oraz opieki nad
dziećmi w okresie wakacji,
organizowanie opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
organizowanie różnych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci w
okresie wakacyjnym,
współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie zapewniania całodobowej opieki dla osób
w podeszłym wieku,
dostosowywanie miejsc publicznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
wykorzystanie istniejących funduszy pomocowych na tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.

Potrzeba rozwoju ludzi
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Dobrze rozwinięta baza oświatowa i jej wyposażenie
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–

liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych
liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych
powierzchnia wybudowanych obiektów edukacyjnych
powierzchnia zmodernizowanych obiektów
liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów edukacyjnych
liczba obiektów wyposażonych w sprzęt edukacyjny
powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt edukacyjny

– liczba użytkowników obiektów edukacyjnych
2. Dobrze rozwinięta baza obiektów sportowych
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–

liczba wybudowanych obiektów sportowych
liczba zmodernizowanych obiektów sportowych
powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych
powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych
liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy
powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy
liczba użytkowników obiektów sportowo-rekreacyjnych
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–

liczba masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

– liczba uczestników masowych imprez sportowo-rekreacyjnych
3. Wysoki stopień dostosowania kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku
pracy
wskaźniki:
–
–

–

liczba osób bezrobotnych
liczba nowych podmiotów gospodarczych
liczba zorganizowanych szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

stałe wspieranie osób studiujących (szczególnie uzdolnionych) z rodzin ubogich,
włączanie się w proces ukierunkowywania oferty edukacyjnej na potrzeby rynku
pracy,
stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku w zakresie podnoszenia i
zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz sprawnego przepływu informacji
o sytuacji na rynku pracy,
pozyskanie środków na dodatkowe zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne,
organizowanie warsztatów dotyczących samorozwoju w szkołach,
rozwijanie
możliwości
udziału
w
zajęciach
i
treningach
związanych
z samorozwojem,
pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych dla działań kulturalnych celem
systematycznego poszerzania oferty,
systematyczne doposażanie placówek kulturalnych,
wspieranie aktywnego i twórczego udziału w kulturze mieszkańców i gości
przebywających w gminie,
wspieranie uruchamiania i
funkcjonowania lokalnych i regionalnych placówek
muzealno-wystawienniczych,
współdziałanie z lokalnymi mediami, ośrodkami kultury w regionie oraz placówkami
oświatowymi,
pozyskiwanie środków na rzecz wzbogacania form pracy w bibliotekach, digitalizacji
zbiorów,
działania
w
kierunku
stałego
powiększania
zbiorów
w
bibliotekach
i czytelniach,
organizowanie masowych imprez sportowych,
rozwijanie nowoczesnej bazy do uprawiania sportów.
Potrzeba rekreacji, wypoczynku, przyjemności

Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna
wskaźniki:
–
–
–
–
–

liczba wybudowanych obiektów rekreacyjnych
liczba zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych
powierzchnia wybudowanych obiektów rekreacyjnych
powierzchnia zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych
liczba osób korzystających z obiektów rekreacyjnych
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–

liczba osób korzystająca z aktywnych form wypoczynku

– liczba mieszkańców odwiedzających gminne obiekty sportowo-rekreacyjne
2. Powszechność korzystania z aktywnych form wypoczynku
wskaźniki:
–
–
–
–

liczba
liczba
liczba
liczba

masowych imprez sportowo-rekreacyjnych
zawodów sportowych
osób korzystających z obiektów sportowych
osób korzystających z aktywnych form wypoczynku

– liczba mieszkańców odwiedzających gminne obiekty sportowo-rekreacyjne
Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–

–

promowanie istniejących miejsc wypoczynku,
wykorzystywanie naturalnych uwarunkowań do organizacji bazy rekreacyjno –
wypoczynkowej,
systematyczne tworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej,
zagospodarowywanie miejsc atrakcyjnych dla rekreacji i wypoczynku,
wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Potrzeba kultury

Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Wysoki poziom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze
wskaźniki:
–

liczba mieszkańców korzystających z ofert placówek kulturalnych
liczba mieszkańców zaangażowanych czynnie w kreację działań kulturalnych

–
2. Poprawa stanu utrzymania zabytków
wskaźniki:
–

liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych

– powierzchnia odrestaurowanych obiektów zabytkowych
3. Dobrze rozwinięte zaplecze kulturalne
wskaźniki:
–
–

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej

– powierzchnia zmodernizowanej/wybudowanej lokalnej bazy kulturalnej
Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–

pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych dla działań kulturalnych celem
systematycznego poszerzania oferty,
systematyczne doposażanie placówek kulturalnych,
wspieranie aktywnego i twórczego udziału w kulturze mieszkańców i gości
przebywających w gminie,
wspieranie uruchamiania i
funkcjonowania lokalnych i regionalnych placówek
muzealno-wystawienniczych,
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–

współdziałanie z lokalnymi mediami, ośrodkami kultury w regionie oraz placówkami
oświatowymi,
pozyskiwanie środków na rzecz wzbogacania form pracy w bibliotekach, digitalizacji
zbiorów,
działania
w
kierunku
stałego
powiększania
zbiorów
w
bibliotekach
i czytelniach,
podwyższanie standardu obiektów kultury,
realizacja projektów zmierzających do restauracji obiektów zabytkowych.

–
–
–

–

Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą, ładu
przestrzennego, swobody i łatwości kontaktów przestrzennych
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy
wskaźniki:
–
–

–

długość przebudowanych dróg na terenie gminy
liczba projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej
liczba połączeń komunikacji samochodowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami
gminy

2. Powszechny dostęp do usług firm telekomunikacyjnych oraz internetowej sieci szerokopasmowej
wskaźniki:
–

liczba prywatnych i publicznych łączy internetowych

– liczba osób bez możliwości dostępu do Internetu i sieci telefonicznych
3. Poprawa estetyki miejscowości
Weryfikacja celu na podstawie badania ankietowego

4. Aktywne społeczeństwo, wysokie zaangażowanie w rozwiązywanie problemów swojej miejscowości, gminy
wskaźniki:
–
–
–

liczba
liczba
liczba
liczba

organizacji pozarządowych
członków organizacji pozarządowych
zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe
osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe

–
5. Silna więź grupowa i poczucie tożsamości mieszkańców z Gminą
wskaźniki:
–
–
–

–

liczba
liczba
liczba
liczba

organizacji pozarządowych
członków organizacji pozarządowych
zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe
osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–

wspieranie lokalnych przewoźników (w tym firm prywatnych),
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–
–
–
–
–

–

pozyskiwanie środków na poprawę stanu technicznego i standardu dróg,
umożliwianie działalności różnym firmom telekomunikacyjnym,
realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego na terenie wszystkich
miejscowości w gminie,
wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania lokalnych środków masowego
przekazu,
wspieranie organizacji cyklicznych imprez promujących gminę, integrujących
mieszkańców oraz podnoszących estetykę obejść,
pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje programów integrujących
społeczeństwo.

Wartości moralne i potrzeby religijne
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Wysoki poziom wartości moralnych
Weryfikacja: ocena dokonana w cyklicznie przeprowadzanej ankiecie

2. Dostępność bazy do działania organizacji przykościelnych
wskaźniki:
–
–
–
–

–

liczba wybudowanych obiektów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
liczba zmodernizowanych obiektów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
powierzchnia wybudowanych obiektów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
powierzchnia zmodernizowanych obiektów przeznaczonych dla organizacji
pozarządowych
liczba osób korzystających z obiektów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–

–

promocja osób, organizacji i działań sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej,
pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych na realizację projektów sprzyjających
podnoszeniu świadomości społecznej,
organizacja imprez sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej,
wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych
obiektów z przeznaczeniem na działalność organizacji społecznych i innych.
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8.3

Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2020 w zakresie potencjału
technicznego i potencjału ekologicznego Gminy

Cele strategiczne w ramach każdego z zasobów zostały poddane hierarchizacji poprzez
przyznawanie punktów, według zasady im więcej punktów tym wyższa pozycja
w hierarchii celów. Hierarchizacja została ustalona na podstawie wyników konsultacji społecznej
przeprowadzonej za pomocą ankiety.
Do każdego z celów zostały zaprojektowane wskaźniki, które będą mogły być wykorzystane przy
opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz przy
wdrażaniu systemu monitorowania rozwoju Gminy.
Cele priorytetowe, które uzyskały największą liczbę punktów są zaprezentowane na
ciemniejszym (żółtym) tle.
Potencjał techniczny
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Poprawiony stan techniczny dróg gminnych i powiatowych oraz dobrze
rozwinięta infrastruktura towarzysząca
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

liczba wypadków i kolizji na drogach gminnych
liczba zabitych i rannych na drogach gminnych
długość zmodernizowanych dróg w gminie
liczba zmodernizowanych skrzyżowań
liczba wybudowanych obiektów mostowych
liczba zmodernizowanych obiektów mostowych
długość wybudowanych utwardzonych poboczy
długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy
długość wybudowanych chodników
długość zmodernizowanych chodników
długość wybudowanych ścieżek rowerowych
długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych
liczba wybudowanych przejść dla pieszych
liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych
liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych
liczba zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych
liczba wybudowanych parkingów/miejsc parkingowych
liczba wybudowanych zatok autobusowych
liczba zmodernizowanych zatok autobusowych
liczba zmodernizowanych skrzyżowań

2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej: szalety publiczne, domy przedpogrzebowe
wskaźniki:
–
–

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej
liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej
powierzchnia zmodernizowanej/wybudowanej infrastruktury towarzyszącej

–
3. Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportowo-rekreacyjna dla potrzeb
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mieszkańców i turystów
wskaźniki:
–
–

–

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
powierzchnia zmodernizowanej/wybudowanej lokalnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej

4. Utrzymanie oraz rozbudowa obiektów kultury i oświaty
wskaźniki:
–
–
–
–

liczba wybudowanych obiektów kultury i oświaty
liczba zmodernizowanych obiektów kultury i oświaty
powierzchnia zmodernizowanych obiektów kultury i oświaty
liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia technicznego obiektów kultury i oświaty

–

liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i oświaty

5. Obiekty ochrony zdrowia dostosowane do obowiązujących wymogów
prawnych
wskaźniki:
–
–
–

liczba wybudowanych obiektów ochrony zdrowia
liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia
powierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów ochrony zdrowia
liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia technicznego obiektów ochrony zdrowia

–
6. Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Pielnicy
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–

długość wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
długość zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba wybudowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom
liczba wybudowanych zbiorników małej retencji
liczba zmodernizowanych zbiorników małej retencji
pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji
powierzchnia terenów zabezpieczonych przed powodzią
liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią

–
7. Poprawa stanu technicznego sieci telefonicznej i dostępu do sieci szerokopasmowej
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

powierzchnia obszarów gminy bez pokrycia siecią telefonii komórkowej
liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej
liczba punktów dostępu do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym
liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego
do Internetu
liczba punktów dostępowych w sieci LAN, w tym w urzędach/jednostkach publicznych
liczba punktów dostępowych połączonych siecią WAN
liczba budynków połączonych siecią rozległą
liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych
liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach
publicznych
liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP
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–

liczba zakupionych zestawów komputerowych
liczba zakupionych serwerów

–
8. Zachowanie i ochrona obiektów zabytkowych
wskaźniki:
–
–
–

liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
powierzchnia zmodernizowanej/wybudowanej lokalnej bazy kulturalnej
liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych
powierzchnia odrestaurowanych obiektów zabytkowych

–
9. Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

liczba zmodernizowanych budynków komunalnych
powierzchnia zmodernizowanych budynków komunalnych
liczba budynków poddanych termoizolacji
powierzchnia budynków poddana termoizolacji
liczba budynków poddanych renowacji
powierzchnia budynków poddanych renowacji
liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
liczba systemów zabezpieczeń w obiektach komunalnych

–
10. Dobrze rozwinięta i utrzymana baza opieki społecznej nad osobami
w podeszłym wieku i wymagającymi opieki
wskaźniki:
–
–

–

liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową
liczba nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi
powierzchnia nowych obiektów opieki nad osobami w podeszłym wieku
i niepełnosprawnymi

11. Wykorzystane wszystkie wolne obiekty gospodarcze
wskaźniki:
–
–
–
–
–

–

liczba niezagospodarowanych budynków komunalnych
liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne
powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne
powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
powierzchnia usługowa w budynkach przekazanych na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

12. Zmodernizowana sieć energetyczna
wskaźniki:
–

–

liczba przerw w dostawach energii elektrycznej
liczba przyłączy ze spadkami napięcia
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13. Poprawa stanu zabezpieczenia ppoż.
wskaźniki:
–
–
–

liczba
liczba
liczba
liczba

jednostek OSP wyposażonych w nowy sprzęt techniczny
zakupionego sprzętu/wyposażenia technicznego jednostek OSP
pożarów
udanych akcji ppoż.

–
14. Poprawa zabezpieczenia antywłamaniowego oraz warunków BHP
w budynkach użyteczności publicznej
wskaźniki:
–
–

–

liczba obiektów wyposażonych w zabezpieczenia antywłamaniowe
liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia antywłamaniowego i podnoszącego poziom BHP
liczba włamań

Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–
–

systematyczna poprawa stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych na terenie
gminy,
budowanie chodników dla pieszych wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
budowanie ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
instalowanie oświetlenia ulicznego, szczególnie przy ruchliwych ciągach
komunikacyjnych,
uzupełnianie oświetlenia ulicznego w niektórych częściach gminy,
organizowanie chronionych przejść dla pieszych,
systematyczne powiększanie liczby miejsc parkingowych w gminie,
dokonywanie stałej obserwacji newralgicznych punktów występowania zagrożeń
w ruchu komunikacyjnym,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

stała
współpraca
gminy
z
Rzeszowskim
Zakładem
Energetycznym
w ramach programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną,
tworzenie
warunków
do
swobodnej
konkurencji
na
rynku
usług
telekomunikacyjnych,
realizacja
projektów
z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego
celem
upowszechnienia dostępu do sieci szerokopasmowej,
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wdrażanie nowoczesnych
systemów grzewczych,
poszukiwanie inwestorów zewnętrznych,
doskonalenie systemu eksploatacji budynków i budowli,
prywatyzacja nadwyżek mienia komunalnego,
stosowanie nowoczesnych technologii i materiałów przy modernizacji budynków,
monitorowanie zagrożeń powodziowych,
współpraca z właścicielami cieków wodnych przy regulacji koryt,
systematyczna poprawa stanu technicznego istniejących obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz inwestowanie w budowę nowoczesnych obiektów rekreacyjnosportowych,
podwyższanie standardu obiektów kultury,
realizacja projektów zmierzających do utrzymania w dobrym stanie technicznym
obiektów zabytkowych i sakralnych,
zabezpieczanie przed włamaniami i ppoż. obiektów zabytkowych oraz mienia
komunalnego,
dysponowanie planem zagospodarowania przestrzennego,
pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje,
uzbrajanie terenów inwestycyjnych (inwestycje przemysłowe i mieszkalnictwo
wielorodzinne i jednorodzinne).

Potencjał ekologiczny
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów o szczególnych walorach
przyrodniczo-historycznych
wskaźniki:
–
–

–

klasa czystości wód
poziom zanieczyszczenia powietrza
poziom zanieczyszczenia gleb

2. Zwiększenie udziału odnawialnych, ekologicznych źródeł energii
wskaźniki:
–
–

liczba wybudowanych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
liczba zmodernizowanych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
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–
–
–

całkowita moc elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/przesyłu energii
odnawialnej
liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/przesyłu energii
odnawialnej

3. Uporządkowana gospodarka wodna w gminie
wskaźniki:
–
–
–
–
–

–

liczba wybudowanych ujęć wody
liczba zmodernizowanych ujęć wody
liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody
liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
długość wybudowanej sieci wodociągowej
liczba podłączonych gospodarstw domowych i innych użytkowników do sieci
wodociągowej

4. Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych
wskaźniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
przepustowość wybudowanych oczyszczalni ścieków
liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
przepustowość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
liczba wybudowanych przepompowni ścieków
liczba zmodernizowanych przepompowni ścieków
długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej
liczba podłączonych gospodarstw domowych i innych użytkowników do sieci
kanalizacyjnej
liczba wybudowanych zakładów utylizacji/spalarni odpadów
liczba projektów organizacji i wdrażania systemów selektywnej zbiórki odpadów
i recyklingu
liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi
liczba wybudowanych składowisk odpadów
objętość wybudowanych składowisk odpadów
liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

5. Powszechność zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy
wskaźniki:
–
–

liczba mieszkańców, która wzięła udział w projektach i programach proekologicznych
liczba dzikich wysypisk śmieci

6. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza niską emisją
wskaźniki:
–
–
–

–

liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych
długość wybudowanej sieci ciepłowniczej
długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
liczba obiektów komunalnych w których zmodernizowano systemy grzewcze

7. Zwiększenie lesistości gminy
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wskaźnik:

–

powierzchnia założonych nowych upraw leśnych
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Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

poszukiwanie lokalnych źródeł wody na terenach wiejskich,
modernizowanie oraz rozbudowywanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania,
kontynuowanie realizacji programu oczyszczania ścieków,
współpraca z ościennymi gminami w opracowaniu i wdrożeniu programu utylizacji
odpadów,
eliminowanie
źródeł
zanieczyszczeń
wód powierzchniowych, gruntowych
i cieków,
wykorzystywanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków,
posiadanie sprawnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków,
likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów,
ochrona wód stanowiących aktualne i potencjalne źródła zaopatrzenia w wodę,
zwiększanie ilości użytkowników wody ze zbiorczych wodociągów,
eliminowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza,
upowszechnianie informacji o skutkach zanieczyszczenia wód,
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie inwestycji
proekologicznych,
stała współpraca z organizacjami ekologicznymi i turystycznymi,
dysponowanie miejscowym planem ogólnym w zakresie zalesień,
wspieranie właścicieli nieużytków zalesiających te grunty,
rozwijanie systemu edukacji ekologicznej,
dostosowywanie sytemu szkoleń do potrzeb określonych grup mieszkańców,
współudział społeczeństwa w realizacji zadań ekologicznych,
podnoszenie kultury terenów zielonych,
uwzględnianie lokalizacji terenów zielonych przy zabudowie,
utrzymywanie ekologicznych barier zieleni przy drogach w celu zmniejszenia
szkodliwego oddziaływania spalin i hałasu,
promowanie nowoczesnych technologii grzewczych wykorzystujących nośniki energii
przyjazne środowisku,
poprawa stanu dróg celem zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza wynikającego
z dużego natężenia ruchu,
modernizowanie systemów grzewczych w kotłowniach lokalnych, zwłaszcza
w obiektach komunalnych,
promowanie rozwiązań wykorzystania energii odnawialnej,
wykorzystywanie technologii energii odnawialnej w obiektach komunalnych.

110

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

8.4

Cele strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2020 w sferze gospodarczej
Gminy

Cele strategiczne w tej sferze określają koncepcję gospodarczą Gminy. Ta koncepcja powinna
wpływać na decyzje podejmowane przez wszystkie podmioty działające w Gminie oraz
przyszłych inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.

Realizacja samych celów jest zadaniem, które mogą realizować tylko
podmioty działające w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede
wszystkim tworzenia warunków do działalności gospodarczej, wspierania
podmiotów przez odpowiednią politykę Gminy w tym zakresie oraz promocję
Gminy.
Cele strategiczne w sferze gospodarki zostały poddane hierarchizacji poprzez przyznanie
punktów, według zasady im więcej punktów tym wyższa pozycja w hierarchii celów.
Hierarchizacja została ustalona na podstawie wyników konsultacji społecznej przeprowadzonej
za pomocą ankiety.
Do każdego z celów zostały zaprojektowane wskaźniki, które będą mogły być wykorzystane przy
opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz przy
wdrażaniu systemu monitorowania rozwoju Gminy.
Cele priorytetowe, które uzyskały
na ciemniejszym (żółtym) tle.

największą

liczbę

punktów

są

zaprezentowane

Sfera gospodarcza
Cele strategiczne wraz ze wskaźnikami:
1. Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich firm - wzrost liczby funkcjonujących firm w sektorze MŚP
wskaźniki:
– liczba działających małych i średnich przedsiębiorstw
– liczba nowych miejsc pracy w sektorze MŚP
– wartość inwestycji zrealizowanych przez małe i średnie firmy
– wartość inwestycji zrealizowanych przez inwestorów zewnętrznych
– wartość sprzedaży sektora
2. Gmina przygotowana na przyjęcie turystów - rozwinięta baza turystyczna
o zróżnicowanym standardzie
wskaźniki:
– liczba miejsc noclegowych na terenie gminy
– liczba turystów korzystająca z ofert turystycznych gminy
– liczba atrakcji turystycznych
– poziom dochodów z turystyki i usług pochodnych
3. Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów rolnictwa
wskaźniki:
– liczba miejsc noclegowych na terenie gminy
– liczba turystów korzystających z ofert turystycznych gminy
– liczba atrakcji turystycznych
– poziom dochodów z turystyki i usług pochodnych
– liczba gospodarstw agroturystycznych
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–
–
–

liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy
liczba turystów korzystająca z ofert turystycznych gospodarstw agroturystycznych na terenie
gminy
liczba atrakcji turystycznych

4. Rozwinięta działalność pozarolnicza w gospodarstwach rolnych
wskaźniki:
– liczba nowych podmiotów gospodarczych uruchomionych w gospodarstwach rolnych
– liczba nowych pozarolniczych miejsc pracy w gospodarstwach rolnych
5. Wypromowane produkty lokalne
wskaźniki:
– liczba nowych wypromowanych produktów lokalnych
– liczba nowych pozarolniczych miejsc pracy w gospodarstwach rolnych

6. Rozwinięte specjalistyczne gospodarstwa towarowe
wskaźniki:
– liczba gospodarstw ekologicznych
– wartość sprzedaży z gospodarstw ekologicznych
– liczba grup producenckich
– liczba specjalistycznych gospodarstw towarowych
– wartość sprzedaży z gospodarstw towarowych
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Zadania realizacyjne do poszczególnych celów strategicznych:
Zadanie realizacyjne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju sektora MŚP,
wspieranie osób chcących zmieniać i podnosić kwalifikacje zawodowe oraz w zakresie
przedsiębiorczości,
wspieranie powstawania i rozwoju firm usługowych,
dystrybucja informacji na temat środków z budżetu UE przeznaczonych na dofinansowanie
inwestycji w przedsiębiorstwach,
promowanie oferty lokalnych przedsiębiorców w otoczeniu,
wspieranie produkcji i promocji produktów lokalnych,
preferowanie rozwoju turystyki na terenie gminy,
promowanie gminy poprzez organizowanie cyklicznych imprez masowych,
systematyczne promowanie Zarszyna jako gminy atrakcyjnej turystycznie,
rozwijania atrakcyjnej oferty dla turystów tranzytowych,
cykliczne organizowanie konkursów na najlepsze oferty turystyczne w gminie,
nawiązywanie współpracy z sąsiednimi gminami oraz innymi ośrodkami w kraju
i zagranicą, świadczącymi usługi turystyczne,
organizowanie cyklicznych imprez kulturalno–rozrywkowych skierowanych do turystów,
wspieranie rękodzieła i rzemiosła artystycznego,
rozwijanie marketingu usług turystycznych dla gminy,
wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach związanych z rozwojem gospodarczym
gminy,
koordynacja działań wszystkich podmiotów uczestniczących w rozwoju turystyki,
systematyczne informowanie mieszkańców gminy o działaniach w sferze turystyki,
systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób związanych z obsługą ruchu turystycznego,
pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych do rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej,
rozwijanie szlaków i bazy do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej,
wspieranie rozwoju usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
wykreowanie lokalnego produktu turystycznego,
tworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej dostępnej również dla turystów,
zwiększanie stopnia współpracy producentów rolnych z zakładami przetwórczymi,
tworzenie warunków do zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych,
wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych,
wspieranie rolników w tworzeniu grup producenckich,
wspieranie
rolników
w
tworzeniu
miejsc
noclegowych
w
gospodarstwach
agroturystycznych,
udzielanie preferencji w podatkach lokalnych dla podmiotów tworzących nowe miejsca
pracy,
udzielanie preferencji w podatkach lokalnych dla rolników rozpoczynających pozarolniczą
działalność gospodarczą,
promowanie lokalnych produktów żywnościowych.
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Osiągnięcie powyższych celów wymaga wcześniejszej realizacji głównych zadań
stanowiących warunki konieczne dla kompleksowego koordynowania wszystkich
działań.

–
–
–
–
–
–
–

Główne zadania Gminy w sferze gospodarczej:
uzbrajanie terenów pod inwestycje gospodarcze,
wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych inwestycji tworzących miejsca pracy,
powołanie osoby/komórki odpowiedzialnej za rozwój turystyki, rolnictwa oraz promocję
gminy,
uruchomienie/utrzymanie punktu informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć
z funduszy strukturalnych i innych,
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych
i pomocowych,
ułatwianie dostępu do informacji i usług publicznych drogą elektroniczną,
wspieranie przedsięwzięć służących zwiększeniu dla mieszkańców dostępu do Internetu.
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9

ZGODNOŚĆ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI

Analiza spójności Strategii Gminy Zarszyn jest niezwykle ważna gdyż pozwoli właściwie
wpasować dokument w istniejące na różnych poziomach zarządzania dokumenty planistyczne
i programowe.
Do oceny spójności celów Strategii Gminy przyjęto następujące zewnętrzne dokumenty
planistyczne:
 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020 (aktualizacja) – październik 2006 r.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007–2013 (projekt) – marzec 2007 r.
1. Przyjęta metoda oceny
Ocenę zgodności dokonano w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych ze sobą
dokumentach.
W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową, gdzie:
0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;
1 – oznacza niską zgodność/integralność celów;
2 – oznacza średni stopień zgodności/integralność celów;
3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralność celów.
W poszczególnych tabelach ujęto ocenę stopnia zgodności/integralności celów strategii
z zapisami dokumentów porównywanych. Stopień zgodności w ramach każdego z celów
głównych dokumentów porównywanych został następnie podsumowany punktacją łączną, której
maksymalna wysokość jest zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących
z dokumentów porównywanych.
Ocena została dokonana przez konsultantów zewnętrznych.
2. Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów
Każdy z rozdziałów obejmuje skrótowe omówienie danego dokumentu strategii. Następnie –
w układzie tabelarycznym – zawarto ocenę punktową stopnia zgodności celów strategicznych
z zapisami danego dokumentu.
Ocena kończy się zestawem wniosków:
- podsumowujących stopień uwzględnienia zapisów dokumentów porównywanych
w zapisach celów strategicznych Gminy Zarszyn,
- określających, które z celów strategicznych nie pokrywają się z zapisami dokumentów programowych.
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Podmioty niezależne od władzy regionalnej są elementami otoczenia regionu i w tym właśnie kontekście powinny być w strategii
rozpatrywane. Ten perspektywiczny plan działań odnosi się bowiem do najważniejszych impulsów (pozytywnych i negatywnych)
płynących z otoczenia. W szczególności, należy w nim uwzględnić takie długofalowe działania podejmowane przez układy lokalne
(miasta i gminy wiejskie oraz związki gmin), które są zbieżne z celami rozwoju regionu i które mogą mieć znaczenie ponadlokalne.

Istotną cechą strategii jest jej walor informacyjny. Dokument strategiczny informuje społeczeństwo, podmioty gospodarcze
i instytucje o priorytetach przyjętych przez władzę regionu, dając im tym samym przesłankę do dokonywania własnych wyborów.
W tym sensie strategia rozwoju województwa powinna stać się podstawą prowadzenia właściwej polityki przez poszczególne podmioty działające w regionie.

Dokument jest zgodny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Kraju
2007-2015 oraz Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, które uwzględniają zapisy nadrzędnego dokumentu
programowego Unii Europejskiej, tj. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.

Podstawą strategii rozwoju województwa jest założenie maksymalnego wykorzystania dokładnie rozeznanych wewnętrznych zasobów oraz potencjału miejscowych podmiotów, jak również korzyści usytuowania geograficznego.

•

•

•

•
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Strategia rozwoju regionu jest własnym dokumentem samorządu wojewódzkiego, dzięki któremu będzie on mógł racjonalnie
organizować swoje przyszłe działania. Dlatego też w tym dokumencie są wyeksponowane przedsięwzięcia, które władza regionalna może sama podjąć.

•

Strategia rozwoju województwa jest programowaniem przyszłego działania. Jej istotą jest hierarchizacja celów.
W pierwszym rzędzie należy realizować cele najważniejsze dla rozwoju.

Strategia województwa ujmuje główne cele rozwoju w horyzoncie 14 lat, w zmieniających się warunkach wewnętrznych
i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie partnerów publicznych i prywatnych, którzy pomagają w wyborze najlepszej koncepcji
oraz współdziałają w jej realizacji.

•

Najważniejszymi cechami „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” są:

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2007-2020

ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII GMINY ZARSZYN Z CELAMI „STRATEGII ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2007–2020”

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

W dokumencie sformułowano następujący cel główny strategii:

Cel 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa.

Cel 3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych gospodarstw rolnych oraz kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów.

Cel 4: Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych.

Cel 5: Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału i możliwości rozwoju osobistego
mieszkańców regionu.

Cel 6: Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona
wartości przyrodniczo-krajobrazowych.

Cel 7: Bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

Cel 8: Integracja działań w zakresie pomocy społecznej.

•

•

•

•

•

•

•
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Cel 1: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

•

W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 zostały sformułowane następujące cele strategiczne
rozwoju regionu:

W celu realizacji zapisu zawartego w celu głównym opracowano cele strategiczne, które są zasadniczą częścią strategii. Efektem końcowym
strategii jest opracowanie zbioru konkretnych priorytetów, opisujących kierunki działania, które będą podjęte przez właściwe instytucje
i organizacje. Programy wskazują cele, sposoby ich osiągania, zawierają także zestawy mierników, umożliwiających precyzyjne śledzenie procesu osiągania poszczególnych celów.

Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności,
a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu
życia ludności.

•

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

nie dotyczy

pozarolnicza

1.3. Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności regio- - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.
nu dla rozwoju inwestycji
- Powszechny
dostęp
do
usług
firm

1.2. Budowanie regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego obszaru metropolitalnego
oraz powiązań między nauką i gospodarką

- Rozwinięta
działalność
w gospodarstwach rolnych.

- Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich
firm - wzrost liczby funkcjonujących firm
w sektorze MŚP.

1.1. Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych i śred- - Poprawa standardu życia mieszkańców podwyższenie dochodów mieszkańców.
nich, poprzez wsparcie finansowe oraz instytucjonalne
- Wysoki
stopień
dostosowania
kwalifikacji
mieszkańców do potrzeb rynku pracy.

Priorytety

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Cel strategiczny 1.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena zgodności celów:

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

3

2

Ocena zgodności
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rozwoju

oraz

internetowej

sieci

- Wypromowane produkty lokalne.

- Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło
dochodów rolnictwa.

- Gmina przygotowana na przyjęcie turystów rozwinięta baza turystyczna o zróżnicowanym
standardzie.

- Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów o
szczególnych
walorach
przyrodniczohistorycznych.

- Zachowanie i ochrona obiektów zabytkowych.

społeczno- - Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportoworekreacyjna dla potrzeb mieszkańców i turystów.

- Zmodernizowana sieć energetyczna.

- Poprawiony stan techniczny dróg gminnych i
powiatowych
oraz
dobrze
rozwinięta
infrastruktura towarzysząca.

telekomunikacyjnych
szerokopasmowej.

Ocena maksymalna 12, uzyskana ocena 8, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem:

1.4. Turystyka jako czynnik
gospodarczego województwa

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

8

3
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Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

9

Razem:

2

2

ekologicznych

wśród

2.4. Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego - Poprawa stanu technicznego sieci telefonicznej i
dostępu do sieci szerokopasmowej.
systemu usług telekomunikacyjnych
- Powszechny dostęp do usług firm telekomunikacyjnych
oraz internetowej sieci szerokopasmowej.

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regio- - Zmodernizowana sieć energetyczna.
nu
- Zwiększenie udziału odnawialnych,
źródeł energii.

proekologicznych

3

2.2. Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno- - Uporządkowana gospodarka wodna w gminie.
ściekowej
- Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych.
- Powszechność zachowań
mieszkańców Gminy.

2

Ocena zgodności

2.1. Wspieranie inwestycji komunikacyjnych: drogowych, - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach.
kolejowych i lotniczych
- Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.

Priorytety

Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej województwa.

Cel strategiczny 2.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

- Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów o
szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.

- Powszechny dostęp do usług firm telekomunikacyjnych
oraz internetowej sieci szerokopasmowej.

- Zmodernizowana sieć energetyczna.

- Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportoworekreacyjna dla potrzeb mieszkańców i turystów.

3

- Poprawiony stan techniczny dróg gminnych i
powiatowych oraz dobrze rozwinięta infrastruktura
towarzysząca.

3.2. Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej

3

Ocena zgodności

3.1. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodar- - Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich firm wzrost liczby funkcjonujących firm w sektorze MŚP.
czej w warunkach zrównoważonego rozwoju
- Wysoki stopień dostosowania kwalifikacji mieszkańców
do potrzeb rynku pracy.

Priorytety

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający
powstawaniu rentownych gospodarstw rolnych oraz kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów.

Cel strategiczny 3.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena maksymalna 12, uzyskana ocena 9, oznacza to średni stopień zgodności celów.
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- Wypromowane produkty lokalne.

- Rozwinięta działalność pozarolnicza w gospodarstwach
rolnych.

- Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów
rolnictwa.

- Rozwinięte specjalistyczne gospodarstwa towarowe.

- Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych.

- Uporządkowana gospodarka wodna w gminie.

Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

- Zwiększenie lesistości gminy.

4.1. Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodny- - Uporządkowana gospodarka wodna w gminie.
mi
- Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
wzdłuż rzeki Pielnicy.

Priorytety

Poprawa
jakości
środowiska
oraz
zachowanie
i ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych.

Cel strategiczny 4.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena maksymalna 12, uzyskana ocena 10, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem:

3.4. Rozwój rynku rolnego

3.3. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych
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3

Ocena zgodności

10

2

2
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Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

Priorytety

Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający
pełne wykorzystanie potencjału i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu

Cel strategiczny 5.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena maksymalna 15, uzyskana ocena 12, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem:

proekologicznych

wśród

Ocena zgodności

12

3

2

4.4. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i - Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów o
szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.
krajobrazowej
- Zwiększenie udziału odnawialnych, ekologicznych
źródeł energii.
- Powszechność zachowań
mieszkańców Gminy.

2

4.3. Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza i gleb oraz - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza niską emisją.
ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

4.5. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

2

4.2. Ograniczanie
ilości
wytwarzanych
odpadów - Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych.
i wdrażanie nowoczesnych systemów gospodarki odpadami

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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- Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społeczności.

- Silna więź grupowa i poczucie tożsamości mieszkańców
z Gminą.

- Aktywne społeczeństwo, wysokie zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów swojej miejscowości,
gminy.

Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

Cel strategiczny 6.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena maksymalna 12, uzyskana ocena 9, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem:

5.4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

- Utrzymanie oraz rozbudowa obiektów kultury i oświaty.

Ocena zgodności

9

3

3

- Wysoki poziom czynnego i biernego uczestnictwa
w kulturze.
- Dobrze rozwinięte zaplecze kulturalne.

1

5.2. Wzmocnienie jakościowego rozwoju zasobów pracy re- - Wysoki stopień dostosowania kwalifikacji mieszkańców
do potrzeb rynku pracy.
gionu

5.3. Rozwój kultury

2

5.1. Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłę- - Dobrze rozwinięta baza oświatowa i jej wyposażenie.
biania wiedzy i wzrostu kompetencji
- Utrzymanie oraz rozbudowa obiektów kultury i oświaty.

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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3

6.2. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wyko- - Wysoki poziom czynnego i biernego uczestnictwa
w kulturze.
rzystania dziedzictwa kulturowego
- Gmina przygotowana na przyjęcie turystów - rozwinięta
baza turystyczna o zróżnicowanym standardzie.

8

Razem:

Ocena maksymalna 9, uzyskana ocena 8, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

3

6.3. Zachowanie obszarów cennych krajobrazowo oraz - Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów
o szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.
ochrona środowiska przyrodniczego
- Powszechność zachowań proekologicznych wśród
mieszkańców Gminy.

- Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów
rolnictwa.

- Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportoworekreacyjna dla potrzeb mieszkańców i turystów.

- Poprawa stanu utrzymania zabytków.

- Dobrze rozwinięte zaplecze kulturalne.

2

6.1. Tworzenie warunków do podejmowania wspólnych - Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich firm wzrost liczby funkcjonujących firm w sektorze MŚP.
przedsięwzięć gospodarczych i pozyskiwania inwestycji

Priorytety

Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie
potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz
ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych.
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Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

Gminy Zarszyn

Województwa Podkarpackiego

Integracja działań w zakresie pomocy społecznej

Cel strategiczny 8.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Ocena zgodności

5

Razem:

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 5, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

2

do

3

Ocena zgodności

7.2. Koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia oraz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
poprawy bezpieczeństwa ludności
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach.

- Obiekty
ochrony
zdrowia
dostosowane
obowiązujących wymogów prawnych.

7.1. Zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności w spo- - Zapewniona podstawowa opieka medyczna na wysokim
poziomie oraz poprawa dostępu do lecznictwa
łeczeństwie
specjalistycznego,
opieki
stomatologicznej
i rehabilitacji.

Priorytety

Bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

Cel strategiczny 7.

Cele Strategii Rozwoju

Cele Strategii Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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rodzin

Ocena maksymalna 12, uzyskana ocena 9, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem:

9

2

8.4. Propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa - Aktywne społeczeństwo, wysokie zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów swojej miejscowości,
w zaspokajaniu ludzkich potrzeb
gminy.
- Silna więź grupowa i poczucie tożsamości mieszkańców
z Gminą.

2

2

3

8.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy spo- - Dobrze rozwinięta i utrzymana baza opieki społecznej
nad osobami w podeszłym wieku i wymagającymi
łecznej oraz rozwój zawodowy kadr pomocy społecznej
opieki.

- Poprawa standardu życia mieszkańców - podwyższenie
dochodów mieszkańców.

8.2. Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad - Zapewniona opieka przedszkolna.
dziećmi
- Poprawa
warunków
mieszkaniowych
najuboższych.

- Zapewnienie dożywiania wszystkim potrzebującym.

- Ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu oraz
używania narkotyków.

8.1. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych marginali- - Zapewniona opieka dla ludzi w podeszłym wieku.
zacją i wykluczeniem społecznym
- Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społeczności.

Priorytety

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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Program będzie zarządzany na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WP będzie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

RPO WP ma charakter wieloletniego planu budżetowego. Jego cele będą realizowane w oparciu o współdziałanie
z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki Unii Europejskiej nie będą zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów.

W dokumencie sformułowano następujący cel główny RPO WP:

•

•

•
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RPO WP jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności). Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Program umożliwi realizowanie tych celów Strategii
Rozwoju Województwa Podkarpackiego, których współfinansowanie będzie możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

•

WZROST KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI
PRZESTRZENNEJ PODKARPACIA

RPO WP został przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającej przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006).

•

Najważniejszymi cechami RPO WP 2007-2013 są:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013 (RPO WP)

ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII ROZWOJU GMINY ZARSZYN Z CELAMI PROJEKTU REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku

Ocena zgodności celów w aspekcie wpisywania się celów Strategii Gminy Zarszyn w osie priorytetowe RPO WP:

7. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.

6. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.

rekreacją.
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5. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i

turalnymi.

4. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami na-

3. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

i energetycznej.

2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie sieci komunikacyjnej

1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

W RPO WP zostały sformułowane następujące cele szczegółowe:

Dla realizacji celu głównego RPO WP opracowano cele szczegółowe, które są zasadniczą częścią dokumentu. Efektem końcowym
RPO WP jest opracowanie zbioru osi priorytetowych, które wskazują cele szczegółowe, wraz z uzasadnieniem oraz sposobami ich
osiągania. Powinny także zawierać zestawy mierników, umożliwiających precyzyjne śledzenie procesu osiągania poszczególnych celów.
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- Zachowanie i ochrona obszarów oraz obiektów
o szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.

- Poprawa stanu technicznego sieci telefonicznej i dostępu do
sieci szerokopasmowej.

- Powszechny dostęp do usług firm telekomunikacyjnych oraz
internetowej sieci szerokopasmowej.

- Zmodernizowana sieć energetyczna.

- Powszechność

zachowań

- Zwiększenie lesistości gminy.
proekologicznych

- Pełne zagospodarowanie odpadów stałych i płynnych.

- Uporządkowana gospodarka wodna w gminie.

wśród

Ochrona środowiska i zapobieganie zagroże- Poprawa poziomu zabezpieczenia przeciw powodziowego.
niom
- Zwiększenie udziału odnawialnych, ekologicznych źródeł
energii.

Oś priorytetowa IV

Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa III

- Poprawiony stan techniczny dróg gminnych i powiatowych
oraz dobrze rozwinięta infrastruktura towarzysząca.

Infrastruktura techniczna

- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach.

- Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.

- Rozwinięte specjalistyczne gospodarstwa towarowe.

- Wypromowane produkty lokalne.

- Rozwinięta przedsiębiorczość małych i średnich firm wzrost liczby funkcjonujących firm w sektorze MŚP.

Cele Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn

Oś priorytetowa II

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Oś priorytetowa I

Osie priorytetowe RPO WP

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do 2020 roku
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2
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Ocena zgodności

Turystyka i kultura

Oś priorytetowa VI

- Wysoki stopień dostosowania kwalifikacji mieszkańców do
potrzeb rynku pracy.

Infrastruktura publiczna

czynnego

i

biernego

uczestnictwa

- Dobrze rozwinięta i utrzymana baza sportowo-rekreacyjna
dla potrzeb mieszkańców i turystów.

- Gmina przygotowana na przyjęcie turystów - rozwinięta
baza turystyczna o zróżnicowanym standardzie.

- Utrzymanie oraz rozbudowa obiektów kultury i oświaty.

- Dobrze rozwinięte zaplecze kulturalne.

- Zachowanie i ochrona obiektów zabytkowych.

- Poprawa stanu utrzymania zabytków.

- Wysoki poziom
w kulturze.

- Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych.

- Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna.

- Dobrze rozwinięta baza obiektów sportowych.

- Dobrze rozwinięta i utrzymana baza opieki społecznej nad
osobami w podeszłym wieku i wymagającymi opieki.

- Zapewniona opieka dla ludzi w podeszłym wieku.

- Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społeczności.

- Obiekty ochrony zdrowia dostosowane do obowiązujących
wymogów prawnych.

- Zapewniona podstawowa opieka medyczna na wysokim
poziomie
oraz
poprawa
dostępu
do
lecznictwa
specjalistycznego, opieki stomatologicznej i rehabilitacji.

- Dobrze rozwinięta baza oświatowa i jej wyposażenie.

mieszkańców Gminy.

Oś priorytetowa V
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-

- Rozwinięta turystyka jako dodatkowe źródło dochodów
rolnictwa.

Ocena maksymalna 21, uzyskana ocena 16, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Razem

Spójność wewnątrzregionalna

Oś priorytetowa VII
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-
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PLAN OPERACYJNY
Wszystkie wypracowane cele strategiczne wraz z zadaniami realizacyjnymi zostały
pogrupowane w 24 programy, w tym 11 inwestycyjnych (twardych) oraz 13
nieinwestycyjnych (miękkich).
Programy strategii stanowią kompleksy działań służących realizacji misji i celów strategicznych w perspektywie do 2020 roku.
Lista jedenastu programów inwestycyjnych:
1. Program modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.
2. Program gospodarki wodno-ściekowej gminy.
3. Program modernizacji i budowy bazy sportowo-rekreacyjnej.
4. Program rozwoju terenów inwestycyjnych.
5. Program informatyzacji i rozwoju e – administracji gminy.
6. Program zbiórki i zagospodarowania odpadów stałych.
7. Program budowy i modernizacji obiektów komunalnych.
8. Program rozwoju infrastruktury publicznej.
9. Programy odnowy obszarów wiejskich.
10. Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego.
11. Program termomodernizacji
i mieszkaniowych.

budynków

i

obiektów użyteczności publicznej

Lista trzynastu programów nieinwestycyjnych:

1. Program ograniczania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz dostosowania
kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy.

2. Program dożywiania dzieci.
3. Program „Bezpieczna Gmina”.
4. Program „Zdrowy styl życia”.
5. Program rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
6. Program pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
7. Program upowszechniania kultury oraz aktywnych form rekreacji.
8. Program wzmacniania tożsamości i aktywizacji społecznej mieszkańców gminy.
9. Program porządkowania gospodarki przestrzennej i estetyzacji gminy.
10. Program wspierania ochrony środowiska i rozwijania zachowań proekologicznych
mieszkańców.

11. Program aktywizacji turystyczno – rekreacyjnej gminy.
12. Program wspierania rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych.
13. Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocja gminy.
Szczegóły programów opracowywane
przygotowywanych w oparciu o Strategię.

będą

w

ramach

działań

realizacyjnych
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LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ I HARMONOGRAM REALIZACJI I WSKAŹNIKI
REALIZACJI

Dla priorytetowych programów inwestycyjnych opracowano propozycje projektów, które
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 29. Lista i harmonogram realizacji przedsięwzięć

Lp.

Nazwa Projektu

Okres realizacji

1.

Modernizacja dróg gminnych

2009 - 2013

2.

Budowa i modernizacja obiektów komunalnych w gminie Zarszyn

2008 - 2009

3.

Budowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Zarszyn

2008 - 2012

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w miejscowości Odrzechowa

2009 - 2010

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w miejscowości Pielnia

2010

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w miejscowości Bażanówka

2011

7.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn w miejscowości Długie

2012

8.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn w miejscowości Odrzechowa

9.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn w miejscowości Pielnia

2011

10.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn w miejscowości Nowosielce

2012

2011 - 2012

Źródło: opracowano na podstawie fiszek projektowych dostarczonych przez Urząd Gminy

Wskaźniki stanowią miarę: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów,
uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych,
dotyczących ochrony środowiska). Definiowanie wskaźników i planowanie ich poziomu jest
niezbędne zarówno z powodu wymagań stawianych przez fundusze strukturalne, jak również
praktyki zarządzania rozwojem lokalnym przez władze samorządowe.
Poniższa tabela przedstawia listę wskaźników wraz z oczekiwanym poziomem ich wartości,
ustaloną dla przygotowywanych projektów.
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Nazwa Projektu
Modernizacja dróg gminnych

Budowa
modernizacja
obiektów komunalnych w
gminie Zarszyn

Budowa i modernizacja
bazy
sportowo-rekreacyjnej
w
gminie
Zarszyn

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w
miejscowości Odrzechowa

Lp.
1.

2.

3.

4.

Wskaźniki

dróg

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Ilość powstałych przepompowni
ścieków

Wskaźniki produktu

Liczba osób korzystających z obiektu

Wskaźniki rezultatu

Liczba wyremontowanych i wybudowanych obiektów
Powierzchnia wyremontowanej płyty
boiska sportowego

Wskaźniki produktu

Liczba osób korzystających z obiektu

Wskaźniki rezultatu

Liczba rozbudowanych i wyremontowanych obiektów

Wskaźniki produktu

Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury drogowej

Skrócenie czasu przejazdu między
dwoma punktami drogi

Wskaźniki rezultatu

Długość zmodernizowanych
gminnych

Wskaźniki produktu

Tabela 30. Wskaźniki realizacji projektów
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2009 r.

Jedn.
miary

Rok
„0”

2009 r.

6

Rok
„0”

ob.

2008r.

2008r.

2008r.

1

2008r.

10

15

2012r.

48,3

2012r.

18

Rok
„0”

Rok
„0”

Rok
„0”

Rok
„0”

Rok
„0”

Rok
„0”

Jedn.
miary
osoba
Jedn.
miary
km

m2

Jedn.
miary
osoba
Jedn.
miary
ob

Jedn.
miary
ob

%

Jedn.
miary
%

km

Jedn.
miary

2010 r.

6

20

2010 r.

2009 r.

1

2009 r.

2009 r.

2

2009 r.

15

20

2013 r.

65

2013 r.

Lata

2011 r.

2011 r.

300

2010 r.

6 630

1

2010 r.

2010 r.

2

2010 r.

15

20

2014 r.

2014 r.

2011

2011 r.

2011 r.

3

2011 r.

2012 r.

1

2012 r.

2012 r.

3

2012 r.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w
miejscowości Pilenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn w
miejscowości Bażanówka

Budowa sieci wodociągowej
w Gminie Zarszyn w miejscowości Długie

5.

6.

7.

Liczba mieszkańców korzystających
z wybudowanej sieci

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

Wskaźniki produktu

Liczba nowych miejsc pracy

osoba

Jedn.
miary

miejsce
pracy
Jedn.
miary
km

osoba

Liczba mieszkańców korzystających
z wybudowanej sieci

Rok
„0”

Rok
„0”

1600

2012 r.

4

2012 r.

1

800

2011 r.

Rok
„0”

Jedn.
miary

Wskaźniki rezultatu

2011 r.

1

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Ilość powstałych przepompowni
ścieków

Wskaźniki produktu

ob.

Rok
„0”

2009 r.

14

osoba

2010 r.

Jedn.
miary

Rok
„0”

4

1600

2013 r.

2013 r.

1

800

2012 r.

2012 r.

1

950

2010 r.

ob.

2009 r.

1

1423

22

Rok
„0”

1

1423

miejsce
pracy
Jedn.
miary
km

osoba

miejsce
pracy
Jedn.
miary
km

Liczba mieszkańców korzystających
z wybudowanej sieci
Liczba nowych miejsc pracy

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Ilość powstałych przepompowni
ścieków

Wskaźniki produktu

Liczba mieszkańców korzystających
z wybudowanej sieci
Liczba nowych miejsc pracy
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1600

2014 r.

2014 r.

1

800

2013 r.

2013 r.

1

950

2011 r.

2011 r.

1

1423
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Budowa sieci wodociągowej w
Gminie Zarszyn w miejscowości
Pielnia

Budowa sieci wodociągowej w
Gminie Zarszyn w miejscowości
Nowosielce

9.

10.

15

10

1
20

1

miejsce
pracy

Liczba nowych miejsc pracy

1268

2013 r.

2013 r.

1

950

2012 r.

2012 r.

1

1423

2012 r.

2

29

2012 r.

15

1268

osoba

2012 r.

21

2012 r.

1

950

2011 r.

4

23

2011 r.

Liczba mieszkańców korzystających z
wybudowanej sieci

Rok „0”

Rok „0”

Rok „0”

Rok „0”

Jedn.
miary

miejsce
pracy
Jedn.
miary
km

osoba

ob.
Jedn.
miary

Jedn.
miary
km

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

Wskaźniki produktu

Liczba nowych miejsc pracy

Liczba mieszkańców korzystających z
wybudowanej sieci

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Ilość hydroforni

Wskaźniki produktu

1

miejsce
pracy

Liczba nowych miejsc pracy

2011 r.

2

25

2011 r.

1423

Rok
„0”

Rok
„0”

osoba

ob.
Jedn.
miary

Jedn.
miary
km

Liczba mieszkańców korzystających
z wybudowanej sieci

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Ilość hydroforni

Wskaźniki produktu

Skrócenie czasu przejazdu między dwo%
ma punktami sieci
Wzrost liczby osób korzystających z
%
obiektów infrastruktury drogowej
Źródło: opracowanie na podstawie fiszek projektowych dostarczonych przez Urząd Gminy w Zarszynie

Budowa sieci wodociągowej
w Gminie Zarszyn w miejscowości Odrzechowa

8.
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15

20

1

1268

2014 r.

2014 r.

1

950

2013 r.

2013 r.

1

1423

2013 r.

2013 r.
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560 000,00

2 120 000,00

4 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 800 000,00

Budowa i modernizacja
bazy sportowo rekreacyjnej w gminie Zarszyn

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Odrzechowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Pilenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Bażanówka

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Długie

2.

3.

5.

6.

7.

8.

19 500 000,00

Budowa i modernizacja
obiektów komunalnych
w gminie Zarszyn

dróg

Wartość całkowita

Modernizacja
gminnych

Nazwa Projektu
2007

PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

1.

Lp.

12
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140 000,00

60 000,00

2008

1 900 000,00

115 000,00

100 000,00

2 000 000,00

2009

2 500 000,00

2 100 000,00

65 000,00

100 000,00

4 500 000,00

2010

Okres realizacji

2 000 000,00

150 000,00

4 000 000,00

2011

1 800 000,00

1 800 000,00

150 000,00

4 000 000,00

2012
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5 000 000,00

2013

1 800 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Nowosielce

10.

11.

39 080 000,00

1 800 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Pielnia

9.

RAZEM

3 000 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zarszyn
w miejscowości Odrzechowa
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0

200 000,00

4 115 000,00

9 265 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

9 350 000,00 11 150 000,00

1 800 000,00

1 400 000,00
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5 000 000,00
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SYSTEM PLANOWANIA, WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY STRATEGII
ORAZ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Sposób wdrażania, monitorowania i oceny planu w tym sposób prowadzenia
komunikacji
społecznej
prezentuje
schemat
System
planowania
i wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego. Planowanie i wdrażanie Strategii jest
zadaniem trudnym, wymagającym współdziałania wielu podmiotów uczestniczących.
Podmioty realizacji Strategii:

1. Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Zespół ds. realizacji strategii rozwoju lokalnego.
3. Przedstawiciele społeczności lokalnej:
a.

niezorganizowani - aktywni mieszkańcy gminy,

b.

zorganizowani:
–

przedstawiciele instytucji i agend sektora publicznego,

–

przedstawiciele organizacji i zorganizowanych grup sektora biznesu
w tym producentów rolnych,

–

przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Procedura przygotowania strategii rozwoju lokalnego

1.

Zarządzeniem Wójta, wyznaczany jest koordynator prac nad strategią
w celu przygotowania projektu strategii rozwoju lokalnego.

2.

Do opracowania strategii rozwoju lokalnego tworzy się zespół opracowujący
strategię.

3.

Zespół opracowujący strategię składa się z:
 pracowników Urzędu Gminy z różnych referatów niezbędnych do
przygotowania strategii rozwoju lokalnego (w tym osób odpowiedzialnych
za budżet gminy),
 przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy,
 przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy (sołectwa),
 przedstawicieli środowiska biznesu i organizacji pozarządowych.

4.

Koordynator prac nad strategią koordynuje prace zespołu opracowującego
strategię i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych
i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty (obszar
kwalifikujący się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych).
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SYSTEM MONITOROWANIA STANU GMINY

Narzędzie do analizy wskaźnikowej

–

Baza danych

–

Zorganizowana część społeczności
Społeczność lokalna gminy, partnerzy publiczni:
sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe

Komunikacja
i partycypacja społeczna

Forum Społeczności
Lokalnej

Mapa problemów

Faktografia problemów
wymagających
rozwiązania

Propozycje
rozwiązania
problemów

Zespół ds. realizacji strategii,
urzędnicy odpowiedzialni za zadania
Przygotowanie i realizacja projektów oraz zadań

strategię

Zespół opracowujący

Koordynator prac nad strategią

Wójt Gminy

Cele strategiczne i operacyjne, projekty, Wskaźniki oceny

Dane,
informacje
zasilające

Struktura gospodarcza gminy,
kształtowanie
przestrzeni:
rolnej, leśnej,
produkcyjnej,
usługowej

ekologiczny

Potencjał

techniczny

Potencjał

społeczne

Potrzeby

Obecny stan gminy:

Komisje Rady Gminy

Analiza wskaźnikowa, wizerunek statystyczny,
Ocena stanu wdrażania planów, analiza jakościowa ,
Wnioski, rekomendacje dla władz

Proces monitorowania

jak jest?

Stan obecny

Struktura gospodarcza gminy,
kształtowanie
przestrzeni:
rolnej, leśnej,
produkcyjnej,
usługowej

ekologiczny

Potencjał

techniczny

Potencjał

społeczne

Potrzeby

Proces planowania

praktyk,
benchmarking

Planowany stan
jak ma być?
baza dobrych

Wieloletnie plany inwestycyjne,

–
–
–

Rada Gminy

Rysunek 1. System planowania i wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego

Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2020

•

SYSTEM PLANOWANIA ROZWOJU GMINY
Analiza problemów i możliwości rozwojowych,

Zasady zrównoważonego rozwoju,

Misja, strategia (kierunki i cele) i polityka rozwoju,
Plany zagospodarowania przestrzennego gmin,

Oczekiwany, planowany stan gminy:
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Procedura przyjęcia i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego

1.

Wójt przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie strategii rozwoju
gminy, przygotowanej przez Zespół opracowujący strategię oraz konsultantów
zewnętrznych.

2.

Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju oraz powierza
jej wykonanie Wójtowi.

3.

W celu realizacji uchwały Rady Gminy Wójt powołuje z grona wybranych
pracowników Urzędu zespół ds. realizacji strategii rozwoju lokalnego,
wyznaczając jednocześnie z jego składu Przewodniczącego.

4.

Do kompetencji Zespołu ds. realizacji strategii rozwoju lokalnego należy:

–

koordynowanie realizacji Strategii,

–

monitorowanie realizacji Strategii,

–

prowadzenie komunikacji społecznej i PR Strategii.

System monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju lokalnego
1.

2.

Monitoring społeczny obejmuje zbieranie informacji poprzez:
–

gromadzenie opinii i wniosków
z inicjatywy mieszkańców,

przekazywanych

do

władz

gminy

–

przeprowadzanie, opracowywanie i udostępnianie wyników badań
prowadzonych wśród mieszkańców przez lub na zlecenie Wójta Gminy,

–

zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach bezpośrednich spotkań,

–

zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach spotkań prowadzonych przez
zespoły zadaniowe i projektowe w trakcie przygotowywania, realizacji
i oceny przedsięwzięć realizowanych przez gminę lub z jej udziałem.

Wskaźniki monitorowania
Procedura monitorowania obejmuje:
–

zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych części strategii rozwoju,

–

określenie procedury monitorowania,

–

wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie,
przetwarzanie i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników,

–

koordynowanie przez Przewodniczącego zespołu ds. realizacji strategii
rozwoju lokalnego procesu monitorowania i administrowania bazą danych.
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Tabela 31. Zakresy odpowiedzialności – monitorowanie wskaźników

Lp.

Grupa wskaźników

6.

Infrastruktura drogowa
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Gospodarka przestrzenna
Utylizacja odpadów, środowisko naturalne
Infrastruktura społeczna, kultura, sport, turystyka
Oświata

7.

Warunki życia mieszkańców

8.

Sprawy społeczne, aktywność mieszkańców

9.

Przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza

1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiedzialny3

RIiGM,
RGKPRiOŚ, RIiGM
RGKPRiOŚ, RIiGM
RGKPRiOŚ, RIiGM
ROZiK
ROZiK
Wójt Gminy,
Zastępca Wójta,
GOPS
Wójt Gminy,
Zastępca Wójta,
GOPS
Wójt Gminy,
Zastępca Wójta,
RIiGM, RGKPRiOŚ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Zarszynie

3

wyjaśnienia skrótów użytych w tabeli:

RGKPRiOŚ - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
RIiGM - Referat Inwestycji i Gospodarki Mieniem
GOPS - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
ROZiK - Referat Oświaty, Zdrowia i Kultury
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3.

Proces monitorowania, oceny i wykorzystania wyników
1

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

2

Weryfikacja danych

Zakres monitoringu
3

Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi

4

Wnioskowanie na podstawie wskaźników

5

Formułowanie rekomendacji

6

Udostępnianie

7

Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji

Komunikacja społeczna i inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
1.

2.

Cele komunikacji społecznej:

–

Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz rozwoju Gminy
i poprawy warunków życia mieszkańców.

–

Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą.

–

Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez
władze Gminy.

–

Wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez
władze Gminy.

Formy komunikacji społecznej:

–

Spotkania konsultacyjne, warsztaty projektowe,

–

Forum Społeczności Lokalnej, spotkania władz z mieszkańcami,

–

Konferencje, seminaria,

–

Imprezy promocyjne,

–

Ankiety,

–

Strona internetowa.
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Opracowane, udostępniane i
aktualizowane:
Strategia
Rozwoju i Plan Operacyjny

Planowanie strategicznych i
operacyjnych celów rozwoju
lokalnego gminy

sektor biznesu
organizacje pozarządowe
pozostali mieszkańcy
Dostęp do informacji
diagnostycznych o stanie
Gminy w formie pisemnych
raportów i danych
prezentowanych na stronie
www
Udział w warsztatach
diagnostycznych
Udział w zebraniach
wiejskich/ Forum
Społeczności Lokalnej
Wyrażanie opinii poprzez
ankiety

– Dostęp do informacji o
planach i koncepcjach władz
Gminy
– Udział w konsultowaniu i
opiniowaniu projektów
przygotowywanych przez
władze Gminy
prezentowanych na stronie
www
– Udział w warsztatach
planistycznych
– Udział w zebraniach
wiejskich/Forum
Społeczności Lokalnej

–

Opracowywana, udostępnia–
na i aktualizowana mapa
problemów gminy
–

Diagnozowanie stanu gminy,
identyfikowanie problemów.

–

–
–
–

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
WOBEC
PRZEDSTAWICIELI
PARTNERÓW
SPOŁECZNYCH:

1. Wyznaczanie komórek i
osób odpowiedzialnych
za komunikację
społeczną i działania PR
2. Wyznaczanie celów w
zakresie komunikacji
społecznej i działań PR
3. Ustalanie zakresu, form i
harmonogramu działań
komunikacji społecznej i
działań PR
4. Przygotowywanie
projektów uchwał w
sprawach zakresu, trybu
i terminów
opracowywania planów
5. Przyjmowanie raportów
6. Przyjmowanie projektów
planów

Wójt Gminy

7. Podejmowanie
uchwał w
sprawach zakresu,
trybu i terminów
opracowywania
planów
8. Akceptowanie
raportów
9. Akceptowanie
planów

Rada Gminy

ROLA WŁADZ GMINY

System komunikacji przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego

Etapy przygotowania i
realizacji Strategii
Rozwoju Lokalnego

3.
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Prowadzenie bazy danych o
partnerach społecznych i
realizowanych z ich
udziałem działań
Utrzymywanie i
aktualizowanie strony www
i kontaktu drogą
internetową z mieszkańcami
Przygotowywanie
harmonogramów bieżących
działań w zakresie
komunikacji
Realizacja działań zgodnie z
harmonogramem
Zapewnianie warunków
technicznych i lokalowych
do spotkań
Opracowywanie wyników
spotkań i konsultacji
Przygotowywanie
materiałów dla mediów
Przygotowywanie i
udostępnianie prezentacji
multimedialnych
Organizowanie wizyt
studialnych
Inicjowanie wspólnych
przedsięwzięć pomiędzy
sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami
pozarządowymi
Organizowanie konkursów
dla organizacji
pozarządowych na realizację
programów społecznych
zgodnych ze strategią

Odpowiedzialni
za komunikację
społeczną

SPOSÓB
ODDZIAŁYWA
NIA NA
OTOCZENIE
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– Współpraca przy
opracowywaniu
harmonogramów
bieżących działań
w zakresie
komunikacji
– Udostępniane
– Współpraca
informacji o stanie
merytoryczna przy
gminy, jej walorach i
realizacji bieżących
ofercie na stronie
działań w zakresie
www
komunikacji
– publikacje w prasie
lokalnej i
zgodnie z
ogólnopolskiej
zakresem swojej
odpowiedzialności – prezentacja gminy i
jej oferty w
– Przygotowywanie
zewnętrznych bazach
informacji i
danych i portalach
artykułów
internetowych
specjalistycznych
oraz prezentacji
multimedialnych
zgodnie z
zakresem swojej
odpowiedzialności

Pozostali
urzędnicy

ZADANIA URZĘDNIKÓW GMINY

strategii

Baza danych z danymi zasilającymi, raporty z danymi o
osiągniętych
wskaźnikach,
wnioski i rekomendacje do
dalszych działań

Monitorowanie
rozwoju lokalnego

Zrealizowane zadania i osiągnięte wskaźniki

Realizacja projektów i zadań

Aplikacje o zewnętrzne źródła finansowania

Opracowane projekty.

Przygotowanie projektów i
zadań do realizacji

– Dostęp na stronie www do
raportów i wniosków z
możliwością zgłoszenia (w
standaryzowanej formie)
swoich ocen i opinii,
– Publikacje w mediach
– Biuletyny
– Spotkania z mieszkańcami –
fora mieszkańców

– Udział w realizacji projektów
i zadań

– Udział w pracach zespołów
projektowych i zadaniowych
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14

UWAGI I REKOMENDACJE KOŃCOWE
Uwagi końcowe stanowią ogólne podsumowanie procesu pracy nad strategią oraz zawierają rekomendacje dotyczące działań związanych z wdrożeniem i monitorowaniem
programów wynikających z opracowanego dokumentu.
Uwagi i rekomendacje:
1.

2.

Zawartość dokumentu stanowi uporządkowaną logicznie, kompletną i uzupełnioną
prezentację:
– wyników prac zespołu opracowującego strategię,
– wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej,
– wyników prac zespołu konsultantów.
Uczestnicy, członkowie zespołu opracowującego strategię, biorący udział
w warsztatach diagnostyczno-projektowych wnieśli duży wkład merytoryczny do
strategii, wykazując przy tym bardzo duże zaangażowanie w sprawy rozwoju
Gminy. Lista uczestników prac znajduje się w załączonym wykazie.

3.

Sposób opracowania i konsultowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku
2020 z udziałem partnerów społecznych Gminy, w pełni upoważnia do uznania jej
za opracowaną metodą uczestniczącą, tj. realizującą zasadę polityki strukturalnej
UE – zasadę partnerstwa.

4.

Realizacja strategii będzie wymagała zastosowania szeregu narzędzi zarządzania,
do których należą:

–
–
–
–
–
–
–

5.

wieloletni plan inwestycyjny,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
budżet gminy,
konkretne projekty i programy,
aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania,
system monitorowania zawierający analizę wskaźnikową stanu gminy,
polityki szczegółowe gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących
się do określonej dziedziny życia/funkcjonowania gminy), pozwalające
podejmować powtarzalne decyzje według tych samych kryteriów,
– zadania wyznaczane urzędnikom gminy i jednostkom podległym gminie.
Ważnym narzędziem realizacji strategii rozwoju gminy do roku 2020 będą kolejne
elementy planu realizacyjnego.

6.

Gmina ma niewystarczająco rozwinięte narzędzia do monitorowania stanu gminy i
realizowanych projektów.

7.

Niezbędne jest wdrożenie co najmniej uproszczonej wersji analizy wskaźnikowej
do monitorowania stanu gminy i postępu realizacji projektów.

8.

Praktyczna zdolność codziennej współpracy pomiędzy gminą a partnerami lokalnymi wymaga dalszego rozwoju.

9.

Nie są wystarczająco rozwinięte umiejętności pracy zespołowej.

10. Istnieje duża potrzeba współpracy władz gminy i partnerów społecznych przy realizacji strategii.
11. Należy uruchomić dalsze prace związane z opracowaniem szczegółowym wybranych projektów zgodnie z procedurą opisaną w systemie zarządzania strategią.
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12. Niezbędne jest rozwinięcie grupy specjalistów z zakresu zarządzania projektami,
przygotowywania wniosków o finansowanie zewnętrzne, prowadzenia i rozliczania
projektów.
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