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CZĘŚĆ I
„Wstęp – planowanie rozwoju”
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I. WSTĘP
1. Informacje ogólne.
Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego określa główne, długofalowe cele, oraz działania
i środki, które są niezbędne do ich zrealizowania. Skonkretyzowanie wizji – misji,
i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi powiatu jest zadaniem
nadrzędnym. Jasno zarysowany cel nadrzędny, cele główne i kierunki rozwoju pozwalają myśleć
o rozwoju powiatu, a ich realizacja spowoduje w określonym czasie istotne zmiany strukturalne.
Strategię Rozwoju określić można jako centralną oś, wokół której skupiają się działania
władz samorządowych, które mają na celu zapewnienie jak najlepszych warunków życia
mieszkańców oraz tworzenia warunków sprzyjających dla lokalnego rozwoju gospodarczego.
Zbudowanie strategii rozwoju poprzedzone jest wnikliwą analizą stanu gospodarki,
posiadanych zasobów oraz głównych tendencji rozwoju. Daje to możliwość lepszego
wykorzystania posiadanego potencjału, a włączenie społeczności do prac przy opracowywaniu
kierunków rozwoju pozwoli na wyzwolenie i ukierunkowanie inicjatyw społecznych i stwarza
szansę jej realizacji.
Realizacja ustaleń Strategii dokonuje się poprzez wieloletnie plany realizacyjne, w tym
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany inwestycyjne oraz roczne
plany realizacyjne stanowiące podstawę do sporządzania budżetu powiatu.
2. Sporządzanie i akceptacja Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego- dane formalne.
Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego została opracowana w maju 2000 r. przez Firmę
Konsultingowo – Projektową i przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego
Nr XXI/108/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/162/2005.
Prace związane z budową projektu strategii przebiegały w trzech powiązanych wzajemnie
płaszczyznach:
1) organizacyjnej, w której:
- wyłoniono reprezentantów społeczności lokalnej do prac w sesjach warsztatowych,
- wyłoniono zespoły robocze po określeniu podstawowych obszarów strategicznych,
- zorganizowano i przeprowadzono sesje robocze,
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2) metodycznej, gdzie:
- ustalono metody badań i analiz do diagnozy powiatu, koordynację prac konsultantów,
- wypracowano metody techniki pracy i komunikacji ze społecznością lokalną,
- przyjęto formę opracowania projektów,
3) merytorycznej (projektowej) – która polegała na realizacji zadań:
- określono słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia w podstawowych obszarach
powiatu,
- zidentyfikowano wizję rozwoju powiatu,
- zidentyfikowano potrzeby powiatu,
- określono cel nadrzędny oraz cele główne,
- zapisano sposoby realizacji celów i zadań,
- przedstawiono formę monitoringu projektu, zagrożenia i szanse powodzenia jego
realizacji.
W pracach zastosowano następujące analizy i metody:
−

analiza Pareto zwana popularnie metodą „80/20” przyjęta z praktyki, że 80% problemów
wynika z 20% przyczyn,

−

analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia),

−

metody kreatywne (twórcze rozwiązywanie problemów, burza mózgów, burza pytań itp.),

−

technika grupy nominalnej (TGN), analiza bilansu korzyści i kosztów różnych rozwiązań,

−

metoda Aktywnego Planowania Strategicznego.
Strategia Rozwoju obejmuje horyzont czasowy od kilku do kilkunastu lat, gdyż taki okres

jest najbardziej rozsądny do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
Główne role Strategii Rozwoju Powiatu w ogólnym ujęciu były następujące:
- tworzenie nowej jakości miejsc pracy – co po pierwsze przyczynia sie do dynamiki rozwoju, a po
drugie prowadzi do pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez wzrost ich dochodów,
- uzyskanie stabilności gospodarczej,
- wzmocnienie wewnętrznych czynników rozwoju i możliwe uniezależnienie się od czynników
zewnętrznych.
Istotnym elementem strategii uznano wspomaganie instytucjonalne zaplecza gospodarki,
korzystne

oddziaływanie

międzypowiatową.

na

Szczególnie

kapitał

ludzki,

skutecznym

promocję
sposobem

i

marketing

przełamywania

oraz

współpracę

barier

rozwoju

przedsiębiorczości jest poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej. Strategia rozwoju
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wskazuje na priorytetowe przedsięwzięcia w tym zakresie.
Planowanie strategiczne jest procesem dynamicznym, w związku z tym strategia nie jest
zamknięta i ulega ciągłym modyfikacjom.
Przyjęty w 2000 r. dokument zawierający kierunki rozwoju powiatu wymaga korekty
i aktualizacji. Wpływają na to głównie nowe czynniki zewnętrzne, w szczególności członkostwo
Polski w Unii Europejskiej, jak również wewnętrzne, które sprawiły, że niektóre zapisy dokumentu
nie spełniają już swej programującej funkcji.
Celem aktualizacji jest uporządkowanie dotychczasowych zapisów, uwzględniając przy
tym przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia rozwoju powiatu.
Konieczność aktualizacji wynika z przesłanek związanych głównie ze zmianami sytuacji
prawnej i ustrojowej w Polsce, takimi jak:
- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się możliwości finansowania
projektów publicznych. Głównym źródłem finansowania, obok programów pomocowych Unii
Europejskiej oraz Programu Wsparcia w formie kontraktu Wojewódzkiego, stają się Fundusze
Strukturalne i Fundusz Spójności,
- konieczność przyjęcia w Strategii uwarunkowań i reguł rozwoju lokalnego wynikających
z dokumentów rządowych powstałych po 2000 r., w tym Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej
Strategii Rozwoju Regionalnego.
Przedstawiony dokument, pomimo zmian, jest w dalszym ciągu aktualizacją Strategii
z 2000 r. Oznacza to, że zachowane zostały jej podstawowe cele i założenia dotyczące
przyszłości Powiatu Niżańskiego. Nastąpiła zmiana akcentów i nadanie szczególnej rangi
sferze gospodarczej, infrastrukturalnej i społecznej.
3. Rola powiatów w rozwoju lokalnym i regionalnym.
Do zadań samorządu powiatowego należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
w tym odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym do
administracji rządowej.
Obecnie powiaty, poprzez właściwą organizację i zarządzanie, są na etapie optymalizacji
sieci powiatowych usług publicznych dążąc do ich udoskonalenia. Środki finansowe, które powiaty
otrzymały na realizację tego zadania są jednak niewystarczające.
Administracja powiatowa odpowiada za dziedziny w których podejmowane decyzje mają
7
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wpływ na kierunki prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej. Niektóre
funkcje administracyjne powiatów mogą wpływać na stymulowanie rozwoju lokalnego, należą do
nich:
•

Powiaty, zgodnie ze swoimi kompetencjami, mogą fakultatywnie podejmować własne prace
analityczne w odniesieniu do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego gmin
i województw. Dobra współpraca w zakresie planowania przestrzennego z gminami na obszarze
powiatu może zapewnić powiatowi i gminom uzyskanie znacznego wpływu na kształt
zagospodarowania województwa.

•

Prowadzenie podstawowego zasobu geodezyjnego. W Polsce istnieje konieczność szybkiego
unowocześnienia tego zadania, gdyż wymaga to dokonania powszechnej wyceny nieruchomości
oraz ma związek z dochodami zawartymi w podatku od nieruchomości. Takie unowocześnienie
znacznie ułatwiłoby gminom planowanie przestrzenne, a sądom prowadzenie ksiąg
wieczystych, istnieje więc szansa, że zarówno gminy jak i budżet centralny włączą się w tę
modernizację.

•

Zadania z zakresu nadzoru. W ramach nadzoru budowlanego, powiat może podjąć aktywną
współpracę z gminami, korzystną dla obu stron.

•

Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa oraz zarządzanie ruchem w sieci dróg powiatowych
także stanowi ważne pole współpracy, zarówno z gminami, jak i województwem, a także
instrument stymulowania rozwoju (podnoszenie atrakcyjności terenu dla inwestorów).
Ponieważ sieć dróg publicznych stanowi jedną całość, zatem jej planowanie przez
poszczególnych zarządców musi być wzajemnie powiązane. Wspólnie mogą one tak planować
rozwój sieci dróg lokalnych i regionalnych oraz wpływać na rozwój sieci dróg krajowych, aby
zapewniał wzrost atrakcyjności kolejnych bezpiecznych obszarów dla inwestorów i turystów.

•

Organizowanie i prowadzenie powiatowego transportu publicznego, w tym opiniowanie
projektów likwidacji linii kolejowych i możliwość przejmowania linii kolejowych i innego
zbędnego mienia od PKP, potencjalnie także stanowi możliwość wpływania na rozwój lokalny.

•

Podobnie jak gminy, powiaty uzyskują możliwość przeprowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz występowania w charakterze oskarżyciela publicznego
w sprawach o wykroczenia przeciw tym przepisom (Starosta).

•

W zakresie ochrony środowiska

powiaty dysponują ważnym narzędziem kreowania

i stymulowania rozwoju lokalnego – powiatowym funduszem ochrony środowiska.
•

Wykonywanie funkcji organu założycielskiego wobec samodzielnych publicznych zakładów
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opieki zdrowotnej (szpitali powiatowych). Podobnie jak inne jednostki samorządu
terytorialnego – powiaty, jako organy założycielskie samodzielnych publicznych ZOZ – ów,
mogą podejmować wobec nich działania organizacyjno – zarządcze (tworzenie, przekształcanie
i likwidacja, nadawanie statutu, ustanawianie rady społecznej, powoływanie dyrektora),
nadzorcze i kontrolne, a także wykonują wobec nich określone uprawnienia wynikające
z pełnienia funkcji ich właściciela.
•

Prowadzenie powiatowych instytucji kulturalnych i bibliotek publicznych, a także instytucji
kultury fizycznej. Realizacja zadań w tym zakresie może odbywać się za pośrednictwem
instytucji własnych bądź też umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym samorządami oraz
organizacjami pozarządowymi. Umiejętne realizowanie zadań z zakresu kultury to ważny
instrument budowy i umacniania tożsamości społeczeństwa lokalnego, a to oznacza
wzmocnienie więzi oraz ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego.

•

Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych (w tym bibliotek) oraz
działalność na rzecz edukacji dorosłych. Jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne,
powiat może odegrać znaczną rolę w dostosowaniu kierunków kształcenia młodzieży do
rzeczywistych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Działalność na rzecz edukacji
dorosłych pozwoli podnieść poziom wykształcenia mieszkańców powiatu, zwiększy ich szanse
na zatrudnienie, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków ich życia. Otwiera się tutaj
również możliwość ukształtowania nowego modelu współpracy z dużymi i średnimi
podmiotami gospodarczymi, powiatowymi urzędami pracy, szkołami wyższymi, w tym
zwłaszcza zawodowymi.

•

Obszar pomocy społecznej, w tym zwłaszcza prowadzenie powiatowego centrum pomocy
rodzinie.

•

Zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i pokrewne, w tym zwłaszcza
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, staną się ważnym elementem kształtowania przez
powiaty lokalnego rynku pracy, co przy racjonalnym poziomie finansowania oraz ścisłej
współpracy na linii: szkolnictwo ponadgimnazjalne i wyższe, samorządy, powiatowe urzędy
pracy, pracodawcy oraz organizacje i stowarzyszenia społeczne, da możliwości wpływania na
rozwój lokalny i regionalny. Istotny wpływ na lokalne programy zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu powinna mieć powiatowa rada zatrudnienia. Rada może stać się płaszczyzną
współdziałania nie tylko w rozumieniu zasadniczym (pracodawcy, pracobiorcy, władze
lokalne), ale także różnych środowisk lokalnych, aktywnych w kreowaniu rozwoju.
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•

Polem wielopłaszczyznowej aktywności powiatów jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo
obywateli, na które składa się: bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo pożarowe,
sanitarne, sanitarno-weterynaryjne, budowlane, bezpieczeństwo ekologiczne. Narzędziem, które
powiaty otrzymały do realizacji tego zadania, są zapisy ustaw ustrojowych i kompetencyjnych,
a zwłaszcza zespolenie powiatowych służb, inspekcji i straży (Policja, Straż Pożarna, Inspekcja
Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
Podobnie jak w gminach, organy powiatów uzyskały następujące uprawnienia wobec

różnych służb i inspekcji, w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
administrowanym terenie:
a) Rada Powiatu – rozpatrywanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu
w dziedzinach bezpieczeństwa: pożarowego (PSP), bezpieczeństwa i porządku publicznego
(Policja), bezpieczeństwa sanitarnego (Inspekcja Sanitarna), bezpieczeństwa sanitarno –
weterynaryjnego (Inspekcja Weterynaryjna) oraz informacji o stanie środowiska (Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska) i ewentualne określanie zagrożeń i kierunków działań, celem
zapewnienia dla lokalnej społeczności należytego stanu bezpieczeństwa.
b) Starosta – wydawanie poleceń służbom i inspekcjom w przypadku podjęcia działań
zmierzających do usunięcia zagrożenia: pożarowego (PSP), bezpieczeństwa i porządku publicznego
(Policja), sanitarno – weterynaryjnego (Inspekcja Weterynaryjna), środowiska (Inspekcja Ochrony
Środowiska), budowlanego (Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
•

Dla realizacji ważnych społecznie lokalnych i ponadlokalnych celów rozwojowych, powiaty
mogą z innymi samorządami zawierać porozumienia oraz tworzyć związki i stowarzyszenia.
Zgodnie z ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, powiaty, jak również gminy,
mogą być sygnatariuszami i beneficjentami kontraktów regionalnych. Realizując wspólne
projekty, tylko rzeczywista współpraca samorządów pozwoli realizować więcej zadań za
mniejsze, racjonalnie wydatkowane pieniądze publiczne. Współpraca taka gwarantuje również
pozyskiwanie większych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza środków
pomocowych Unii Europejskiej.
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CZĘŚĆ II
„Diagnoza stanu”
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II. DIAGNOZA STANU
1. Walory historyczne.
Powiat Niżański usytuowany jest w Kotlinie Sandomierskiej w województwie
podkarpackim i stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu
oraz terytorium obejmujące gminy: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów, Harasiuki,
Jarocin i Jeżowe. Jest to rejon bardzo wiekowy pod względem historycznym. Zbiegały się tu
granice różnych państw, przebiegały ważne szlaki handlowe, toczyły się bitwy. Na początku
Nisko było wsią królewską z folwarkiem Sopot, znaczenia gospodarczego nabrało dopiero w XIX w.,
kiedy to powstały w nim huty szkła i żelaza. Starania hr. Ressegiera sprawiły, że wioska Nisko stała
się siedzibą władz administracyjnych z funkcją starosty, a zarazem centrum tych terenów.
W 1896 r. rozpoczęto budowę kolei na trasie Rozwadów – Nisko – Przeworsk. Nisko
z Rzeszowem początkowo połączono pocztą konną, a od 1900 r. drogą bitą. Uruchomiono cegielnię
oraz szpital, natomiast 20 października 1933 r. Nisko otrzymało prawa miejskie. Bardzo duże
ożywienie gospodarcze całego regionu niżańskiego nastąpiło wraz z budową Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Do roku 1973 Nisko pełniło funkcję powiatu, po czym straciło te prawa na rzecz
szybko rozwijającego się ośrodka w Stalowej Woli. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Nisko z powrotem
stało się centrum administracyjnym z funkcją powiatu.
Rudnik nad Sanem był prawnie potwierdzonym pierwszym miastem, który powstał na
gruntach starej wsi Kopki położonej przy trakcie handlowym z Torunia przez Sandomierz, Kopki
i Krzeszów do Lwowa. Do najazdu szwedzkiego miasto rozwijało się prężnie, powstały m.in. cechy
szewski, piekarski i flisacki. Od XIX w. Rudnik stał się znacznym ośrodkiem produkcji
chałupniczych wyrobów wikliniarskich. Przyczynił się do tego ówczesny właściciel dóbr
rudnickich hr. Ferdynand Hompesch.
Trzecim miastem powiatu jest Ulanów, który wyrósł na dobrach wsi Bieliny i od samego
początku związany był z przemysłem flisackim. Swoje powstanie zawdzięcza właścicielowi tych
terenów Stanisławowi Ulińskiemu, który w 1616 roku uzyskał od Zygmunta III Wazy przywilej
miejski na prawie magdeburskim dla miejsca targowiska leżącego w dobrach wsi Bieliny. Ulanów
stał się wówczas stolicą polskiego flisactwa, natomiast znaczenie jego portu podkreśla miano jakie
zyskał „małego Gdańska”. Na początku XX wieku rozwój przemysłu flisackiego został
zahamowany z powodu znaczenia jakie zaczął nabierać transport kolejowy. W tamtym okresie
12
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Ulanów stracił prawa miejskie, które zostały przywrócone w 1958 roku.
Krzeszów jest jedną z najstarszych osad Powiatu Niżańskiego. Do genezy powstania tej
osady uważa się królujący na wzgórzu wczesnośredniowieczny gród obronny, wokół którego
zbudowano osadę służebną. W XVI wieku Krzeszów był siedzibą klucza dóbr oraz starostwa
niegrodowego. U stóp zamku powstała wieś, która od 1580 r. była własnością Zamojskich. W tym
czasie powstał port rzeczny, rozwijało się rzemiosło i handel. W 1641 r. Krzeszów otrzymał prawa
miejskie, które w późniejszych wiekach utracił.
Nazwa etymologiczna wsi Jarocin pochodzi prawdopodobnie od jej dzierżawcy Jaroty.
W XIX wieku i na początku XX w. istniał tam majątek ziemski, jednak zabudowania te nie
przetrwały do dnia dzisiejszego. Na uwagę zasługuje fakt, iż 9 maja 1809 roku na kwaterze
w Domostawie przebywał książę Józef Poniatowski. W okresie międzywojennym Jarocin był
siedzibą gminy wiejskiej i należał do powiatu niżańskiego w województwie lwowskim. Jak
większość tych terenów doznał wielu strat w czasie II wojny światowej.
Lokacja wsi Jeżowe nastąpiła w 1554 roku przez Zygmunta Augusta. Zasadźcą wsi i jej
późniejszym wójtem został Serafin Czcibor z Domaniewic Domaniewski – łowczy sandomierski.
Dobra jeżowskie należały do jednego z pięciu kluczy kasztelanii sandomierskiej. W czasie potopu
szwedzkiego w okolicach Jeżowego toczono walki, ziemie te również ucierpiały w czasie wojen
kozackich. Po rozbiorach wioska znalazła się w zaborze austriackim. W XIX wieku część dóbr
wykupił hr. Kinsky, w przysiółku Pikuły uruchomił olejarnię i fabrykę terpentyny. W czasie II
wojny światowej tereny te weszły w skład poligonu wojskowego oraz tworzyły gospodarstwo rolne
administrowane przez komendanturę Luftwaffe.
Harasiuki założyli pod koniec XVIII wieku właściciele ordynacji Zamojskich, którzy
osadzili w puszczy nad Tanwią, rodzinę Harasiuków. We wschodniej części wsi powstał folwark,
niestety ziemia dawała słabe plony i mieszkańcy musieli szukać często innych zajęć. Najbardziej
popularne było flisactwo, zwłaszcza na rzecz Ulanowa, do którego spławiano Tanwią drzewo,
produkty rolne i rzemieślnicze. W 1973 r. Harasiuki stały się stolicą gminy, a od 1999 r. wchodzą
w skład powiatu niżańskiego.
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2. Położenie geograficzne i warunki przyrodnicze.
Powiat niżański położony jest w północnej części województwa podkarpackiego na
pograniczu z województwem lubelskim. Geograficznie usytuowany jest w Kotlinie Sandomierskiej
na skraju Puszczy Sandomierskiej, po obu brzegach rzeki San. Obejmuje fragmenty następujących
mezoregionów: Dolina Sanu, Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki, Obniżenie
Tanwi. Płaskowyż Kolbuszowski zajmuje środkową część Kotliny Sandomierskiej, wznosi się od
220 do 270 m n.p.m. i ma charakter rolniczo – leśny. Równina Biłgorajska to kraina leśno –
łąkowa, z pięknymi borami sosnowymi, licznymi wydmami, torfowiskami i jeziorkami. Płaskowyż
Tarnogrodzki charakteryzuje się obecnością gleb lessowych sprzyjających rozwojowi rolnictwa.
Od zachodu i południa rozpościerają się lasy Puszczy Sandomierskiej, od północy – Lasy
Janowskie, a od zachodu – Puszcza Solska. Powiat Niżański graniczy z takimi powiatami jak:
janowski, biłgorajski, stalowowolski, leżajski, rzeszowski i kolbuszowski.
Mapa Powiatu Niżańskiego
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Powierzchnia gmin w km kwadratowych
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Największy obszar powiatu zajmuje gmina Harasiuki ( 21% powierzchni powiatu),
najmniejszy – gmina Krzeszów ( 8% powierzchni powiatu niżańskiego).
W związku z położeniem Powiatu Niżańskiego na obszarze Kotliny Sandomierskiej, klimat
charakteryzuje się wydłużonym okresem upalnego lata (90 – 100 dni) oraz dość długimi
i łagodnymi zimami (80 – 90 dni). Średnia temperatura wynosi latem +17°C, natomiast zimą – 5°C.
Roczna suma opadów wynosi 550 - 650 mm i jest wyższa niż średnia dla Polski. Średni stopień
nasłonecznienia należy do najwyższych w Polsce. Unikalną cechą klimatu powiatu niżańskiego jest
wysokie nasycenie jodem terenów położonych nad Tanwią. Z tego powodu są to tereny polecane
głównie osobom z chorobami oskrzelowymi i płucnymi.
Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo – produkcyjno – usługowy. Ponad 50% ogólnej
powierzchni stanowią użytki rolne. Przeważają gleby piaszczyste o niskim poziomie wód
gruntowych. Znaczne obszary rolnicze zajmują nadrzeczne zalewowe użytki zielone i wilgotne
śródleśne łąki. Głównie występują gleby kwaśne IV i V klasy. W gospodarstwach przeważa
produkcja roślinna, a w niej uprawa zbóż i ziemniaków. W kilku gminach uprawiana jest wiklina
jako surowiec do produkcji wyrobów koszykarskich. Produkcja zwierzęca to przeważnie hodowla
trzody chlewnej i bydła.
Na terenach powiatu niżańskiego znajdują się przede wszystkim kopaliny pospolite,
tj. piaski rzeczne, deluwialne i ilaste oraz złoża torfu. Występują również złoża gazu ziemnego –
gmina Jeżowe, oraz nie eksploatowane dotychczas źródła wód mineralnych chlorkowo – sodowych
z dużą zawartością jodu – okolice Harasiuk.
15
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Lasy zajmują 32540 ha, co stanowi 40,5% ogółu powierzchni powiatu. Dominują lasy
sosnowe, które stanowią 90% powierzchni leśnej. Pozostałą część drzewostanu stanowią
m.in. brzoza, świerk i jodła. W runie występują porosty, mchy, paproć orlica, borówka brusznica,
borówka czernica i wrzos. Lasy obfitują w grzyby. Prawie 300 drzew zostało zakwalifikowanych
jako pomniki przyrody. Są wśród nich m.in. dąb szypułkowy, klon pospolity, lipa drobnolistna
i topola szara.
Sieć rzeczną na obszarze powiatu niżańskiego tworzy główna rzeka regionu – San wraz
z dopływami: rzekami Tanew, Bukowa, Rudna, Stróżanka i Barcówka. Tanew należy do jednych
z najpiękniejszych rzek w Polsce, posiada III klasę czystości wód. Pozostałe dopływy są niewielkie,
lecz pełnią rolę krajobrazową i płyną głównie przez tereny leśne.
Na terenie powiatu znajduje się wiele obszarów cennych przyrodniczo, m.in.:
- roślina chroniona długosz królewski w gminie Harasiuki,
- naturalne bagno (7 ha) z dużą ilością chronionych roślin i zwierząt w gminie Jarocin,
- w gminie Rudnik/n Sanem występuje uroczysko porośnięte trzciną, będące miejscem lęgowym
bociana czarnego oraz znajdują się tam również bagna i ostoja wilka,
- podmokły teren o powierzchni 9,5 ha nazywany Uroczysko bagien „Bardo”, z czego 8 ha znajduje
się na terenie Gminy Nisko.
Wśród zwierząt przeważają głównie: jelenie, dziki, wilki, kuny leśne, lisy, piżmaki.
Wyjątkowo liczną grupę stanowią ptaki, m.in. bocian biały, krogulec, myszołów, dzwoniec, dudek.
W wodach żyją bobry i wydry. Wśród owadów można spotkać rzadko występującą modliszkę.
3. Struktura ludności powiatu niżańskiego.
Sytuacja demograficzna stanowi istotny element dla przyszłości każdego regionu. Strukturę
ludności powiatu niżańskiego w latach 2000 – 2006, według danych statystycznych Głównego
Urzędu Statystycznego, przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Struktura ludności powiatu niżańskiego.

Gęstość zaludnienia na
Mężczyźni
1 km²

Kobiety

Współczynnik
feminizacji

33 348

33 650

101

86,0

33 438

33 821

101

67 117

85,4

33 391

33726

101

2003

67 194

85,5

33 401

33 793

101

2004

67 116

85,4

33 355

33 761

101

2005

67 065

85,3

33 315

33 750

101

2006

67 085

85,3

33 326

33 759

101

Lata

Ogółem

2000

66 998

85,2

2001

67 259

2002

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Na koniec 2006 roku powiat niżański zamieszkiwało 67 085 osób, przy czym miasta liczyły
23 891 osób, natomiast wsie 43 194. Od 2000 roku zauważalny jest wzrost liczby ludności
w powiecie. Gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła od 85 – 86 mieszkańców. Występowała
niewielka przewaga kobiet – na 100 mężczyzn przypadało średnio 101 kobiet.
Tabela 2. Struktura ludności według gmin
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem

6 388

6 403

6 391

6 371

6 382

6 377

6 391

Kobiety

3201

3 202

3 200

3 190

3 201

3 192

3 193

Ogółem

5 444

5 414

5 399

5 387

5 361

5 334

5 300

Kobiety

2 717

2 716

2 688

2 692

2 677

2 667

2 641

Ogółem

9 722

9 776

9 774

9 814

9 834

9 858

9 863

Kobiety

4 782

4 825

4 816

4 820

4 837

4 861

4 874

Ogółem

4 335

4 309

4 284

4 256

4 242

4 247

4 239

Kobiety

2 178

2 156

2 155

2 146

2 132

2 136

2 135

Gmina i Miasto Ogółem
Nisko
Kobiety

22 272

22 430

22 402

22 528

22 550

22 514

22 518

11 225

11 320

11303

11 382

11 399

11 388

11 403

Gmina i Miasto Ogółem
Rudnik/n
Sanem
Kobiety

10 061

10 160

10 107

10 128

10 087

10 122

10 142

5 127

5 200

5 150

5 184

5 174

5 196

5 188

8 760

8 710

8 660

8 613

8 632

4 414

4379

4 341

4 310

4 325

Gminy
Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów

8 776
8 767
Gmina i Miasto Ogółem
Ulanów
Kobiety
4 420
4 402
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Tabela 3. Gęstość zaludnienia na 1km² – według gmin.

Gminy

Harasiuki Jarocin

Gęstość
zaludnienia
na 1 km²

38

Jeżowe

Krzeszów

Gmina
i Miasto
Nisko

80

69

159

59

Gmina i Miasto Gmina
i
Rudnik/n
Miasto
Sanem
Ulanów
128

72

Źródło: Opracowanie własne według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Najbardziej zaludnionymi w Powiecie Niżańskim są Gmina i Miasto Nisko oraz Gmina
i Miasto Rudnik/n Sanem. Najmniejszą zaś gęstość zaludnienia wykazuje gmina Harasiuki.
Tabela 4. Ruch naturalny w Powiecie Niżańskim w latach 2000 – 2006.

Wyszczególnienie

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Małżeństwa

310

308

318

321

345

317

356

Urodzenia żywe

723

685

628

605

617

574

621

Zgony ogółem

599

635

587

620

603

630

610

Przyrost naturalny

124

50

41

- 15

14

- 56

11

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Analizując dane z lat 2000 – 2006, okazuje się, że do roku 2005 nastąpił spadek urodzeń
o około 149 w porównaniu z 2000 rokiem, a następnie wzrósł w 2006 r. do 621 urodzeń.
Równocześnie można zaobserwować wzrost liczby zgonów, których w 2006 roku było
o 11 więcej w stosunku do roku 2000. W związku z tym występuje bardzo duży spadek przyrostu
naturalnego, który na początku badanego okresu wynosił 124, natomiast na końcu wynosił 11.
Najmniejszy przyrost naturalny występował w 2005 r. i osiągnął poziom -56.
Migracje ludności w badanym okresie przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Migracje ludności w Powiecie Niżańskim w latach 2000 – 2006.

Wyszczególnienie

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Napływ

532

719

656

691

672

681

658

Odpływ

573

715

665

649

702

635

664

Saldo migracji

- 41

4

-9

42

- 30

46

-6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Zauważalny jest wzrost salda migracji, w 2000 roku było ono ujemne i wynosiło -41,
w 2005 roku osiągnęło najwyższą wartość i wyniosło 46, po czym w 2006 roku ponownie spadło
i przyjęło wartość ujemną -6.
Strukturę ludności według podziału na wiek produkcyjny w latach 2000 – 2006 przedstawia
tabela 6.
Tabela 6. Ludność powiatu niżańskiego według grup wiekowych.
Ludność w wieku

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ludność ogółem, w tym:

66 998

67 259

67 117

67 194

67 116

67 065

67 085

- w wieku przedprodukcyjnym

19 550

19 008

18 290

17 566

16 867

16 236

15 616

- w wieku produkcyjnym

37 534

38 326

38 929

39 756

40 345

40 958

41 550

- w wieku poprodukcyjnym

9 914

9 925

9 898

9 872

9 904

9 871

9 919

Ogółem w %:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- wiek przedprodukcyjny

29,2

28,3

27,3

26

25

24

23,3

56

57

58

59

60

61

61,9

14,8

14,8

14,7

14,7

14,8

14,7

14,8

63,7

61,5

- wiek produkcyjny
- wiek poprodukcyjny

Wskaźnik obciążenia
78,5
75,5
72,4
69
66,4
ekonomicznego*
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
* Ilość osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.

Z analizy powyższej tabeli wynika, że z roku na rok zmniejsza się ludność w wieku
przedprodukcyjnym, co jest wynikiem m.in. malejącego przyrostu naturalnego. Zwiększyła się
natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego, czyli
stosunek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku
produkcyjnym był stosunkowo wysoki, co oznacza niekorzystne proporcje pomiędzy ludnością
czynną zawodowo i ludnością niepracującą. Zauważalny jest jednak w badanym okresie spadek
tego wskaźnika, co również jest wynikiem malejącego przyrostu naturalnego.
Strukturę wykształcenia ludności powiatu niżańskiego według Narodowego Spisu
Powszechnego w 2002 r. przedstawia tabela 7.
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Tabela 7. Ludność w powiecie niżańskim w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
średnie

Ogółem

podstawowe niezasad- podstawo- ukończone i
nieustalo
wyższe policealne
bez
ogólno- nicze za- we ukońny
zawodowe
czone
wykształce
kształcące wodowe
nia
szkolnego

Powiat
Niżański

54 871

3 141

1 499

3 653

8 698

14 623

20 206

2 797

254

Harasiuki

5 134

183

83

174

692

1 332

2 098

571

1

Jarocin

4 458

134

72

218

500

1 309

1 946

246

33

Jeżowe

7 669

206

81

301

941

2 409

3 200

527

4

Krzeszów

3 570

142

68

175

493

964

1 494

234

-

gm. m-w.
Nisko

18 330

1 589

593

1 629

3 691

4 437

5 705

554

132

- m. Nisko 12 870

1 315

468

1 201

2 791

2 960

3 722

309

104

- w. Nisko

5 460

274

125

428

900

1 477

1 983

245

28

gm. m-w.
Rudnik/n
Sanem

8 452

550

376

676

1 471

2 159

2 780

356

84

- m.
Rudnik/n
Sanem

5 641

475

299

556

1 112

1 260

1 649

229

61

- w.
Rudnik/n
Sanem

2 811

75

77

120

359

899

1 131

127

23

gm. m-w.
Ulanów

7 258

337

226

480

910

2 013

2 983

309

-

- m.
Ulanów

1 258

113

75

165

181

274

420

30

-

729

1 739

2 563

279

-

- w.
6 000
224
151
315
Ulanów
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Poziom wykształcenia ludności w powiecie niżańskim, jak wynika z tabeli jest niekorzystny.
Udział ludności z wykształceniem wyższym oraz policealnym jest znacznie niższy niż
w województwie i w kraju. Wyższy udział ma ludność z wykształceniem podstawowym,
zasadniczym zawodowym oraz średnim. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach wiejskich, gdzie
udział ludności z wykształceniem podstawowym jest równy ok 42 %, ogółu ludzi wykształconych.
Taka struktura jest charakterystyczna dla terenów rolniczych.
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Tabela 8. Prognoza demograficzna na lata 2003 – 2030

2005

2010

2015

2020

2025

2030

67,1

67,0

67,3

67,6

67,7

67,2

Powiat
Niżański

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.

Według prognozy demograficznej w dalszych latach przewidywany jest wzrost liczby
ludności, i tak największy przyrost ma nastąpić w latach 2020 – 2025.
4. Rynek pracy i struktura zatrudnienia.
4.1. Pracujący i czynni zawodowo
Istotny wpływ na rynek pracy w Powiecie Niżańskim wywarły m.in. procesy
restrukturyzacji gospodarki zachodzące w ciągu ostatnich lat oraz niekorzystne jego usytuowanie
w sąsiedztwie Stalowej Woli. Jest to powiat o profilu rolniczo – przemysłowym,

w którym

znaczna część społeczeństwa utrzymuje się zarówno z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, jak i w przemyśle, budownictwie, handlu czy usługach.
Tabela 9. Pracujący według sektorów własności (od 2003 r. łącznie z rolnictwem indywidualnym).

Lata

Ogółem

Sektor publiczny

Pracujący
w sektorze
publicznym (%)

Sektor prywatny

Pracujący
w sektorze
prywatnym (%)

2000

6 586

3 670

55,7

2 916

44,3

2001

5 792

3 323

57,4

2 469

42,6

2002

5 284

3 281

62,1

2 003

38,0

2003

5 780

3 096

53,6

2 684

46,4

2004

6 392

3 227

50,5

3 165

49,5

2005

6 599

3 234

49,0

3 365

51,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Analizując powyższe dane zauważalny jest spadek liczby osób zatrudnionych w sektorze
publicznym, których w 2000 r. było 3670, co stanowiło 55,7% ogółu pracujących, natomiast na
koniec 2005 r. ich liczba spadła do 3234 czyli 49% pracujących. Jednocześnie nastąpił wzrost
liczby osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, i tak w 2000 r. pracowało w nim 2916 osób
(44,3% pracujących), natomiast w 2005 r. liczba ta wzrosła do 3365 (51% ogółu zatrudnionych).
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4.2. Struktura bezrobotnych na rynku pracy w Powiecie Niżańskim.
Tabela 10. Struktura bezrobotnych.
Lata

Ogółem

Kobiety

Z prawem do zasiłku

Bez prawa do zasiłku

Zwolnieni z przyczyn
zakładu pracy

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

2000

6 791

3 467

1 598

576

5 193

2 891

834

418

2001

7 119

3 694

1 590

720

5 529

2 974

773

468

2002

6 277

3 173

1 069

411

5 208

2 762

308

172

2003

6 117

3 126

878

378

5 239

2 748

351

200

2004

5 533

2 856

654

276

4 879

2 580

286

176

2005

5 382

2 932

844

379

4 538

2 553

198

134

2006
4 889
2 791
773
329
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

4 116

2 462

158

110

Z powyższej tabeli wynika, że najwyższy poziom bezrobocia w powiecie niżańskim był
odnotowany na koniec 2001 roku i wynosił wówczas 7 119 osób bezrobotnych. Przyczyną takiej
sytuacji w tym roku był upadek dwóch ważnych dla gospodarki powiatu niżańskiego
przedsiębiorstw tj. Zakładów Metalowych „Nimet” i Zakładów Mięsnych Nisko S. A. W kolejnych
latach zauważalny jest jednak spadek bezrobocia, i tak na koniec 2006 roku wyniósł 4 889 osoby.
Widoczny jest również spadek liczby osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, których w 2000
roku było 834, a w 2006 r. ich liczba spadła do 158.
Tabela 11. Stopa bezrobocia w powiecie niżańskim, województwie podkarpackim i w kraju w latach 2001 –
2006.

Stopa bezrobocia
w Powiecie Niżańskim

Stopa bezrobocia
w województwie
podkarpackim

Stopa bezrobocia w Polsce

2001

22,0

17,3

17,4

2002

20,4

16,9

18,1

2003

26,4

16,7

18,0

2004

23,9

19,1

19,1

2005

23,3

17,9

17,6

2006

21,4

16,5

14,9

Lata

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Z powyższej tabeli wynika, że stopa bezrobocia w Powiecie Niżańskim od 2003 roku
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maleje, jednak w porównaniu z sytuacją na rynku pracy w województwie i w kraju nadal wypada
niekorzystnie.
Faktyczne bezrobocie jest jednak większe niż rejestrowane. Powiat niżański jest rejonem
rolniczym o bardzo rozdrobnionej strukturze agrarnej, w której występuje na szeroką skalę zjawisko
zwane bezrobociem ukrytym. Duża część osób niezatrudnionych posiada gospodarstwa rolne od
2 ha, które choć nie zapewniają utrzymania wykluczają rejestrację w Urzędzie Pracy, jako osoby
bezrobotne.
Tabela 12. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy.

3 miesiące
i mniej

3 – 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

12 – 24
miesięcy

powyżej 24
miesięcy

2003

1 174

716

856

958

2 413

2004

895

608

875

918

2 237

2005

1 041

633

826

776

2 106

2006

1 048

569

736

750

1 786

Lata

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W badanych latach 2003 – 2006 najwięcej jest osób pozostających bez pracy powyżej
24 miesięcy, i tak w 2003 roku grupa ta stanowiła 39,5% ogółu bezrobotnych. Najmniej (choć i tak
stosunkowo dużo) jest osób pozostających bez pracy od 3 – 6 miesięcy. Osoby te w 2003 roku
stanowiły 11,7% ogółu zarejestrowanych.
4.2.1. Bezrobotni według wykształcenia, wieku i stażu pracy.
Przy rozpatrywaniu struktury bezrobocia bardzo ważny jest aspekt związany z poziomem
wykształcenia osób bezrobotnych. Przede wszystkim na rynku pracy decyduje wykształcenie i wiek.
Występuje zależność, im wyższy poziom wykształcenia tym lepsza sytuacja na rynku pracy,
a osoby najsłabiej przygotowane edukacyjnie mają coraz większe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia. Sytuację na rynku pracy według wykształcenia przedstawia tabela 13.
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Tabela 13. Struktura bezrobotnych według wykształcenia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia
Wyższe

Policealne,
średnie
zawodowe

Średnie
ogólnokształcące

Zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne
i poniżej

2000

137

1 268

427

2 881

2 078

2001

203

1 389

436

2 923

2 168

2002

205

1 249

357

2 547

1 919

2003

247

1 232

404

2 392

1 842

2004

220

1 161

362

2 083

1 707

2005

252

1 194

442

1 893

1 601

2006

251

1 065

449

1 637

1 487

Lata

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych to osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, i w 2006 roku grupa ta liczyła 1 637 osoby, co
stanowiło 33,5% ogółu zarejestrowanych. Kolejne grupy pod względem liczebności to bezrobotni
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (w 2006 roku stanowili 30,4% ogółu zarejestrowanych)
oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (w 2006 r – 21,8% ogółu
bezrobotnych). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem
wyższym, i w 2006 r. grupa ta liczyła 251 osoby, co stanowiło 5,1% wszystkich zarejestrowanych.
Wysoki udział wśród bezrobotnych, osób o niższym wykształceniu zawodowym, dotyczy przede
wszystkim tego, iż kwalifikacje nie odpowiadają aktualnym, coraz wyższym wymaganiom rynku
pracy.
Tabela 14. Struktura bezrobotnych według wieku.

Lata

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według wieku
24 i mniej

25 – 34 lata

35 – 44 lata

45 – 54 lata

55 i więcej

2000

1 957

2 120

1 804

848

62

2001

1 893

2 180

1 953

1 005

88

2002

1 640

1 913

1 687

947

90

2003

1 596

1 838

1 567

989

127

2004

1 343

1 605

1 403

1 018

164

2005

1 225

1 574

1 328

1 061

194

2006

1 054

1 389

1 188

1 033

225

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
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Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 25 – 34 lat, którzy
w 2006 roku stanowili 28,4% ogółu zarejestrowanych. Równie liczne są grupy wiekowe od 35 – 44
lat (w 2006 r. to około 24,3% zarejestrowanych) oraz osoby do 24 roku życia, które w tym samym
roku stanowili 21,6% ogółu bezrobotnych. Z tego wynika, iż bezrobocie w Powiecie Niżańskim
dotyczy głównie ludzi stosunkowo młodych.
Strukturę osób bezrobotnych ze względu na staż pracy w latach 2003 – 2006 przedstawia
tabela 15.
Tabela 15. Struktura bezrobotnych według stażu pracy.

Bez stażu

1 rok
i mniej

1 – 5 lat

2003

1 473

951

1 316

809

1 061

474

33

2004

1 317

897

1 179

707

956

445

32

2005

1 296

819

1 188

687

880

461

51

2006

1 185

716

1 081

626

828

410

43

Lata

5 – 10 lat 10 – 20 lat 20 – 30 lat

Powyżej 30
lat

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W latach 2003 – 2006 największą grupę osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Nisku stanowiły osoby nie posiadające jeszcze stażu pracy i stanowiły one w 2006 r. 24%
ogółu zarejestrowanych. Kolejne grupy pod względem liczebności to bezrobotni ze stażem pracy od
1 do 5 lat (w roku 2006 to 22% wszystkich bezrobotnych) oraz od 10 – 20 lat (grupa ta najwięcej
osób liczyła w 2003 r. i stanowiła 17,3% ogółu zarejestrowanych, w kolejnych latach stopniowo jej
liczba malała). Najmniejszą grupę osób, w latach 2003 – 2006, stanowią bezrobotni ze stażem pracy
powyżej 30 lat.
4.2.2. Analiza bezrobocia według zawodów.
Analiza ta dotyczy struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2006
roku i obejmuje trzy kategorie:
•

Bezrobotni ogółem.

•

Bezrobotne kobiety.

•

Bezrobotni powyżej 12 miesięcy.
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BEZROBOTNI OGÓŁEM
Tabela 16. Bezrobotni zarejestrowani według zawodów (stan w końcu I półrocza 2006 roku)
Wyszczególnienie
Liczba
1. Bezrobotni ogółem

%

4 829

2. Bezrobotni bez zawodu

577

11,95

3. Pozostali Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy, w tym:
a) Krawcy, kapelusznicy i pokrewni, w tym:
- Krawiec
b) Piekarze, cukiernicy i pokrewni, w tym:
- Piekarz
- Cukiernik
c) Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni, w tym:
- Rzeźnik wędliniarz
- Rozbieracz – wykrawacz
d) Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni, w tym:
- Koszykarz – plecionkarz
e) Stolarze i pokrewni, w tym:
- Stolarz
- Stolarz meblowy

686
250
249
105
70
35
97
70
19
73
70
81
46
27

4. Robotnicy Obróbki Metali i Mechanicy Maszyn i Urządzeń, w tym:
a) Ślusarze i pokrewni, w tym:
- Ślusarz
b) Ustawiacze – operatorzy obrabiarek skrawających do metali, w tym:
- Tokarz
c) Mechanicy pojazdów samochodowych, w tym:
- Mechanik samochodów osobowych

655
207
204
132
80
97
77

5. Średni Personel Techniczny, w tym:
a) Technicy mechanicy, w tym:
- Technik Mechanik
b) Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani, w tym:
- Technik technologii odzieży
- Technik technologii drewna
c) Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni, w tym:
- Technik budownictwa

417
135
132
115
76
30
33
25

6. Górnicy i Robotnicy Budowlani, w tym:
a) Murarze i pokrewni, w tym:

655
106

13,56
2,20

7. Modelki, Sprzedawcy i Demonstratorzy, w tym:
a) Sprzedawcy i demonstratorzy, w tym:
- Sprzedawcy

239
239
238

4,95
4,95

14,21
5,18
2,17
2,01
1,51
1,68
13,56
4,3
2,73
2,00
8,64
2,80
2,38
0,68

8. Pracownicy Pozostałych Specjalności, w tym:
268
a) Pracownicy do spraw finansowych i handlowych, gdzie indziej
126
5,55
niesklasyfikowani, w tym:
2,61
- Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista)
126
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku – Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie
Niżańskim w I półroczu 2006 roku.
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Analizując dane z tabeli 16 można wyróżnić 7 zawodów, w których było zarejestrowanych
najwięcej osób:
Krawiec – 249 osoby
Sprzedawca – 238 osób
Ślusarz – 204 osoby
Technik mechanik – 132 osoby
Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista) – 126 osób
Murarz – 106 osób
Kucharz – 100 osób.
Tabela 17. Bezrobotne kobiety według zawodów.

Wyszczególnienie

Liczba

%

1. Bezrobotne kobiety

2 704

55,10

2. Bezrobotne kobiety bez zawodu

401

14,83

3. Pozostali Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy, w tym:
a) Krawcy, kapelusznicy i pokrewni, w tym:
- Krawiec
b) Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni, w tym:
- Rzeźnik wędliniarz
c) Piekarze, cukiernicy i pokrewni, w tym:
- Piekarz

545
248
247
76
57
84
52

20,16
9,17

4. Modelki, Sprzedawcy i Demonstratorzy, w tym:
a) Sprzedawcy i Demonstratorzy, w tym:
- Sprzedawca

214
214
213

5. Pracownicy Pozostałych Specjalności, w tym:
a) Pracownicy do spraw finansowych i handlowych, gdzie indziej
niesklasyfikowani, w tym:
- Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista)

231
110

6. Pracownicy Usług Osobistych i Ochrony, w tym:
a) Kucharze, w tym:
- Kucharz
b) Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, w tym:
- Fryzjer

210
102
97
44
40

7. Średni Personel Techniczny, w tym:
a) Technicy, gdzie indziej niesklasyfikowani, w tym:
- Technik technologii odzieży
- Technik technologii drewna

149
92
76
10

2,81
3,11
7,91
7,91
8,54
4,07

110
7,77
3,77
1,63
5,51
3,40

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku – Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie
Niżańskim w I półroczu 2006 roku.
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Na koniec I półrocza 2006 roku najwięcej zarejestrowanych kobiet było w zawodach:
1. Krawiec - 247
2. Sprzedawca – 213
3. Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik Ekonomista)
4. Kucharz – 97
5. Technik technologii odzieży – 76
Tabela 18. Bezrobotni pozostający w ewidencji powyżej 12 miesięcy.

Wyszczególnienie

Liczba

%

1. Bezrobotni pozostający w ewidencji powyżej 12 miesięcy, w tym:
a) bezrobotni bez zawodu

2057
21

42,60
1,02

2. Modelki, Sprzedawcy i Demonstratorzy, w tym:
a) Sprzedawcy i Demonstratorzy, w tym:
- Sprzedawca

130
130
130

6,32
6,32

3. Pozostali Robotnicy Przemysłowi i Rzemieślnicy, w tym:
a) Krawcy, Kapelusznicy i pokrewni, w tym:
- Krawiec
b) Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni, w tym:
- Koszykarz – plecionkarz

390
124
124
57
57

4. Robotnicy Obróbki Metali i Mechanicy Maszyn i Urządzeń, w tym:
a) Ślusarze i pokrewni, w tym:
- Ślusarz

324
106
105

15,75
5,15

5. Pracownicy Przy Pracach w Handlu i Usługach, w tym:
a) Zamiatacze i pokrewni, w tym:
- Robotnik placowy

158
57
56

7,68
2,77

18.96
6,03
2,77

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku – Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie
Niżańskim w I półroczu 2006 roku.

Analizując tabelę można zauważyć, iż zawody, w których było najwięcej zarejestrowanych
bezrobotnych pozostających w ewidencji powyżej 12 miesięcy to:
1. Sprzedawca – 130
2. Krawiec – 124
3. Ślusarz – 105.
4.2.3. Analiza ofert pracy według zawodów.
W I półroczu 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, w ramach miejsc pracy
niesubsydiowanej oraz subsydiowanej, zgłoszono 615 ofert pracy.
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Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Powiecie Niżańskim w tym okresie
wskazuje, że największe zapotrzebowanie dotyczy pracowników przy pracach prostych w handlu
i usługach oraz pracowników obsługi biurowej – tzw. średniego szczebla, oraz sprzedawców,
a także pracowników reprezentujących niższe poziomy wykształcenia.
Tabela 19. Struktura ofert pracy według grup zawodów.

Oferty pracy zgłoszone
w I półroczu 2006 r.

Lp. Nazwa grup zawodów
„Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”, z tego:
- Gospodarze budynków, w tym:
• Robotnik gospodarczy
1
- Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, w tym:
• Sprzątaczka
• Pomoc kuchenna

172
140
139
24
13
11

„Pracownicy obsługi biurowej”, z tego:
2 - Pracownicy obsługi biurowej, gdzie indziej niesklasyfikowani
• Pracownik biurowy

131
124
123

„Modelki, Sprzedawcy i Demonstratorzy”, w tym:
3 - Sprzedawcy i Demonstratorzy
• Sprzedawca

76
76
76

„Robotnicy przy pracach prostych w handlu i usługach”, z tego:
- Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie
4
i transporcie
• Robotnik budowlany

36
26

„Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, z tego:
- Stolarze i pokrewni
5
• Stolarz
• Piekarz

46
19
17
10

„Pracownicy pozostałych specjalności”, z tego:
6 - Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
• Pracownik administracyjny

34
13
12

26

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku – Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie
Niżańskim w I półroczu 2006 roku.

Struktura ofert pracy w układzie dużych grup oraz grup elementarnych wskazuje, że
najliczniejszą kategorię stanowią „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”, gdzie
ich liczba wynosiła 172 oferty.
W związku z całkowitym brakiem ofert pracy szans na zatrudnienie nie mieli bezrobotni
w zawodach:
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•

Biolog

•

Inżynier rolnictwa

•

Inżynier leśnictwa

•

Nauczyciel fizyki i astronomii

•

Socjolog

•

Politolog

•

Dziennikarz

•

Technik mechanik

•

Technik technologii drewna

•

Fotograf

•

Higienistka szkolna

•

Plastyk

•

Muzyk
Dla tych grup zawodowych wskaźnik szansy na uzyskanie oferty wyniósł 0,00.
4.2.4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy

restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, że na niektóre zawody istnieje większe
zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze.
Zawody „nadwyżkowe” to takie, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest
większa niż zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci propozycji pracy. Natomiast
zawody deficytowe, występujące na rynku pracy zdecydowanie rzadziej, to zawody, w których
liczba zgłoszonych ofert pracy jest wyższa niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym
zawodzie.
Ranking zawodów nadwyżkowych opracowano w oparciu o analizę wskaźnika
intensywności nadwyżki, do obliczenia którego bierze się pod uwagę średnią miesięczną
zgłoszonych ofert pracy w zawodzie oraz średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych
w danym zawodzie.
Do szczególnie nadwyżkowych zawodów zalicza się:
1. Technik mechanik
2. Ślusarz
30

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
3. Krawiec
4. Technik elektronik
5. Technik elektryk
6. Technik technologii odzieży
7. Technik budownictwa
8. Pozostali

specjaliści

do

spraw

ekonomicznych

i

zarządzania,

gdzie

indziej

niesklasyfikowani
9. Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista)
10. Ekonomista
11. Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej (zawód szkolny: Rolnik)
12. Księgowy (samodzielny)
13. Nauczyciel nauczania początkowego
14. Pielęgniarka
15. Frezer
16. Palacz kotłów c.o. Gazowych
17. Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
18. Dietetyk
19. Technik leśnik
20. Technik rolnik
21. Terapeuta zajęciowy
22. Malarz budowlany
23. Fryzjer.
Patrząc wyłącznie na wskaźniki intensywności deficytu – zawodami deficytowymi
w I półroczu 2006r. były:
1. Pracownik biurowy (zawód szkolny: Technik prac biurowych)
2. Agent ubezpieczeniowy
3. Nauczyciel języka obcego
4. Elektroenergetyk
5. Robotnik gospodarczy
6. Robotnik budowlany
7. Operator urządzeń do ścierania drewna
8. Operator strugarek i frezarek do drewna
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9. Sekretarka
10. Opiekunka środowiskowa
11. Bibliotekarz
12. Pedagog.
Liczba zawodów deficytowych jest o wiele mniejsza od liczby zawodów nadwyżkowych,
i realny rynek pracy pominąwszy statystki przedstawia inne zawody, które można by
zakwalifikować do zawodów deficytowych.
Na szczególną uwagę zasługują oferty dla specjalistów w zawodach wymagających
konkretnych kwalifikacji, w których nie mogą pracować osoby o innych zawodach. W I półroczu
2006 r. takimi zawodami były:
1. Architekt wnętrz
2. Specjalista d.s. reklamy
3. Psycholog
4. Kosztorysant budowlany
5. Inspektor BHP
6. Masażysta
7. Instruktor tańca
8. Animator kultury
9. Zaopatrzeniowiec
Należy też wspomnieć o zawodach zrównoważonych, gdzie wskaźnik intensywności
nadwyżki oscyluje w granicach (1,0), i których liczba jest najmniejsza. Są to zawody wykazujące
równowagę na rynku pracy i należą do nich:
1. Sprzedawca
2. Stolarz
3. Sprzątaczka
4. Pomoc kuchenna
5. Pracownik ochrony mienia i osób
6. Pozostali informatycy.

32

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
4.2.5.Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie.
Analiza zawodów pod kątem generowania długotrwałego bezrobocia została dokonana
poprzez analizę wskaźnika długotrwałego bezrobocia liczonego jako stosunek liczby bezrobotnych
w danej grupie zawodów, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy do liczby
zarejestrowanych bezrobotnych w tej samej grupie zawodów według stanu na koniec I półrocza
2006 roku. Najwyższe długotrwałe bezrobocie generowane jest na terenie Powiatu Niżańskiego
przez następujące duże grupy zawodów:
−

I miejsce, zajmują cztery duże grupy:
1. Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów,
2. Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby,
3. Ogrodnicy,
4. Leśnicy i rybacy.
Wartość wskaźnika dla tych zawodów osiągnęła najwyższy poziom przekraczając 40%.

-

II miejsce, zajmuje dwanaście dużych grup:
1. Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy
poligraficzni i pokrewni,
2. Pracownicy obsługi biurowej,
3. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie,
4. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach,
5. Operatorzy i monterzy maszyn,
6. Kierownicy małych przedsiębiorstw,
7. Kierowcy i operatorzy pojazdów,
8. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
9. Górnicy i robotnicy budowlani,
10. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy,
11. Kierownicy dużych i średnich organizacji,
12. Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni.
Wartość wskaźnika dla tych zawodów waha się od 50% do 70%.
Dalej pojawiają się zawody o wskaźnikach od 20% do 49%. Na 28 pozycji wskaźnik

długotrwałego bezrobocia jest równy 0 i zanotowano go tylko w odniesieniu do jednej grupy
zawodowej tj.: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy.
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Dokonana analiza bazy pozwoliła ustalić ranking zawodów generujących długotrwałe
bezrobocie. Czynnikiem decydującym o utrwaleniu dominującej pozycji niektórych grup
zawodowych jest ciągły napływ bezrobotnych oraz znikoma ilość lub brak ofert pracy.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że sytuacja bezrobotnych w Powiecie Niżańskim jest
trudna. Wskazuje na to struktura zawodowa osób bezrobotnych, a wynika z niej przede wszystkim
niedopasowanie posiadanego zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz duża konkurencja
w zawodach występujących na lokalnym rynku pracy.
4.2.6. Przeciwdziałanie bezrobociu.
W celu obniżenia poziomu bezrobocia w Powiecie Niżańskim Powiatowy Urząd Pracy
w Nisku organizuje szkolenia, które służą przekwalifikowaniu osób bezrobotnych i uczą
umiejętności, które są niezbędne dla poszukujących pracy.
Tabela 20. Liczba przeszkolonych osób oraz główne kierunki szkolenia w latach 2003 – 2006.
Ilość osób skieroLata
Główne kierunki szkolenia
Ilość osób
wanych na szkolenia
2003

2004

2005

252

191

249

- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- Kursy komputerowe
- Kursy prawa jazdy różnych kategorii, świadectwa
kwalifikacyjne dla kierowców
- ABC Przedsiębiorczości
- Metody Poszukiwania Pracy

91
63
16

- Obsługa biura z obsługą komputera
- Księgowość komputerowa
- Prawo jazdy różnych kategorii, świadectwa
kwalifikacyjne
- Powrót do zawodu dla pielęgniarek i położnych
- Operatorzy maszyn (ładowarek, koparek, maszyn
budowlanych, wózków widłowych) łącznie
- Metody poszukiwania pracy

20
20
25

- Prawo jazdy różnych kategorii, świadectwa
kwalifikacyjne, dodatkowe uprawnienia do przewozu
rzeczy, osób, materiałów niebezpiecznych łącznie
- Spawanie (nowoczesne metody)
- Kursy komputerowe
- Metody Poszukiwania Pracy
- Operatorzy maszyn (wózek widłowy, żuraw
przenośny, walec drogowy, koparko – ładowarka,
suwnice)

43

34

17
43

11
15
42

22
22
102
17
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2006

468

- Magazyn z obsługą kas fiskalnych +FPP
- J. Angielski
- J. Włoski
- Opiekunka osób chorych i starszych
- Sprzedawca + kasy fiskalne
- Kursy komputerowe (różne stopnie)
- Operatorzy maszyn (j.w.)
- Prawo jazdy różnych kategorii, uprawnienia na
przewóz rzeczy
- Warsztaty poszukiwania pracy
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

41
41
15
25
20
65
45
54
183

Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku wiele osób spośród
zarejestrowanych jako bezrobotne znajduje zatrudnienie.
Liczbę osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w związku z podjęciem
pracy w latach 2003 – 2006 przedstawia tabela 21.
Tabela 21. Ilość osób wyrejestrowanych w związku z podjęciem pracy.
Ilość osób, które
Ilość osób
podjęły pracę za
wyrejestrowanych w
Podjęcie pracy
Lata
pośrednictwem
związku z podjęciem
subsydiowanej*
Powiatowego Urzędu
pracy
Pracy w Nisku

Podjęcie pracy
niesubsydiowanej

2003

2 187

962

790

172

2004

2 291

892

732

160

2005

2 203

782

698

84

2006

2 045

637

540

97

Razem

8 726

3 273

2 760

513

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.
*praca subsydiowana: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja doposażeń, dotacje na podjęcie
działalności oraz podjęcie pracy w ramach programów regionalnych WUP Rzeszów („Perspektywa” oraz
„Okresowe Zatrudnienie”).

Z tabeli 21 wynika, że od 2004 roku ilość osób wyrejestrowanych w związku z podjęciem
pracy maleje, i tak w 2006 r. ich liczba zmniejszyła się o 246 osób. Dużą grupę stanowią osoby,
które podjęły pracę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, i w 2006 roku
stanowiły 31% ogółu osób wyrejestrowanych w wyniku podjęcia pracy.
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5. Aktywność gospodarcza.
5.1. Mała i średnia przedsiębiorczość.
Powiat niżański jest powiatem o charakterze rolniczo – przemysłowym ze znaczną
przewagą rolnictwa. Pozarolniczy potencjał gospodarczy tworzą głównie małe i średnie podmioty
gospodarcze i jedno- lub kilkuosobowe zakłady osób fizycznych o zróżnicowanym profilu
działalności. Lukę powstającą w trakcie przekształceń własnościowych i restrukturyzacji
istniejących dotąd zakładów sektora publicznego: państwowych i komunalnych zaczęły wypełniać
nowe formy działalności gospodarczej, głównie w sektorze prywatnym. Zachodzące zmiany
obrazują poniższe tabele.
Tabela 22. Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON.

Lata

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

2000

2 968

151

2 817

2001

3 154

159

2 995

2002

3 325

159

3 166

2003

3 470

161

3 309

2004

3 432

160

3 272

2005

3 448

162

3 286

2006

3 514

162

3 352

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W latach 2000 – 2006 zauważalny jest wzrost liczby jednostek zarejestrowanych w systemie
REGON zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.
Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji.

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Budownictwo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

112

125

144

160

154

145

145

1

1

1

1

1

1

1

484

510

527

547

542

537

525

5

5

5

5

5

5

5

324

332

349

367

353

380

405
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Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów mechanicznych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego
i domowego

1086

1113

1167

1206

1187

1183

1193

Hotele i restauracje

105

107

112

115

115

116

109

Transport, gospodarka magazynowa
i łączność

158

171

174

186

180

176

181

Pośrednictwo finansowe

101

112

119

128

124

117

121

Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka
i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

188

208

236

244

239

250

253

Administracja publiczna i obrona
narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne

33

64

69

71

71

71

71

Edukacja

94

95

98

108

120

121

123

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

130

145

149

145

146

143

149

187

194

202

232

Działalność usługowa, komunalna,
143
166
175
społeczna i indywidualna
Źródło: Dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Z analizy tabeli 23 wynika, iż najwięcej jednostek działa w sekcjach: handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego
i domowego; przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. Z roku na rok zauważalny jest wzrost
liczby podmiotów działających w tych dziedzinach.
Najbardziej rozwijającymi się sekcjami w latach 2000 – 2006 okazały się: obsługa
nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
transport, gospodarka magazynowa i łączność; działalność usługowa, komunalna, społeczna
i indywidualna oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wzrosła również liczba hoteli i restauracji.
Tabela 24. Produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł).

Lata

Produkcja sprzedana przemysłu
w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2002

1 043

2003

1 638

2004

2 752

2005

3 691

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

37

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
Produkcja sprzedana przemysłu w powiecie niżańskim w latach 2002 – 2005 rośnie, jednak
wskaźnik ten i tak jest stosunkowo niski w porównaniu z sąsiednimi powiatami. Wzrost wskaźnika
produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca świadczy o tym, że w powiecie niżańskim coraz
większą rolę odgrywa działalność produkcyjna. Niska wartość produkcji sprzedanej przemysłu na
mieszkańca w 2002 roku była wynikiem upadku dwóch największych przedsiębiorstw
tj.: Zakładów Metalowych „Nimet” i Zakładów Mięsnych Nisko S.A. oraz trudności
transformacyjnych innych zakładów.
Do najważniejszych zakładów działających na terenie powiatu należą:
•

w gminie Nisko:
- Zakłady Metalowe „Toora” - producent felg aluminiowych w Nisku,
- „Primbud” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa
w Nisku,
- „Edima” PPH Nisko,
- „Armes” Zakład Artykułów Ściernych w Nisku,
- „Bass – Panel” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej w Zarzeczu
koło Niska,
- ABN „Profil” Nisko,
- „Optimum” Zarzecze koło Niska.

•

w gminie Rudnik nad Sanem:
−

Polimex Mostostal S.A.,

−

Nadleśnictwo Rudnik,

−

„MOLTER” Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. z o.o.,

−

„DELTA” Zakłady Produkcji Koszykarskiej,

−

„PATKAR” Firma Handlowo Produkcyjna,

−

HEJS Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego,

−

„MIRMARO” Wyroby z wikliny,

−

„WIKTRANS” WPPH s.c.,

−

„OLKO” Wyroby z Wikliny,

−

FAKRO Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o.,

−

SANDREW Sp. z o.o.,

−

„WNUK” Producent Wyrobów z Wikliny,

−

STALPOL Zakłady Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o.
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•

w gminie Ulanów:
- Ekoplast Sp. z o.o.,
- Zakłady Polskie Drewno w Ulanowie i Wólce Tanewskiej,
- Piekarnia i Ciastkarnia „Rogalik” w Ulanowie.

•

w gminie Harasiuki:
- Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej: Ceramika Harasiuki Sp. z o.o..

•

w gminie Jeżowe:
- Hurtownia Paliw Płynnych „MAANTE” Sp. z o.o.,
- Zakład Produkcji Mebli Wiklinowych i Rattanowych „Wilimex”,
- Kopalnia gazu ziemnego Krzywdy..
Rozwój przedsiębiorczości w powiecie niżańskim uzależniony jest od poziomu rozwoju

społeczno – gospodarczego opartego na bazie małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom
przedsiębiorczości odzwierciedla również stan rozwoju gospodarki regionu.
Na kondycję, rozwój oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw mają wpływ
czynniki i uwarunkowania zarówno makroekonomiczne jak i mikroekonomiczne. Przede wszystkim
należą do nich:
1) wielkość majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo,
2) możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł, tj. kredytów, pożyczek, leasingu, subwencji
itp.,
3) zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego,
4) sprawność zarządzania posiadanymi zasobami,
5) poziom wiedzy i kreatywność kadry,
6) rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług,
7) ogólny poziom rentowności produkcji,
8) system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej.
Uwarunkowaniami

makroekonomicznymi

są:

ogólny

stan

i

tendencje

wzrostu

gospodarczego kraju, stabilność waluty, poziom popytu oraz podaży na rynkach krajowych
i zagranicznych. Tworzą one regulacje systemu finansowo – podatkowego, od których w dużej
mierze zależy możliwość akumulowania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu
samofinansowania bieżącej działalności i rozwoju.
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5.2. Instytucje obsługi biznesu.
Na terenie powiatu niżańskiego działają instytucje obsługi biznesu takie jak: banki
i instytucje finansowe. Spośród instytucji doradczych dla przedsiębiorców, działa na terenie
powiatu Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju. Pomoc doradczą dla biznesu świadczą też
inne instytucje nie zlokalizowane na terenie powiatu, ale obejmujące obszar powiatu swoim
zasięgiem działania.
1. Instytucje otoczenia biznesu:
- Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” - zarejestrowane zostało w sądzie w grudniu
2003 roku. Powstało w wyniku realizacji projektu „Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na
rzecz zatrudnienia” w ramach programu finansowanego ze środków przedakcesyjnych PHARE
2000. Celem jego działalności „jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju powiatu
i aktywizacji zawodowej jego mieszkańców, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji lokalnych
zasobów ludzkich. Ponadto do celów Stowarzyszenia należy podejmowanie działań na rzecz
integracji europejskiej, ekologii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także
pomoc ludziom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie”.
Wśród instytucji, których przedstawiciele byli członkami – założycielami Stowarzyszenia
są: Starostwo Powiatowe w Nisku, samorządy gmin, Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nisku, Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Nisku, przedsiębiorstwa: „Ceramika Harasiuki”, PPU „Sandrew”, PHU „PINUS”.
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15
37-400 Nisko
- Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli. Jest to organizacja samorządu gospodarczego,
powołana na podstawie ustawy o izbach gospodarczych dla reprezentowania interesów
gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, ale też organizacją aktywnie działającą na rzecz
szerzej pojętego rozwoju gospodarczego regionu. Prowadzi Punkt Konsultacyjno – Doradczy oraz
Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, działający w formie spółki z o.o. - udziałowcami są m.in.
Miasto i Gmina Nisko, Miasto i Gmina Ulanów. Fundusz udziela małym i średnim
przedsiębiorstwom poręczeń kredytów i pożyczek.
Izba utworzyła dwa Centra Wspierania Przedsiębiorczości – w tym jeden na terenie powiatu
niżańskiego – w Ulanowie. Zadaniem Centrum jest pomoc doradcza i szkoleniowa dla osób
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głównie młodych i mieszkańców wsi, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej
lub wymagają wsparcia w dopiero co podjętej działalności gospodarczej. Należy do sieci
Krajowego Systemu Usług (KSU) dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 26c
37-450 Stalowa Wola,
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Ulanowie
Rynek 43 (GS „Samopomoc Chłopska”)
37-410 Ulanów
- Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju – instytucja realizująca programy o charakterze doradczym
i szkoleniowym dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz programy bezpośredniego wsparcia
finansowego, zarówno dla przedsiębiorstw jak i innych inicjatyw lokalnych. Stowarzyszenie ma
siedzibę w Leżajsku, ale w wielu swoich działaniach obejmuje obszar powiatu niżańskiego. Posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 109/SZJ/2004, który potwierdza zgodność
świadczonych usług z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2001 i regulaminem Krajowego
Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Stowarzyszenie

obsługuje

programy

udzielania

małych

pożyczek

ze

środków

pozyskiwanych od partnerów tj. firma Philips Morris czy Fundacja Wspomagania Wsi. Prowadzi
także Fundusz Poręczeń Kredytowych, który ma za zadanie zwiększenie dostępności do źródeł
finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez poręczanie kredytów i pożyczek
zaciąganych w instytucjach finansujących.
Poprzez Fundusz Lokalny – pozyskując środki oraz wykorzystując wpływy z odsetek od
zainwestowanego kapitału – Stowarzyszenie przyznaje dotacje w ramach programów grantowych
(konkursów) na konkretne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, oświatowym, kulturalnym,
dobroczynnym takie jak stypendia – nagrody dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych.
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Technikum Zawodowe dla Dorosłych, które jest
szkołą średnią na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W szkole tej można zdobyć
wykształcenie średnie zawodowe w takich kierunkach jak: technik mechanik, technik elektryk,
technik technologii żywienia, technik handlowiec, technik budowlany, technik technologii drewna.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk
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- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Tarnobrzegu – jest to spółka Skarbu Państwa, która
uczestniczy w poważnych procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce poprzez
zaangażowanie finansowe oraz doradztwo. Agencja jest instytucją wdrażającą dla Działania 1.3.
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” - zarządza
Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu oraz wspiera innowacje i transfer
technologii poprzez swoje Centrum FIRE.
Oddział w Tarnobrzegu jest zarządzającym Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Euro – Park Wisłosan”. Strefa ma kilka podstref – jedna z nich to Podstrefa Stalowa Wola, a Nisko
jest rejonem inwestycyjnym w ramach tej podstrefy. Rejon inwestycyjny zlokalizowany jest na
terenie byłych Zakładów Metalowych „Nimet”.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Oddział w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 48
39-405 Tarnobrzeg
- Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu – zgodnie
z nazwą jej celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Fundacja ta
organizuje szkolenia i prowadzi doradztwo głównie dla osób zainteresowanych podjęciem
samodzielnej działalności gospodarczej, a także dla samorządów lokalnych i funkcjonujących
przedsiębiorstw. Jest akredytowaną instytucją w ramach KSU – Krajowego Systemu Usług
nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest instytucją wdrażającą
niektóre

Działania

Sektorowego

Programu

Operacyjnego

„Wzrost

Konkurencyjności

Przedsiębiorstw”.
Siedzibą Fundacji jest Sandomierz, ale ośrodek posiada kilka placówek w innych miastach
województwa świętokrzyskiego oraz prowadzi swoją działalność doradczą na obszarze innych
województw.
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
2. Instytucje finansowe działające na terenie powiatu niżańskiego:
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Stalowej Woli,
Bankowy Punkt Obsługi w Nisku,
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział,
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- Bank Spółdzielczy w Harasiukach,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie,
- Bank Spółdzielczy w Rudniku nad Sanem,
- Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Filia Krzeszów,
- Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Filia Nisko,
- Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Filia w Rudniku nad Sanem,
- Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Oddział w Jeżowem,
- Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Oddział w Ulanowie,
- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. Oddział w Nisku,
- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. Oddział w Nisku. Filia nr 5,
- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. Oddział w Nisku, Filia w Zarzeczu,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
Oddział Stalowa Wola. Ekspozytura Nisko,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Stalowej Woli
Ekspozytura Rudnik nad Sanem.
5.3. Rolnictwo.
Powiat niżański należy do powiatów o profilu rolniczym, ponieważ rolnictwo jest wciąż
dominującą dziedziną gospodarki na tym obszarze. Pod działalność rolniczą przeznaczone jest
41 226 ha. Struktura użytków rolnych jest następująca:
a) użytki rolne – 32 924 ha,
−

grunty orne – 21 717 ha,

−

sady – 119 ha,

−

łąki trwałe – 9 321 ha,

−

pastwiska ogółem – 1 766 ha,
b) lasy i grunty leśne – 32 540 ha,
c) pozostałe grunty – 2 383.
Według Rocznika Statystycznego 2003 Województwa Podkarpackiego, zawierającego dane

z ostatniego spisu rolnego z 2002 roku, na terenie powiatu ogółem jest 11 220 gospodarstw rolnych.
Podział tych gospodarstw według grup obszarowych przedstawia tabela 25.
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Tabela 25. Gospodarstwa według grup obszarowych użytków rolnych.

Powierzchnia

Ilość gospodarstw

Ogółem

11 220

do 1 ha włącznie

3 127

powyżej 1 do mniej niż 2 ha

2 279

od 2 do mniej niż 5 ha

3 622

od 5 do mniej niż 7 ha

1 376

od 7 do mniej niż 10 ha

613

od 10 do mniej niż 15 ha

163

od 15 do mniej niż 20 ha

24

od 20 do mniej niż 50 ha

12

od 50 do mniej niż 100 ha

0

100 ha i więcej

3

Źródło: Rocznik Statystyczny 2003 Województwa Podkarpackiego.

Najwięcej jest gospodarstw rolnych od 2 do mniej niż 5 ha oraz do 1 ha włącznie.
Najmniejszą grupę stanowią gospodarstwa powyżej 100 ha i od 20 do mniej niż 50 ha.
W strukturze zasiewów dominują zboża. Największą powierzchnię upraw zbożowych
w powiecie niżańskim zajmuje żyto – 23,2% powierzchni zasiewów, następnie pszenica – 15,3%,
owies – 12,1% i pszenżyto – 10,5%. blisko 2 tys. ha zajmuje uprawa ziemniaków, co stanowi
19,4% powierzchni zasiewów. Uprawia się również warzywa, tytoń, rośliny pastewne, ale nie są to
ilości znaczące. Zboża i ziemniaki uprawiane są do celów konsumpcyjnych lub na paszę, na
sprzedaż idą tylko niewielkie ilości.
W powiecie niżańskim uprawia się znaczące ilości wikliny, a region Rudnika nad Sanem
jest jednym z najstarszych ośrodków koszykarstwa artystycznego i użytkowego w Polsce. Wyroby
rękodzielnicze wykonane z naturalnego surowca wiklinowego posiadają szereg walorów
użytkowych i dekoracyjnych. Dzięki doskonałej jakości i ciekawemu wzornictwu rudnickie wyroby
znane są w Europie i na świecie. Tradycje wyrobów wikliniarskich przekazywane są z pokolenia na
pokolenie.
W oparciu o produkcję roślinną prowadzona jest produkcja zwierzęca, w której dominuje
trzoda chlewna, bydło i drób. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek pogłowia trzody
chlewnej na 100 ha użytków rolnych, i tak w 1996 roku wskaźnik ten wynosił 64 sztuki,
a w 2002 roku tylko 27 sztuk. Podobna sytuacja jest z obsada bydła, która od 1996 roku do 2002
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spadła o 15 szt. Rolnictwo w powiecie odczuwa upadek zakładów Mięsnych w Nisku.
Transformacja rolnictwa w powiecie niżańskim przebiega bardzo powoli i z trudnościami.
Gospodarstwa przez wiele lat nie były nastawione na specjalizację i produkcję towarową, produkcja
rolnicza służyła tylko do zaspokajania własnych potrzeb. Z chwilą przekształceń w przemyśle
i masowymi zwolnieniami pracowników nie nastąpiła mobilizacja użytkowników gospodarstw
rolnych w kierunku zwiększenia produkcji. Sytuacja taka jednak uległa zmianie, ponieważ ogromne
możliwości na to stworzyły Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, a szczególnie Sektorowy
Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich” na lata 2004 - 2006, także instrumenty I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.
Pojawia się więc szansa na powstanie silnego zaplecza surowcowego dla potencjalnych inwestorów
w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.
6. Opieka społeczna.
Na terenie powiatu niżańskiego ludzie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać
pomoc w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie każdej gminy. Pomoc ta może
być udzielona w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej.
Szczególną troską objęte są rodziny niepełne, wielodzietne, osoby samotne i bezrobotni.
Oprócz pomocy pieniężnej Ośrodki świadczą usługi opiekuńcze i poradnicze. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nisku prowadzi świetlicę środowiskowo – profilaktyczną dla dzieci z rodzin
zagrożonych alkoholizmem. Działa także dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy. Pomoc niesie
także Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje
i zapewnia usługi w domach pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kieruje osoby
ubiegające się o przyjęcie do nich. Rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności w nauce
i zachowaniu dzieci i młodzieży to zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Nisku.
W powiecie niżańskim brak jest domu stacjonarnej pomocy społecznej i ośrodka
rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.
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Tabela 26. Realizacja ważniejszych form pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu
Niżańskiego w latach 2003 – 2006.

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe

2005

2006

18

16

25

29

Kwota zł

31 493

32 932

47 970

65 598

73

106

124

116

11 939

86 538

106 323

124 671

475

451

383

365

84 012

69 904

69 820

57 147

195

166

504

924

56 914

46 004

85 738

218 863

Liczba rodzin
Kwota zł

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba osób

Usługi
opiekuńcze

Liczba osób

-

-

-

-

Kwota zł

-

-

-

-

12

15

10

9

21 440

26 021

24 568

22 442

Liczba rodzin

-

139

136

140

Kwota zł

-

64 227

126 739

131 600

666

661

485

524

71 750

43 004

65 120

121 360

154

144

112

100

20 000

24 395

20 000

20 000

10

9

8

8

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Posiłki dla dzieci

Kwota zł

Liczba rodzin
Kwota zł

Liczba osób
Kwota zł

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba rodzin

Usługi
opiekuńcze

Liczba rodzin

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Gmina
Jeżowe

2004

Liczba osób

Liczba osób
Gmina
Posiłki dla dzieci
Harasiuki
Kwota zł

Gmina
Jarocin

2003

Posiłki dla dzieci

Kwota zł
Kwota zł

nieodpłatnie

Liczba rodzin
Kwota zł

26

27

29

30

41 570

52 507

57 900

61 349

13

136

82

95

6 180

54 790

51 000

59 000

151

135

186

260

55 400

39 544

83 415

96 391

255

259

278

264

80 000

65 503

68 513

87 141

7

15

12

10

29 520

54 898

61 484

61 305

Liczba rodzin
Kwota zł
Liczba osób
Kwota zł

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba rodzin

Usługi
opiekuńcze

Liczba rodzin

Kwota zł
Kwota zł
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Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe

Liczba rodzin

8

3

4

4

34 694

9 395

8 050

7 163

13

111

84

73

9 806

66 623

68 100

65 800

124

99

109

112

49 849

41 127

48 703

58 552

135

130

136

137

46 850

61 768

63 844

77 906

11

9

13

12

41 701

45 483

56 457

60 723

56

71

81

78

139 463

200 093

190 819

190 222

Liczba osób

-

258

325

226

Kwota zł

-

83 481

239 726

168 104

799

753

1 010

1 027

231 031

174 991

368 869

337 188

466

326

1 156

1 325

84 216

65 237

68 241

189 231

38

40

47

49

135 708

102 800

99 795

102 168

42

38

47

53

104 970

114 305

135 900

154 300

77

204

287

283

19 520

91 270

290 000

303 700

269

237

232

244

99 200

88 681

84 800

85 200

350

300

420

202

85 590

99 951

82 135

82 234

21

21

23

25

106 920

79 654

124 000

120 964

30

35

39

47

105 074

118 642

130 000

135 425

Kwota zł
Liczba rodzin
Kwota zł

Liczba osób
Gmina
Posiłki dla dzieci
Krzeszów
Kwota zł
Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba rodzin

Usługi
opiekuńcze

Liczba rodzin

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Gmina
i Miasto
Nisko

Posiłki dla dzieci

Gmina
i Miasto
Ulanów

Kwota zł
Liczba osób
Kwota zł

Liczba osób
Kwota zł

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba osób

Usługi
opiekuńcze

Liczba osób

Zasiłki stałe

Gmina
i Miasto
Rudnik
nad
Sanem

Kwota zł

Zasiłki okresowe
Posiłki dla dzieci

Kwota zł
Kwota zł
Liczba rodzin
Kwota zł
Liczba rodzin
Kwota zł
Liczba rodzin
Kwota zł

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba rodzin

Usługi
opiekuńcze

Liczba rodzin

Zasiłki stałe

Liczba rodzin

Kwota zł
Kwota zł
Kwota zł
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Zasiłki okresowe
Posiłki dla dzieci

Liczba rodzin
Kwota zł

3

67

49

60

11 433

40 506

30 000

47 000

297

328

69 832

77 120

132

142

57 172

63 183

Liczba osób
Kwota zł

193
36 400

47 906

Zasiłki celowe
i w naturze

Liczba rodzin

Usługi
opiekuńcze

Liczba rodzin

-

-

-

-

Kwota zł

-

-

-

-

Kwota zł

190

256

38 350

146
33 560

Źródło: Sprawozdanie roczne Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Niżańskiego za lata 2003 – 2006.

Dla prawidłowego aktywizowania rodzin, czy osób niezbędna jest stosowana na szeroką
skalę przez Ośrodki praca socjalna.
7. Służba zdrowia w Powiecie Niżańskim.
Ochronę zdrowotną mieszkańców powiatu niżańskiego, w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, zabezpiecza:
−

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w skład którego
wchodzą:
▪ Szpital Powiatowy im. PCK z oddziałami: dziecięcym, chirurgicznym, dwoma wewnętrznymi
i ginekologiczno – położniczym,
▪ Przychodnia Specjalistyczna w Nisku z 3 poradniami „K”,
▪ Oddział Pomocy Doraźnej,
▪ Działy Fizjoterapii i Diagnostyczny,

−

Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Krzeszowie,

−

13 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,

−

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – s.c. w Nisku,

−

14 aptek, w tym 7 w gminie Nisko.
Usługi stomatologiczne są w pełni sprywatyzowane. Prywatne gabinety stomatologiczne

podpisują bezpośrednio kontrakty z NFZ.

48

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
8. Bezpieczeństwo mieszkańców.
Ochroną porządku publicznego na terenie powiatu niżańskiego zajmuje się Komenda
Powiatowa Policji w Nisku wraz z Posterunkami Policji w poszczególnych jednostkach
administracyjnych. Przestępczość w powiecie wzrasta; w 2002 roku popełniono 1821 przestępstw,
a w 2003 – 1971. Wskaźnik zagrożenia na 10 tys. mieszkańców wynosił 291,6 przestępstw, przy
czym wykrywalność przestępstw kryminalnych spadła w porównaniu do 2002 roku, natomiast
wzrosła liczba przestępstw gospodarczych.
Bezpieczeństwem przeciwpożarowym, likwidowaniem miejscowych zagrożeń w wypadku
klęsk żywiołowych na terenie powiatu niżańskiego zajmuje się Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej, a także występujące w każdej gminie Ochotnicze Straże Pożarne.
Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swym działaniem bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców. Kontroluje stan sanitarno – techniczny zakładów świadczących usługi medyczne,
szkół, ośrodków wypoczynkowych, ujęć wody, składowisk odpadów, placów targowych, obiektów
sportowych, kąpielisk na rzece Tanew w Ulanowie i Łazorach, zakładów pracy itp.
9. Kultura i Sport w Powiecie Niżańskim.
9.1. Kultura.
W powiecie niżańskim funkcjonuje siedem Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury,
siedem Gminnych Publicznych Bibliotek wraz z filiami oraz Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnobrzegu – filia w Nisku. Placówki te są dobrze zorganizowane, a głównym ich celem jest
propagowanie działalności kulturalno – oświatowej, podtrzymywanie tradycji regionalnych,
organizowanie imprez kulturalnych. Wspólnie z różnymi towarzystwami kulturalnymi organizują
imprezy mające na celu prezentacje własnego dorobku, jak również promowanie zdolnych artystów
i twórców ludowych reprezentujących takie jak: malarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzielnictwo,
kowalstwo czy wikliniarstwo artystyczne.
Do imprez odbywających się w Powiecie Niżańskim cyklicznie należą:
−

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - jest to konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku. Głównym
zamierzeniem Konkursu jest utrwalenie w pamięci za pomocą kliszy fotograficznej zabytków
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przyrody, architektury itp. oraz udokumentowanie ciekawych wydarzeń. W działaniach
promocyjnych Starostwa wydany został folder z najciekawszymi zdjęciami laureatów
poszczególnych edycji. Przekrój wiekowy uczestników konkursu jest różny; od początkujących
kilkunastoletnich fotografików po dorosłych fotografików amatorów.
−

Dożynki Powiatowe – święto plonów. Impreza organizowana co roku w innej gminie powiatu.
Podstawowym jej celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Poprzez organizowanie dożynek
kultywowana jest tradycja ludowa, amatorski ruch artystyczny, jak również ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie imprezy prezentowany jest ludowy dorobek
artystyczny wszystkich gmin powiatu, m.in. zespoły śpiewacze, taneczne, kapele ludowe,
artyści ludowi i rzemieślnicy, koła gospodyń wiejskich. Prezentują się także firmy i zakłady
produkcyjne regionu.

−

Międzynarodowy Jarmark „Człowiek a Cywilizacja” - organizowany przez Niżańskie Centrum
Kultury „Sokół”, a jego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw
proekologicznych oraz budzenie szacunku i dumy z dziedzictwa narodowego. W ramach tej
imprezy organizowany jest konkurs plastyczny „Szanujmy Matkę Ziemię” oraz panel
naukowców na tematy związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

−

Święto Chleba – promocja firm piekarniczych z terenu powiatu, organizowana przez Niżańskie
Centrum Kultury „Sokół”. Towarzyszą jej kiermasze sztuki piekarniczej i kiermasze sztuki
ludowej.

−

Wiklina – organizowana od 2000 roku przez Miejski Dom Kultury w Rudniku nad Sanem. Jest
to impreza kulturalno – gospodarcza o zasięgu ogólnopolskim, będąca równocześnie
największym tego typu przedsięwzięciem na Podkarpaciu. Celem jej jest integracja
społeczności regionu wokół tematu wikliny użytkowej (uprawy, produkcji, sprzedaży) oraz
wikliny artystycznej. Oprócz podziwiania wyrobów z wikliny można się na niej także zapoznać
z tajnikami sztuki wyplatania.

−

Ogólnopolskie Dni Flisactwa – organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie
w celu kultywowania tradycji flisackich, poprzez pokaz spławu drewna tratwą, promocję
potrawy regionalnej (barszcz flisacki), koncert kapeli flisackiej, obrzędy nocy Świętojańskiej,
spływ galarów i łódek z pochodniami, wystrzały z beczki wiwatówki. Zamierzeniem imprezy
jest także promocja regionu i integracja społeczeństwa lokalnego poprzez wspólny udział
w towarzyszących jej imprezach okolicznościowych, jak: występy zespołów artystycznych,
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organizowanie konkursów, prezentacja lokalnych osiągnięć z dziedziny kultury i rzemiosła –
m.in. kowalstwa artystycznego.
−

Powidlaki – organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie promująca produkt
lokalny. W trakcie imprezy można zobaczyć proces smażenia powideł w miedzianych kotłach
oraz osobiście zamieszać drewnianą kopyścią w kotle i popróbować ciepłych powideł. Przy
akompaniamencie zespołów artystycznych: śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych,
prezentują swój dorobek artyści ludowi: rzeźbiarze, malarze, rzemieślnicy, a koła gospodyń
wiejskich prezentują swoje potrawy regionalne.

−

Wakacjonalia – organizowane od kilku lat przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.
W 2001 roku zainicjowała cykl imprez folklorystycznych poświęconych kulturze lasowiackiej.
Celem jej jest promowanie kultury współczesnej i dawnej, zbliżenie społeczności lokalnej
polskiej i ukraińskiej poprzez organizację wspólnego widowiska, a przez to zapoznanie się
z różnicami i podobieństwami folkloru polskiego lasowiackiego i ukraińskiego. Towarzyszą jej
również okolicznościowe konkursy, wystawy itp.

−

Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin – plenerowa impreza organizowana przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Celem jest promocja gminy ze
szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych i dorobku kulturalnego, jak również
umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w zawodach i konkursach.

−

Grzyby – impreza plenerowa organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach
w celu podsumowania całego roku pozyskiwania bogactw runa leśnego oraz promowania
regionu, gminy i jej walorów turystycznych. Impreza ta gromadzi miłośników grzybobrania.
W 2006 roku została rozpoczęta otwarciem wernisażu prac konkursu fotograficznego
pt. „Piękno Podkarpacia”, którego celem było ukazanie piękna przyrody Podkarpacia ze
szczególnym uwzględnieniem darów natury.

−

Tydzień Kultury Biblijnej – impreza obejmująca cykl prelekcji oraz konkursów na określony
temat, organizowana w miesiącu maju przez Towarzystwo Kultury Chrezścijańskiej „LOGOS”.
Celem jej jest upowszechnianie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
podtrzymanie kultury i tradycji narodowo – chrześcijańskiej, upowszechnianie pieśni,
wyrobienie nawyków śpiewania i słuchania śpiewu i muzyki, spędzania wolnego czasu radośnie
śpiewając i równocześnie rozwijając swoje uzdolnienia i zainteresowania. Kształci wrażliwość
i ekspresję twórczą.
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9.2. Sport.
Powiat niżański nie posiada własnych instytucji sportu. Podstawową jednostką
organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są ludowe i uczniowskie
kluby sportowe istniejące na terenie powiatu. Organizatorem wielu imprez sportowych jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.
Od 2000 roku w powiecie działa Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, który jest
związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej. Jego celem jest propagowanie i rozwój
kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Jest organizatorem imprez sportowych na szczeblu
powiatu, rejonu i województwa w ramach igrzysk szkolnych dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjady dzieci i młodzieży gimnazjów oraz licealiady młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu niżańskiego.
Wśród masowych imprez sportowych część stanowią imprezy o charakterze cyklicznym,
które na stałe wpisały się w kalendarz życia sportowego powiatu, m.in.:
−

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego – organizowany jest przez
Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem i Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Nisku. Ma na celu popularyzację amatorskich rozgrywek piłki
siatkowej. Zwycięzcy turnieju biorą udział w turnieju wojewódzkim organizowanym przez
Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

−

Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego - organizowana jest przez Starostwo Powiatowe,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem i Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Nisku. Ma charakter powszechny, integrujący dzieci, młodzież, osoby dorosłe
i niepełnosprawne.

−

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (eliminacje powiatowe) – ma na celu
podnoszenie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu przepisów o ruchu
drogowym, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno
w charakterze pieszych jak i kierujących. Celem turnieju jest również popularyzowanie
podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także
upowszechniania rekreacji i sportu.

−

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (eliminacje powiatowe) – ma za zadanie
propagowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: profilaktyki przeciwpożarowej,
sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, jak również wpłynąć pozytywnie na zaangażowanie
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się i włączenie młodzieży w działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych lub
Ochotniczych Straży Pożarnych.
−

Lekkoatletyczny Memoriał Bronisława Gancarza – organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Głównym założeniem memoriału jest propagowanie
i inspirowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w aktywności ruchowej.

−

Masowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego – impreza organizowana przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Ma na celu inspirowanie i zachęcanie dzieci oraz
młodzieży do aktywnego udziału w kulturze fizycznej.

−

Ogólnopolski Turniej Szachowy – organizowany corocznie od 1990 r. w Rudniku nad Sanem
przez MOSiR i rudnickie stowarzyszenia kultury fizycznej. Popularyzuje szachy, propaguje
aktywny wypoczynek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, umożliwia spędzenie taniego
wypoczynku połączonego z wyczynem. Towarzyszą mu inne konkursy i zawody tj.: tenisa
ziemnego i stołowego, piłki nożnej, piłki koszykowej, siatkówki plażowej, zajęcia na siłowni,
wyjazdy na kąpielisko itp.

−

Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Jana Gietki – organizowany corocznie w Rudniku nad
Sanem przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rudnickie Orlęta” oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Celem jest motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich
zainteresowań, przybliżanie wzorów osobowościowych poprzez spotkania z byłymi mistrzami
Polski w szachach.

−

Halowa Amatorska Liga Piłkarska – impreza masowa, której organizatorem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Biorą w nim udział również mieszkańcy
powiatu stalowowolskiego. Głównym założeniem jest propagowanie, rozwój i podnoszenie
poziomu sportu i rekreacji wśród mieszkańców powiatów.

−

Powiatowy Spływ Jednostek Pływających Rzeką San – organizowany przez Towarzystwo
Żeglugi Rzecznej „Cypel” w Ulanowie ma za zadanie promocję walorów turystycznych
i przyrodniczych rzeki San. Organizowane spływy zwiększyły zainteresowanie aktywnym
wypoczynkiem i uprawianiem sportów wodnych.

−

Spływ Kajakowy Rzeką Tanew – organizowany przez Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel”
w Ulanowie, ma na celu promocję walorów turystycznych i przyrodniczych rzeki Tanew,
wzbudzanie zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i uprawianiem sportów wodnych.

−

Powiatowy Bieg Uliczny – cykliczna impreza organizowana przez Gimnazjum nr 1 w Nisku
z okazji Dnia Dziecka. Jest to impreza masowa, skierowana do dzieci i młodzieży szkół
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podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Celem jest podniesienie
sprawności fizycznej i rozpowszechnianie pięknej dyscypliny sportu jaką jest lekkoatletyka.
9.3. Współpraca przygraniczna.
Uwzględniając położenie geograficzne województwa podkarpackiego i powiatu niżańskiego
– Starostwo Powiatowe w Nisku wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Nisku nawiązało współpracę
z Rejonem i Miastem Gorodok na Ukrainie.
Podpisano deklarację o współpracy partnerskiej w zakresie rozwoju społeczno –
gospodarczego i kulturalnego regionów.
Poza tym Miasto Nisko od 1994 r. współpracuje z niemieckim miastem Hecklingen (od
2004 roku – Ortsteil Hecklingen) oraz od 2003 r. utrzymuje współpracę partnerską ze społecznością
lokalną miasta Fehérgyarmet na Węgrzech. Gmina Jeżowe natomiast utrzymuje współpracę
z austriacką gminą Atzenbrugg oraz z miastem Drohobycz na Ukrainie oraz gmina Rudnik nad
Sanem od 2002 roku współpracuje z miastem powiatowym Gelnica na Słowacji.
9.4. Promocja Powiatu Niżańskiego.
W celu budowania pozytywnego wizerunku wobec mieszkańców powiatu oraz regionu,
podejmowanych jest szereg działań promocyjnych za pomocą działającego w Starostwie Wydziału
Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
Działania te obejmują m.in.:
−

prowadzenie wspólnych działań informacyjnych na temat atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
we współpracy z organizacjami gospodarczymi, rozbudowę strony internetowej www.powiatnisko.pl, podtrzymywanie istniejących relacji z inwestorami oraz nawiązywanie nowych,
promocję ofert inwestycyjnych powiatu,

−

promocyjne działania podejmowane wspólnie z Urzędem Wojewódzkim, Podkarpackim
Urzędem Marszałkowskim na rzecz promocji potencjału gospodarczego powiatu,

−

wydawanie

broszur

informacyjnych,

mapek,

albumów,

kalendarzy

oraz

biuletynu

samorządowego w celu budowy pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców powiatu.
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10. Edukacja.
10.1. Opieka przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne.
Od 1 września 1999 r. funkcjonują 6 – letnie szkoły podstawowe i 3 – letnie gimnazja.
Część gimnazjów i szkół podstawowych posiada placówki – oddziały terenowe będące integralną
częścią macierzystej szkoły.
Wg stanu na dzień 30 czerwiec 2007 r. - liczbę uczniów i nauczycieli obrazują tabele od
Nr 27 do Nr 35.
Tabela 27. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Harasiuki.
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów Liczba oddziałów
ogółem kl. „0” ogółem

Liczba nauczycieli

kl. „0”

ogółem

kl. „0”

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Harasiuki

194

28

9

2

19

2

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Huta Krzeszowska

185

14

9

1

18

1

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Krzeszów Górny

93

12

7

1

12

1

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Hucisko

73

17

6

1

9

1

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Gózd

68

6

5

-

9

-

613

77

36

5

67

5

1. Publiczne Gimnazjum Harasiuki

166

-

6

-

16

-

Publiczne Gimnazjum Huta
Krzeszowska

128

-

6

-

12

-

Razem

294

-

12

-

28

-

Ogółem

907

77

48

5

95

5

Razem

2.

Źródło: Dane z Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 27 w szkołach podstawowych w gminie
Harasiuki średnio na jeden oddział przypada 17 uczniów, a na jednego nauczyciela około
9 uczniów. W klasach zerowych uczy się 77 dzieci, w wyniku czego na jeden oddział przypada ich
około 15. Do gimnazjów w sumie uczęszcza 294 uczniów, co daje średnio 25 osób na oddział.
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Tabela 28. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Jarocin.

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie

7

94

16

Publiczna Szkoła Podstawowa w Golcach

7

51

11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie
Golczańskim

7

36

12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach Sokalach

7

64

10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach

7

46

9

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach

7

65

14

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
w Jarocinie

7

103

13

Razem

49

459

85

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w
Jarocinie

9

226

22

Ogółem

58

685

107

Nazwa szkoły

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Jarocinie.

Według danych z Urzędu Gminy w Jarocinie liczba uczniów Szkół Podstawowych
przypadająca na jeden oddział w tej gminie wynosi średnio 9 osób, natomiast na jednego
nauczyciela przypada 5 uczniów. W gimnazjum w Jarocinie na jeden oddział średnio przypada 25
uczniów, a 1 nauczycielowi 10 uczniów.
Tabela 29. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Jeżowe.

Lp Nazwa szkoły

Liczba
uczniów

Liczba
uczniów
(oddział
zerowy)

Liczba
Oddziały
oddziałów zerowe

Liczba
nauczycieli

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Groblach

163

24

8

1

20

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jeżowem Podgórzu

87

16

6

1

16

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jeżowem Centrum

268

38

13

2

26

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jeżowem Kameralne

50

9

4

1

15

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Cholewianej Górze

119

19

6

1

16
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6.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Narcie

73

13

6

1

19

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jacie

144

18

6

1

20

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jacie – Filia w Zalesiu

24

13

3

1

6

928

150

52

9

138

525

-

9

-

65

1453

150

61

9

203

Razem
1. Publiczne Gimnazjum w Jeżowem
Ogółem
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Jeżowem.

W gminie Jeżowe na jeden oddział w szkołach podstawowych przypada średnio 18
uczniów, natomiast na jednego nauczyciela 7 dzieci. Na jeden oddział zerowy przypada około 17
dzieci.
Ponadto poza Publicznym Gimnazjum w Jeżowem od 1 września 2007 r. w Gminie Jeżowe
powstały Gimnazja w:
−

Jeżowe Centrum

−

Groblach

−

Jacie

−

Starym Narcie

−

Cholewianej Górze.

Tabela 30. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Krzeszów.

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli

Liczba
oddziałów

46

5

2

46

5

2

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

166

22

9

2. Szkoła Filialna w Kamionce

18

2

2

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem

98

17

7

282

41

18

228

28

9

Razem

228

28

9

Ogółem

556

74

29

Lp. Nazwa szkoły
1. Przedszkole Gminne w Krzeszowie
Razem

Razem
1. Gimnazjum w Krzeszowie

Źródło: Dane z Urzędu Gminy z Krzeszowa.

Na jeden oddział przedszkolny w Krzeszowie przypada 23 dzieci, natomiast na jednego

57

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
nauczyciela około dziewięcioro. W szkołach podstawowych na jeden oddział wychodzi średnio 15
uczniów, a nauczycielowi przypada 7 uczących się. W gimnazjum uczy się 228 uczniów
w 9 oddziałach, z czego wynika, że na jeden przypada średnio 25 osób, natomiast na jednego
nauczyciela 8 uczniów.
Od 1 września 2007 r. zlikwidowano Szkołę Filialną w Kamionce, natomiast Publiczna
Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Krzeszowie zostały połączone w Zespół Szkół.
Tabela 31. Wykaz dzieci i opiekunów zatrudnionych w żłobku i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta
Nisko.
Liczba
Liczba
Liczba
Lp. Nazwa placówki
dzieci
oddziałów
opiekunów

1. Żłobek

75

3

6

2. Przedszkole Nr 1

97

4

9

3. Przedszkole Żaczek (niepubliczne)

106

5

8

178

12

23

Razem

Tabela 32. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta Nisko.
Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

258

13

22

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

296

14

23

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

87

7

10

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

466

23

38

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

73

7

9

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie

85

7

10

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Racławicach

58

7

9

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

270

14

30

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu

175

9

15

1768

101

166

1. Gimnazjum Nr 1

276

12

27

2. Gimnazjum Nr 2

360

14

30

3. Gimnazjum Nr 3

167

7

14

4. Gimnazjum w Zarzeczu

154

6

10

5. Gimnazjum w Nowosielcu

99

5

9

1056

44

90

Lp. Nazwa szkoły

Razem

Razem

Ogółem
3002
157
279
Źródło: Dane z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku.
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Liczba uczniów wszystkich szkół podstawowych to 1768, na 101 oddziałów, w związku
z tym na jeden oddział przypada średnio 18 uczniów. Zatrudnionych jest 166 nauczycieli, przy
czym na jednego nauczyciela przypada około 11 uczniów. Do gimnazjów uczęszcza w sumie 1056
uczniów, co daje na jeden oddział 24 osoby. Na jednego nauczyciela w gimnazjach przypada 12
osób.
Tabela 33. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem.

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

34

1

2

Razem

34

1

2

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana
Pawła II w Rudniku nad Sanem

221

10

24

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rudniku
nad Sanem

204

9

18

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M.
Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

91

7

14

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu

102

7

12

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach

113

7

13

Razem

731

40

81

Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad
Sanem

451

17

35

Razem

451

17

35

Ogółem

1216

58

118

Lp. Nazwa szkoły
1. Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem

1.

Źródło: Dane z Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem.

Do Szkół Podstawowych w Gminie Rudnik uczęszczało ogółem 731 uczniów, którzy
kształcili się w sumie w 40 oddziałach, na jeden oddział przypadało więc około 18 osób. Natomiast
gimnazjum w Rudniku nad Sanem liczyło 451 uczniów i tam na jeden oddział przypadało 26 osób,
a na jednego nauczyciela około 13 osób.
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Tabela 34. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

Lp. Nazwa szkoły

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

1.

Publiczne Przedszkole Ulanów

65

3

5

2.

Filia PP Ulanów w Bielinach

32

2

3

3.

Oddział przedszkolny Kurzyna Średnia

10

1

1

4.

Filia Dąbrowica

6

0,5

1 na pół etatu

5.

Oddział przedszkolny Dąbrówka

4

0,5

1 na pół etatu

6.

Oddział przedszkolny Wólka Tanewska

12

1

2

7.

Filia Huta Deręgowska

7

0,5

1 na pół etatu

Razem

136

8,5

14

1.

Szkoła Podstawowa Ulanów

203

10

18

2.

Szkoła Podstawowa Kurzyna Średnia

112

6

16

3.

Filia Dąbrowica

15

2

4

4.

Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

76

5

5.

Filia Huta Deręgowska

25

2

6.

Szkoła Podstawowa Bieliny

93

6

12

7.

Szkoła Podstawowa Dąbrówka

60

5

11

Razem

584

36

79

1.

Gimnazjum Ulanów

313

12

23

2.

Gimnazjum Kurzyna Średnia

88

5

11

Razem

401

17

34

Ogółem

1121

61,5

127

18

Źródło: Dane z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Ulanowie.

W gminie Ulanów przedszkola liczyły w sumie 136 dzieci i na jeden oddział przedszkolny
przypadało średnio16 dzieci. Do szkól podstawowych natomiast uczęszczało 584 uczniów
kształcących się w sumie w 36 oddziałach, tak więc na jeden oddział przypadało około 16 uczniów,
a na jednego nauczyciela 7 osób. Do jednego oddziału gimnazjalnego należało średnio 24 uczniów,
natomiast na jednego nauczyciela przypadało około 12 osób.
Stan techniczny budynków szkolnych w powiecie niżańskim jest średni, poziom
wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne jest bardzo zróżnicowany, w ocenie ogólnej
niewystarczający. Brakuje sal dydaktycznych, pracowni komputerowych z dostępem do internetu,
świetlic, stołówek, a przede wszystkim sal gimnastycznych.
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10.2. Szkolnictwo ponadgimnazjalne i wyższe.
W strukturze usług oświatowych ponadgimnazjalnych w powiecie niżańskim w roku
szkolnym 2006/2007 funkcjonowały licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz technika
i średnie szkoły zawodowe.
Tabela 35. Struktura uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2006/2007.
Nazwa szkoły
Typ szkoły/zawód
Klasa
Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół im. Michała Janika
w Ulanowie

Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Zespół Szkół im. Ks. Stanisława
Staszica w Jeżowem

Liceum Ogólnokształcące
w Rudniku nad Sanem

I
II
III

23
28
40

I

25

Liceum ogólnokształcące

I
II
III

154
156
153

Liceum ogólnokształcące

I
II
III

60
37
36

Liceum
profilowane/kreowanie
ubiorów

III

19

Technikum/technik
budownictwa

I
II

27
21

Liceum ogólnokształcące

I
II
III

47
70
74

Technikum
- technik mechanik

I
II
III
IV
I
II
III
IV

36
27
31
18
25
18
19
13

Technikum uzupełniające
- technik mechanik

I
II

22
16

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
-mechanik pojazdów
samochodowych

I
II
III

26
28
22

Liceum
profilowane/usługowogospodarcze

- technik technologii drewna

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem
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Liceum profilowane
- ekonomicznoadministracyjny
- zarządzanie informacją

I
II
III
II
III

40
71
64
32
30

Technikum
- technik elektryk

I
II
III
IV

27
25
26
24

- technik elektronik

I
II
III
IV
I
II

51
54
87
82
67
62

- technik mechatronik

II
III

34
51

- technik telekomunikacji

I
III
IV

24
54
29

- technik teleinformatyk

II

28

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
- elektryk
- monter elektronik

I
II
III
I

32
33
30
24

Technikum
uzupełniające/technik
elektryk

II

26

- technik informatyk
Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Nisku

Razem
Źródło: Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

2378

W roku szkolnym 2006/2007 naukę w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
podjęło 710 uczniów. Do klas drugich uczęszczało wówczas w sumie 766 uczniów, do trzecich 736,
natomiast klasy czwarte liczyły 166 osób. Młodzież kształcąca się w liceach ogólnokształcących
stanowiła około 37% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Największą grupę stanowią
uczniowie technikum, którzy stanowili 40,4% ogółu kształcącej się młodzieży ponadgimnazjalnej.
Najmniejszą zaś grupę tworzy młodzież z technikum uzupełniającego, którzy stanowią około 2,7%
wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Ponadto w powiecie niżańskim prowadzi kształcenie Niepubliczne Studium Informatyczne,
posiadające uprawnienia szkoły publicznej.
W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ma siedzibę Zamiejscowy Wydział
Transportu Politechniki Radomskiej o kierunkach elektrotechnika i transport.
10.2.1. Baza dydaktyczna i sportowa w Powiecie Niżańskim.
Bazę dydaktyczną i sportową szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Niżański przedstawia Tabela 36.
Tabela 36. Baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Niżańskim.
RCEZ

ZS
Ulanów

ZS
Jeżowe

ZS
Rudnik n/S

LO
Rudnik n/S

LO
Nisko

Liczba sal
lekcyjnych

19

13

8

14

15

11

Liczba pracowni
specjalistycznych

5

1

-

-

3

5

Liczba pracowni
komputerowych

6 (110
stanowisk z
dostępem do
internetu)

1

2 (30
stanowisk z
dostępem do
internetu)

2 (50
stanowisk z
dostępem do
inetrnetu)

1

2 (36
stanowisk z
dostępem do
internetu)

Biblioteka

1 (15798
woluminów)

1

2
pomieszczenia
(4570
woluminów)

1 (6230
woluminów)

1

1

1 (razem)

1

-

-

1

1
1 (4
stanowiska)

1
1
1 duża,
1 mała
1

1
1

2
pomieszczenia
zastępcze, w
których
odbywają się
lekcje
wychowania
fizycznego)

1
-

1
1

1
-

-

-

-

Boiska sportowe

2

-

-

2

-

-

Pracownie zajęć
praktycznych

9

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

Czytelnia
Multimedialne
centrum informacji
Sala gimnastyczna
Hala sportowa
Siłownia
Sala gimnastyki
korekcyjnej

Pozostałe

-

Gabinet
higienistki,
Sklepik
pedagoga,
szkolny,
szatnia,
kawiarenka
internat,aula

świetlica
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Gabinet
profilaktyki
Kuchnia
zdrowotnej
i świetlica,
i pomocy
4 szatnie
przedlekarskiej

Gabinet
higienistki,
stomatologiczny, szatnia,
aula
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Ponadto Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku posiada pełne wyposażenie
w pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt sportowy do realizacji programów. Wyposażenie pracowni
zajęć praktycznych pozwala na kształcenie w zawodach/profilach nauczanych w szkole. W Liceum
Ogólnokształcącym w Nisku wyposażenie w pomoce dydaktyczne jest na poziomie dobrym, jednak
występuje słabe wyposażenie w sprzęt sportowy. W pozostałych szkołach wyposażenie w pomoce
dydaktyczne jest również na poziomie dobrym.
11. Infrastruktura techniczna.
11.1. Sieć drogowa.
Podstawową sieć drogową województwa tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, uzupełnione
drogami powiatowymi i gminnymi. Geometria tej sieci zapewnia powiązanie miast i gmin
w układzie wewnętrznym i zabezpiecza połączenie z krajowym układem drogowym. W związku
z tym, iż układ ten w powiecie niżańskim powstał w wyniku kolejnych etapów modernizacyjnych
istniejących dróg, sieć tych dróg nie na całej długości posiada parametry odpowiednie do funkcji
i klasy drogi oraz wzrastającego natężenia ruchu. Brak drożności spowodowany jest przede
wszystkim złym stanem technicznym nawierzchni i obiektów mostowych, ograniczeniami
prędkości na skutek braku odpowiednich parametrów technicznych na niektórych odcinkach sieci.
Całkowita długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego wynosi 297 km,
w tym dróg o nawierzchni twardej jest ok 279 km, a o powierzchni gruntowej ok. 17 km. Stan
techniczny dróg Powiatu Niżańskiego przedstawia Tabela 37.
Powiat niżański i jego centrum komunikacyjne (miasto Nisko) stanowi ważny węzeł układu
drogowego poprzez drogę krajową nr 19 Rzeszów – Nisko – Lublin – Białystok, łączącą południe
kraju z północą, oraz prostopadłą do niej drogę nr 77 Sandomierz – Stalowa Wola – Nisko –
Jarosław – Przemyśl. Istotne znaczenie ma też droga wojewódzka 858 Zarzecze – Biłgoraj –
Zwierzyniec.
Najbardziej jednak uciążliwym układem komunikacyjnym o znacznym natężeniu ruchu
tranzytowego jest dla miasta Niska droga krajowa Stalowa Wola – Nisko – Jarosław, która
przebiega przez centrum miasta.
Powiat niżański ma połączenie autobusowe, oraz dalekobieżne połączenie autobusowe
z całym krajem poprzez Nisko i Stalową Wolę. Funkcjonuje również miejska komunikacja
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samochodowa na trasie Stalowa Wola – Nisko – Racławice oraz o znaczeniu powiatowym, łączącą
siedzibę powiatu z miejscowościami słabiej skomunikowanymi, przez PPKS Stalowa Wola
i Biłgoraj. Uzupełniające ofertę przewozową przewozy wykonują przewoźnicy z terenu powiatu
niżańskiego. Obszar ich działania znacznie przekracza ¾ powierzchni powiatu.
Środki finansowe przeznaczone w budżetach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym na
budowę, utrzymanie i modernizację dróg i mostów nie zaspokajają potrzeb modernizacyjnych
i inwestycyjnych. Do radykalnej poprawy stanu dróg potrzebne są środki finansowe wielokrotnie
przekraczające możliwości budżetu powiatu.
Stan dróg jest jedną z podstawowych barier rozwoju regionu. Drogi powiatowe powinny
zapewniać dogodne połączenia, sprzyjać regionalnej i lokalnej wymianie gospodarczej oraz
przemieszczaniu się ludności do miejsc pracy i kształcenia.
Drogami powiatowymi administruje i zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku.
Pozostałą siecią dróg publicznych w powiecie administrują:
1. Urzędy Gmin – drogi gminne,
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – drogi wojewódzkie,
3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oddział w Lublinie, biuro w Rzeszowie – drogi krajowe.
Tabela 37. Stan dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego.
DROGI ZAMIEJSKIE
Długość dróg w km
Gmina

W tym dróg o nawierzchni:
ogółem

Długość
chodników w km

gruntowej

twardej

ulepszonej

nieulepszonej

Nisko

11,540

11,540

-

-

5,8

Rudnik n/S

11,139

8,664

1,0

1,475

9,0

Ulanów

50,510

50,510

-

-

0,7

Krzeszów

28,946

28,946

-

-

0,1

Harasiuki

78,976

65,122

1,984

11,870

1,0

Jarocin

43,289

43,289

-

-

5,9

Jeżowe

42,945

42,048

-

0,897

0,6

Ogółem

267,345

250,119

2,984

14,242

23,1
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DROGI MIEJSKIE
Długość dróg w km
Gmina

W tym dróg o nawierzchni:
ogółem

gruntowej

twardej

ulepszonej

nieulepszonej

Nisko

14,602

14,602

-

-

Rudnik n/S

11,513

11,513

-

-

Ulanów

3,028

3,028

-

-

-

-

Ogółem
29,142
29,143
Źródło: Dane z Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.
11.2. Komunikacja kolejowa i lotnicza.

Przez teren powiatu przechodzą szlaki kolejowe relacji: Zamość – Biłgoraj – Nisko –
Stalowa Wola – Katowice oraz Lublin – Rozwadów – Nisko – Rudnik nad Sanem – Przeworsk.
Linia relacji Zamość – Stalowa Wola nie jest zelektryfikowana. Druga natomiast jest całkowicie
zelektryfikowana. Pierwsza z nich została zaliczona do linii kolejowej o znaczeniu krajowym, ale
ważniejszą rolę gospodarczą i społeczną odgrywa druga migistrala.
Duże znaczenie ma także Linia Hutniczo – Siarkowa – linia kolejowa towarowa,
jednotorowa o poszerzonym rozstawie szyn, relacji granica państwa z Ukrainą – Hrubieszów – Huta
Katowice (Dąbrowa Górnicza). Linia ta stanowi szansę przewozu towarów do krajów byłego
Związku Radzieckiego.
Lotnisko najbliższe znajduje się w Rzeszowie – Jasionce.
11.3. Zasób mieszkaniowy.
Tabela 38. Struktura zasobu mieszkaniowego powiatu niżańskiego wg rodzaju własności.
2003
2004
Wyszczególnienie
wskaźnik*

Zasoby
mieszkaniowe

wskaźnik*

2005
wskaźnik*

mieszkania

18326

3,67

18459

3,64

18553

3,62

izby

75771

0,89

76492

0,88

77023

0,87

23,4

1588871

23,4

1601529

23,9

Powierzchnia
1572066
Użytkowa (m2)
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Własność gminy

Własność
spółdzielni
mieszkaniowych

Własność
zakładów pracy

Własność osób
fizycznych

mieszkania

418

418

421

izby

1142

1142

1138

Powierzchnia
użytkowa (m2)

18949

18949

18890

mieszkania

1534

1534

1535

izby

5481

5481

5484

Powierzchnia
użytkowa (m2)

81032

81032

81084

mieszkania

215

215

171

izby

722

722

539

Powierzchnia
użytkowa (m2)

12590

12590

9708

mieszkania

16108

16241

16372

izby

68240

68961

69664

1456092

1472897

1488249

mieszkania

51

51

54

izby

186

186

198

Powierzchnia
użytkowa (m2)

Własność innych
podmiotów

Powierzchnia
3403
3403
użytkowa (m2)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
*przeciętna ilość osób na mieszkanie/izbę/powierzchnię użytkową.

3598

Bazę mieszkaniową powiatu na koniec 2005 r. stanowiło 18553 mieszkań z 77023 izbami
i łącznej powierzchni 1601529 m2. Od 2003 roku liczba mieszkań wzrosła o 227. Przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w powiecie niżańskim wynosiła 23,9 m2,
a w jednym mieszkaniu zamieszkiwało średnio 4 osoby.
Sytuację mieszkaniową w powiecie niżańskim ogólnie można scharakteryzować za pomocą
dwóch wskaźników: przeciętnej liczebności rodzin zamieszkujących w jednym mieszkaniu, która
wyniosła w 2005 r. 3,62, oraz wskaźnikiem ilości osób przypadających na jedną izbę – 0,87 na
koniec 2005 r. Należy więc zauważyć, że sytuacja mieszkaniowa w powiecie jest stosunkowo
korzystna.
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11.4. Sieć energetyczna i gazowa.
Przez teren powiatu przebiegają dwa gazociągi wysokoprężne o znaczeniu krajowym:
Jarosław – Rozwadów – Puławy i granica państwa – Kopki – Rozwadów – Sandomierz, ponadto
gazociąg wysokoprężny Jeżowe – Nisko z Kopalni gazu Krzywdy (gm. Jeżowe) oraz gazociągi
o znaczeniu lokalnym dla zasilania stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia.
Na koniec 2005 roku było 10385 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych. Ilość
odbiorców gazu z sieci wynosiła 9344. zużycie gazu z sieci na 1 odbiorcę to 584,2 m3.
Zaopatrzenie w gaz jest na terenie powiatu bardzo zróżnicowane. Mieszkańcy gminy Jarocin
korzystają z gazu bezprzewodowego. Na terenie gminy Jeżowe znajduje się kopalnia gazu, z której
rurociągiem tłoczonym wysokoprężnym dostarczany jest gaz do sieci magistralnych systemu
krajowego. Sieć gazowa powiatu niżańskiego liczy 587,4 km.
Teren powiatu niżańskiego obsługuje Rzeszowski Zakład Elektroenergetyczny – Rejon
Energetyczny w Stalowej Woli, a także Rejon Energetyczny w Janowie Lubelskim. Zużycie energii
elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2005 roku wyniosło 14869 Mwh.
11.5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Na terenie powiatu niżańskiego (na koniec 2006 r.) długość sieci wodociągowej rozdzielczej
wynosiła 625,04 km. Wzrósł więc wskaźnik zwodociągowania powiatu z 52,6% do 81,2%. Ilość
wody zużywanej dla celów socjalnych wyniosła 23,06 m3/M/rok. Każda z gmin wchodzących
w skład powiatu niżańskiego posiada własne ujęcia wody. Woda pod względem parametrów fizyko
– chemicznych nie jest dobra i wymaga uzdatniania.
Zaopatrzenie w wodę opiera się na wykorzystaniu wód podziemnych. System ten
zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy. Sołectwa powiatu niżańskiego blisko w 100% są
zwodociągowane. Na terenie miast wchodzących w skład powiatu z wodociągu korzystało 93%
osób zamieszkujących stale mieszkania.
Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu niżańskiego na koniec 2006 r. wynosiła 310,1 km.
Wskaźnik skanalizowania powiatu zwiększył się więc od 2004 r. z 40% do 47%. Zwiększeniu uległ
również stosunek długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej z 27,4% do 49,6%.
Na 7 gmin tylko Krzeszów nie posiada gminnej oczyszczalni ścieków. Największą
oczyszczalnią ścieków dysponuje gmina Nisko. Łączna przepustowość oczyszczalni na koniec
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2002 r. wynosiła 9800m3/dobę, przy czym korzystało z nich tylko 33,2% ludności ogółem. Na
ogólną ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania – 1800 dam3
tylko 41% jest oczyszczanych.
11.6. Gospodarka odpadami.
Powiat niżański posiada w dwóch gminach nowoczesne wysypiska śmieci, w tym jedno
z selektywną zbiórką odpadów. Wysypiska odpadów w pozostałych gminach są zamknięte. Ilość
odpadów komunalnych zebranych na koniec 2006 r. wyniosła 3 729 Mg/rok i była o 6 680 Mg/rok
mniejsza niż w roku 2002. Tak duży spadek spowodowany był zmianą sposobu określania masy
odpadów. W tym okresie rozpoczęto ważenie odpadów na wagach samochodowych (Krzeszów,
Jarocin,

Pysznica).

Zmniejszyła

się

również

ilość

zbieranych

odpadów

komunalnych

przypadających na jednego mieszkańca z 154 kg/M/rok do 55,17 kg/M/rok.
Stan formalno – prawny składowisk odpadów na terenie powiatu niżańskiego przedstawia
poniższa tabela.
Składowisko

Stopień zagospodarowania

Harasiuki

Wysypisko zamknięte

Jarocin

Nowoczesne z selektywną zbiórką odpadów

Jeżowe

Wysypisko zamknięte

Krzeszów

Nowoczesne może przyjmować odpady z sąsiednich gmin

Nisko

Wysypisko zamknięte

Rudnik nad Sanem

Wysypisko zamknięte

Ulanów

Wysypisko zamknięte

11.7. Telekomunikacja.
Działalność telekomunikacyjna w powiecie prowadzona jest przez Telekomunikację Polską
S.A., oraz w niewielkim zakresie przez Pilicką Telefonię. Poziom stelefonizowania powiatu z roku
na rok ulega systematycznej poprawie, choć ciągle jeszcze wymaga znacznych nakładów
inwestycyjnych.
Poza telefonią przewodową teren powiatu niżańskiego objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej.
Zlokalizowane są na przykład przekaźniki sieci: ERA GSM, PLUS GSM, ORANGE, HEYAH.
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12. Budżet powiatu niżańskiego.
Budżet powiatu uchwalany jest corocznie przez Radę Powiatu w formie uchwały
budżetowej. Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych.
W dniu 5 marca 2007 r. Rada Powiatu Niżańskiego, podjęła Uchwałę Nr V/24/2007
w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2007 rok. Ustalono dochody budżetu powiatu
w wysokości 29030864 zł oraz wydatki budżetu na kwotę 33479821zł.
Zmiany w budżecie dokonywane są na bieżąco Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu
Niżańskiego.
12.1. Dochody powiatu.
W myśl art.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu
są:
•

Dochody własne powiatu, czyli:
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych
przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od
powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek
budżetowych,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
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- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
•

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

•

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

•

Subwencja ogólna.

•

Dotacje celowe z budżetu państwa.
Dochody budżetowe powiatu niżańskiego w latach 2004 – 2007 przedstawia tabela 38.

Tabela 39. Struktura dochodów budżetowych w powiecie niżańskim w latach 2004 – 2007.
2004
2005
2006
2007
Wyszczególnienie
Kwota (zł)
%
Kwota (zł)
%
Kwota (zł) %
Kwota (zł)

Dochody własne 4643382

6975185

24,03

Subwencje

15156210 59,15 16104036 59,47 16568356 53,89 16764582

57,75

Dotacje celowe

5027404

19,62 4525977 16,71 6675800 21,71

4709621

16,22

Pozostałe

798432

3,11

435976

1,61

2182150

581476

2,00

25625428

100

27079124

100

30745256 100

29030864

100

Razem

18,12 6013135 22,21 5318950 17,30

%

7,10

Z powyższej tabeli wynika, że powiat w podstawowym stopniu finansuje się z subwencji,
która od 2004 roku nieznacznie zmalała. Drugim znaczącym źródłem są dochody własne, które
w badanym okresie wzrosły o 5,91%, co spowodowane jest m.in. zwiększającym się udziałem we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne są również dotacje celowe, które do
2007 roku spadły z 19,62% do 16,22%.
12.2. Wydatki powiatu.
Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w ustawach, a w szczególności na:
•

Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

•

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu
terytorialnego.

•

Zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub
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porozumienia.
•

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki powiatu niżańskiego w latach 2004 – 2007 przedstawia tabela 40.

Tabela 40. Analiza wydatków budżetowych w powiecie niżańskim w latach 2004 – 2007.
2004
2005
2006
2007
Wyszczególnienie
Kwota (zł) %
Kwota (zł)
%
Kwota (zł)
%
Kwota (zł)

%

Rolnictwo
i łowiectwo

30000

0,12

20000

0,07

20000

0,06

30000

0,09

Leśnictwo

267580

1,03

263170

0,94

248494

0,73

255141

0,76

Transport i łączność

2370415

9,10

2008421

7,18

4225706

12,39

5787004

17,28

Administracja
publiczna

3781683

14,52

4235977

15,14

4221842

12,38

4467712

13,34

Oświata i
wychowanie

11678859 44,83 11841320

42,31

12690863

37,20 11443183

34,18

Ochrona zdrowia

1041431

4,00

1054770

3,77

3681562

10,79

1836632

5,48

Pomoc społeczna

1316294

5,05

2107821

7,52

2020316

5,92

2011680

6,02

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

1255580

4,82

1580622

5,65

1829643

5,36

1825031

5,45

Edukacyjna opieka
wychowawcza

1693745

6,50

1670690

5,97

1654592

4,85

1677660

5,02

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

32982

0,12

35550

0,13

35751

0,10

39000

0,12

Kultura fizyczna i
sport

12492

0,05

19575

0,07

20466

0,06

22000

0,06

Pozostałe wydatki

2568862

9,86

3149440

11,25

3465694

10,16

4084778

12,20

Razem

26049923

100

27987356

100

34114929

100

33479821

100

Struktura wydatków w powiecie niżańskim w latach 2004 – 2007 przedstawia, iż wzrosły
one w badanym okresie o 7429898 zł. Największy udział w wydatkach mają zadania związan
z oświatą, średnio 39,6%, jednak z roku na rok się zmniejszają. Wydatki na administrację
publiczną, które stanowią średnio 13,8%, do 2006 roku malały, po czym w 2007 roku wzrosły
o 0,96%. Tendencję wzrostową przyjęły wydatki na zadania w zakresie transportu i łączności, które
w 2007 r. osiągnęły poziom o 8,18% wyższy niż w roku 2004. Malejącą tendencję wykazują
wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, które w 2004 roku stanowiły 6,50%, a w 2007 r.
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spadły do 5,02%.
Wydatki budżetu powiatu na rok 2007 zaplanowano na realizację zadań własnych, zadań
zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego. Dokonano podziału wydatków na bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, dotacje
i inne, gdzie przeznaczono 25986079 zł oraz majątkowe, na które przeznaczono 7493742 zł.
Ponadto w budżecie zostały przewidziane środki na projekty techniczne dróg powiatowych,
które będą podstawą do ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.
12.3. Zrównoważenie budżetu.
Zestawienie dochodów i wydatków w latach 2004 – 2007 przedstawia tabela 41.
Tabela 41. Dochody i wydatki w powiecie niżańskim w latach 2004 – 2007.

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

Dochody

25625428

27079124

30745256

29030864

Wydatki

26049923

27987356

34114929

33479821

424495
-

908232
-

3369673
-

4448957
-

Deficyt lub
Nadwyżka

Ustawa o finansach publicznych w art.14 reguluje możliwość zadłużenia powiatu. Łączna
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć
60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
Zadłużenie powiatu w badanym okresie rośnie, na koniec roku 2006 wyniosło 20,04%,
jednak dalej jest na bezpiecznym poziomie. Istnieje więc znaczny margines bezpieczeństwa biorąc
pod uwagę dopuszczalne ustawowo granice.
PODSUMOWANIE
Z diagnozy strategicznej wynika, iż:
1. Powiat ma trudności w realizacji swoich funkcji kompetencyjnych, co spowodowane jest:
- niedoborem środków finansowych, płynących z budżetu na realizację zadań publicznych
określonych ustawami,
- tradycyjnym postrzeganiem istoty problemów rozwojowych i sposobów rozwiązywania
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tych problemów, tradycyjnej mentalności, wywodzącej się jeszcze z poprzedniego systemu,
przypisującego państwu rolę podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i realizację
poszczególnych rozwojowych przedsięwzięć,
- faktem, że społeczeństwo powiatu niżańskiego jest relatywnie słabo wykształcone lub ma
wykształcenie niedostosowane do rynku pracy, do jego wyzwań,
- znaczącym udziałem obszaru biedy społecznej, patologii, biernych postaw, bezradności
w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych przez mieszkańców,
- niejasnym podziałem odpowiedzialności w kompetencyjne przydzielonych zadaniach:
między powiatem a innymi podmiotami w takich obszarach, jak: gospodarka, bezrobocie,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ochrona środowiska, edukacja, bezpieczeństwo.
2. Powiat dysponuje zasobami, umożliwiającymi przyszły rozwój, ale prócz powyższych
problemów, należy rozwiązać takie kwestie, jak:
-

zwiększenie

aktywności

poszczególnych

gmin,

zwłaszcza

w

dziedzinie

ich

odpowiedzialności za rozwój przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów itp.,
- zwiększenie stopnia asocjacyjności (tj. tworzenia związków, stowarzyszeń, ugrupowań
zawodowych o charakterze samorządowym) wśród społeczności powiatu, w celu
rozwiązywania lokalnych problemów,
- dążenie do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie współdziałania
wszystkich partnerów społecznych: administracji rządowej i samorządowej, wszelkich
organizacji społecznych, gospodarczych i politycznych,

pracodawców, związków

wyznaniowych, kościołów, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.
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CZĘŚĆ III
„Krajowe i Regionalne dokumenty
programowe”
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III. KRAJOWE I REGIONALNE DOKUMENTY PROGRAMOWE.
1. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015.
Projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 został wstępnie zaakceptowany przez Radę
Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r. i skierowany do ogólnospołecznych konsultacji. Rada
Ministrów przyjęła dokument 29 listopada 2006 r.
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym
określającym cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz warunki, które
powinny ten rozwój zapewnić. Jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju
społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów
rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. SRK jest podstawową
przesłanką dla Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia),
Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich

i Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz

wynikających z nich programów operacyjnych. Przy opracowywaniu SRK wykorzystane zostały
strategiczne i programowe dokumenty rządowe oraz podstawowe dokumenty Unii Europejskiej.
Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu
widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Jednocześnie
uwzględnia najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia
Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie będą
podejmowane w latach 2007 – 2015 w celu realizacji wizji Polski.
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin.
Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost dochodów w sektorze gospodarstw
domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia co prowadzi do podwyższenia poziomu
wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli. W wyniku tego wzrasta
zatrudnienie i wydajność pracy co skutkuje obniżeniem bezrobocia, jaki i zwiększeniem poziomu
aktywności zawodowej, oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. Natomiast podniesienie
jakości życia to poprawa stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość
korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie
w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu
demokratycznym, w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty
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lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność
w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na
szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału
ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na
inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno –
społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli i rodzin
w kraju i wspólnotach lokalnych.
Cel główny, a także problemy społeczno – gospodarcze, wskazują na priorytety, które
określają najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie jego
osiągnięcie. Priorytetami tymi są:
- Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
- Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
- Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
- Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
- Rozwój obszarów wiejskich.
- Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Przedsięwzięcia realizujące Strategię będą finansowane przede wszystkim ze środków Unii
Europejskiej oraz publicznych i prywatnych środków krajowych. Łączna wielkość środków
finansowych UE przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce w latach 2007 –
2013 sięga około 72 mld euro (zobowiązania) i jest to kwota nieporównywalnie większa od
przeznaczonej na lata 2004 – 2006 (12,8 mld euro).
Województwo podkarpackie wspierane będzie w działaniach zmierzających do modernizacji
i rozbudowy infrastruktury transportowej, celem poprawienia dostępności zewnętrznej i spójności
wewnętrznej województwa. Polityka regionalna będzie także podtrzymywała współpracę
transgraniczną. Wspierana będzie rozbudowa istniejących oraz budowa nowych przejść
granicznych z Ukrainą oraz budowa centrów logistycznych w oparciu o istniejące układy
komunikacyjne. Specyfika Podkarpacia wymaga wzmocnienia małych miast, które będą stanowić
lokalne centra rozwoju, przede wszystkim w zakresie różnego rodzaju usług. Stymulowany będzie
również zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie, oraz wspierane działania na rzecz
rozwoju funkcji metropolitarnych Rzeszowa.
Jednym z priorytetów polityki regionalnej będzie utrzymanie wysokich walorów
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przyrodniczych regionu i ich wykorzystanie, jako potencjału rozwojowego, w tym wspieranie
uzdrowisk. Istotną kwestią będzie również budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej.
2. Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013.
Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest niezbędny, aby Polska mogła właściwie
zagospodarować swoje członkostwo w Unii Europejskiej i dobrze rozdysponować środki oferowane
przez Unię. Obecnie Polska realizuje Plan (na lata 2004 – 2006), który był tworzony głównie, aby
przedstawić UE dokument opisujący działania, które zostaną sfinansowane ze środków funduszy
strukturalnych. Natomiast NPR na lata 2007 – 2013, czyli na kolejny okres budżetowy UE, spaja
wszystkie przedsięwzięcia i działania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. To
kompleksowy program rozwoju społeczno – gospodarczego, finansowany przy współudziale
środków unijnych oraz ze środków krajowych.
Narodowy Plan rozwoju ma sprzyjać realizowaniu interesów różnych grup ludności,
ukierunkowywać i stabilizować działanie instytucji publicznych i społecznych, zapobiegać
napięciom i rozczarowaniu państwem, tworzyć podstawy do trwałego i zrównoważonego
gospodarowania zasobami przyrodniczymi w interesie przyszłych pokoleń.
Osiągniecie celów rozwojowych jest warunkowane harmonizacją działań podejmowanych
równocześnie w trzech wymiarach:
- strukturalnym – oddziaływanie na cechy strukturalne gospodarki,
- przestrzennym – oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzeni kraju,
- regionalnym – oddziaływanie na rozwój i konkurencyjność regionów (województw).
Ich wyróżnienie wynika z odrębnych, specyficznych funkcji.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013 musi być również programem niezbędnych
zmian instytucjonalnych, gdyż nie da się oddzielić procesów określenia celów rozwoju społeczno –
gospodarczego i zmian w układzie instytucjonalnym władzy. Zmiany te w szczególności mają
prowadzić do:
•

rozwoju instytucji demokratycznych i konsolidacji systemu demokracji parlamentarnej,

•

wzmocnienia zdolności państwa do wypełniania swych podstawowych zadań i zobowiązań
wobec obywateli oraz realizacji strategicznych przedsięwzięć rozwojowych,

•

podniesienia

sprawności

administracji

organizowanych przez nią usług,
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•

poszerzania domeny społeczeństwa obywatelskiego i aktywności sektora organizacji
pozarządowych,

•

ugruntowania pozycji Polski w ramach UE.
Podstawową kwestią w takim modelu jest wyznaczenie pozycji i roli województwa oraz

jego samorządowych władz.
Prace nad Planem zostały zainicjowane powołaniem przez Prezesa Rady Ministrów
6 lutego 2004 r. Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007 – 2013. Zespołowi przewodniczył Wicepremier – Minister Gospodarki i Pracy.
Wstępnym etapem prac było zlecenie i wykonanie w ostatnim kwartale 2003 r. kilkudziesięciu
ekspertyz, które stały się podstawą do dyskusji na temat najważniejszych problemów społeczno –
gospodarczych Polski. Przygotowano szczegółowe prognozy oraz strategiczne założenia
makroekonomiczne i w ten sposób powstały „Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata
2007 – 2013”. Zostały one przyjęte przez Rade Ministrów 27 kwietnia 2004 r., po czym stały się
przedmiotem wielomiesięcznych konsultacji regionalnych oraz sektorowych. Przeprowadzono
również konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 został zatwierdzony
przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r. i skierowany do ogólnonarodowej debaty. Konsultacje
trwały od stycznia do maja 2005 roku. Ostateczna wersja NPR została zatwierdzona do końca
2005 r. przez rząd wyłoniony przez parlament następnej kadencji. Rok 2006 wykorzystano na
przeprowadzenie wszystkich przygotowań instytucjonalnych i logistycznych warunkujących
kompleksowe podjęcie realizacji Planu od początku 2007 r.
Na podstawie NPR 2007 – 2013 oraz innych programów przygotowane zostaną dokumenty,
które rząd jest zobowiązany przedłożyć Komisji Europejskiej, a mianowicie: Narodowy Program
Reform, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa.
Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013 ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu
krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego. Ma to szczególne
znaczenie, bowiem w wiek aktywności zawodowej weszły bardzo liczebne roczniki, dobrze
wykształconej młodzieży. Dlatego też modernizacja, konkurencyjność i rozwój gospodarki stworzą
tej rzeszy młodzieży szansę na karierę i samorealizację. Zarazem to wielki kapitał, którego
uruchomienie zapewni Polsce wyraźny awans cywilizacyjny.
Dla tworzenia Narodowego Planu Rozwoju przyjęto następujące podstawowe wartości
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i zasady sprzyjające ich realizacji:
1. Podstawowe wartości:
- suwerenność jednostki,
- spójność i solidarność społeczna,
- zrównoważony rozwój.
2. Główne zasady sprzyjające realizacji podstawowych wartości:
- uznanie wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno –
gospodarczego rozwoju,
- pomocniczość państwa,
- polityka rodzinna,
- ochrona rynku i konkurencji,
- zapewnienie równego dostępu do sądu i ochrony konstytucyjnych praw,
- dialog obywatelski i partnerstwo społeczne,
- kształtowanie partnerskich relacji Polski z państwami demokratycznymi oraz jej
uczestnictwa w globalnej polityce i gospodarce.
Misją Narodowego Planu Rozwoju jest podniesienie jakości życia obywateli w Polsce.
Miarą tego będzie wskaźnik rozwoju społecznego, syntetycznie obejmujący składniki cząstkowe
dotyczące: przeciętnego dalszego trwania życia, jakości edukacji, mierzonej poziomem
umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz średnią długością procesu kształcenia, a także
średni dochód na głowę mieszkańca.
Obecnie poziom PKB na głowę mieszkańca wynosi mniej niż połowę średniej dla 25 krajów
UE. Realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 pozwoli podnieść ten wskaźnik do
poziomu 2/3 średniej. Rozwijając się z taką dynamiką, Polska będzie zdolna osiągnąć obecny
przeciętny stopień rozwoju krajów UE w czasie dorastania jednego pokolenia.
Cele strategiczne:
1. Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego. Miarą realizacji
tego celu będzie poziom tempa wzrostu gospodarczego.
2. Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia,
którego miarami realizacji będą wskaźnik produktywności i stopa zatrudnienia.
3. Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Miarami
realizacji tego celu będą: regionalne zróżnicowanie poziomu dochodów i stopy zatrudnienia
oraz dostępność komunikacyjna regionów peryferyjnych.
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Priorytety strategiczne:
1. Wiedza i kompetencje rozumiane jako poprawa jakości kształcenia, jego upowszechnienie
na poziomie średnim i wyższym oraz promocja idei uczenia się.
2. Zatrudnienie, aktywizacja i mobilność rozumiane jako dążenie do tworzenia nowych
miejsc pracy i zwiększanie zatrudnialności oraz uzyskanie mobilności zasobów siły roboczej
w celu lepszego dostosowania popytu i podaży na rynku pracy, a tym samym ograniczenia
bezrobocia i wykluczenia społecznego.
3. Przedsiębiorczość i innowacyjność rozumiane jako tworzenie nowych obszarów
aktywności gospodarczej, zwiększanie efektywności i produktywności istniejących form
gospodarowania, kreowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie oraz włączanie nauki
w rozwój gospodarczy.
4. Integracja społeczna rozumiana jako stan sprawiedliwej, wolnej od nierówności struktury
społecznej, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez działania wspólnotowe oparte na
zasadach dialogu wzajemności i równorzędności, a w rezultacie prowadzące do celu, jakim
jest funkcjonowanie społeczeństwa w warunkach demokratycznego ładu społecznego,
wyznaczonego współuczestnictwem, rządami prawa i poszanowaniem różnorodności
kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka
i obywatela.
5. Inwestycje i gospodarowanie przestrzenią rozumiane jako wzrost inwestycji
odpowiadających wyzwaniom postępu technologicznego i społeczeństwa informacyjnego,
rozbudowujących i modernizujących infrastrukturę techniczną kraju oraz zapewniających
realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
6. Dobre rządzenie rozumiane jako usprawnienie administracji państwa i uczynienie jej
służebną wobec obywateli i potrzeb społecznych oraz zdolną do partnerskiego
współdziałania z podmiotami sektora obywatelskiego.
3. Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013.
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) została przyjęta
przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r. jest to dokument określający priorytety wykorzystania oraz
system wdrażania funduszy unijnych, dostępnych w latach 2007 – 2013 dla Polski, czyli
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
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(EFS) oraz Funduszu Spójności. Jej cel strategiczny został określony jako: tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.
Celem szczegółowym jest m.in. wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia, podniesienie
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług, budowa
i modernizacja infrastruktury technicznej, wsparcie dla polskich regionów w kontekście
społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz rozwój obszarów wiejskich.
Narodowa Strategia Spójności realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO),
zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.
Spójność pomiędzy dokumentami programowymi

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
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Finansowanie:
•

łączna wartość środków finansowych wyniesie ok. 85,6 mld euro,

•

w tym ok. 9,7 mld euro stanowić będą środki krajowe,

•

na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych,
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•

ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

•

blisko 52% środków będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

•

około 15% środków będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego,

•

około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności.
3.1. Programy operacyjne w latach 2007 – 2013.
1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.
Głównym jego celem jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski
Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego
i warmińsko – mazurskiego). Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo”
i wynika ze sformułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju
Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest
„przyśpieszenie rozwoju społeczno gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz
zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej”.

Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW
1. Nowoczesna gospodarka – cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw
Polski Wschodniej:
- infrastruktura uczelni wyższych,
- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
- wspieranie innowacji,
- promocja i współpraca.
2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast
wojewódzkich:
- system miejskiego transportu zbiorowego,
- infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.
3. Infrastruktura drogowa i przejść granicznych – cel: poprawa dostępności i jakości
powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej – projekty z zakresu budowy
i modernizacji dróg wojewódzkich, obwodnic w ciągach dróg krajowych oraz przebudowy
i modernizacji dróg powiatowych prowadzących do przejść granicznych:
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- infrastruktura drogowa,
- infrastruktura przejść granicznych.
4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu.
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rada Ministrów zaakceptowała
1 sierpnia 2006 r. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013 zostanie przeznaczonych 26054,7 mln euro.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15
priorytetów:
1. gospodarka wodno – ściekowa,
2. gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
3. bezpieczeństwo ekologiczne,
4. przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
5. ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
6. transeuropejskie sieci transportowe ten – t,
7. transport przyjazny środowisku,
8. bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
9. infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej,
10. infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
11. bezpieczeństwo energetyczne,
12. kultura i dziedzictwo kulturowe,
13. bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
14. pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania programem oraz upowszechnienia
wiedzy na temat wsparcia ze środków unii europejskiej,
15. pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących
we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z funduszu spójności.
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3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Celem tego Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich
pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja,
integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także
zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej
i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.
Realizowane priorytety to:
1. Zatrudnienie i integracja społeczna,
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
3. Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy,
4. Dobre państwo,
5. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
−

Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,

−

Regionalne kadry gospodarki,

−

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

−

Aktywizacja obszarów wiejskich.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program ten jest spójny ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 określającą

priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego. Cele PO IG odnoszą się bezpośrednio
do priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki SRK, w szczególności
w obszarach: rozwój przedsiębiorczości, zwiększanie dostępu do zewnętrznego finansowania
inwestycji, podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez większe nakłady na B+R oraz
innowacje,

rozwój

społeczeństwa

informacyjnego

przez

informatyzację

relacji

biznesu

i administracji publicznej oraz rozwój sektora usług.
Celem głównym tego programu jest: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
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przedsiębiorstwa. Natomiast celami szczegółowymi są:
•

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

•

Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

•

Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

•

Zwiększenie

udziału

innowacyjnych

produktów

polskiej

gospodarki

w

rynku

międzynarodowym,
•

Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

•

Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Program ten swoim zakresem obejmuje wsparcie wszystkich horyzontalnych działań

i procesów z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSS,
a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji
operacji funduszy strukturalnych w Polsce.
Celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSS.
Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie
skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym
wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.
6. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Przewiduje

się

realizację

następujących

programów

Europejskiej

Współpracy

Terytorialnej z udziałem Polski:
-

Współpraca transgraniczna:
• trzy dwustronne programy na granicy polsko – niemieckiej (z udziałem Meklemburgii,
Brandenburgii i Saksonii),
• Polska – Republika Czeska,
• Polska – Słowacja,
• Polska – Litwa,
• Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk),

−

Współpraca transnarodowa:
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• Obszar Europy Środkowo – wschodniej,
• Region Morza Bałtyckiego,
−

program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE.
7. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w tym Regionalny Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest
najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej.
W ramach postępującego procesu decentralizacji administracji funkcję Instytucji Zarządzającej
pełnić będzie Zarząd Województwa.
Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie
poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne na
poziomie regionalnym.
Tak sformułowany cel wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020, oraz jest zgodny z Narodowymi Strategicznymi Ramami
Odniesienia. Cel ten jest także zgodny z celem określonym dla regionów w Rozporządzeniu Rady
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz

Funduszu

Spójności.

Jest

również

spójny

z podstawowymi dokumentami określającymi przestrzeń dla polityki spójności UE w latach 2007 –
2013, tj. Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.
Cele szczegółowe, przyjęte w RPO WP, określone w oparciu o analizę poziomu społeczno –
gospodarczego rozwoju województwa:
1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć
w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej.
3. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację,
ochronę zdrowia i pomoc społeczną, sport, turystykę oraz kulturę.
5. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.
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Osie priorytetowe RPO WP:
−

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Celem nadrzędnym tej osi jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki
opartej na wiedzy. Realizacja tego celu będzie następować poprzez cele szczegółowe:
- wsparcie dla rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez
zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,
- rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,
- stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego
w regionie oraz transferu wiedzy,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.
−

Infrastruktura techniczna.

Jej celem nadrzędnym jest poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez
realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej. Realizacja tego
celu będzie następować poprzez cele szczegółowe:
- poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
−
−

poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej.

Społeczeństwo informacyjne.

Głównym celem jest podniesienie jakości usług w zakresie infrastruktury informatycznej, które
pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych
regionów kraju i Unii Europejskiej.
−

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Celem jest zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Realizowany będzie poprzez cele
szczegółowe:
- ograniczenie ilości zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska,
a także poprawa zaopatrzenia w wodę,
- poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie
zasobów wodnych,
- ograniczenie degradacji środowiska oraz ochrona zasobów różnorodności biologicznej,
- poprawę poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zabezpieczenia przed
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zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi.
−

Infrastruktura publiczna.

Celem jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację,
ochronę zdrowia i pomoc społeczną, sport, turystykę oraz kulturę. Jego realizacja będzie się
odbywać poprzez cele szczegółowe:
- poprawę dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji,
- poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej,
- zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- poprawę konkurencyjności turystycznej regionu, a także zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz poprawę jakości i dostępności infrastruktury kultury.
−

Turystyka i kultura.

W województwie istnieje znaczny, lecz niewykorzystany, potencjał zarówno w obszarze turystyki,
jak i kultury. Realizacja tej osi zapewni wzrost udziału turystyki regionu oraz ochronę dziedzictwa
kulturowego i rozwój instytucji kultury.
−

Spójność wewnątrzregionalna.
Celem nadrzędnym jest zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic
rozwojowych. Realizowany będzie poprzez:
- wzmocnienie ośrodków miejskich,
- ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów zdegradowanych,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.

−

Pomoc techniczna.
Celem nadrzędnym jest efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Cele szczegółowe to:
- umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie
ciągłości procesu programowania,
- upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu z EFRR oraz pomoc w przygotowaniu
i realizacji wysokiej jakości projektów, a także promocja efektów programu.
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4. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020.
4.1. Charakterystyka województwa.
Województwo podkarpackie położone jest na południowym – wschodzie Polski,

i od

południa graniczy ze Słowacją natomiast od wschodu z Ukrainą. Powierzchnia województwa
wynosi 17 844 km2 i zajmuje 11 miejsce w kraju. Obszar ten zamieszkuje 2,125 mln osób (co
stanowi 5,8% ludności kraju) w 45 miastach, 2166 miejscowościach wiejskich, które tworzą z kolei
1532 sołectwa, 159 gmin i 21 powiatów. Gęstość zaludnienia, która wynosi 118 osób na km 2, nie
przekracza średniej krajowej. W 2002 roku wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności
wyniósł 1,6 - w tym urodzeń – 10,1; a zgonów – 8,5. Średnio w kraju wskaźniki te wyniosły
odpowiednio: przyrost naturalny – 0,1; urodzenia – 9,3 i zgony – 9,4.
Poziom zurbanizowania jest najniższy spośród wszystkich regionów kraju (jedynie 40,5%
ludności miejskiej). Cały obszar województwa objęty jest współpracą transgraniczną

w ramach

Euroregionu Karpaty. Stolicą regionu jest Rzeszów (159 tys. mieszkańców), a inne większe miasta
to Przemyśl (68 tys. mieszkańców), Stalowa Wola (66 tys. mieszkańców), Tarnobrzeg (50 tys.
mieszkańców) i Krosno (48 tys. mieszkańców).
Podkarpackie jest jednym z najbiedniejszych regionów Polski oraz Unii Europejskiej. PKB
na mieszkańca wynosi 15,4 tys. zł. Stanowi to jedynie 72,2% średniej krajowej (15 lokata).
Według stanu na koniec lipca 2007 r. stopa bezrobocia w województwie podkarpackim
wynosiła 14,2% - 11 pozycja w kraju.
W 2002 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim
wynosiło 1875 zł, co stanowiło 85,2% średniej krajowej. W sektorze prywatnym przeciętna płaca
brutto w województwie kształtowała się na poziomie 1713 zł i była o 15,5% niższa niż w sektorze
publicznym. W sektorze publicznym przeciętna płaca wyniosła 2026 zł.
4.2. Wizja rozwoju Województwa Podkarpackiego.
Wizja

rozwoju

województwa

podkarpackiego

opisuje,

uzasadniony

aspiracjami

społeczności regionalnej, przyszły, pożądany stan, do osiągnięcia którego będzie dążyć polityka
rozwoju samorządów terytorialnych w regionie.
Głównym celem strategii rozwoju województwa podkarpackiego jest: podniesienie krajowej
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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.
W dążeniu do osiągnięcia celu głównego niezbędne jest:
−

utrzymanie gospodarki regionu na ścieżce dynamicznego wzrostu gospodarczego,

−

podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, instytucji,

−

rozwój rynku pracy,

-

nasilanie powiązań gospodarczych, społecznych i kulturowych przestrzeni wewnątrzregionalnej

z różnymi kategoriami otoczenia (światowe, europejskie, krajowe, ponadregionalne).
Umożliwi to podniesienie międzynarodowej i krajowej konkurencyjności gospodarki regionu
poprzez:
• wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która tworzyć będzie warunki dla
równoważenia rynku pracy,
• wzrost dochodów gospodarstw domowych i poziomu życia ludności.
Co z kolei prowadzić będzie do poprawy jakości życia społeczności regionu podkarpackiego
poprzez:
−

stopniowe zwiększanie zasobów finansowych, kapitałowych i intelektualnych społeczeństwa,

−

rozwijanie powiązań z otoczeniem regionalnym,

−

intensyfikowanie wykorzystania wewnętrznych zasobów oraz wykreowanych nowych zasobów
potencjalnych,

−

ograniczania zarysowującej się tendencji marginalizacji regionu w przestrzeni europejskiej.
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do roku 2020 uwzględnia, w możliwie

najszerszym zakresie, regionalne uwarunkowania rozwoju, które oddziaływają w zasadniczy sposób
na zidentyfikowane metodą społeczną cele strategiczne, priorytety i kierunki działań.
Do najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych zalicza się:
−

wysoką jakość środowiska naturalnego regionu, stwarzając możliwości rozwoju turystyki
i rekreacji,

−

potencjał demograficzny regionu charakteryzujący się wysokim na tle kraju: przyrostem
naturalnym, udziałem ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, który nadaje
regionowi dynamiczny charakter,

−

korzystne położenie geograficzne i polityczno – gospodarcze na granicy wschodniej UE oraz na
ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym na linii zachód – wschód,
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−

znaczne doświadczenie samorządów i podmiotów gospodarczych związane z pozyskiwaniem
środków z funduszy strukturalnych UE, które może przynosić coraz większe korzyści dla
regionu w warunkach integracji europejskiej,

−

znaczny potencjał i kultura techniczna w sektorze lotniczym i maszynowym, stwarzający
możliwości rozwinięcia regionalnej specjalizacji przemysłowej.

Natomiast do uwarunkowań zewnętrznych należą:
−

Integracja Polski z Unią Europejską i wynikające stąd możliwości pozyskania, jeszcze
większych niż dotychczas, środków finansowych na współfinansowanie zadań realizujących
cele SRWP. To uwarunkowanie stwarza szanse rozwoju dla SRWP pod warunkiem
dostosowania się do priorytetów UE.

−

Zarysowujące się tendencje zmian, w następnych okresach programowania, w zakresie polityki
spójności,

zwłaszcza

w

zakresie

zagospodarowania

infrastrukturalnego

i

rozwoju

gospodarczego.
−

Duże zmiany w zakresie polityki innowacyjno – przemysłowej UE wynikające z konieczności
realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej UE. Intensywniejsze kontynuowanie
odnowionej Strategii Lizbońskiej spowoduje wprowadzenie do polityki spójności UE nowego
celu, którym będzie podnoszenie konkurencyjności regionów na bazie innowacyjności oraz
wzrost zatrudnienia w sektorach innowacyjnych.
W polityce spójności zakłada się wprowadzenie trzeciego nowego celu tej polityki, który ma

dotyczyć współpracy transgranicznej. Polityka ta zostanie poparta nowym Instrumentem sąsiedztwa
oraz Europejską Strategią sąsiedztwa. Dla województwa podkarpackiego, które jest regionem
przygranicznym, UE to kolejna szansa rozwoju gospodarczego i społecznego.
4.2.1. Główne obszary strategiczne rozwoju regionu podkarpackiego oraz zasadnicze
kierunki ich zmian.
W trakcie opracowywania Strategii, przy udziale reprezentacji społecznej regionu,
zidentyfikowanych zostało 8 obszarów strategicznych, które determinują jego przyszły rozwój
gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju
aktywności społecznej i gospodarczej warunkującej osiągnięcie celu głównego strategii oraz
docelowej wizji regionu podkarpackiego. Wyznaczają również podstawowe cele strategiczne
i priorytety rozwojowe województwa podkarpackiego do 2020 r.
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Uwzględniając efekty pracy Zespołu Programującego oraz wnioski wynikające z analizy
bilansu strategicznego, wyodrębniono następujące obszary strategiczne:
1. Gospodarka, która stanowi podstawowy czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego
województwa, przede wszystkim odnoszący się do rozwijania przedsiębiorczości, zwiększania
innowacyjności gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Silnego wsparcia wymaga
szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który w efekcie umożliwi złagodzenie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Poza wsparciem finansowym i instytucjonalnym otoczeniem
przedsiębiorstw, niezbędne jest większe wspieranie rozwoju regionalnego systemu innowacji,
głównie poprzez rozwijanie efektywnych i ekonomicznie opłacalnych powiązań między nauką
i gospodarką. Do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu należy dążyć przede wszystkim
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury techniczno – ekonomicznej i organizacyjnej,
a także tworzenie korzystnego klimatu dla inwestorów.
2. Infrastruktura techniczna – ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego
i społecznego regionu. Rozwój podstawowych sieci infrastrukturalnych znacznie poprawia
pozycję konkurencyjną regionu. Realizacja tego zadania przypada głównie samorządom
terytorialnym, które w warunkach integracji europejskiej będą miały bardzo duże wsparcie
w zakresie ich finansowania ze strony UE. Drugim walorem rozwoju infrastruktury jest
tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach związanych z jej budową i eksploatacją oraz
nakręcanie koniunktury w regionie. Szczególne znaczenie ma rozbudowa infrastruktury
drogowej, która otwiera region nie tylko na linii wschód – zachód, ale również na linii północ –
południe, która jest bardziej zaniedbana i stanowi barierę rozwoju. Budowa i rozbudowa
transeuropejskich linii transportowych jest ważnym działaniem strategicznym dla regionu.
3. Rolnictwo, przetwórstwo i rynek rolny. W strukturze przestrzennej regionu dominują obszary
wiejskie wraz z obszarami leśnymi, przez co stanowią ważne znaczenie gospodarcze, społeczne
oraz ekologiczne. Działania podejmowane w ramach tego obszaru strategicznego powinny więc
zmierzać do:
- ukształtowania się silnego podsystemu gospodarki żywnościowej w regionie,
obejmującego nowoczesne rolnictwo, przemysł rolno – spożywczy, sektory produkujące
środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, obrót rolny krajowy i zagraniczny,
usługi dla sektora żywnościowego oraz edukację rolniczą,
- zmiany monokulturowego charakteru obszarów wiejskich poprzez rozwijanie na ich
obszarach pozarolniczych funkcji gospodarczych i społecznych, a zatem dążenie do
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zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
4. Środowisko

przyrodnicze.

Województwo

podkarpackie

jest

jednym

z

najmniej

zanieczyszczonych województw w kraju, jednak wieloletnie zapóźnienia infrastrukturalne
w zakresie ochrony środowiska wymagają podjęcia pilnych działań zmierzających do eliminacji
występujących zagrożeń, a także ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów i wartości
przyrodniczych. Podejmowane działania w tym obszarze powinny koncentrować się na:
- ochronie wód i racjonalnej gospodarce zasobami wodnymi,
- gospodarce odpadami,
-

ochronie

powietrza

i

gleb,

ograniczaniu

negatywnego

oddziaływania

hałasu

i promieniowania elektromagnetycznego,
- ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Skuteczne osiągnięcie tych celów wymaga jednak zmiany świadomości społecznej,
sprzyjającej kształtowaniu się społeczeństwa zaangażowanego w kompleksową ochronę
dóbr i wartości środowiska przyrodniczego regionu.
5.

Kapitał społeczny, rozumiany jako potencjał demograficzny, społeczno – kulturowy,
edukacyjny, a także jako mobilność zawodowa i przestrzenna mieszkańców regionu. Jest
jednym z podstawowych uwarunkowań decydujących o szybkim rozwoju i bogactwie regionu.
Działania podejmowane w ramach tego obszaru powinny zmierzać do rozwoju szeroko
pojmowanego kapitału społecznego.

6. Współpraca międzynarodowa, która w najbliższych latach, w warunkach postępującej
globalizacji gospodarek i społeczeństw, stanowić będzie jeden z kluczowych elementów
rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Ważnym atutem dla tej prognozy, w przypadku
województwa podkarpackiego jest jego położenie geopolityczne. Efektywna współpraca
międzynarodowa to szansa na gospodarczy rozwój regionu, który powinien być realizowany
przede wszystkim w oparciu o rozwój współpracy z krajami UE i pozostałych państw,
zwłaszcza Ukrainy. Ponadto należy podejmować działania zmierzające do pozyskiwania
środków zewnętrznych, szczególnie w zakresie funduszy strukturalnych oraz inicjatyw
wspólnotowych.
7. Ochrona zdrowia. Podstawowe kierunki działań w tym zakresie powinny zmierzać do
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, a więc w konsekwencji do zmniejszenia
zachorowalności i umieralności społeczeństwa. Cel ten realizowany będzie przede wszystkim
poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zwiększenie dostępności do usług medycznych, a także
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poprzez profilaktykę i promocję zdrowia. Efektywna realizacja założonego celu wymaga
podjęcia

właściwych

działań

koordynacyjnych

poprzez

wypracowanie

płaszczyzny

porozumiewania się pomiędzy instytucjami, samorządami i ośrodkami usług medycznych.
8. Zabezpieczenie społeczne, wymaga prowadzenia kompleksowych działań skierowanych
głównie do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Efektem tych
działań powinno być przede wszystkim ograniczenie sfery ubóstwa skrajnego. W tym celu
niezbędne jest tworzenie właściwych warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dziećmi.
Zidentyfikowane działania kierunkowe w tym obszarze powinny być realizowane m.in. poprzez
rozbudowę i modernizację niezbędnej infrastruktury oraz rozwój zawodowy kadr pomocy
społecznej.
W ramach każdego z tych ośmiu obszarów strategicznych, sformułowane zostały cele
strategiczne, priorytety i kierunki działań wspierane przez politykę intraregionalną.
W zbiorze przyjętych w nowej Strategii obszarów strategicznych wyodrębniono ochronę
środowiska i pomoc społeczną. Cele strategiczne i priorytety rozwoju w pozostałych obszarach
strategicznych uległy modyfikacji dostosowującej je do aktualnych tendencji europejskich
i krajowych.
4.3. Powiat Niżański na tle Województwa Podkarpackiego.
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Powiat niżański położony jest w północnej części województwa podkarpackiego na
pograniczu z województwem lubelskim. Geograficznie usytuowany jest w makroregionie Kotliny
Sandomierskiej, na skraju pozostałości Puszczy Sandomierskiej, po obu brzegach Sanu. Powiat
niżański jest jednym z 21 powiatów ziemskich województwa podkarpackiego. Jego powierzchnia
wynosi 786 km2 , natomiast liczba ludności na koniec 2005 roku kształtowała się na poziomie
67065 osób. Gęstość zaludnienia w powiecie niżańskim wynosi około 85 osób na km2 . Powiat
Niżański tworzy 7 gmin, w tym 3 miejsko – wiejskie i 4 wiejskie.
Gminy miejsko – wiejskie to:
•

gmina i miasto Nisko,

•

gmina i miasto Rudnik nad Sanem

•

gmina i miasto Ulanów.
Natomiast gminy wiejskie to:

•

Harasiuki,

•

Jarocin,

•

Jeżowe,

•

Krzeszów.

Siedzibą powiatu jest miasto Nisko, a sąsiadujące z nim powiaty to: kolbuszowski, leżajski,
rzeszowski i stalowowolski z macierzystego województwa podkarpackiego oraz biłgorajski
i janowski z województwa lubelskiego.
5. Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego.
Wizja Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2007 – 2013 brzmi:
„Nisko powiatem zasobnych mieszkańców, żyjących w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,
otwartym dla ludzi, którzy chcą tu mieszkać, pracować i wypoczywać”.
Pola strategiczne, wokół których będzie się koncentrowała aktywna działalność samorządu
w latach 2007 – 2013 to:
1. Aktywizacja terenów wiejskich.
2. Problemy zmniejszania bezrobocia.
3. Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej.
4. Program ekorozwoju środowiska przyrodniczego.
5. Podniesienie poziomu wykształcenia i przekwalifikowanie dorosłych.
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6. Rozwój i racjonalizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Przedstawione problemy w polach strategicznych określono w ramach trzech obszarów
głównych:
1. Gospodarka.
2. Infrastruktura społeczna.
3. Środowisko przyrodnicze.
Sformułowanie celów polegało na szukaniu odpowiedzi na pytanie: Realizacja jakich celów
pozwoli zrealizować cel nadrzędny i wizję rozwoju powiatu. Realizacja celów głównych będzie się
odbywać poprzez realizację zadań szczegółowych w kolejnych latach.
5.1. Obszar gospodarczy.
Cel główny dla tego obszaru to:
„Dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla środowiska przyrodniczego”.
Gospodarka i jej rozwój to podstawowy i niezbędny warunek funkcjonowania społeczności.
Diagnoza stanu powiatu pozwoliła na określenie podstawowych problemów w obszarze
„gospodarki”. Podstawowymi problemami szczegółowymi w tej sferze są:
1. Niskie dochody mieszkańców, bezrobocie, brak miejsc pracy.
2. Nie w pełni wybudowana infrastruktura techniczna i drogowa.
W kolejnych etapach prac, posługując się Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego,
problemy szczegółowe zamieniono na zadania szczegółowe, określono kolejność ich realizacji oraz
ważność dla celu głównego.
Zadania szczegółowe:
1.

Transformacja i rozwój rolnictwa, alternatywne źródła dochodu.

2.

Aktywizacja gospodarcza terenów powiatu.

3.

Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura techniczna.

Zadania gospodarcze można uogólnić w zapisie: Wspieranie i promocja, możliwość inwestowania
na terenie powiatu, promocja lokalnych przedsięwzięć gospodarczych i produktu lokalnego.
PROBLEM NR 1 – Niskie dochody mieszkańców, bezrobocie, brak miejsc pracy.
Największym problemem mieszkańców powiatu są niskie dochody, bezrobocie, brak miejsc
pracy. Za najważniejsze problemy rozwojowe należy natomiast uznać transformację rolnictwa
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i aktywizację terenów powiatu. Podstawową sprawą jest tworzenie alternatywnych źródeł dochodu,
tworzenie warunków do rozwoju lokalnej gospodarki, podnoszenie opłacalności produkcji rolnej,
a w dalszej kolejności rozwój turystyki weekendowej i agroturystyki oraz innych form usług.
Największym problemem mieszkańców wsi są niskie dochody, co bierze się z braku pełnej
możliwości produkcyjnej i opłacalności produkcji rolnej, braku rynków zbytu, a przede wszystkim
stabilności w produkcji rolnej czyli długookresowych umów kontraktacyjnych, które z jednej strony
będą wymagać produkcji (towaru) o określonych parametrach jakości, odmiany, gatunku oraz
ilości. Z drugiej strony kontrahent (odbiorca produktu) zapewni terminy odbioru i płatności.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 1 – Transformacja i rozwój
rolnictwa, wskazanie alternatywnych źródeł dochodu oraz zadanie szczegółowe nr 2 – Aktywizacja
gospodarcza terenów powiatu.
Realizacja zadania szczegółowego nr 1:
I. Rozwój firm przetwórstwa rolno – spożywczego, handlu hurtowego i giełdy produktów
rolnych. Realizacja:
1. Budowa programów organizacji zespołów i grup producencko – handlowych.
2. Budowa giełdy rolno – towarowej.
3. Budowa programu uprawy i produkcji z wikliny, powołanie zrzeszenia producentów.
4. Zwiększenie możliwości zbytu produktów rolnych.
5. Wspieranie firm i spółdzielni przetwórstwa rolno – spożywczego.
6. Sprzyjanie nawiązywaniu współpracy transgranicznej.
II. Podniesienie jakości i opłacalności produkcji rolnej. Realizacja:
1. Upowszechnienie dobrego materiału siewnego i hodowlanego.
2. Wspieranie przedsięwzięć szkoleniowych dla rolników, prowadzenie doradztwa rolniczego.
3. Stworzenie regionalnej polityki rolnej.
III. Stworzenie warunków do efektywniejszego zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
poprzez scalenia i wymiany gruntów. Realizacja:
1. Opracowanie zasad i przygotowanie nowoczesnych (komputerowych) systemów zarządzania
i dokumentowania gospodarki przestrzenią wiejską.
2. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zwiększenie powierzchni gospodarstw
rodzinnych.
3. Urządzenie nowej sieci dróg komunikacji rolniczej.
4. Kompleksowe wykonywanie melioracji (regulacja cieków, odwodnienie terenów podmokłych).
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5. Zagospodarowanie nieużytków, kompleksowe zalesianie.
6. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego, wydzielenie obszarów użyteczności
publicznej.
IV. Stworzenie sieci gospodarstw rodzinnych ukierunkowanych na produkcję „zdrowej
żywności” i jej promocja. Realizacja:
1. Budowa programu produkcji zdrowej żywności.
2. Promocja produktów, aktywizacja sieci ze sprzedażą zdrowej żywności.
3. Szkolenie producentów.
V. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki.
Realizacja:
1. Ochrona walorów turystyczno – przyrodniczych powiatu.
2. Stwarzanie i wykorzystywanie lokalnych atrakcji.
3. Promocja walorów turystycznych.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej wokół istniejących zalewów, zlewni rzek.
VI. Stworzenie możliwości dla dywersyfikacji dochodów. Realizacja:
1. Sprzyjanie tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy poprzez wielofunkcyjny rozwój terenów
wiejskich.
2. Pomoc w procesie przekwalifikowań zawodowych.
Realizacja zadania szczegółowego nr 2:
I. Stworzenie dobrych warunków dla małych i średnich inwestorów z sektorów rolniczych
i pozarolniczych. Realizacja:
1. Promocja regionu, podmiotów gospodarczych, liderów rozwoju.
2. Promocja produktu lokalnego.
3. Stworzenie bazy informacyjnej o możliwościach inwestowania i szerokie udostępnienie jej
potencjalnym inwestorom.
4. Rozwój infrastruktury technicznej, drogowej, handlowej.
5. Zorganizowanie centrum wystawienniczo – magazynowego i handlowego rzemiosła.
6. Rezerwacja terenów wzdłuż głównych tras na usługi komunikacyjne.
7. Przygotowanie wykwalifikowanej kadry.
8. Elastyczna i optymalna polityka podatkowa.
II. Obniżenie wskaźnika bezrobocia.
1. Monitoring rynku pracy prowadzony w sposób ciągły i dynamiczny.
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2. Zaangażowanie systemu zmniejszania bezrobocia w rejonach wiejskich.
III. Przekwalifikowanie bezrobotnych. Realizacja:
1. Stworzenie miejsc kształcenia i przekwalifikowania dorosłych.
2. Opracowanie programu oceniającego preferencje zawodowe na rynku pracy.
IV. Sprzyjanie powstawania nowych miejsc pracy. Realizacja:
1. Rozwój terenów inwestycyjnych.
2. Promocja i sprzyjanie przedsiębiorczości.
PROBLEM NR 2 – Nie w pełni wybudowana infrastruktura techniczna i drogowa.
Na podstawie analizy stanu infrastruktury technicznej i opracowanej diagnozy można
stwierdzić, że powiat dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Do zrealizowania
pozostały długoletnie kapitałochłonne zadania.
Stan infrastruktury drogowej na terenie powiatu można uznać za poprawny, jednak nie
w pełni zadowalający. Istniejące drogi wymagać będą trwałej przebudowy, a zadania te są bardzo
kosztowne, wymagające przeznaczenia na ten cel, corocznie, znacznych środków finansowych.
Z prawie 300 km dróg powiatowych około 50% wymaga remontów kapitalnych.
Realizacji tych zadań – przy obecnie obowiązujących zasadach finansowania dróg – powiat
nie może podjąć się samodzielnie.
Konieczne są rozwiązania systemowe – zmiana zasad naliczania subwencji drogowej oraz
uporządkowanie struktury własnościowej, poprzez przekazanie wszystkich dróg miejskich, nie
spełniających warunków dróg powiatowych jako łączących ze sobą powiaty – w gestię i zarząd
poszczególnych miast. Duże nadzieje wiąże się także ze wsparciem finansowym środkami
unijnymi.
Realizacja zadania szczegółowego nr 3: Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura
techniczna.
I. Poprawa jakości infrastruktury drogowej.
1. Modernizacja sieci dróg powiatowych i zwiększenie ich nośności.
2. Budowa obwodnic.
3. Budowa dróg gminnych.
4. Wprowadzenie bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych.
5. Wspomaganie budowy dróg krajowych i ekspresowych.
II. Poprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeństwa drogowego.
1. Poprawa oznaczenia pionowego i poziomego dróg.
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2. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych.
3. Budowa parkingów i miejsc postojowych.
4. Budowa chodników i poprawa stanu poboczy.
5. Wyznaczenie bezpiecznych miejsc dla pieszych.
6. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego.
7. Budowa ścieżek rowerowych.
III. Rozwój infrastruktury technicznej.
1. Rozwój systemów łączności.
2. Rozwój i modernizacja sieci wodociągowych i ujęć wodnych.
3. Rozwój i modernizacja sieci elektrycznych i gazociągów.
IV. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, optymalny rozwój elementów infrastruktury
w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym.
1. Stworzenie warunków do skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego.
2. Oddzielenie uciążliwych terenów produkcji i usług od stref mieszkaniowych.
V. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne.
1. Umożliwienie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawę jakości życia mieszkańców
poprzez m.in. informatyzację Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego – wspieranie programów szkoleń
komputerowych dla dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla bezrobotnych.
5.2. Obszar społeczny.
Celem głównym tego obszaru jest:
„Mądra, zdrowa i aktywna społeczność powiatu”.
Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiat szereg zadań do realizacji. Po
dokonaniu diagnozy powiatu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostały wymienione
problemy do realizacji:
1. Nie w pełni efektywny system edukacji w powiecie.
2. Niezadowalający stan służby zdrowia i opieki społecznej.
3. Problemy bezpieczeństwa publicznego.
4. Brak zadowalającej oferty kulturalnej.
Metodą planowania strategicznego w trakcie analiz i dyskusji, podstawowe problemy
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zamieniono na zadania szczegółowe, określono kolejność ich realizacji i ważność dla celu
głównego.
Zadania szczegółowe:
1. Efektywny system edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia i przekwalifikowanie
dorosłych.
2. Rozwój i racjonalizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
3. Utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa publicznego.
4. Nowoczesna oferta kulturalna, aktywność społeczna.
PROBLEM NR 1 – Nie w pełni efektywny system edukacji w powiecie.
System edukacji to nie tylko wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w czasie zajęć
szkolnych, lecz także system zajęć pozalekcyjnych spełniający oczekiwania i aspiracje dzieci,
młodzieży i rodziców. To także wprowadzenie nowych programów nauczania w zakresie ekologii,
dostosowywania się do życia społecznego i rodzinnego.
Efektywny system edukacji to przede wszystkim dostosowanie kierunków kształcenia
młodzieży (szkolnictwa średniego i wyższego) z naszego rejonu do potrzeb rynku pracy, oczekiwań
społecznych i ogólnych tendencji reformy oświaty. Powstanie nowych kierunków kształcenia
można osiągnąć przez unowocześnienie systemu szkolnictwa zawodowego na bazie obecnej
infrastruktury szkolnej oraz kształcenie takiej ilości absolwentów, o takich kierunkach, która
w ocenie ośrodka monitoringu będzie zagospodarowana we własnym oraz sąsiednich rynkach
pracy. Monitoring nie może ograniczyć się do rynku lokalnego i regionalnego. Ocena potrzeb rynku
krajowego i unijnego w ciągu 5, 10 i 15 lat pozwoli kształcić zgodnie z oczekiwaniami rynku
europejskiego. Szeroki system monitoringu rynku pracy jest możliwy po stworzeniu przepływu
informacji.
Należy zaznaczyć, że nowy wymagający rynek pracy oczekuje absolwentów kształconych
efektywnie z dobrą znajomością jednego lub dwóch języków obcych.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 1 – Efektywny system edukacji,
podnoszenie poziomu wykształcenia i przekwalifikowanie dorosłych.
Realizacja zadania szczegółowego nr 1:
I. Dopasowanie struktury szkolnictwa do potrzeb rynku pracy i oczekiwań społecznych.
1. Wspieranie nowych i różnorodnych form oświaty, w tym szkół niepublicznych i nowych
kierunków kształcenia.
2. Systematyczne unowocześnianie systemu szkolnictwa zawodowego.
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3. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
II. Zwiększenie dostępności do nauki.
1. Wspieranie rozwoju szkół ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich, oddalonych od szkół
miejskich.
2. Stworzenie systemu finansowego wsparcia młodzieży wiejskiej uczącej się poza miejscem
zamieszkania.
3. Wspieranie pozalekcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.
4. Koordynacja działań edukacyjnych na wyżej wymienionych poziomach kształcenia –
pozyskiwanie funduszy na realizację zamierzeń edukacyjnych.
III. Poprawa bazy edukacyjnej.
1.

Planowe, znaczące i systematyczne doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, pracownie

komputerowe i dostęp do sieci internetowej.
2.

Utworzenie powiatowego ośrodka sportu w powiązaniu z bazą jednej ze szkół.

3.

Stworzenie warunków do nauki dla osób niepełnosprawnych.

4.

Rozbudowa placówek ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich.

5.

Budowa

i

rozbudowa

bazy

sportowej,

w

tym

szkolnych

sal

gimnastycznych

w ponadgimnazjalnych placówkach oświaty.
IV. Tworzenie warunków kształcenia dorosłych.
1. Wdrażanie programów kształcenia ekonomicznego, technologicznego, przekwalifikowań
i warsztatów aktywizujących dla rolników, bezrobotnych, młodzieży, która nie miała możliwości
podjęcia pracy zawodowej.
PROBLEM NR 2 – Niezadowalający stan służby zdrowia i pomocy społecznej.
Reforma ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, zdaniem większości mieszkańców
powiatu nie rozwiązała wszystkich problemów służby zdrowia. Problemy z którymi obecnie stykają
się usługodawcy i pacjenci są w dużej mierze spowodowane przez negatywne elementy reformy.
Jednym z nich jest zaniżony poziom finansowania świadczeń. Ze środków publicznych realizowane
są usługi o szerokim zakresie dostępności przy zdecydowanie za małych środkach finansowych.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 2 – Rozwój i racjonalizacja
opieki zdrowotnej i opieki społecznej.
Realizacja zadania szczegółowego nr 2:
I. Poprawa dostępności do usług i ich jakości.
1. Wydłużenie czasu pracy placówek służby zdrowia.
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2. Decentralizacja usług medycznych, doposażenie szerokoprofilowych ośrodków opieki
zdrowotnej w sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, w spójności z ekonomicznym uzasadnieniem
zakupów.
3. Stworzenie ośrodków świadczących całodobowe doraźne usługi medyczne.
4. Dążenie do podnoszenia poziomu usług z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
(remonty istniejącej bazy medycznej i inne).
5. Zapewnienie bezdomnym miejsc w schroniskach.
6. Zapewnienie miejsc potrzebującym w domach opieki społecznej – poprawa warunków bytowych
podopiecznym.
7. Tworzenie brakujących ośrodków opiekuńczych dla zapewnienia opieki potrzebującym o różnym
charakterze schorzeń – współpraca międzypowiatowa.
II. Sprzyjanie rozwiązaniom prorodzinnym.
1. Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, tworzenie sieci ośrodków porad
i interwencji.
2. Tworzenie miejsc dziennego pobytu i ośrodków terapii zajęciowej dla wymagających opieki.
III. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2. Program rehabilitacji i terapii dla osób upośledzonych i ze schorzeniami psychicznymi.
3. Pomoc dzieciom specjalnej troski w realizowaniu obowiązków szkolnych w bliskości z rodziną.
4. Ograniczanie i eliminacja barier architektonicznych.
5. Wspieranie inicjatyw sprzyjających integracji.
W uogólnieniu rozwój i racjonalizację opieki zdrowotnej i pomocy społecznej można
przyjąć w zapisie:

− Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji.
− Tworzenie brakujących ośrodków opiekuńczych, które zapewnią opiekę potrzebującym
o różnym charakterze schorzeń.

− Wspieranie działań, które czynią ludzi zdrowymi i szczęśliwymi.
PROBLEM NR 3 – Problemy bezpieczeństwa publicznego.
Powiat niżański w porównaniu z innymi rejonami jest powiatem stosunkowo bezpiecznym.
Przedstawione zadania mają na celu istniejący stan rzeczy utrzymać, dążąc do poprawy w tych
obszarach bezpieczeństwa, gdzie działania organizacyjne i finansowe mogą stan bezpieczeństwa
poprawić.
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Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 3 – Utrzymanie i poprawa
bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja zadania szczegółowego nr 3:
I. Poprawa „dostępności” do policji.
1. Zwiększenie liczebności kadry policyjnej.
2. Doposażenie techniczne policji.
3. Wzmocnienie roli dzielnicowego.
4. Większa aktywność patroli policyjnych w terenie.
II. Poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej.
III. Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej.
1. Unowocześnianie systemu ochrony przeciwpożarowej.
2. Doposażenie techniczne, ujednolicenie systemu alarmowania.
3. Preferowanie na terenie powiatu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład
krajowego systemu przeciwpożarowego.
Utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa publicznego realizowana będzie przez: Techniczne
i organizacyjne wspieranie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
PROBLEM NR 4 – Brak zadowalającej oferty kulturalnej.
Działalność kulturalna na terenie powiatu prowadzona jest przez Domy Kultury, Ośrodki
Kultury, biblioteki, placówki szkolne, sportowe i rekreacyjne.
Istniejąca baza kulturalna wymaga budowy nowych ośrodków, remontów i modernizacji
istniejących. Plany, zamierzenia budowy, rozbudowy oraz potrzeby remontowe to lista problemów,
spraw i niezbędnych środków finansowych na utrzymanie istniejącej bazy materialnej kultury
i sportu.
Aktywność i przedsiębiorczość w różnych dziedzinach życia pozwala na tworzenie
i wspieranie wielu form działalności. Niezbędnym warunkiem rozwoju aktywności jest możliwość
otrzymania informacji i korzystania z nich.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 4 – Nowoczesna oferta
kulturalna (tradycje lokalne), aktywność społeczna.
Realizacja zadania szczegółowego nr 4:
1. Opracowanie systemu koordynacji wydarzeń kulturalno – sportowych, usprawnienie przepływu
informacji.
2. Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy materialnej, budowa nowych obiektów –
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zadanie perspektywiczne.
3. Odtwarzanie tradycji lokalnych i kultywowanie istniejących.
4. Działania dla poprawy aktywności.
5.3. Obszar środowiska.
Celem głównym w tym obszarze jest:
„Dobrze funkcjonujące środowisko przyrodnicze i kulturowe”.
Stan środowiska przyrodniczego, jego jakość decyduje w dużej mierze o poziomie życia
mieszkańców, jest podstawowym elementem rozwoju powiatu i ważnych dziedzin gospodarki.
Z drugiej strony rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem środowiska przyrodniczego,
gdyż niektóre procesy gospodarcze godzące w trwałość zasobów środowiska są nieodwracalne,
bądź też można doprowadzić do równowagi przyrodniczej dopiero po wielu latach trudnych
i kosztownych procesów rekultywacji.
Realizacja trzeciego celu głównego: „dobrze rozwinięta gospodarka, przyjazna dla
środowiska przyrodniczego”, to fundamentalna formuła ekorozwoju.
Ocena stanu środowiska przyrodniczego, przeprowadzone analizy i zebrane materiały
pozwoliły na wyodrębnienie podstawowych problemów w obszarze ochrony środowiska,
sformułowanie ich i zapis.
Podstawowe problemy w tej sferze to:
1.

Brak sprawnego systemu gospodarki odpadami.

2.

Brak pełnego systemu gospodarki wodno – ściekowej.

3.

Brak spójnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego i systemów melioracyjnych.

4.

Mała świadomość ekologiczna społeczeństwa.
W kolejnych etapach prac warsztatowych Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego

problemy zamieniono na zadania do realizacji, ustalając ważność zadania dla celu głównego
strategii.
Zadania szczegółowe:
1. Sprawny system gospodarki odpadami – rozwiązanie systemowe.
2. Nowoczesna gospodarka wodno – ściekowa.
3. Poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej.
4. Poprawa świadomości ekologicznej.
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PROBLEM NR 1 – Brak sprawnego systemu gospodarki odpadami.
Człowiek żyjąc i produkując wytwarza coraz więcej różnego rodzaju śmieci i odpadów.
Bez sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, śmiecie znikają

z pola widzenia

człowieka, lecz gromadzone w nieodpowiednich miejscach („dzikie wysypiska”), często o dużej
toksyczności, stają się zagrożeniem i degradują ziemię. Samorządy powinny więc między innymi
realizować zadania związane z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów.
W części diagnozy dotyczącej stanu środowiska przyrodniczego przedstawiono istniejącą
i funkcjonującą infrastrukturę gospodarki odpadami. Wprawdzie gminy indywidualnie rozwiązują
ten problem, jednak stopień zapełnienia składowisk, stosowane technologie i sprzęt wskazują na to,
że zadanie to będzie wymagać rozwiązań systemowych na zasadzie dobrowolnego przystąpienia
gmin. Uporządkowanie gospodarki odpadami wymaga rozpoczęcia działań organizacyjnych władz
samorządowych powiatu niżańskiego, przy współdziałaniu samorządów gmin powiatu dla
wypracowania wspólnej strategii porządkowania i zorganizowania gospodarki odpadami.
Mówiąc o gospodarowaniu odpadami należy mieć na uwadze zbieranie, transport,
odzyskiwanie i usuwanie odpadów, a także nadzór nad powyższymi działaniami i miejscami
usuwania odpadów.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 1 – Sprawny system gospodarki
odpadami – rozwiązanie systemowe.
Przystępując do porządkowania i organizacji gospodarki odpadami komunalnymi należy
wziąć pod uwagę, że każde miasto czy gmina ma swoją specyfikę tworzenia odpadów i do tych
warunków należy dostosować system, który będzie najbardziej przychylny dla środowiska
i efektywny ekonomicznie. Aby taki system gospodarki odpadami komunalnymi najskuteczniej
spełniał swoją rolę musi być poprzedzony wnikliwą analizą, a wszystkie uwarunkowania
i kryteria oceny muszą brać pod uwagę rachunek ekonomiczny.
Program gospodarki odpadami stanowi wstępny, ale fundamentalny etap przygotowania
systemu, który powinien określać:

− obszar objęty wspólnym systemem gospodarki odpadami,
− ilość i rodzaj odpadów oraz prognozy wzrostu w okresie docelowym,
− odpady objęte systemem usuwania, segregacji i unieszkodliwienia,
− technikę gromadzenia, wywozu i unieszkodliwienia wraz z modyfikacjami wynikającymi ze
zmian ilości i składu odpadów,
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− przyjęcie ogólnych zasad realizacji inwestycji, formy eksploatacji,
− działania administracyjno – organizacyjne samorządów.
Programowany system gospodarki odpadami winien obejmować gminy powiatu
niżańskiego.
Ocena ilościowa i jakościowa odpadów jest bardzo ważnym etapem podejmowania działań.
Od dokładnego rozpoznania ilościowego i jakościowego odpadów zależy prawidłowe i skuteczne
dobranie sposobu zbierania , segregacji jak i utylizacji odpadów.
Istotnym elementem systemu jest racjonalne wykorzystanie powierzchni składowiska,
konieczność przygotowania prognozy demograficznej oraz trendów rozwoju gospodarczego dla
obszaru realizującego program gospodarki odpadami. Opracowany program gospodarki odpadami
komunalnymi powinien być częścią programu ochrony środowiska w powiecie lub planowania
strategicznego.
PROBLEM NR 2 – Brak pełnego systemu gospodarki wodno – ściekowej.
Brak kompleksowych rozwiązań w gospodarce wodno – ściekowej wpływa niekorzystnie na
jakość wód płynących i gruntowych.
Stan czystości cieków wodnych jest zróżnicowany i wymaga znacznej poprawy, u źródeł
jest dobry, natomiast w miarę przepływu przez tereny zabudowane ulega pogorszeniu.
Przedstawiony w diagnozie stan infrastruktury technicznej gospodarki wodno – ściekowej
w poszczególnych gminach powiatu jest znacznie zróżnicowany. Dla wielu miejscowości płynące
potoki, cieki wodne i większe zlewnie stały się faktycznymi odbiorcami ścieków komunalnych
z gospodarstw domowych. W korytarzach rzek często występują małe, dzikie wysypiska śmieci
i odpadów.
Obecnie ścieki powstające w wielu gospodarstwach domowych są wylewane do różnego
rodzaju odbiorników wodnych, zagłębień, na pola itp.
Kanalizacja sanitarna jest najtrudniejszym do rozwiązania elementem budowanej
infrastruktury technicznej. Po uregulowaniu gospodarki ściekowej czystość wód ulegnie
zdecydowanej poprawie.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 2 – Nowoczesna gospodarka
wodno – ściekowa.
Realizacja zadania szczegółowego nr 2:
1. Prace wykonawcze sieci głównych.
2. Wykonanie przyłączy i włączenie kolejnych gospodarstw do sieci.
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3. Przyjęcie założeń terminowych – zakończenie etapu włączania gospodarstw do sieci.
4. Program szkoleń z zakresu wymogów ochrony środowiska przy stosowaniu środków
ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz utylizacji środków ochrony roślin.
Przedstawiając zadania szczegółowe rozwiązania problemu związanego z gospodarką
wodno – ściekową przekroczono ścisłe kompetencje powiatu, ale przyjęto je do realizacji jako
istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, tworzących lokalną wspólnotę samorządową.
PROBLEM NR 3 – Brak spójnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego i systemów
melioracyjnych.
Doświadczenia ostatnich lat związane z powodziami budzą w społeczeństwie lęk i niepokój.
Szczególnie u tych, którzy mieszkając nad wodą ponieśli straty. Rzeki, potoki i cieki wodne przy
zdarzających się „anomaliach pogodowych” stały się szczególnie niebezpieczne zamieniając się
w rozlewiska i rwące potoki. Takie sytuacje odsłoniły słabe strony przygotowania do walki
z żywiołem wodnym. Istnieje potrzeba budowy wałów przeciwpowodziowych na zagrożonych
odcinkach, regulacji cieków wodnych, poprawy stanu systemów melioracyjnych i innych
odwodnień. Wymagać to będzie dużych starań zarządu starostwa i pomocy finansowej ze strony
samorządu województwa i Wojewody Podkarpackiego. Są to prace do zrealizowania w kilkuletnim
okresie czasu i bardzo kapitałochłonne, ale niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkających tu ludzi.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 3 – Poprawa infrastruktury
przeciwpowodziowej.
Realizacja zadania szczegółowego nr 3:
1.

Poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, budowa wałów i regulacja cieków wodnych.

2.

Budowa i poprawa stanu systemów odwadniania dróg.

3.

Utworzenie na terenach zalewowych sieci przeciwpowodziowych, punktów materiałowo –
sprzętowych.

PROBLEM NR 4 – Mała świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Efekty wielu działań z zakresu gospodarki, ochrony środowiska przyrodniczego, edukacji
mają ścisły związek z poziomem edukacji ekologicznej. Wysiłki i starania władz samorządowych
o poprawę stanu sanitarnego, możliwości składowania odpadów stają się czytelne, w pełni
zrozumiałe i akceptowane przez społeczność lokalną. Społeczne poparcie dla tych działań,
współinwestowanie, a co za tym idzie poprawa warunków życia jest także wynikiem wzrostu
świadomości ekologicznej. Także estetyka gospodarstw domowych ciągle zmienia się i ulega
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znacznej poprawie.
W swoich działaniach częściej widzimy problem uregulowania gospodarki ścieków,
a gospodarka odpadami schodzi na dalszy plan. Jest to sygnał, że razem z budową systemu
składowania odpadów należy „budować” wiedzę o bezpiecznym składowaniu, zapobieganiu
powstawaniu odpadów, segregacji i innych aspektach tego zagadnienia.
W ocenie naukowców, ekologów wykonaliśmy ogromny krok w naszym myśleniu
i świadomości ekologicznej. Nasza wiedza o ochronie przyrody, korzystaniu z jej zasobów
poprawia się, a edukacja ekologiczna jest procesem ciągłym dla wszystkich pokoleń.
Rozwiązaniem tego problemu jest zadanie szczegółowe nr 4 – Poprawa świadomości
ekologicznej.
Realizacja zadania szczegółowego nr 4:
1. Opracowanie programu edukacyjnego oraz koordynacja działań.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wprowadzenie dodatkowych form nauki wiedzy ekologicznej poprzez kółka zainteresowań,
spotkania i wieloletni konkurs „Czysta wieś, czyste pole, czysty potok”.
4. Porządkowanie rzeki, cieków wodnych, stawów, oczek wodnych, otoczenia obiektów
publicznych, poprawa estetyki rowów i gospodarstw domowych.
5. Sprzyjanie planom ochrony środowiska zlewni rzecznych.
6. Związek ze strategiami gmin.
Każda jednostka samorządu terytorialnego ma ustawowo określone zadania, funkcje
i kompetencje. Sposób ich realizacji, cele, zadania szczegółowe, a także priorytety określa sama.
Opracowując strategię samorząd powinien włączyć się w nurt ogólnie przyjętych
priorytetów, łatwiej wtedy znaleźć partnerów do jej realizacji.
Spośród gmin powiatu niżańskiego: gmina i miasto Rudnik nad Sanem, gmina i miasto
Ulanów, gmina i miasto Nisko oraz gminy Harasiuki, Jeżowe, Jarocin i Krzeszów mają opracowane
i przyjęte strategie. W przypadku strategii gminy i miasta Niska jest ona w trakcie aktualizacji na
kolejne lata.
Cele i kierunki strategii gminnych znalazły odzwierciedlenie w strategii powiatu. Tworząc
strategię rozwoju powiatu wnikliwie zapoznano się z kierunkami rozwoju gmin wchodzących
w jego skład.
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7. Analiza SWOT – słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń dla powiatu.
Diagnoza stanu powiatu była podstawą do dokonania analizy SWOT. Analiza ta jest oceną
obiektywnie istniejącego stanu społeczno – gospodarczego powiatu, jego słabych i mocnych stron,
a w rezultacie szans i zagrożeń opisywanego obszaru.
Stan powiatu oceniono według następujących zagadnień:

− uwarunkowania ogólne, położenie, stan środowiska,
− infrastruktura techniczna i drogowa,
− sytuacja gospodarcza (rolnicza i pozarolnicza) uwzględniająca stan rolnictwa i działalność
gospodarczą poza rolnictwem

− zagadnienia społeczne:
•

ludność (charakterystyka ludności)

•

rynek pracy

•

infrastruktura społeczna wraz z problematyką pomocy społecznej.
Wyniki analiz przedstawiono w tabelach.

Tabela 42. Uwarunkowania ogólne, położenie, stan środowiska.
Słabe strony

Mocne strony

- położenie geograficzne – na terenie województwa - zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi,
przygranicznego,

- znacząca ilość wód złej jakości,

- korzystne położenie w układzie najważniejszych brak
systemów
szlaków komunikacyjnych – droga komunikacyjna nr zanieczyszczeń,

wykrywania

źródeł

19 relacji Rzeszów – Lublin – Białystok – granica - nie do końca uporządkowany proces urbanizacji,
państwa – Litwa,
- bliskość przebiegu Linii Hutniczo Siarkowej (LHS)
w relacji granica z Ukrainą – Huta Katowice, linia
przebiega tranzytem północną część województwa,
-

położenie

na

trasie

linii

kolejowej

o pierwszorzędnym znaczeniu Lublin – Rozwadów –
Przeworsk,
- czyste środowisko naturalne (mniej skażone niż
w innych powiatach regionu i kraju),
- bardzo duża powierzchnia lasów,
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- korzystny system rzeczny, znaczne zasoby wód
powierzchniowych,
- korzystne walory turystyczno–krajobrazowe,
Szanse

Zagrożenia

- rozwój powiatu,

- zagrożenie powodziowe,

- wymiana międzynarodowa jako rezultat położenia - niszczący wpływ zanieczyszczeń na lasy,
geograficznego,

- duża emisja zanieczyszczeń gazowych w związku
- tworzenie centrum wystawienniczego rzemiosła z bliskim sąsiedztwem Stalowej Woli,
wikliniarskiego w Rudniku,
- rozwój agroturystyki, turystyki weekendowej
(piękne i ciekawe tereny) w okolicach Ulanowa
i Harasiuk,
- koordynacja działań z innymi powiatami dla
zapewnienia czystości wód Sanu,

Tabela 43. Infrastruktura techniczna i drogowa.
Mocne strony

Słabe strony

- gęsta sieć dróg,
w

duże

- niska jakość dróg (zły stan techniczny) oraz zbyt

zaangażowanie

projekty

samorządów

infrastrukturalne

lokalnych mała ilość chodników przy drogach,

(budowa

sieci -

duże

obszary

do

kanalizacyjnych),

infrastrukturalną i drogową,

- dobra telefonizacja w części gmin,

-

- rozwinięta sieć energetyczna,

w gospodarce narodowej,

spadek

znaczenia

wyposażenia
transportu

w

sieć

kolejowego

- wystarczające dostawy gazu, rozwijająca się sieć - bardzo duże obciążenie drogi łączącej Nisko ze
i dystrybucja,

Stalową Wolą,

- możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego - duże zróżnicowanie stopnia kanalizacji między
– rezerwy terenowe,

gminami,
- duże zróżnicowanie stopnia telefonizacji między
gminami,
- niewystarczające uzbrojenie terenów, szczególnie
brak kanalizacji,
- niewystarczające wały przeciwpowodziowe,
- dewastacja systemów melioracyjnych,
Szanse

-

dobra

współpraca

powiatowym a gminnymi,

między

Zagrożenia
samorządem - brak kapitału własnego jako uzupełnienie i wymóg
pozyskania środków unijnych,
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-

rozwój

sieci

telefonicznej

i

usług - brak kompleksowego systemu gospodarki odpadami

telekomunikacyjnych,

oraz utylizacji odpadów,

- budowa infrastruktury jako źródła miejsc pracy,
- doświadczenie w poszukiwaniu zewnętrznych
źródeł

finansowania

rozbudowy

infrastruktury

(środki finansowe UE),

Tabela 44. Sytuacja gospodarcza (rolnicza i pozarolnicza).
Mocne strony

Słabe strony

- istniejący duży rynek konsumencki w Stalowej - rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
Woli i Rzeszowie,

- niska kultura agrarna,

- rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych,

- słabo rozwinięty przemysł rolno – spożywczy,

- dobre warunki dla rozwoju upraw intensywnych,

i handel hurtowy produktami rolnymi,

- baza dobrej jakości produktów rolnych,

- mała koncentracja i specjalizacja produkcji rolnej,

- dobre cechy ekologiczne płodów rolnych,

- niedostatek znaczącego kapitału inwestycyjnego

- korzystna struktura własności,

i obrotowego,

- wzrost udziału sektora prywatnego wśród ogółu rejestrowanych firm,

dysproporcja

gospodarczych

w

lokalizacji

umiejscowionych

podmiotów

głównie

wokół

- rozwijająca się sieć placówek handlowo – Niska i Rudnika,
usługowych,

-

niezbyt

wysoki

- istnienie terenów do celów inwestycyjnych,

technologicznego,

poziom

zaawansowania

- wykwalifikowana kadra, duże zasoby siły roboczej, - brak znaczącej bazy turystycznej,
- dobra sieć bankowa,

- niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych,

- tradycje wikliniarsko - koszykarskie,

-

słabe zainteresowanie

ze

strony

inwestorów

zewnętrznych,
Szanse
-

dalszy

rozwój

usług,

Zagrożenia
firm

handlowych - brak średniej wielkości zakładów pracy,

i produkcyjnych,

- powolny i niedoinwestowany proces restrukturyzacji

- rozwój usług sektora publicznego,

przemysłu wydobywczego i zbrojeniowego (Siarkopol

- oddziaływanie przykładu dobrze funkcjonujących Tarnobrzeg i Huta Stalowa Wola),
firm,

- brak skutecznej promocji rynku lokalnego na rynku

- produkcja zdrowej żywności,

ogólnokrajowym,

-

powiększanie

i

podnoszenie

poziomu

bazy - konkurencja produktów importowanych,

agroturystycznej,

- zbyt wolny odpływ nadwyżek siły roboczej

- tworzenie grup producenckich,

z rolnictwa,

- ustawodawstwo sprzyjające tworzeniu nowych - brak dobrze zorganizowanej sprzedaży produktów
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podmiotów gospodarczych i zalesianiu nieużytków,
- możliwość dalszego

rolnych,

wykorzystania zasobów - słaba jakość gleb, odłogowanie ziemi, niska

naturalnych i lokalnych tradycji gospodarczych,

opłacalność produkcji rolnej,

Tabela 45. Ludność powiatu.
Mocne strony

Słabe strony

- wysoki, dodatni wskaźnik migracji,

- nadwyżka siły roboczej, szczególnie w osiedlach

- tradycyjny model rodziny,

wiejskich,

- silne poczucie tożsamości,

- malejąca liczba ludzi w wieku przedprodukcyjnym,

- korzystna struktura wiekowa,

- ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego,
- ubożenie niektórych grup społecznych,

Szanse

Zagrożenia

- rozwój szkolnictwa wyższego,

- niż demograficzny,

- transformacja rynku pracy i nowe możliwości - patologie społeczne (w tym alkoholizm),
zatrudnienia,

- emigracja młodzieży do dużych miast,

- inwestycje zewnętrzne w tym rządowe,

- spadek poziomu i statutu zamożności rodzin,

- wzrost zainteresowań edukacyjnych,

-

uwarunkowania

mentalne

i

brak

wiary

w możliwości osiągnięcia lepszej przyszłości,

Tabela 46. Rynek pracy.
Mocne strony

Słabe strony

- wykwalifikowana kadra,

- bardzo duże bezrobocie,

- stopniowe przenoszenie się zatrudnienia z firm

- duży odsetek wśród bezrobotnych ludzi w wieku od

państwowych do sektora prywatnego,

24 – 34 lat oraz 24 lata i mniej,
- niski poziom średnich płac w usługach i przemyśle,
-

niedostateczna

ilość

ofert

pracy

na

rynku

przedsiębiorstw przemysłowych i usługach,
- niski poziom wykształcenia na wsi,
- duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie,
Szanse

Zagrożenia

- realne wspieranie MŚP dające nowe miejsca pracy, - duże bezrobocie wśród młodzieży kończącej naukę,
- rozwój sektora usług na wsi,

- ukryte bezrobocie na wsi,

- rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej,

- redukcja zatrudnienia, brak strategicznych

-

realizacja

programów

aktywizacji

terenów zewnętrznych inwestorów gospodarczych,

wiejskich związ. z tworzeniem nowych miejsc pracy, przemysłowych i usługowych,
- inwestycje własne dające okresowe i stałe miejsca
pracy,
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- inwestycje zewnętrzne,
- wieloelementowy program przeciwdziałania
bezrobociu,

Tabela 47. Infrastruktura społeczna wraz z pomocą społeczną.
Mocne strony

Słabe strony

- w miarę dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna: - braki w wyposażeniu szkół na wsi (sale gimnast.,
rozwinięty
placówek

system
służby

szkół,

wystarczająca

zdrowia,

ośrodków

liczba prac. język. i komp., brak dostępu do internetu),
kultury, - niedostateczne i niedopasowane do oczekiwań dzieci

bibliotek,

i młodzieży wyposażenie placówek kultury,

- możliwość korzystania przez ludność powiatu ze - niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych dla
szkół ponadpodstawowych i uczelni w Nisku, uczniów,
Stalowej Woli i w Rzeszowie,

- niedostosowanie kierunków kształcenia do rynku

- dobrze wyszkolony personel medyczny, oświatowy pracy,
i pomocy społecznej,
-

wsparcie

i

- brak przystosowania placówek oświaty do pracy
solidarność

społeczna

dla z dziećmi niepełnosprawnymi,

potrzebujących pomocy,

- brak warunków do integracji środowisk osób
niepełnosprawnych i ich rodzin,
-

brak

środków

na

likwidację

barier

architektonicznych,
- braki w sprzęcie medycznym,
- zbyt małe środki finansowe na pomoc społeczną,
- niewystarczająca ilość miejsc w domach pomocy
społecznej, hospicjach oraz ich niski standard,
- powiększanie się sfery ubóstwa,
Szanse

Zagrożenia

- masowe przekwalifikowywania ludzi w zakresie - emigracja ludzi wykwalifikowanych z regionu,
nowych dziedzin gospodarki i nowych technologii, - zbyt wolne przemiany w systemie oświaty
oraz zmian na rynku pracy,

i

w

ofercie

szkoleń

w

relacji

do

przemian

- dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb zachodzących na rynku pracy,,
rynku pracy,

- zbyt małe środki na inwestycje oświatowe,

- restrukturyzacja służby zdrowia,

- powstanie syndromu bezrobocia i ubóstwa wśród

- rozwój stowarzyszeń i organizacji lokalnych,

korzystających z pomocy społecznej,

- rozwój środowiskowych form pomocy społecznej,
- rozwój biznesu w oparciu o dostępne kwalifikacje
na rynku pracy,
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8. Kryteria wyboru zadań programowych.
Ostatecznym decydentem w zakresie wyboru zadań do realizacji jest Rada Powiatu. Wyboru
tego dokonuje się wraz z Uchwałą Budżetową, każdego roku oraz wraz z Uchwałami
o wieloletnich programach inwestycyjnych.
Kryterium wyboru zadań programowych:

− uzyskanie wsparcia na realizację zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
− uzyskanie wsparcia na realizację zadania ze środków pozabudżetowych (Budżet Państwa,
budżet województwa i inne),

− pilność zadania potwierdzona interwencjami społeczeństwa, potrzebami społeczno –
gospodarczymi.
9. Źródła finansowania i kolejność realizacji zadań programowych.
Środki finansowe Unii Europejskiej stały się szansą dla rozwoju samorządów. Przed
wejściem Polski do Unii były to środki przedakcesyjne, natomiast po akcesji, są to środki
pochodzące z funduszy strukturalnych. W nadchodzącym okresie programowania w latach 2007 –
2013 Powiat Niżański będzie mógł korzystać z programów:
1.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

2.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

3.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

4.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

5.

Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

6.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Precyzyjny montaż finansowy dla poszczególnych projektów zostanie określony w w/w

dokumentach po ostatecznych ustaleniach pomiędzy stroną polską i Unią Europejską.
Źródłem finansowania działań zaplanowanych w strategii będą także środki pochodzenia
publicznego w postaci następujących funduszy:
−

budżety samorządów terytorialnych (gminy, województwo),

−

budżet państwa,

−

parabudżety (m.in. Fundusz Pracy, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej),
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−

agencje (m.in. ARiMR, AWRSP, PARR).
Kolejność realizacji zadań programowych została ustalona w oparciu o kryteria:

−

uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

−

udział środków pozabudżetowych,

−

pilność realizacji zadania ze względów społecznych i gospodarczych.
10. Wdrażanie strategii i zarządzanie strategią.
Właściwy proces wdrażania strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji,

organizacji i osób. Strategia należy do społeczności lokalnej i powinna być wdrażana przy jej
szerokim udziale i aktywności co daje duże szanse na jej powodzenie.
Realizacja strategii rozwoju jest procesem, który na każdym etapie podlega weryfikacji
i aktualizacji. Jest to więc proces otwarty.
Wdrażanie strategii oparte będzie na sprawnym mechanizmie monitorowania i zarządzania
nią. Zasadnicza odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na Starostwie Powiatowym. Niezwykle
istotne jest partnerstwo społeczne, które powinno wyrazić się znaczącym udziałem samorządów
gminnych, organizacji lokalnych, ich liderów oraz instytucji wojewódzkich.
10.1. Cele i obszary strategiczne a zadania powiatu.
Wśród zadań realizacyjnych można wyróżnić trzy rodzaje:

− lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i muszą być realizowane poprzez jego
struktury organizacyjne,

− ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do zrealizowania
przy współudziale samorządów gmin powiatu,

− ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu na
rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.
Zadania powiatu są ustawowo ściśle określone i obejmują pięć zasadniczych grup
tematycznych:
1)

infrastrukturę społeczną:
- edukacja publiczna,
- opieka społeczna,
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- pomoc społeczna,
2)

infrastruktura techniczna:
- transport lokalny,
- drogi publiczne,

3)

porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli:
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona przeciwpowodziowa,

4)

ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne:
- gospodarka wodna
- nadzór budowlany,

5)

działalność organizatorska:
- przeciwdziałanie bezrobociu,
- ochrona konsumenta,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- promocja powiatu itp.
Organami powiatu są:

−

Rada Powiatu, która jest organem stanowiącym i kontrolnym z uwzględnieniem przepisów
o referendum powiatowym. W celu sprawnego realizowania swych zadań Rada może
powoływać stałe i doraźne komisje,

−

Zarząd Powiatu, który jest organem wykonawczym powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie
tworzą powiatową administrację zespoloną. Szczególną rolę w funkcjonowaniu powiatu odgrywa
Starosta.
11. Monitoring i ocena strategii.
Monitoring to obserwacja procesów rozwoju prowadzona w celu szybkiego podejmowania
działań, stanowiących reakcję na rozwój. System monitoringu musi opierać się na efektywnej
sprawozdawczości. W tym celu musi zostać konkretnie określony rodzaj potrzebnych raportów i ich
częstotliwości, w zależności od analizowanej problematyki (w okresach półrocznych i rocznych).
Monitoring strategii jest elementem koniecznym aktywnej realizacji strategii rozwoju. Umożliwia
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on stwierdzenie, czy strategia jest prawidłowo realizowana oraz czy założenia na których strategię
oparto nie uległy zmianie.
Dla oceny zmian konieczne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów, wskaźników osiągnięcia
celów. Należy dążyć do stosowania wskaźników przejrzystych i mierzalnych. W zależności od
sposobu zdefiniowania celu – kryterium ich osiągnięcia mogą być:
−

tendencje zatrudnienia, zasoby siły roboczej,

−

liczba i struktura bezrobotnych,

−

liczba podmiotów gospodarczych w ujęciu sektorowym.
Istotne będzie ujęcie dynamiczne i porównawcze.
System monitoringu powinien obejmować swym zakresem następujące sfery:

− monitoring sytuacji społeczno – gospodarczej, w tym uwarunkowań rozwoju,
− monitoring realizacji priorytetów rozwoju i celów strategicznych zawartych w Strategii,
− monitoring realizacji konkretnych programów i projektów.
Ponadto monitoring bieżącej realizacji Strategii umożliwia porównywanie – w określonym
przedziale czasu – rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić czy procesy realizacji
zmierzają w sposób optymalny do osiągnięcia celów Strategii.
Realność strategii opiera się na określonych założeniach. Należy analizować przyjęte
w strategii założenia, mogące wpływać na tempo i stopień osiągania celów np.:
−

dostępność środków na inwestycje,

−

zainteresowania inwestorów,

−

możliwość wykorzystania określonych instrumentów finansowych,

−

dostępność terenów pod inwestycje.
Monitoring wymaga gromadzenia, dysponowania i analizowania odpowiednich kategorii

informacji, związanymi tak ze wskaźnikami, jak i założeniami. Są to przykładowo:
−

trendy rozwojowe w gospodarce – w ujęciu sektorowym, np.: ilość utworzonych nowych
podmiotów gospodarczych, wartość nowych inwestycji,

−

współczynniki ekonomiczne, np.: wzrost dochodów własnych budżetu powiatu,

−

struktura wydatków i inwestycji,

−

trendy demograficzne i inne, np.: stopa bezrobocia w powiecie w porównaniu do stopy
bezrobocia w regionie i kraju.
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W strategii wskaźniki osiągnięć określono na trzech poziomach:
1.

Wskaźniki produktu.

2.

Wskaźniki rezultatu.

3.

Wskaźniki oddziaływania.
Dla każdego projektu i zadania realizowanego w ramach Strategii wskaźniki te będą

określane indywidualnie. Przy ich wyborze należy kierować się założeniem, aby wskaźnik
w sposób syntetyczny pozwalał ocenić postęp i efektywność realizacji Strategii, a także, aby był
możliwy do pomiaru.
Tabela 48. Przykładowe wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.
Jednostka
miary

Lp. Nazwa wskaźnika

Ws
kaź
nik
i
pro
du
ktu

Ws
kaź
nik
i
rez
ult
atu

Długość nowobudowanych dróg powiatowych

km

Długość zmodernizowanych dróg powiatowych

km

Długość wybudowanych utwardzonych poboczy

km

Liczba wybudowanych miejsc postojowych

szt.

Długość wybudowanych chodników

km

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów

km

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

km

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

szt.

Liczba zlikwidowanych „dzikich” składowisk

szt.

Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

szt.

Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

m2

Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej

szt.

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji
projektów

ha

Średni czas przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci

min.

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej

szt.

Długość sieci wodociągowej na terenie powiatu

km

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej

szt.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

km

Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków

szt.

Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów

szt.

Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

szt.

Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

szt.

Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów

szt.
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Liczba wypadków w okresie 1 roku

szt.

Ceny gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne w okresie 2 lat
Ws
kaź
nik
i
odd
ział
yw
ani
a

tys. zł

Liczba utworzonych miejsc pracy

szt.

Liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw

szt.

Liczba turystów na obszarze powiatu w okresie 1 roku

osoby
m3/miesiąc

Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych
Ilość odpadów poddawanych segregacji

t/miesiąc

Liczba zlikwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci

szt.

Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej

osoby

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

osoby

Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów

osoby

Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki

szt.

Wielkość migracji w powiecie

saldo

Prowadzenie monitoringu wiąże się z poszerzeniem uczestnictwa społecznego realizacji
strategii, które obejmuje tym samym proces oceny, aktualizacji i ewentualnej modyfikacji strategii.
Kluczową postacią dla realizacji strategii jest Starosta Powiatu. Odpowiada on za realizację zadań,
które można określić jako zadanie własne powiatu.
Podjęcie decyzji o realizacji zadania zapisanego w zbiorze zadań do realizacji poprzedzone
będzie:
−

ustaleniem zespołu zadaniowego spośród pracowników starostwa, zarządów gmin, organizacji
i instytucji zaangażowanych w realizację projektu (zadania),

−

zabezpieczeniem źródeł finansowania – wkładem własnym w postaci odpowiedniego zapisu
w budżecie powiatu, gmin,

−

podpisaniem stosownej umowy o realizacji wspólnych zadań.
PODSUMOWANIE
Wdrażanie

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Niżańskiego

realizowane

będzie

w komplementarności i spójności ze Strategią Województwa Podkarpackiego, Strategią Rozwoju
Kraju, Narodowym Planem Rozwoju i strategiami gmin powiatu. Ze względu na profil społeczno –
gospodarczy dotyczyć będzie w pierwszej kolejności rozwoju obszarów wiejskich.
W całej rozpiętości odnosi się również do podstawowych priorytetów, a w szczególności
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do: modernizacji infrastruktury technicznej, rozbudowy bazy ekonomicznej poprzez rozwój sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich poprzez wzmocnienie potencjału
edukacyjnego szkolnictwa średniego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego.
Wdrażanie strategii powiatu musi być wspierane poprzez realizację strategii poszczególnych
gmin. Realizacja strategii powinna być elastyczna, podkreślać jej otwartość i dostosowywać się do
zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych (wewnętrznych i zewnętrznych).
Szczególnej uwagi wymagają impulsy wynikające z przynależności do Unii Europejskiej.
Powyższe założenia są ściśle związane z rozwojowym charakterem strategii.

122

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW.
1. Najważniejsze planowane projekty i zadania przewidywane do realizacji,
współfinansowane z środków Unii Europejskiej

Lp. Nazwa zadania

1. Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczyca Długa
2 Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu Nisko
3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039 R Jarocin – Ulanów
4 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jeżowem
5 Rozbudowa – modernizacja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R Zdziary – Huta Krzeszowska
7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R Nisko–ul Nowa oraz budowa chodnika
8

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska oraz budowa
chodnika w miejscowości Jeżowe oraz w miejscowości Nowy Nart

9

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1060R i Nr 1062R Rudnik-Ulanów oraz budowa
chodnika w miejscowości Rudnik

10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Kulno
11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin – Władysławów
12 Przebudowa drogi Rudnik - Ulanów – Sprężenie mostu
13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059R w miejscowości Przędzel oraz budowa chodnika
14

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1085R i Nr 1086R Dudziki – Sójkowa – Zalesie –
Okolisko

15

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy oraz chodnik
jednostronny w m.Huta Krzeszowska

16

Rozbudowa – modernizacja i zakup nowych urządzeń medycznych do
Powiatowego im. PCK w Nisku

Szpitala

17 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R na terenie gminy Krzeszów oraz budowa chodnika
18 Modernizacja odcinka drogi od drogi Nr 19 do Huty Deręgowskiej
19 Zagospodarowanie otoczenia obiektów LO w Rudniku/n Sanem
20

Poprawa infrastruktury technicznej i sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Rudniku/ n Sanem

21 Ścieżka rowerowa
22

Przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej w Regionalnym Centrum Edukacji
Zawodowej w Nisku

23 Przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku
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24

Przebudowa infrastruktury technicznej (
w Rudniku/ nad Sanem

dach i wymiana okien ) w Zespole Szkół

25

Zagospodarowanie otoczenia obiektów przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku

26 Zagospodarowanie otoczenia obiektów Zespołu Szkół w Rudniku / n Sanem
27 Termoizolacja budynków Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
28 Modernizacja drogi powiatowej Harasiuki – Huta Krzeszowska
29 Modernizacja drogi powiatowej Huta Podgórna – Huta Stara
30 Przebudowa drogi Hucisko - Ryczki
31 Przebudowa drogi powiatowej 1038 R Majdan Golczański – Golce
32 Przebudowa drogi powiatowej 1040 R Jarocin - Szyperki
33 Przebudowa drogi powiatowej 1043 R Mule - Golce
34

Przebudowa drogi powiatowej 1062 R Ulanów – Podolszynka Ordynacka na odcinku
Ulanów - Bieliniec

35

Modernizacja mostu na rzece Tanew na odcinku drogi powiatowej 1064 R Kurzyna Średnia
– Dąbrowica

36 Przebudowa drogi powiatowej 1044 R Kurzyna Średnia - Golce
37 Przebudowa drogi powiatowej 1063 R Wólka Bielińska - Ulanów
38

Przebudowa dróg powiatowych w Rudniku nad Sanem 1077 R, 1079 R,2504 R, 1078 R,
1080 R

39 Przebudowa drogi powiatowej 1075 R od drogi nr 863 – Tarnogóra
40 Przebudowa drogi powiatowej 1050 R Zarzecze ul. Starowiejska
41 Przebudowa drogi powiatowej 1051 R Nisko ul. Osiedle i ul. Sopocka
42 Przebudowa drogi powiatowej 1052 Nisko ul. 1000 - lecia
43 Przebudowa drogi powiatowej 1053 Nisko ul. Kościuszki
44 Przebudowa drogi powiatowej 1054 R Nisko ul.Dworcowa i ul. Kolejowa
45 Przebudowa drogi powiatowej 1056 R Nisko ul. PCK i ul. Rzeszowska
46 Przebudowa drogi powiatowej 1057 R Nisko ul. Dąbrowskiego i ul. Słoneczna
47 Przebudowa drogi powiatowej 1058 R Wolina – Nowa Wieś
48

Kładka pieszo – jezdna na rzece San w ciągu drogi powiatowej 1076 R Bieliny – Rudnik
nad Sanem

124

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego

Bibliografia

13. Budżet Powiatu Niżańskiego – dochody i wydatki w latach 2004 – 2007.
14. Dane z Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku
nad Sanem.
15. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za lata 2003 – 2006.
16. Dane z Urzędu Gminy w Jarocinie.
17. Dane z Urzędu Gminy w Jeżowem.
18. Dane z Urzędu Gminy w Krzeszowie.
19. Dane z Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego
w Nisku.
20. Dane z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku.
21. Dane z Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ulanowie.
22. Dane z Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach.
23. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
24. Internet, Strona Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, www.parp.gov.pl.
25. Internet, Strona Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, www.stat.gov.pl.
26. Internet, Strona Urzędu Gminy w Jeżowem, www.gminajezowe.nazwa.pl.
27. Internet, Strona Urzędu Gminy w Jarocinie, www.kki.pl/jarocin/.
28. Internet, Strona Urzędu Gminy w Krzeszowie, www.krzeszow.pl.
29. Internet, Strona Urzędu Gminy i Miasta Nisko, www.nisko.pl.
30. Internet, Strona Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, www.rudnik.pl.
31. Internet, Strona Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, www.ulanow.iap.pl.
32. Materiały własne Starostwa Powiatowego w Nisku.
33. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013.
34. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 - 2013.
35. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego, wrzesień 2004.
36. Podkarpackie Powiaty, maj 2001.
37. Powszechny Spis Rolny 2002.
38. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Niżańskim w I półroczu
2006 r. - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.
125

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
39. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu
Niżańskiego, Nisko, czerwiec 2007 r.
40. Rocznik Statystyczny 2003 Województwa Podkarpackiego.
41. Sprawozdania roczne Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Niżańskiego za lata 2003 –
2006.
42. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014 dla Powiatu
Niżańskiego, czerwiec 2007 r.
43. Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego, Nisko listopad 2000 r.
44. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020.
45. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015.
46. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich, Racławice 2006.

126

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego

Wykaz tabel, map, wykresów i rysunków

Tabela 1. Struktura ludności powiatu niżańskiego ............................................................ 17
Tabela 2. Struktura ludności według gmin ........................................................................ 17
Tabela 3. Gęstość zaludnienia na 1 km2 – według gmin ................................................... 18
Tabela 4. Ruch naturalny w Powiecie Niżańskim w latach 2000 – 2005 ..........................18
Tabela 5. Migracje ludności w Powiecie Niżańskim w latach 2000 – 2005 ..................... 18
Tabela 6. Ludność powiatu niżańskiego według grup wiekowych ................................... 19
Tabela 7. Ludność w powiecie niżańskim w wieku 13 lat i więcej według poziomu
wykształcenia ......................................................................................................................20
Tabela 8. Prognoza demograficzna na lata 2003 – 2030 ................................................... 21
Tabela 9. Pracujący według sektorów własności (od 2003 r. łącznie z rolnictwem
indywidualnym) ..................................................................................................................21
Tabela 10. Struktura bezrobotnych ....................................................................................22
Tabela 11. Stopa bezrobocia w powiecie niżańskim, województwie podkarpackim i w kraju
w latach 2001 – 2006 ..........................................................................................................22
Tabela 12. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy ..........................................23
Tabela 13. Struktura bezrobotnych według wykształcenia ............................................... 24
Tabela 14. Struktura bezrobotnych według wieku ............................................................ 24
Tabela 15. Struktura bezrobotnych według stażu pracy .................................................... 25
Tabela

16. Bezrobotni zarejestrowani

według

zawodów

(stan

w

końcu

I

półrocza

2006 r.) ................................................................................................................................26
Tabela 17. Bezrobotne kobiety według zawodów ............................................................. 27
Tabela 18. Bezrobotni pozostający w ewidencji powyżej 12 miesięcy .............................28
Tabela 19. Struktura ofert pracy według grup zawodów ...................................................29
Tabela

20.

Liczba

przeszkolonych

osób

oraz

główne

kierunki

szkolenia

w

latach

2003 – 2006 ........................................................................................................................ 34 - 35
Tabela 21. Ilość osób wyrejestrowanych w związku z podjęciem pracy .......................... 35
Tabela 22. Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON ................................36
Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
sekcji ................................................................................................................................... 36- 37
127

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
Tabela 24. Produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca ...................37
Tabela 25. Gospodarstwa według grup obszarowych użytków rolnych ........................... 44
Tabela 26. Realizacja ważniejszych form pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie
Powiatu Niżańskiego w latach 2003 – 2006 ...................................................................... 46 - 47
Tabela 27. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy
Harasiuki ............................................................................................................................ 55
Tabela 28. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy
Jarocin ................................................................................................................................ 56
Tabela 29. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy
Jeżowe ................................................................................................................................ 56 - 57
Tabela 30. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy
Krzeszów ............................................................................................................................ 57
Tabela 31. Wykaz dzieci i opiekunów zatrudnionych w żłobku i przedszkolach na terenie Gminy
i Miasta Nisko .................................................................................................................... 58
Tabela 32. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta
Nisko ...................................................................................................................................58
Tabela 33. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem ..............................................................................................................59
Tabela 34. Wykaz uczniów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy i Miasta
Ulanów ................................................................................................................................60
Tabela 35. Struktura uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym
2006/2007 ........................................................................................................................... 61 – 62
Tabela 36. Baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Niżańskim .......... 63
Tabela 37. Stan dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego ................................................ 65 - 66
Tabela

38.

Struktura

zasobu

mieszkaniowego

powiatu

niżańskiego

wg

rodzaju

własności ............................................................................................................................ 66 – 67
Tabela

39.

Struktura

dochodów

budżetowych

w

powiecie

niżańskim

w

latach

2004 – 2007 ........................................................................................................................ 71
Tabela

40.

Analiza

wydatków

budżetowych

w

powiecie

niżańskim

w

2004 – 2007 ........................................................................................................................ 72
Tabela 41. Dochody i wydatki w powiecie niżańskim w latach 2004 – 2007 ...................73
Tabela 42. Uwarunkowania ogólne, położenie, stan środowiska ...................................... 111
128

latach

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego
Tabela 43. Infrastruktura techniczna i drogowa ................................................................ 112
Tabela 44. Sytuacja gospodarcza (rolnicza i pozarolnicza) .............................................. 113
Tabela 45. Ludność powiatu ..............................................................................................114
Tabela 46. Rynek pracy ..................................................................................................... 114
Tabela 47. Infrastruktura społeczna wraz z pomocą społeczną .........................................115
Tabela 48. Przykładowe wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania ..........................120
Najważniejsze planowane projekty i zadania przewidywane do realizacji, współfinansowane
z środków Unii Europejskiej ..............................................................................................123
Mapa Powiatu Niżańskiego ..............................................................................................14
Powiat Niżański na tle Województwa Podkarpackiego ................................................ 95
Wykres. Powierzchnia gmin w km kwadratowych ........................................................... 15
Rysunek. Spójność pomiędzy dokumentami programowymi ...................................... 82

129

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego

130

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego

131

Strategia Rozwoju Powiatu Niżańskiego

132

