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1. WPROWADZENIE

Podstawową przesłanką dla stworzenia opracowania była chęć wyznaczenia celów
i kierunków rozwoju gminy przez jej władze i mieszkańców. Strategia rozwoju jest swego
rodzaju planem - dokumentem kompleksowym określającym podstawowe kierunki rozwoju
jednostki, uwzględniającym najlepsze walory w jednostce i największe szanse w otoczeniu
oraz minimalizującym lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia. Zawiera analizę stanu
obecnego gminy w sferze społecznej, gospodarczej, rolnej, infrastruktury technicznej,
środowiskowej. Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawowych
mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju.
Wskazuje założenia rozwoju gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe.
Tworzenie wizji rozwoju gminy jest ważnym elementem naszego współistnienia
w strukturach Unii Europejskiej. Nie byłoby możliwe korzystanie z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013, ani w kolejnej perspektywie finansowej na lata
2014-2020 bez umiejętności planowania perspektywicznego. Temu celowi ma służyć m.in.
Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gminy
w perspektywie najbliższych lat.
Posiadanie strategii rozwoju dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego
działania w długim okresie. Ponadto uwiarygadnia władze w oczach partnerów zewnętrznych
i wewnętrznych. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla
potencjalnych inwestorów, co czyni gminę bardziej konkurencyjną od innych. Koniecznym
wymogiem jest również posiadanie strategii rozwoju przy ubieganiu się o pomocowe
środki finansowe krajowe oraz zagraniczne.
Uzyskanie kredytu, bezzwrotnej dotacji z różnych źródeł jest znacznie łatwiejsze,
jeśli posiada się dobrze uzasadniony i przemyślany plan działań. Celem nadrzędnym
strategii jest ożywienie gospodarcze gminy, prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy,
ale w takich dziedzinach aby nie dopuścić do jednokierunkowego rozwoju, który jest zbyt
mało odporny na wszelkie zakłócenia koniunktury gospodarczej. Plan ożywienia
gospodarczego gminy nigdy nie zostanie zrealizowany, jeśli samorząd oraz władze
gminy nie uznają go za swój własny. Sukces w realizacji planu będzie również polegał na
umiejętnym aktywizowaniu wokół niego lokalnych sił społecznych oraz poszczególnych
jednostek.
3

Założenia dotyczące rozwoju Gminy Pruchnik przyjęte w dotychczas obowiązującej
Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2015 zostały sformułowane bardzo szeroko,
jednak wymagają aktualizacji. Konieczność ta wynikła przede wszystkim z jej częściowej
dezaktualizacji,

spowodowanej

nie

tylko

powstałymi rozbieżnościami pomiędzy

przyjętymi w poprzedniej strategii celami, a faktycznymi skutkami ich realizacji, ale także
pojawieniem

się zupełnie nowych wyzwań

rozwojowych.

Uaktualnienie strategii

spowodowane jest również zmianami w założeniach dokumentów związanych z polityką
regionu określoną w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, zmianami
w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych i planistycznych, a także z nowym
okresem programowania funduszy unijnych oraz nowych wytycznych związanych
z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. W związku z powyższym podstawą rozwoju
Gminy Pruchnik jest Strategia określająca misje, cele i kierunki działania do roku 2022.
Znaczącym faktem jest to, że poniższa strategia została opracowana we współpracy
z mieszkańcami Gminy Pruchnik przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 - 2022 została przeprowadzona
przez Urząd Miejski w Pruchniku w 2015 roku. Wiele materiałów do strategii
dostarczyli mieszkańcy i władze, przedstawiając istniejące w gminie problemy oraz wyrażając
swoje opinie dotyczące zmian w celu prawidłowego rozwoju gminy.
Prace nad opracowaniem aktualizacji strategii zostały przeprowadzone w okresie
sierpień - październik 2015 r. Dokument jest kontynuacją celów i zadań strategicznych
dotychczas

obowiązującej

Strategii Rozwoju

2007 – 2015.
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Gminy

Pruchnik

na

lata

METODYKA PROWADZENIA PROCESU OPRACOWYWANIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY PRUCHNIK
ETAP I
Proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik w dużej mierze bazował
na aktywnym uczestnictwie mieszkańców. Przyjęto założenie, że maksymalnie będzie się
angażować mieszkańców w budowę programu strategii rozwoju gminy, tak by była ona
tworzona przez samych zainteresowanych jej rozwojem.
ETAP II
Budowę strategii rozwoju gminy i jej aktualizację rozpoczęto od zebrania danych
niezbędnych do opracowania fazy diagnostycznej (analizy obecnego stanu i uwarunkowań
rozwoju).
Równolegle ze zbieraniem danych przeprowadzono wywiady z władzami gminy,
z mieszkańcami i z osobami z zewnątrz gminy, które na jej terenie lub na rzecz jej rozwoju
pracują.
Etap III
Następnie rozpoczęto proces badania aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej
gminy.

Przeprowadzono

badanie

opinii społecznej,

dotyczące

przyszłości gminy

poprzez ankietowanie społeczeństwa w poszczególnych miejscowościach gminy. W badaniu
ankietowym udział wzięło 200 respondentów.
Etap IV
Wyniki działań z poprzednich etapów porównano z wynikami prowadzonej
równolegle diagnozy obecnego stanu gminy, co z kolei pozwoliło ustalić priorytetowe
kierunki rozwoju gminy, które nie kolidowały z wynikami diagnozy obecnego stanu gminy,
a równocześnie były akceptowane przez respondentów objętych ankietowaniem. W etapie
tym nakreślono główne cele strategiczne.

Podsumowanie
Przedstawione wcześniej działania tj. wywiady z kluczowymi osobami, ankietowanie
oraz analiza i diagnoza obecnego stanu gminy stały się podstawą do określenia zasadniczych
przesłanek rozwoju gminy, wizji przyszłości gminy oraz celów strategicznych. Dopiero
wtedy można było określić cele operacyjne, zadania i projekty wdrożeniowe.
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2. RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE SPOŁECZNO
- GOSPODARCZYM GMINY PRUCHNIK
Dane statystyczne do przygotowanego raportu o stanie społeczno – gospodarczym
zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
publikacji i roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, danych
Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz informacji z internetu. Wykorzystano najbardziej
aktualne dane i analizy statystyczne dotyczące okresu 2013-2015.

2.1

Ogólna charakterystyka Gminy

2.1.1 Miejsce i funkcje Gminy

Gmina Pruchnik położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego,
45 km na wschód od stolicy województwa - Rzeszowa, ok. 20 km na południe od Jarosławia,
w odległości 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy południowej. Gmina
Pruchnik usytuowana jest na pograniczu Pogórza Dynowskiego i Pogórza Rzeszowskiego.

Rysunek 1. Gmina Pruchnik na tle województwa Podkarpackiego.
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Gmina Pruchnik wchodzi w skład powiatu jarosławskiego i obejmuje swym
zasięgiem 8 sołectw i 2 osiedla, głównie o charakterze rolniczym. Siedzibą władz gminnych
jest miasto Pruchnik. Największym sołectwem pod względem powierzchni jest sołectwo
Kramarzówka. Podział administracyjny obrazuje Tabela 1 oraz Wykres 1.
Tabela 1. Podział administracyjny Gminy Pruchnik na 31.XII.2014 r. (powierzchnia Gminy).
Miejscowości

Powierzchnia (km 2)

Struktura (%)

Hawłowice

8,11

10,10

Jodłówka

12,13

15,11

Kramarzówka

18,72

23,31

Pruchnik

19,89

24,77

Rozbórz Okrągły

3,77

4,69

Rozbórz Długi

6,68

8,32

Rzeplin

4,87

6,06

Świebodna

6,13

7,63

Razem:

80,30

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urząd Statystycznego.

Świebodna
8%

Rzeplin
6%
Rozbórz Długi
8%

Hawłowice
10%
Jodłówka
15%

Rozbórz Okrągły
5%
Pruchnik
25%

Kramarzówka
23%

Wykres 1. Wielkość miejscowości Gminy Pruchnik pod względem powierzchni.
Źródło: Opracowanie własne.

Na terenie Gminy Pruchnik zlokalizowane są instytucje zaspokajające potrzeby
znacznej części mieszkańców gminy w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz usług kulturalnych. Miejscowość Pruchnik jako
siedziba władz gminnych, ze względu na swoje centralne położenie pełni funkcje głównego
szlaku komunikacyjnego. Przebiega przez nią wojewódzka droga nr 881 wiodąca z Łańcuta
w kierunku Żurawicy i dalej do Przemyśla. Podstawową sieć drogową gminy tworzą drogi:
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-wojewódzkie 8,76 km
-powiatowe 41,84 km
-gminne 95 km.
Geometria sieci drogowej zapewnia powiązania miejscowości zarówno w układzie
wewnętrznym jak i zabezpiecza połączenie z krajowym układem drogowym. Układy
sieci drogowej

na

terenie

Gminy

Pruchnik

przechodzą

co

roku

kolejne

etapy

modernizacji polegające na ich wzmacnianiu, poszerzaniu i ulepszaniu nawierzchni. Gmina
Pruchnik posiada lokalną komunikację autobusową z 59 przystankami.
W powiecie jarosławskim Gmina Pruchnik jest jednym z miejsc wypoczynku
i rekreacji mieszkańców powiatu. Dzięki swojemu położeniu oraz bogatym walorom
przyrodniczym umożliwia czynny wypoczynek, uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.
Gmina zajmująca obszar 80,30 km2, tj. 7,77 % powierzchni powiatu jarosławskiego,
jest 5 gminą pod względem powierzchni w powiecie (stan na 31.12.2014 r.).
Charakterystykę gminy na tle poszczególnych gmin powiatu jarosławskiego i województwa
pod względem powierzchni przedstawia poniższa Tabela 2 oraz Wykres 2.

Rysunek 2. Gmina Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego
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Tabela 2. Gmina Pruchnik na tle gmin powiatu jarosławskiego i województwa, 31.12.2014 r.
(pod względem powierzchni).
Jednostka

Powierzchnia

Struktura wielkości w skali powiatu

administracyjna

(km2)

jarosławskiego (%)

Pruchnik

80,00

7,77

Jarosław-miasto

35,00

3,40

Radymno-miasto

14,00

1,36

Chłopice

49,00

4,76

Jarosław

113,00

10,98

Laszki

138,00

13,41

Pawłosiów

47,00

4,57

Radymno

182,00

17,69

Rokietnica

69,00

5,54

Roźwienica

71,00

6,71

Wiązownica

245,00

23,81

1 029,00

100 %

Razem: powiat
jarosławski
Razem: województwo
podkarpackie

17846

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wiązownica
24%

Jarosław-miasto
3%
Radymno-miasto
1%
Chłopice
5%

Pruchnik
8%
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11%

Roźwienica
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Pawłosiów
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Radymno
18%

Wykres 2. Wielkość gminy pod względem powierzchni na tle powiatu jarosławskiego.
Źródło: Opracowanie własne.

Ze względu na swoje położenie na terenie gminy Pruchnik nie rozwinął się duży
przemysł.

Na

jej

obszarze

funkcjonują

małe

firmy

rodzinne,

zaopatrujące

mieszkańców w produkty codziennego użytku m.in. produkty spożywcze. Na terenie gminy
nie ma firm o renomie ogólnokrajowej czy zagranicznej. Firmy działające na terenie gminy
to m.in.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Kopalnia w Jodłówce, Rozborzu
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Okrągłym i Hawłowicach, Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna – Rozbórz Długi,
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Pruchnik, „Waldin Kolekcja Dziecięca”
Waldemar Zawada – Konfekcja i Meble Dziecięce – Rozbórz Długi, „Knapol” S.C. – Zakład
Stolarski – Pruchnik.
2.1.2 Rys historyczny
Liczne znaleziska archeologiczne dokonywane na terenie gminy Pruchnik świadczą
o istnieniu skupisk ludzkich na tym terenie już w okresie neolitu. Osada, która powstała
w XIV wieku na tym terenie, od początku swojego istnienia do dnia dzisiejszego nosi nazwę
Pruchnik. W wieku XV następuje rozkwit miasteczka. W tym okresie rozwija się rzemiosło
i gospodarka rolna. Wyroby z rąk Pruchniczan takie jak chleby, wyroby masarskie słynne
były nie tylko w Pruchniku ale i w okolicy, chętnie kupowane przez przyjeżdżających na
targi kupców. Na licznych terenach stawowych rozwijało się rybołówstwo śródlądowe, które
stało się źródłem dochodu dla okolicznych mieszkańców. Pruchnik ma swoją krwawą
historię. Był miejscem licznych walk i najazdów m.in. wojsk wołoskich i tatarskich w latach
1498 – 1524. Najtragiczniejszym najazdem, który przesądził o przyszłych losach Pruchnika
był najazd wojsk węgierskich w roku 1657, który doprowadził do całkowitego zniszczenia
miasta. W trakcie I rozbioru Polski Pruchnik przechodzi pod panowanie Cesarstwa AustroWęgierskiego. Pod panowaniem nowych władz austriackich nie potrafił podnieść się
i odzyskać swojego dawnego znaczenia handlowego.
Przez szereg lat, do 1929 roku, tereny gminy Pruchnik były ziemską własnością
prywatną. W 1935 roku

Pruchnik utracił prawa miejskie. W wyniku licznych

najazdów dokonywanych przez wojska m.in. węgierskie, wołoskie, tatarskie, niemieckie
oraz zmienność kulturową – miejscowość przechodziła „z rąk do rąk” pod inne władania, co
stało się przyczyną tego, że na tym terenie nie przetrwało wiele zabytków.
Efektem długoletnich starań miejscowych władz z dniem 1 stycznia 2011 roku
Pruchnik odzyskał prawa miejskie, a patronem miasta i gminy została przyjęta postać
duchowna w osobie Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).
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2.1.3 Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze

Gmina Pruchnik leży we wschodniej części województwa podkarpackiego, w paśmie
Pogórza Dynowsko-Przemyskiego. Najwyższym wzniesieniem w tym paśmie jest Mechowa
Góra (447 m n.p.m.). Miejscowość Pruchnik położona jest w kotlinie, w terenie
pagórkowatym,

gdzie

najniższy

punkt

w południowo-zachodniej

części miasteczka

wynosi 244 m n.p.m. a najwyższy 294 m n.p.m. Obszar, który obecnie zajmuje Gmina
Pruchnik w przeważającym procencie jest terenem o charakterze górzystym. Pod względem
geologicznym obszar gminy zaliczany jest do tworów Karpat Fliszowych zaliczanego do
tzw.

płaszczowiny

skolskiej.

Ukształtowanie

powierzchni w gminie

jest

bardzo

zróżnicowane. Występują tu typowe pogórza o płaskich garbach, płaskodenne doliny, a także
większe wzniesienia o stromych stokach. W rejonie znajduje się wiele śladów działania wód
polodowcowych, które wyżłobiły w dość miękkim podłożu lessowym głębokie wąwozy.
Widnieją w nich gdzieniegdzie znaki najdalszego zlodowacenia zwanego i określanego
w literaturze naukowej mianem tzw. linii jarosławskiej, wysuniętej najdalej na południe.
W Gminie Pruchnik występują głównie gleby pseudobielicowe, brunatne właściwe
i mady brunatne. Biorąc pod uwagę klasy bonitacji gruntów na tym terenie przeważają
grunty klas IIIa i IIIb. Najbardziej żyzne gleby I i II klasy zalegają w miejscowościach
Hawłowice, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin. Gleby brunatne wytworzone
z tworów deluwialnych zwłaszcza z glin to grunty o klasach od III do VI znajdujące się
w różnych kompleksach rolniczej przydatności, występują w miejscowościach: Pruchnik
Dolny, Pruchnik Górny, Kramarzówka, Jodłówka i Świebodna. Mady zajmujące doliny rzek
i potoków zbudowane z tworów ilastych, pyłów, glin ciężkich oraz średnich użytkowane są
w większości przypadków jako łąki i pastwiska klasy od II do V i VI. W strukturze
gruntów Gminy

Pruchnik

użytki rolne

stanowią

w chwili obecnej

71%

ogólnej

powierzchni gminy natomiast nieużytki 0,2%.
Ze zboczy wzgórz płyną potoki, kształtując sieć wodną kierującą się do doliny
Wisłoka i Sanu. Jeden z tych potoków nosi nazwę Mleczka, wpadający nieopodal
Gniewczyny Łańcuckiej do najdłuższego dopływu Sanu - Wisłoka. Przez gminę przepływają
również potoki Jodłówka i Rzeplin. Czynione są próby stworzenia na jednym z tych
potoków sieci zapór

umożliwiających

stworzenie

zbiornika

retencyjnego

do

celów wypoczynkowych oraz do możliwości wykorzystania jego do produkcji energii ze
źródeł

odnawialnych.

Obecnie

ludność
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gminy

zaopatruje

się

w wodę

do

celów gospodarczych z ujęć wód podziemnych.
Teren Gminy Pruchnik w ok. 20% pokryty jest obszarami leśnymi. W województwie
podkarpackim wskaźnik zalesienia kształtuje się na poziomie 36,6 %, natomiast w Polsce na
poziomie 28,4%. W Gminie Pruchnik lasy zajmują południową część gminy, otaczając
miejscowości Kramarzówka, Jodłówka i Świebodna. Na tych terenach występują drzewa
liściaste takie jak buk, grab, dąb, jesion, a w partiach szczytowych wzgórz iglaste takie jak
jodła, sosna, świerk. W czystym ekologicznie terenie rozwinął się bogaty świat zwierzęcy.
W lasach żyją m.in. dziki, lisy, wilki, sarny, zające, borsuki, kuny, gronostaje. Wśród
gadów można spotkać żmije, padalce, zaskrońce i jaszczurki. Bogaty jest także świat
owadów charakterystyczny dla obszarów górskich i podgórskich. Możemy spotkać ponad 60
różnych gatunków owadów.
Klimat na Podkarpaciu kształtuje się pod wpływem oddziaływania mas powietrza
kontynentalnego, przy jednoczesnym modyfikującym oddziaływaniu Pogórza Karpackiego
i Karpat. Na obszarze Pogórza Dynowskiego wyróżnić można obszary klimatyczne: nizinny
region Kotliny Sandomierskiej, podgórski, odpowiedni dla Gminy Pruchnik oraz górski.
Klimat Pogórza Dynowskiego jest bardzo specyficzny, ze względu na następujące, często
w bardzo krótkim czasie, zmiany pogodowe. Ze względu na klimat panujący na pogórzu
karpackim i wpływ mas powietrza kontynentalnego zimy bywają wyjątkowo surowe.
Podobna sytuacja charakteryzuje miesiące letnie, lato jest upalne z niewielką ilością
burz i opadów, albo chłodne i zachmurzone, w zależności od mas powietrza nad Polską.
Średnia roczna temperatura dnia wynosi +70 C, średnia temperatura dnia w lecie około +180
C, w ciągu zimy: -30 C do – 50 C. Gmina Pruchnik jest terenem o największej
ilości opadów na terenie ziemi przemyskiej. Średnio rocznie na tym terenie spada 687 mm,
a w rejonach górskich do 750 mm. Średni roczny opad dla Polski wynosi ok. 600 mm.
Województwo podkarpackie należy do województw, gdzie zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego jest stosunkowo niewielkie i można ten element środowiska naturalnego
traktować jako mocną stronę całego regionu. Największy negatywny wpływ na jakość
powietrza ma ogrzewanie indywidualnych budynków mieszkalnych przez piece węglowe.
Z racji tego, że Gmina Pruchnik położona jest z dala od głównych ośrodków przemysłowych
województwa przyczynia się do faktu, że powietrze na terenie gminy nie jest skażone
szkodliwymi czynnikami.
W utworach mioceńskich na terenie Gminy Pruchnik występuje szereg cennych
surowców. Do najważniejszych, liczących się pod względem wydobycia w skali kraju,
należy zaliczyć gaz ziemny. Kopalnictwo wysokokalorycznego gazu koncentruje się wokół
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miejscowości Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Jodłówka i Świebodna. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że duże znaczenie gospodarcze ma surowiec drzewny.

2.2

Potencjał społeczny

2.2.1 Dane demograficzne
Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w gminie są jej
mieszkańcy. Na ich liczebność decydujący wpływ mają zarówno ruch naturalny jak
i migracje, które to czynniki zostały szerzej omówione w kolejnych częściach rozdziału.
W skład Gminy Pruchnik wchodzi 8 sołectw i 2 osiedla, z których największym pod
względem mieszkańców jest osiedle Pruchnik Dolny. Jest ono głównym ośrodkiem
w gminie, zlokalizowana jest tam siedziba władz i stanowi najważniejszy ośrodek życia
społecznego w gminie. Liczba ludności w gminie wynosi 9 825 mieszkańców.
Porównując gminę pod względem liczby mieszkańców na tle gmin powiatu
jarosławskiego Gminę Pruchnik można zakwalifikować do średniej wielkości, znajduje się
ona na 5 miejscu pod względem liczby mieszkańców w powiecie, co obrazuje Tabela 3
oraz Wykres 3.
Tabela 3. Gmina Pruchnik na tle gmin powiatu jarosławskiego pod względem ludności,
stan na 31.12.2014 r.
Jednostka

Ludność

administracyjna

Struktura %

Pruchnik

9825

8,07

Jarosław-miasto

38796

31,85

Radymno-miasto

5433

4,46

Chłopice

5610

4,61

Jarosław

13137

10,79

Laszki

7035

5,78

Pawłosiów

8385

6,88

Radymno

11435

9,39

Rokietnica

4374

3,59

Roźwienica

6185

5,08

Wiązownica

11580

9,51

121795

100

Razem: powiat
jarosławski
Razem: województwo

2129187

podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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31,85%

35,00%
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25,00%
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9,51%

9,39%

8,07%
5,78%

6,88%

3,59%

5,08%

5,00%

0,00%

Wykres 3. Gmina Pruchnik pod względem liczby ludności na tle powiatu jarosławskiego.
Źródło: Opracowanie własne.

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 122 osoby na 1 km2, przy średniej
w powiecie jarosławskim wynoszącej 118 osób na km2, w województwie podkarpackim
wynoszącej 119 osoby na 1 km2 i kraju wynoszącej 123 osoby na 1 km2. W podziale
demograficznym pod względem płci, w gminie zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn.
Współczynnik ten wynosi 101 kobiet na 100 mężczyzn i odpowiednio w powiecie
jarosławskim 105 i 104 w województwie podkarpackim. Gminę Pruchnik na tle powiatu
jarosławskiego i województwa podkarpackiego pod względem liczby mieszkańców obrazuje
Tabela 4.

Tabela 4. Gmina Pruchnik na tle powiatu i województwa: stan na 31 XII 2014 r.
Ludność
Jednostka administracyjna

Gęstość
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Liczba kobiet

zaludnienia na
1 km2

na 100
mężczyzn

Gmina Pruchnik

9825

4887

4938

122

101

Powiat jarosławski

121795

59412

62383

118

105

Województwo podkarpackie

2129187

1042683

1086504

119

104

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

Analiza struktury wiekowej gminy wskazuje na fakt zmniejszającego się udziału
liczby mieszkańców młodych do 19 roku życia. Ponadto znaczny spadek urodzeń
zauważalny jest w przedziale wiekowym od 0 do 9 lat. Związane jest to z panującym obecnie
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niżem demograficznym, który pogłębia się w ostatnich latach. Porównując ze strukturą na tle
powiatu i województwa udział mieszkańców młodych do 19 roku życia jest nieznacznie
większy. Liczba ludności w gminie w wieku produkcyjnym (30-58 lat) jest na wysokim
poziomie, natomiast mniejszy jest jej udział na tle powiatu i województwa. Niepokojącym
faktem jest starzenie się społeczeństwa przy zmniejszającej się liczbie młodych
mieszkańców, który może być dużym problemem w dłuższym okresie (kilkunastu lat).
Gminę Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego pod
względem struktury wiekowej mieszkańców obrazuje Tabela 5 oraz Wykres 4.
Tabela 5. Ludność według wieku, na dzień 31.12.2014 r.
w wieku (w latach )
Jednostka
administracyjna

Ogółem
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 lat i
więcej

Gmina Pruchnik

9825

1 102

1 244

1 628

1 463

1 308

1 232

943

905

Powiat jarosławski

121 795

12 174

14 145

18 991

19 331

15 677

16 487

13 376

11 614

2 129 187

217 524

236 262

327 347

341 804

278 624

288 114

228 828

210 684

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych.

Wykres 4. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego i województwa,
na dzień 31.12.2014 r.
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując dane dotyczące przyrostu naturalnego można stwierdzić, że przyrost
naturalny w Gminie Pruchnik rósł w latach 2009– 2010, natomiast od 2012 roku zauważalna
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jest jego tendencja spadkowa. Biorąc pod uwagę analizowane dane na tle powiatu
i województwa w latach 2009-2014 obserwuje się również zmniejszający się
naturalny. Najbardziej gwałtowny spadek

przyrost

przyrostu naturalnego zauważalny w Gminie

Pruchnik, w powiecie i w województwie miał miejsce w roku 2011. Gminę Pruchnik na tle
powiatu jarosławskiego, pod względem przyrostu naturalnego obrazuje Tabela 6 oraz
Wykres 5.
Tabela 6. Przyrost naturalny w Gminie Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego i województwa
w latach 2009-2014
Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Przyrost naturalny

Rok

Gmina
Pruchnik

powiat
jarosławski

województwo
podkarpackie

Gmina
Pruchnik

powiat
jarosławski

województwo
podkarpackie

Gmina
Pruchnik

powiat
jarosławski

województwo
podkarpackie

2009

115

1 310

22 368

94

1 131

18 675

21

179

3 693

2010

120

1 257

21 990

86

1 168

18 288

34

89

3 702

2011

100

1 220

21 130

97

1 131

18 214

3

89

2 916

2012

119

1 156

21 064

87

1 108

18 402

32

48

2 662

2013

95

1 147

20 373

71

1 106

18 593

24

41

1 780

2014

101

1 135

19 953

92

1 096

18 361

9

39

1 592

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych
oraz danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
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Wykres 5. Przyrost naturalny w Gminie Pruchnik 2009 – 2014 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych
oraz danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Saldo migracji społeczeństwa Gminy Pruchnik jest dodatnie. W grudniu 2014 roku
saldo migracji wyniosło 1. Jest to wartość bardzo mała, ale w porównaniu z sytuacją
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w powiecie i

województwie, w których nastąpił odpływ mieszkańców do innych

części kraju w szczególności do większych miast Polski i za granicę, to sytuacja jest
pozytywna. W 2015 roku nastąpił odpływ 318 mieszkańców powiatu. W skali województwa
jest to odpływ rzędu 2249 osób.
Tabela 7. Migracje społeczeństwa gminy na tle powiatu i województwa: stan na 31.XII.2014 r.
Napływ

Odpływ

w tym

Saldo migracji

w tym

Jednostka
administracyjna

Ogółem

z miast

z zagranicy

Ogółem

do miast

za granicę

Ogółem

na 1000
ludności

Gmina Pruchnik

96

36

2

95

43

1

1

0,1

Powiat jarosławski

1 048

411

64

1 366

609

65

-318

-2,6

Województwo
podkarpackie

19 025

8 737

727

21 274

9 758

1 035

-2249

-1,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeszowie, Banku
Danych Lokalnych.

2.2.2 Rynek pracy
Z analizy struktury rynku pracy wynika, że Gmina Pruchnik jest gminą typowo
rolniczą. W rolnictwie i leśnictwie zatrudnionych jest łącznie 64,85 % mieszkańców
w wieku produkcyjnym. W powiecie jarosławskim jest to 42,27 % , a w województwie
29,39 %. Wynika z tego, że udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia na terenie gminy jest
bardzo dominujący i znacznie przewyższający średnią w jednostkach administracyjnych
jakimi są powiat i województwo. Ze względu na swoje położenie i brak stałych
cieków wodnych sektor zatrudnienia jakim jest rybactwo, które jest zakwalifikowane do
rolnictwa i leśnictwa, na tym terenie nie występuje. Tak duży udział rolnictwa i leśnictwa
w strukturze rynku pracy przekłada się odpowiednio na sektory rynku pracy osób
zatrudnionych w innych gałęziach. W przemyśle i budownictwie struktura rynku pracy jest
podobna

w skali wszystkich

charakteryzowanych

jednostek

administracyjnych

i wynosi odpowiednio: dla Gminy Pruchnik 22,13 %, w powiecie jest to 18,56 %,
a województwie 28,73 %. W gminie jest mała liczba osób pracujących w usługach
i wynosi zaledwie 13,02 %. W powiecie w usługach jest zatrudnionych 39,16 % osób
w wieku produkcyjnym a w województwie 41,89 %. W gminie daje się zauważyć brak
niektórych profesji usługowych, które są zaspokajane przez mieszkańców gminy w innych
częściach powiatu i województwa. Na terenie gminy brak jest m.in. usług z branży
finansowej, doradczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy np. branży
fotograficznej.

Gminę

Pruchnik

na

tle

powiatu

jarosławskiego

i województwa

podkarpackiego pod względem struktury rynku pracy obrazuje Tabela 8 oraz Wykres 6.
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Tabela 8. Struktura rynku pracy w gminie na tle powiatu i województwa: stan na 31.XII.2005 r.
Sektor
Jednostka

Ogółem

administracyjna

Rolnictwo,

publiczny

prywatny

łowiectwo

Przemysł

i leśnictwo,

i budownictwo

Usługi

rybactwo
Gmina Pruchnik

1 098

378

720

712

243

143

Powiat jarosławski

30 975

8 973

22 002

13 094

5 750

12131

536 209

175 542

360 667

157 573

154 035

224 601

Województwo
podkarpackie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Urzędu Statystycznego w Rzeszowie – 2006, Dane
Urząd Gminy Pruchnik.
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Wykres 6. Struktura rynku pracy w gminie na tle powiatu i województwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych
oraz danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

W chwili obecnej zauważa się znaczną zmianę w strukturze zatrudnienia w rolnictwie,
tj. kształtują się duże gospodarstwa, których jest kilkanaście na terenie gminy kosztem
zmniejszania się małych i nierentownych. Tym samym odsetek mieszkańców bezpośrednio
zajmujących się rolnictwem znacznie się zmniejszył.

2.2.3 Bezrobocie
Stopa bezrobocia w skali powiatu jarosławskiego na koniec roku 2014 wynosiła
17,1% i jest wyższa w porównaniu do skali województwa ( 14,6 % na koniec 2014 r.). Stopa
bezrobocia na płaszczyźnie gminy jest zbliżona do poziomu w powiecie. Zważywszy na fakt
zmniejszającego się poziomu bezrobocia w skali całego państwa w ostatnich dwóch latach
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2013-2014, stopa bezrobocia na terenie gminy także spada (końcem 2013 roku poziom
bezrobocia w skali województwa: 16,3 %, w skali powiatu: 18,6%). Do tego faktu
przyczynia się zwiększająca się liczba podmiotów chcących zatrudniać nowych
pracowników nie tylko sezonowych oraz emigracja zarobkowa mieszkańców kraju , także
i Gminy Pruchnik.

2.3 Gospodarka
2.3.1 Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka
W Gminie Pruchnik końcem 2014 roku zarejestrowanych było 289 podmiotów
gospodarczych. W podziale na sektory, przeważająca liczba podmiotów to prywatne
podmioty stanowiące 94

%. W skali powiatu i województwa podkarpackiego jest to

podobny odsetek ok. 96 %. Struktura podziału podmiotów gospodarczych względem
organizacji jest podobna w całym województwie. Z analizy wynika, że w gminie dominują
podmioty gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne, jest to liczba 218 co stanowi
75,43 % wszystkich podmiotów, w skali powiatu jest to 73,43 % a województwa 74,83 %.
Gminę Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego pod
względem liczby podmiotów gospodarczych obrazuje Tabela 9.
Tabela 9. Podmioty gospodarcze w gminie na tle powiatu i województwa: stan na 31 XII 2014 r.
Ogółem

Sektor

Osoby fizyczne
Jednostki administracyjne Ogółem

publiczny

prywatny

Spółki ogółem

Spółdzielnie

prowadzące
działalność
gospodarczą

Gmina Pruchnik

289

17

272

18

2

218

Powiat jarosławski

8 435

353

8 082

1 061

74

6 194

162 556

6 005

156 506

21 368

816

121 647

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

W grupie podmiotów gospodarczych na terenie gminy przeważa działalność:


handlowa,



budowlana,



obsługa nieruchomości
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produkcyjna – przetwórstwo rolno-spożywcze,



usługi transportowe,



przetwórcza,



pośrednictwo finansowe,



w zakresie wspierania działalności gospodarczej,



pośrednictwa finansowego.
Końcem 2014 roku w Gminie Pruchnik prowadzonych było 289 podmiotów

gospodarczych. Poddając je analizie można zauważyć, że najwięcej podmiotów
gospodarczych związanych jest handlem i naprawami (110 podmiotów). Podobna sytuacja
ma miejsce w powiecie i województwie.

Podmioty handlu detalicznego, usług

rozmieszczone są wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców na danym terenie.
Większość rozmieszczona jest w głównej miejscowości - Pruchniku. Duży udział
przedsiębiorstw jest również w branży budowlanej (53 podmioty), przetwórczej
(21 podmiotów), w transporcie (15 podmiotów), działalności naukowej i edukacyjnej
(29 podmiotów). Hotelarstwem i gastronomią zajmuje się 9 podmiotów.
Dość
inwestycjom

duża

odległość

dużych

od

głównych

przedsiębiorstw o

aglomeracji województwa

charakterze

ogólnokrajowym

nie

sprzyja

i regionalnym.

Przyszłych inwestorów może przyciągnąć duża liczba potencjalnych terenów pod inwestycje
i niższe

koszty

prowadzenia

działalności.

Na

terenie

gminy,

która

chce

w przyszłości głównie nastawić się na obsługę ruchu turystycznego jest mała liczba
podmiotów gospodarczych

związanych

z działalnością

w usługach

hotelowych,

agroturystycznych oraz gastronomii. Gminę Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego
i województwa podkarpackiego pod względem rodzajów działalności gospodarczej obrazuje
Tabela 10.
Rozwojowi działalności gospodarczej na terenie gminy i przyciągnięciu zwłaszcza
dużych podmiotów gospodarczych, może sprzyjać:


oddawanie pod inwestycje nowych terenów użytkowanych dotychczas rolniczo,
zwłaszcza pasów gruntu wzdłuż szlaków komunikacyjnych w gminie,



polityka podatkowa władz gminy,



możliwość zakupu bądź

wynajmu obiektów z przeznaczeniem pod działalność

gospodarczą.
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Tabela 10. Osoby prowadzące działalność gospodarczą: stan na 31.XII.2014 r.
W tym
obsługa
Jednostki
administracyjne

Ogółem

hotele

transport,

przetwórst

budownic

handel

i

gospodarka

wo

two

i naprawy

restaurac

magazynowa

je

i łączność

nieruchomości,
Działalność

wspieranie

naukowa i

działalności

edukacyjna

gospodarczej,

pozostałe

pośrednictwo
finansowe

Gmina Pruchnik
Powiat
jarosławski
Województwo
podkarpackie

289

21

53

110

9

15

29

12

40

8435

645

1 109

3340

181

546

911

659

1044

162 556

15 758

20 117

56 026

4 636

10 652

20 086

12 434

22847

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Banku Danych
Lokalnych.

2.3.2 Rolnictwo i leśnictwo
Położenie geograficzne, rzeźba terenu i bezwzględne położenie nad poziomem morza
silnie różnicują występujące warunki klimatyczne. Wydzielone jednostki fizjograficzne
gminy różnią się układem zasobów wodnych, jakością gleb i przydatnością rolniczą. Gmina
Pruchnik jest gminą rolniczą, charakteryzuje się dobrymi i bardzo dobrymi glebami,
występują tutaj grunty orne klas IIIa i IIIb.
Teren pagórkowaty utrudnia prowadzenie działalności rolniczej zwiększając koszty
upraw. Ogranicza to wybór kierunków produkcji determinując ich użytkowanie w znacznej
mierze w postaci łąk, pastwisk i lasów. Podkreślić należy, że niewątpliwym atutem gminy
jest

niski poziom

skażenia

środowiska

naturalnego.

Warunki te

stwarzają

duże

możliwości pozyskiwania produktów ekologicznych, poszukiwanych na rynkach krajowych
i zagranicznych.
Korzystne

na

wykorzystanie

gruntów na

cele

rolnicze

są

również

warunki wilgotnościowe terenu gminy. Teren jest dobrze przewietrzany, nie narażony na
zanieczyszczenia powietrza z przyczyn nie rozwiniętego na tym obszarze przemysłu.
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Tabela 11. Użytkowanie gruntów w gminie Pruchnik na tle powiatu i województwa: stan na 31.12.2013 r.
Użytki rolne
Jednostka

Ogółem

administracyjna

razem

grunty rolne

sady

Lasy
łąki

pastwiska

i grunty
leśne

Pozostałe
grunty

ha
Gmina Pruchnik
Powiat
jarosławski
Województwo
podkarpackie

8 034

5 775

4 543

209

226

482

1 806

453

102 866

71 020

50 328

1 116

7 415

8 671

24 580

7 266

1 784 576

937 886

606 217

10 240

116 805

154 643

729 211

117 479

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego: „Województwo
podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy”.

Grunty rolne w gminie stanowią 56,55 % wszystkich użytkowanych gruntów,
natomiast w powiecie jarosławskim udział ten wynosi 48,93%. Porównując te dwie
jednostki administracyjne na tle województwa, gdzie grunty rolne stanowią 33,97 %, jest
zauważalne

znaczne

wykorzystanie

gruntów na

cele

rolnicze.

W województwie

podkarpackim dominują tereny leśne, które wraz z gruntami leśnymi stanowią 40,86 %.
W powiecie jarosławskim jest to 23,90 % a gminie to 22,48 %. Jest to odsetek mniejszy na
tle powiatu i województwa. Kompleksy leśne na terenie gminy są wyjątkowo czyste i chętnie
odwiedzane przez turystów tzw. „weekendowych”. Ważnym faktem jest wykorzystanie
gruntów pod kątem rozwoju sadownictwa, jest to obecnie 2,60 %, na terenie powiatu jest to
1,08 % w województwie to zaledwie 0,57 %. Korzystne warunki klimatyczne, dobre
nasłonecznienie przyczyniają się do zwiększającego zainteresowania tą dziedziną rolnictwa.
Podsumowując duży udział gruntów rolnych pod uprawy rolne, pastwiska oraz kierowanych
pod sadownictwo może przyczynić się do kierowania rozwoju gminy w kierunku
upraw i przetwórstwa rolnego. Dane szerzej przedstawia Tabela 11 oraz poniższy Wykres 7.
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Gmina Pruchnik

Powiat jarosławski

Województwo podkarpackie

56,55%
48,93%
40,86%
33,97%
23,90%
22,48%

2,60%
1,08%

0,57%
grunty rolne

sady

8,43%
7,21%
6,55% 6,00% 8,67%
2,81%
łąki

pastwiska

7,06%

5,64%

Lasy

6,58%

Pozostałe grunty

Wykres 7. Użytkowanie gruntów w Gminie Pruchnik na tle powiatu i województwa na dzień 31.12.2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych
oraz danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
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2.4 Warunki socjalno – bytowe
2.4.1 Edukacja
Gmina Pruchnik posiada bazę oświatowo-wychowawczą zlokalizowaną na terenie
całej gminy. Nie zaspokaja ona jednak we wszystkich etapach edukacji młodzieży z tego
terenu. Bazę wychowawczo-oświatową gminy Pruchnik stanowią: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoła muzyczna.
W gminie funkcjonuje siedem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy
Szkołach Podstawowych, dwa punkty przedszkolne oraz Przedszkole Samorządowe
w

Pruchniku.

Ponadto

w

Pruchniku

funkcjonuje

Przedszkole

Niepubliczne

im. Ks. Bronisława Markiewicza prowadzone przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św.
Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Z przedszkoli publicznych korzysta 251 dzieci,
a z przedszkola niepublicznego 22 dzieci.
W gminie funkcjonuje sześć szkół podstawowych. Szkoły Podstawowe z klasami
I-VI znajdują się w miejscowościach: Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny, Kramarzówka,
Jodłówka, Świebodna, Rozbórz Długi.
Na terenie gminy funkcjonują także gimnazja w Pruchniku oraz w Rozborzu Długim.
Łącznie w szkołach podstawowych uczy się 705 uczniów, w gimnazjum – 358 uczniów,
których kształci w sumie 137 nauczycieli.
Liczba uczniów w gminie w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszyła się o 66,
a w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 300. Nieznaczny wzrost liczby uczniów w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w stosunku do lat poprzednich
spowodowany był wprowadzonym obowiązkiem uczęszczania do klasy pierwszej
sześciolatków. Tym samym zmniejszyła się liczba dzieci w przedszkolach. Ze względu na
brak lub bardzo małą ilość dzieci zawieszono działalność Szkoły Filialnej w Hawłowicach
oraz w Rzeplinie. Dane szerzej przedstawia Tabela 12.
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Tabela 12. Liczba uczniów w szkołach w 4 kolejnych latach szkolnych (bez „0”)

Nazwa szkoły

Rok szkolny
2012/2013
104

Rok szkolny
2013/2014
99

Rok szkolny
2014/2015
103

Rok szkolny
2015/2016
101

SP Kramarzówka

108

113

123

139

SP Świebodna

43

41

38

39

SP Rozbórz Długi

109

109

116

116

SP Rzeplin

8

4

6

0

SZ Nr 2 Pruchnik

60

50

48

44

SZ Nr 1 Pruchnik

245

251

267

266

SZ Hawłowice

12

0

0

0

Gimnazjum
Pruchnik
Gimnazjum
Rozbórz Długi
Razem liczba
uczniów w
szkołach:

331

310

307

298

80

72

66

60

1 100

1 049

1 074

1 063

SP Jodłówka

Źródło: Urząd Miejski w Pruchniku.

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz sportoworekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powodują, że baza
lokalowa spełnia określone standardy i normy użytkowe. Pomimo znacznych nakładów jakie
poniesiono na ten cel, należy mieć świadomość ogromu zadań, których gmina musi się
w przyszłości podjąć (budowa łącznika między halą sportową, a gimnazjum w Pruchniku,
budowa Sali gimnastycznej przy SP w Jodłówce i Kramarzówce).
Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe
wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie
co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco są
doposażane w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Pomimo dobrej bazy oświatowo – wychowawczej w Gminie Pruchnik można
zauważyć braki, z którymi boryka się gmina w sferze edukacji.
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych liceów ogólnokształcących oraz szkół
zawodowych. Młodzież w celu dalszego kształcenia ponad gimnazjalnego wyjeżdża do
oddalonych większych miejscowości: Rzeszowa, Przemyśla i Jarosławia.
W roku szkolnym 2015/2016 dzięki staraniom władz samorządowych została
utworzona Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku. Szkoła muzyczna prowadzi
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naukę w cyklu 6-letnim i 4-letnim, a uczniowie uczą się gry na fortepianie, gitarze,
skrzypcach, akordeonie, flecie i saksofonie. Ponadto na zajęciach prowadzone jest nauka
śpiewu w sekcji wokalnej i gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych. W szkole
muzycznej naukę pobiera łącznie 110 uczniów oraz pracuje 13 nauczycieli.

2.4.2 Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy Pruchnik funkcjonuje jeden niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
zlokalizowany w Pruchniku oraz dwa oddziały ośrodka w Jodłówce i Kramarzówce.
Ośrodek i jego oddziały świadczą usługi medyczne zakontraktowane przez Podkarpacki
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej –
opieka

2 lekarzy medycyny rodzinnej, 2 lekarzy chorób wewnętrznych oraz lekarza

ginekologa-położnika.
W Ośrodku Zdrowia zatrudnionych jest 5 lekarzy oraz 10 pielęgniarek (medycyny
szkolnej, środowiskowo-rodzinna). Na jednego lekarza przypada ponad 1965 pacjentów.
Tabela 13. Ambulatoryjna opieka zdrowotna oraz apteki: stan na dzień 31.12.2014 r.
Jednostka
administracyjna

Liczba
Praktyki lekarskie

Apteki

ludności na 1
aptekę

Gmina Pruchnik

1

3

3275

Powiat jarosławski

32

35

3480

548

639

3332

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych Lokalnych.

Do głównych czynników kształtujących poziom i zakres usług służby zdrowia
i opieki społecznej zaliczamy głównie: ilość, wielkość i wyposażenie specjalistycznych
placówek służby zdrowia.
Mała liczba personelu medycznego obsługująca mieszkańców gminy, przyczynia się
do nie zadawalającej sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej. Na terenie gminy zlokalizowane
są trzy apteki, średnio jedna na 3275 mieszkańców ( korzystniej niż w przypadku powiatu
i województwa). Gmina zainteresowana jest zmianą niekorzystnej sytuacji w zakresie opieki
zdrowotnej poprzez stopniową wymianę i uzupełnianie sprzętu medycznego, co pozwoli na
poszerzenie zakresu usług specjalistycznych i zwiększenie szans pozyskania nowych
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kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecny stan opieki zdrowotnej obrazuje
Tabela 13.
Dla zaspokojenia potrzeb i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wybudowano
nowy Ośrodek Zdrowia w Pruchniku. W przyszłości czynione będą działania zmierzające do
rozszerzenia usług z zakresu podstawowej opieki lekarskiej, co dodatkowo umożliwi
łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze względu na fakt, że najbliższy
szpital znajduje się w Jarosławiu.
W Pruchniku stacjonuje zamiejscowy oddział pogotowia ratunkowego. Dzięki temu
znacznie skrócił się

czas oczekiwania na pomoc medyczną zarówno dla mieszkańców

Gminy Pruchnik, jak i gmin sąsiadujących. Pogotowie stacjonuje w pomieszczeniach remizy
strażackiej w Pruchniku.
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2.4.3 Pomoc społeczna
Na terenie gminy działa także Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Pruchniku,
który realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej i bezpieczeństwa
socjalnego. Gminę Pruchnik zamieszkuje duża grupa osób niepełnosprawnych, rodzin
wielodzietnych oraz rodzin dotkniętych alkoholizmem. OPS udziela pomocy i wsparcia
w zakresie zapobiegania ubóstwu, alkoholizmowi, bezrobociu, bezdomności oraz świadczy
pomoc w zakresie: ochrony macierzyńskiej, w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb rodzin i osób
indywidualnych w celu zaspokajania ich niezbędnych potrzeb bytowych. OPS współpracuje
z gminnymi i poza gminnymi instytucjami działającymi dla społeczności lokalnej. Na
terenie gminy nie ma zlokalizowanych Domów Pomocy Społecznej skierowanych dla osób
starszych i samotnych. Gmina ze względu na atrakcyjne położenie planuje budowę
i uruchomienie Domu Pomocy Społecznej o profilu leczniczym. Uruchomienie takiego typu
ośrodka zaspokoiłoby potrzeby w dziedzinie pomocy ludziom starszym i chorym z terenu
gminy, powiatu i województwa. Przysporzyłoby to ponadto gminie nowych

źródeł

dochodów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2.4.4 Środowiskowy Dom Samopomocy
Na terenie Gminy Pruchnik działa również Środowiskowy Dom Samopomocy im.
bł. Matki Teresy z Kalkuty (ŚDS). Jest to ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych
fizycznie lub umysłowo, dla których codzienna egzystencja sprawia kłopoty. Nadrzędnym
celem działalności ŚDS-u jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego
osobom mającym trudności w stosunkach z otoczeniem, poprzez rady i pomoc w sprawach
związanych we współżyciu społecznym, gospodarowaniu pieniędzmi, aktywnym spędzaniem
wolnego czasu, wykonywaniem różnorodnych zajęć i prac, załatwianiem spraw poza
domem itp.
Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 43 dotowane miejsca oraz zatrudnia
11 osób.
Istnieje

potrzeba

uruchomienia

ośrodka

rehabilitacyjno-wychowawczego

niepełnosprawnej młodzieży mającej obowiązek szkolny.
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dla

2.4.5 Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
W 2015 roku w Pruchniku został utworzony Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Jest to
placówka działająca w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior WIGOR” na lata
2015-2020 edycja 2015.
Program ten skierowany jest do niepracujących osób w wieku 60+, którzy w dziennym domu
od poniedziałku do piątku mogą spędzić co najmniej 8 godzin. Jest to miejsce wspólnych
spotkań, relaksu czy ćwiczeń. Senior-WIGOR daje szansę na godną starość, wsparcie dla
osób starszych i ich rodzin, zapewniając profesjonalną opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną.
Obecnie w projekcie obecnie udział bierze 15 uczestników.

2.4.5 Sytuacja mieszkaniowa
Zabudowa Gminy Pruchnik to budynki mieszkalne: wielorodzinne i jednorodzinne.
Na terenie Gminy Pruchnik znajduje się łącznie 2 463 budynki mieszkalne, które
zamieszkuje 9 825 osób. Ze względu na wiejski charakter gminy dominują na tym obszarze
budynki o zabudowie parterowej. Porównując wielkość powierzchni użytkowej w budynkach
mieszkalnych na jedno mieszkanie, przedstawia się ona następująco: w gminie wynosi
88,6 m2 i jest większe o 4,6 m2 w porównaniu z powiatem oraz o 8,0 m2 większe na tle
województwa. Analizując przeciętną wielkość powierzchni użytkowej w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wynosi ona 22,1 m2 i jest ona niższa 1,8 m2 w porównaniu z powiatem
i 1,9 m2 w województwie. Podobna sytuacja jest w skali przeciętnej liczby osób
mieszkających na izbę mieszkalną. Analizując te uśrednione fakty dla gminy można
stwierdzić istniejące braki mieszkaniowe, aby zapewnić komfortowe warunki życia
i wyrównać różnicę pomiędzy powiatem i województwem. Brak mieszkań komunalnych dla
osób o niskich dochodach zmusza gminę do podjęcia decyzji o budowie takich mieszkań
w najbliższej

perspektywie.

Obecny

stan

zasobów mieszkaniowych

oraz dynamikę

oddawanych nowych mieszkań na terenie gminy, powiatu i województwa obrazują
Tabele 14 i 15.
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Tabela 14. Zasoby mieszkaniowe w gminie na tle powiatu jarosławskiego i województwa:
stan na dzień 31.12.2013 r.
Przeciętna
Powierzchnia
Jednostka

Mieszkania

administracyjna

Gmina

Powiat
jarosławski
Województwo
podkarpackie

Powierzchnia użytkowa w m2

Liczba izb

mieszkań

w mieszkaniu

w tys. m2

Pruchnik

Liczba osób na

użytkowa

Izby

1 mieszkanie

1 izbę

1 mieszkania

na 1 osobę

2463

10 100

218,03

4,10

4,00

0,97

88,5

22,1

34 847

141 039

2 924,48

4,05

3,5

0,87

83,9

23,9

635 669

2 588 188

51 190,68

4,07

3,35

0,82

80,5

24,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego- Publikacji
„Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy”.

Tabela 15. Mieszkania oddane do użytkowania w gminie na tle powiatu jarosławskiego i województwa:
stan na dzień 31.12.2014r.
Ogółem

Jednostki administracyjne

W tym w budynkach indywidualnych
powierzchnia użytkowa

mieszkania

izby

powierzchnia użytkowa w m2
mieszkania

mieszkań

izby

przeciętna 1

mieszkań

mieszkania

przeciętna 1
mieszkania

Gmina Pruchnik

18

106

2 459

136,6

18

106

2 459

136,6

Powiat jarosławski

318

1 616

36 798

115,7

273

1 458

43 278

125,6

6 437

32 447

750 732

116,6

5016

28 112

670 105

133,6

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie-Banku
Danych Lokalnych.

2.5 Infrastruktura techniczna
2.5.1 System komunikacyjny

Układ komunikacyjny Gminy Pruchnik funkcjonuje w oparciu o układ drogowy. Ze
względu na brak linii kolejowej, układ kolejowy na terenie gminy nie występuje. Układ
drogowy gminy ma za zadanie zabezpieczać potrzeby transportowe gminy, zapewniając
powiązania regionalne.
Sieć połączeń drogowych na terenie Gminy Pruchnik:
- drogi wojewódzkie – 8,76 km,
30

- drogi powiatowe – 41,84 km,
- drogi gminne – 95 km.
Zwiększony ruch o charakterze tranzytowym (udział transportu ciężarowego) ma
miejsce na drodze wojewódzkiej nr 881 z Łańcuta w kierunku Żurawicy.
Układ komunikacyjny gminy łączy funkcje międzyregionalne - drogi wojewódzkie
i powiatowe z funkcją dróg lokalnej obsługi mieszkańców.
Pomimo znacznych nakładów finansowych przeznaczanych na modernizację
wszystkich dróg w gminie w wyniku przeprowadzonej analizy ich stanu technicznego,
można stwierdzić nienajlepszy stan gminnych drogowych ciągów komunikacyjnych.
Również droga wojewódzka nr 881 jest w bardzo złym stanie technicznym, stwarzając
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pozostałych uczestników drogi. Dużym
problemem jest również jej kolizyjność z drogą powiatową w miejscowości Rozbórz Długi.
Przebudowa skrzyżowania dróg przyczyni się do rozwiązania tego problemu, zwiększając
bezpieczeństwo

mieszkańców miejscowości.

wojewódzka

Droga

nr

881

nie

jest

przystosowana do pełnienia funkcji ruchu tranzytowego. Nie jest ona dostatecznie
przystosowane do tego typu ruchu drogowego pod względem nacisku i nośności osi na
powierzchnię

drogi.

Dostosowanie

nośności umożliwi rozwinięcie

ruchu

jej

do

tranzytowego

standardów pod

przez teren

gminy.

względem
Układ

dróg

powiatowych i gminnych przebiegających przez teren gminy należy uznać za należycie
zabezpieczający lokalną obsługę komunikacyjną dla pojazdów osobowych oraz transportu
publicznego.

Stan

powiatowych

na

techniczny
wielu

i rozwiązania

odcinkach

jest

komunikacyjne

niewystarczający.

drogi wojewódzkiej,

Istnieje

potrzeba

ich

modernizacji pod kątem dostosowania ich do standardów unijnych względem bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ponadto Gmina Pruchnik posiada niezadowalający stan techniczny
połączenia

drogi

w Bieszczady.

powiatowej

Modernizacja

z drogą

wojewódzką

884

drogi umożliwiłaby ożywienie

w kierunku
gminy

południowym

i zainteresowanie

turystów tzw. „tranzytowych” atrakcyjnymi przyrodniczo południowymi terenami Gminy
Pruchnik.
Głównym powiązaniem komunikacyjnym Gminy Pruchnik jest transport publiczny
z Jarosławiem, Łańcutem i Przemyślem – miejscowościami, gdzie zlokalizowane są
największe skupiska zakładów pracy, instytucji, placówek edukacyjnych, z których korzysta
liczna

grupa

komunikacyjnym

mieszkańców Gminy
Gminy

Pruchnik

Pruchnik.

Zatem

podstawowym

z tymi miejscowościami jest

autobusowy.
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powiązaniem

transport

publiczny

2.5.2 Telekomunikacja
Na terenie całej Gminy Pruchnik jest dostępna sieć telefonii stacjonarnej. Centrala
okręgowa

Orange

Polska

S.A.

w

Jarosławiu

zapewnia

wysoką

jakość

usług

w miejscowościach gminy. Głównym operatorem telefonii stacjonarnej na terenie gminy jest
Orange Polska S.A., ale pojawienie się nowych operatorów poszerzający zakres swoich usług
(np. o Internet mobilny i stacjonarny) stwarza perspektywy dalszej poprawy sytuacji w tym
zakresie.
Teren Gminy Pruchnik obsługują operatorzy sieci komórkowych: Orange Polska SA,
Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Polkomtel S.A., Play. Zlokalizowali oni tu swoje stacje
bazowe,

zapewniając

zasięg

dla

swoich

usług.

W chwili obecnej

nie

ma

problemów z zasięgiem, choć sporadycznie jeszcze zdarzają się kłopoty na terenach leśnych.
Pomimo dużego zainteresowania operatorów telefonia wymaga ciągłej modernizacji, aby
zapewnić dostęp do nowych usług oraz utrzymać wysoki poziom tych już świadczonych.
Rozwój Gminy Pruchnik wymaga budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, ta zaś
uwarunkowana jest tempem realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie jedno
i wielorodzinnym i rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy.
Prawie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do internetu. Ze względu na zróżnicowanie
ukształtowania terenu mieszkańców gminy korzystają z internetu za pomocą sieci radiowej
oraz internetu stacjonarnego. Obecnie na terenie Gminy Pruchnik trwają prace polegające na
budowie sieci światłowodowej, która zapewni mieszkańcom i instytucjom dostęp do
szerokopasmowego Internetu. Sieć szerokopasmowa zapewni mieszkańcom, podmiotom
publicznym i gospodarczym dostęp do usług teleinformatycznych, do multimedialnych
zasobów informacji oraz usług świadczonych elektronicznie. Powstała sieć będzie w stanie
zapewnić sprawna wymianę danych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, samorządami,
urzędami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami publicznymi, szpitalami.
Poprzez stworzenie jednorodnego systemu informatycznego z ogólnym dostępem
mieszkańców gminy do Internetu, zostaną udostępnione informacje, dokumenty i usługi.
Ogólnodostępny

Internet

wpłynie

na

poprawę

efektywności działania

gminnej

administracji i w efekcie przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców jak również
lepszą promocję gminy oraz różnych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy.
Korzyści płynące z rozwoju informatyzacji w gminie mają wiele płaszczyzn – od
wymiaru pojedynczego obywatela (dostęp do informacji, możliwość zdalnego załatwiania
spraw, telenauka, telepraca i inne), poprzez podmioty gospodarcze ( e-biznes, e-commerce)
do Urzędu – udostępnianie informacji, promocja gminy, zarządzanie kryzysowe i inne).
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2.5.3 Gospodarka wodna
Funkcję zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania
ścieków sanitarnych na terenie gminy realizuje Urząd Miejski w Pruchniku. Dostępność
usług

wodnych

w gminie

jest

zadowalająca,

natomiast

usług

kanalizacyjnych

niewystarczająca. Aktualnie mieszkańcy Gminy Pruchnik zaopatrywani są w wodę w oparciu
o dwa niezależne systemy wodociągowe, które obecnie są ze sobą połączone, co pozwoliło
stworzyć jeden system wzajemnie się uzupełniający.
Gmina Pruchnik posiada ujęcia wody: gminne oraz indywidualne przydomowe.
Ujęcia te zaopatrują w wodę indywidualne gospodarstwa domowe, produkcję rolną,
ogrodniczą. Część z tych ujęć w szczególności przydomowych nie posiada wody zdatnej do
bezpośredniego spożycia przez ludzi, wiąże się to głównie z brakiem kanalizacji sanitarnej
na terenach wiejskich oraz chemizacją rolnictwa.
Ujęcia wody (gminne i indywidualne) posiadają rezerwy w produkcji wody (w warunkach
normalnych). Na wypadek długotrwałych przerw w dostawie wody do wodociągów
grupowych Gmina Pruchnik posiada ogólnodostępne punkty poboru wody. Znajdują się
2 studnie awaryjne.
Istniejący stan ujęć wody, spowodowany jest długotrwałą suszą, co wymaga budowy
nowych ujęć wody oraz pilnej rozbudowy SUW w Hawłowicach ponieważ występuje
potrzeba uzupełniania niedoboru wody na wodociągu Rzeplin z wodociągu Hawłowice. Na
poczet zabezpieczenia w wodę pod potencjalne przyszłe nowe inwestycje gospodarcze
konieczna jest rozbudowa i przebudowa obecnej sieci wodociągowej. Ważną sprawą jest
także utrzymanie dobrego stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej (przyszła
wymiana zniszczonych, grożących awariami, odcinków sieci na nowe rurociągi). Informacje
dotyczące gospodarki wodnej w Gminie Pruchnik na tle powiatu jarosławskiego
i województwa przedstawia Tabela 16.
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Tabela 16. Gospodarka wodna – wodociągi w gminie na tle powiatu jarosławskiego i województwa:
stan na dzień 31.12.2014 r.
Połączenia prowadzące do

Sieć w km

Zużycie wody z wodociągów

budynków mieszkalnych

Jednostka
administracyjna
wodociągowa rozdzielcza

wodociągowe

na 1 mieszkańca w m3 na rok

Gmina Pruchnik

204,6

2006

15,6

Powiat jarosławski

1 036,1

22 564

25,9

14 409,2

320 950

22,3

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych, Danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku na 2014 r.

Sieć wodociągowa gminy Pruchnik
Wodociąg

Hawłowice

zaopatrujący

w wodę

mieszkańców miejscowości Hawłowice,

Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny i Kramarzówkę o łącznej długości sieci 101,1 km, w tym:
- Hawłowice 15,8 km (w tym 5,8 km przyłączy do budynków),
- Pruchnik – 55,1 km (w tym 18,7 przyłączy do budynków),
- Kramarzówka – 30,2 km (w tym 10,0 km przyłączy do budynków).
Wodociąg Rozbórz Okrągły zaopatrujący w wodę mieszkańców wsi Rozbórz Okrągły,
Rozbórz Długi, Rzeplin,

Jodłówka,

Jodłówka

Parcelacja

i

Świebodna

o

łącznej

długości 103,5 km, w tym:
- Rozbórz Okrągły – 9,7 km (w tym 3,9 km przyłączy do budynków),
- Rozbórz Długi – 17,3 km (w tym 7,1 przyłączy do budynków),
- Rzeplin – 16,4 km (w tym 5,9 km przyłączy do budynków),
- Jodłówka – 25,9 km (w tym 8,1 km przyłączy do budynków),
- Jodłówka Parcelacja – 14,3 km (w tym 4,2 km przyłączy do budynków),
- Świebodna – 13,4 km(w tym 4,8 km przyłączy do budynków).
Łączna liczba przyłączonych gospodarstw wynosi – 2006 sztuk, a łączna długość
sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruchnik wynosi 204,6 km ( w tym 68,5 km przyłączy
do budynków).
Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane są w miejscowościach: Hawłowice, Rozborzu
Okrągły i Rzeplin.
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Stacje uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody Hawłowice o wydajności 800 m³/d ze zbiornikiem wyrównawczym
o pojemności 50 m³ i stacja pomp.
Stacja uzdatniania wody Rzeplin o wydajności 350 m³/d i stacja pomp.
Zbiorniki wyrównawcze
Zbiornik wyrównawczy Hawłowice o pojemności 2 x150 m³ wraz z pompownią.
Zbiornik wyrównawczy Kramarzówka o pojemności 2 x 100 m³.
Zbiornik wyrównawczy Pruchnik-Korzenie o pojemności 50 m³.
Zbiornik wyrównawczy Kramarzówka o pojemności 50 m³.
Zbiornik wyrównawczy Kramarzówka – Helusz o pojemności 50 m³.
Zbiornik wyrównawczy Rzeplin o pojemności 2 x 150 m³ zlokalizowany obok
S.U.W Rzeplin.
Zbiornik kontaktowy Hawłowice Dolne (przy S.U.W) 50 m3.
Zbiornik wyrównawczy Jodłówka o pojemności 3 x 100 m³.
Zbiornik wyrównawczy Jodłówka o pojemności 9 m³.
Zbiornik wyrównawczy Jodłówka o pojemności 3 x 150 m³.
Zbiornik wyrównawczy Świebodna o pojemności 100 m³.

2.5.4 Kanalizacja i gospodarka odpadami
Kanalizacja
W Gminie

działa

także

oczyszczalnia

ścieków w

technologii

BIOVAC

o przepustowości 630 m3/dobę, będąca własnością Gminy Pruchnik. Oczyszczalnia
ścieków w Pruchniku uzyskuje wymagane parametry oczyszczania ścieków, potwierdzane
na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura
w Przemyślu. Oczyszczalnia osiąga również porównywalne wskaźniki eksploatacyjne
z innymi tego typu obiektami w kraju. Oddanie do użytku oczyszczalni zdecydowanie
wpłynęło na zmniejszenie się ilości nieoczyszczonych ścieków komunalnych, wytworzonych
w miejscowości Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny, Kramarzówka i Helusz. Oczyszczone
ścieki w oczyszczalni odprowadzone są do rzeki Mleczka, która jest dopływem rzeki Wisłok.
Oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi stawiane tego typu obiektom włącznie z systemem
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składowania, kompostowania, wywożenia odpadów i osadów ściekowych.
Obecnie kończą się prace związane z opracowaniem projektu budowlanowykonawczego dla wszystkich branż przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Pruchniku. Projektowana oczyszczalnia pracować będzie w technologii BIO-PAK,
w układzie przepływowym jako oczyszczalnia biologiczna, o przepustowości 1450 m 3/dobę.
Przepustowość taka pozwoli na przyłączenie pozostałych, nieskanalizowanych miejscowości
Gminy Pruchnik.
Na terenie Gminy Pruchnik wybudowana jest kanalizacja w systemie rozdzielczym,
z grawitacyjnym zrzutem ścieków bytowych, jest ona jednak niewystarczająca i nie
w pełni zaspokaja
oczyszczania

potrzeby

mieszkańców.

ścieków sanitarnych

jest

W pełni skanalizowany
Pruchnik

Dolny,

z możliwością

Pruchnik

Górny

i Kramarzówka. W pozostałych sołectwach są wyraźne braki w tej infrastrukturze i istnieją
jeszcze gospodarstwa nieskanalizowane w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, są
one jednak wyposażone w indywidualny system kanalizacji zagrodowej

(zbiorniki

bezodpływowe). Zmiana tej sytuacji i doprowadzanie nowych połączeń kanalizacyjnych
staje się jednym z najważniejszych celów do realizacji przez gminę w najbliższych latach.
Obecnie realizowany jest projekt wykonania systemu kanalizacji w północnej części gminy.
Obejmuje on wykonanie dokumentacji dla 7 sołectw, około 110 km sieci, oraz około 30 km
przyłączy kanalizacyjnych do budynków, a także około 15 sieciowych przepompowni
ścieków z pompownią główną w Hawłowicach.
Tabela 17. Gospodarka wodna – kanalizacja w gminie na tle powiatu jarosławskiego województwa:
stan na dzień 31.12.2014 r.
Połączenia prowadzące do

Sieć w km

budynków mieszkalnych
ścieki odprowadzone siecią

Jednostka

kanalizacyjną w dam3

administracyjna
kanalizacyjna

kanalizacyjne

Gmina Pruchnik

69,5

1079

105,0

Powiat jarosławski

1 101,1

15 789

3255,0

15 679,2

263 858

57 833,6

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

Gmina Pruchnik nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych.
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System odwodnienia jezdni jest tylko w obrębie miejscowości Pruchnik. Główną formą
zabudowy gminy jest budownictwo jednorodzinne, które nie wymaga zorganizowanego
gminnego systemu odprowadzania wód opadowych. Podstawowy odbiornik wód
deszczowych to rzeka Mleczka i Jodłówka, rowy i kanały melioracyjne, a także rowy wzdłuż
dróg.
Zważywszy na ten fakt pojawia się zatem konieczność rozbudowy systemu
zabezpieczenia niżej położonych terenów gminy przed odprowadzanymi wodami opadowymi
z terenów wyżej położonych, poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie gminy
usytuowanego w miejscowości Kramarzówka. Zabezpieczy to przede wszystkim przed
lokalnymi

podtopieniami

w

okresie roztopów

oraz

wzmożonych opadów deszczu

w miesiącach wiosennych i letnich. Ponadto budowa zbiornika przyniosłaby korzyść
w postaci uatrakcyjnienia terenu gminy pod względem turystycznym jako miejsce
wypoczynku dla mieszkańców nad zbiornikiem wodnym. Długość kanalizacji deszczowej
obecnie na terenie gminy wynosi łącznie ok. 4 km bieżące.
Informacje dotyczące gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik na tle powiatu
jarosławskiego i województwa przedstawia Tabela 17.

Gospodarka odpadami
Wytworzone odpady na terenie gminy miejsko - wiejskiej różnią się od
odpadów wytworzonych

w

miastach

czy

rejonach

uprzemysłowionych.

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, obiekty
użyteczności publicznej oraz obiekty infrastruktury związane z handlem, usługami, itp.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od
1 lipca 2013 roku zmianie uległy dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi – obowiązek odbioru odpadów komunalnych przejęła gmina, która w drodze
przetargu wyłania przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych. Systemem tym objęci są wszyscy właściciele
nieruchomości zamieszkałych

na terenie gminy, na których

na podstawie złożonej

wcześniej deklaracji naliczana jest kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami.
Odpady komunalne z terenu Gminy Pruchnik odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów celowo
zaprojektowanych lub na sortownie odpadów. Zbieranie odpadów w sposób selektywny
stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie Gminy Pruchnik
zbiórka odpadów komunalnych i segregowanych prowadzona jest w systemach: workowym
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(zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) i pojemnikowym (zabudowa jednorodzinna,
zagrodowa, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i instytucje).
Systemem gospodarowania odpadami w 2013 roku objętych było 78,44%
mieszkańców. W 2014 roku zauważalny był wzrost o 1,21 %. Pozostała liczba mieszkańców
nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy Pruchnik zameldowani ale nie zamieszkujący
terenu naszej gminy (studenci, pracujący za granica, pracujący w delegacji itp.). Ponadto
warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną
nieruchomość. Powyższą analizę przedstawia Tabela 18 oraz Wykres 8.
Skutkiem wprowadzonej nowelizacji ustawy jest zwiększenie świadomości
ekologicznej dotyczącej zagadnień odpowiedzialnej gospodarki odpadami oraz selektywnej
zbiórki odpadów. Pomimo tego nadal zauważyć można brak dbałości o środowisko lokalne,
prowadzące do powstawiania licznych tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Prowadzi to do
niszczenia atrakcyjnych turystycznie terenów gminy. Wdrażanie programów edukacyjnych
wśród społeczeństwa przyczyniłoby się do zmiany tej sytuacji.

Tabela 18. Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Pruchnik w latach 2013-2014
Rok

Zameldowanych

Objętych systemem

2013

9980

7828

2014

9971

7942

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku

79,80%

79,65%

79,60%
79,40%
79,20%
79,00%
78,80%
78,60%

Liczba osób objętych
systemem

78,44%

78,40%
78,20%
78,00%
77,80%
2013

2014

Wykres 8. Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
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2.5.5 Gospodarka energetyczna
Gmina Pruchnik na swoim terenie nie posiada zorganizowanego systemu
dostaw ciepła do poszczególnych gospodarstw czy obiektów. Zaspokojenie potrzeb
grzewczych mieszkańców gminy odbywa się za pomocą indywidualnych źródeł ciepła.
Większość obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy wyposażonych
kotłami

w systemy ogrzewania z

gazowymi, co nie przekłada się na stosowanie

systemów ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych. Głównym hamulcem
ich stosowania przez mieszkańców jest wysoka cena gazu, która skutecznie hamuje montaż
kotłów pomimo niewątpliwych korzyści użytkowych czy ekologicznych.
W zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach rolnych występują indywidualne
źródła ciepła (gaz przewodowy, energia elektryczna, piece opalane paliwem stałym, gaz, olej
opałowy itp.).
Przy zaspokajaniu potrzeb ciepłowniczych gminy należy dążyć do wykluczenia
pieców grzewczych, opalanych paliwem stałym. W tym celu planuje się promowanie wśród
mieszkańców wykorzystywania w większym stopniu gazu przewodowego, paliw płynnych
(olej

opałowy

lekki),

energii elektrycznej.

Należy

dążyć

do

jak

najszerszego

wykorzystywania do celów ogrzewania i gospodarki energetycznej, odnawialnych źródeł
energii, takich jak: elektrownie wiatrowe, energia z biomasy, fotowoltaika. Gmina planuje
wykorzystanie energii spadku wód na potokach na wyżej położonych terenach gminy.
Budowa zbiornika retencyjnego w Kramarzówce oraz budowa tam zapór wodnych
i siłowni przyczyni się

do

wykorzystania

czystej

energii i uniezależnienia

się

od

tradycyjnych źródeł energii.
Tabela 19. Sieć gazowa w gminie na tle powiatu jarosławskiego i województwa: stan na dzień 31.12.2014 r.
Sieć
Jednostka administracyjna

gazowa
w km

Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych

stan na 31 XII 2014 r.
Gmina Pruchnik

129,76

1 946

Powiat jarosławski

1 155,71

22 381

19 037,27

354 844

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego- Banku Danych
Lokalnych.
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2.6 Kultura i turystyka
2.6.1 Walory turystyczne i baza rekreacyjno - sportowa
Gmina Pruchnik leży w paśmie Pogórza Dynowskiego. Najwyższe wzniesienia w tym
paśmie sięgają wysokości 400 – 450 m n.p.m. Wzgórza. Są to potencjalne tereny rekreacyjne,
których wykorzystanie w najbliższych latach stanie się dla gminy jednym z najważniejszym
priorytetów

do

realizacji.

Teren

gminy

w

dużej

części

pokryty

jest

lasami liściastymi takimi jak buk, grab, dąb, jesion, a w partiach szczytowych wzgórz iglaste
takie jak jodła, sosna, świerk. Niższe części gminy położone na wysokości ok. 200–250 m
n.p.m. Takie ukształtowanie oraz dogodne warunki klimatyczne, zbliżone do klimatu
górskiego

przyczyniają

się

do

potencjalnego

wykorzystania

tych

walorów do

celów turystycznych, np. budowy wyciągu narciarskiego oraz przygotowywania licznych tras
rowerowych i pieszych.
W Gminie Pruchnik ze względu na swoją historię i liczne najazdy dokonywane
przez wojska m.in. węgierskie, wołoskie, tatarskie, niemieckie nie przetrwało wiele
zabytków. Nieliczne, które przetrwały burzliwe czasy są charakterystycznymi dla tego terenu
stanowiąc ważny element zwiększający atrakcyjność turystyczną gminy:

Domy podcieniowe
Charakterystyczne dla Gminy Pruchnik w dziedzinie budownictwa są tzw. domy
podcieniowe oraz kurne chaty. Domy z podcieniami usytuowane są wokół rynku i przy
ulicach wychodzących z niego. Zastosowanie podcieni umożliwiało rozwój handlu na terenie
gminy, stanowiąc Pruchnik centrum handlowym dla mieszkańców i kupców w XVII wieku.
W podcieniach ustawiane były stragany gdzie odbywał się handel produktów powstałych
z rąk pruchnickich rzemieślników: rzeźników, szewców, garbarzy, piekarzy, dzięki którym
Pruchnik słynny były we wschodniej części Galicji. Liczne pożary strawiły domy
z podcieniami, kilka z nich można jeszcze spotkać na rynku w Pruchniku.

Cerkiew w Pruchniku
Ze względu na swoje przygraniczne położenie, w Gminie Pruchnik zamieszkiwały
trzy grupy wyznaniowe: Łacińskie (należeli głównie Polacy), Unickie (Rusini), Żydowskie.
Każda z tych grup wniosła na te tereny własne elementy kulturowe, które zostały
odzwierciedlone w architekturze. W 1611 roku została wybudowana Cerkiew

przy

parafii greko katolickiej. Uległa ona jednak zniszczeniu i na jej miejsce wybudowano nową
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w roku 1871. Na terenie gminy w tamtym okresie powstało 8 cerkwi, co świadczyło o dużej
społeczności rusińskiej na tym terenie. Zabytkowa najstarsza cerkiew w Pruchniku nie
przetrwała pierwotnym stanie, wynikało to ze zmniejszającej się liczby osób obrządku greko
-katolickiego. Po II wojnie światowej cerkiew została przebudowana na Dom Kultury.
Inne zabytki które można zobaczyć w na terenie Gminy Pruchnik to:
- Baszta w Węgierce:
W Węgierce zachowana jest do dzisiaj okazała cylindryczna baszta obronna. Jest ona
pozostałością obronnego zamku bastejowego Pruchnickich i Pieniążków (XVI-XVII wiek).
Zamek posiadał dwie baszty. Prawdopodobnie jest to wynik nieukończenia w całości budowy
zamku, który miał posiadać 4 baszty. Wokół zamku znajdowała się fosa, po której pozostały
rozlewiska i resztki stawu. W pobliżu znajdują się jeszcze dość zniszczone budynki. Są to
pozostałości po skrzydłach mieszkalnych zamku. Stan baszty jest bardzo zły i wymaga
remontu aby móc stać się jedną z atrakcji turystycznych w gminie.
- Cmentarz w Pruchniku:
Pruchnicki cmentarz znajduje się na niedużym wzniesieniu za miastem w kierunku
miejscowości Rozbórz. Otoczony jest drzewami, co powoduje że może spełniać również rolę
parku. Cmentarz liczy ok. 180 lat. Najstarszy zachowany nagrobek jest z 1824 roku. Można tu
zobaczyć wiele ciekawych grobów, zarówno bardzo starych, jak i stosunkowo nowych (np.
gen. Papały). Niedaleko cmentarza znajduje się obelisk z 1969 roku upamiętniający miejsce
rozstrzelania przez hitlerowców w 1943 roku 67 mieszkańców pochodzenia żydowskiego.
- Kapliczki:
Jednymi z ciekawszych i dość niestandardowych zabytków Pruchnika znajdujących
się na wzgórzach są murowane kamienne obeliski, przypominające przydrożne polskie
kapliczki. Pełniły one jednak funkcje ostrzegawcze dla okolicznej ludności. Wzniesione
zostały na początku XVII wieku w okresie najazdów wojsk tatarskich na te tereny. Na
obeliskach palono smołę, która dawała sygnał mieszkańcom dolin o zbliżającym się
niebezpieczeństwie. Do dzisiejszych czasów ocalały dwie takie budowle: pierwsza na
wzgórzach w Przedmieściu Górnym, druga na Górze Iwa.
Gmina Pruchnik nie dysponuje dostateczną bazą noclegowo - gastronomiczną, co
w znaczącym

stopniu

utrudnia

przypływ

turystów

tzw.

„weekendowych”.

W większości przypadków turyści odwiedzający gminę spędzają tutaj tylko jeden dzień. Na
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terenie gminy jest kilka gospodarstw agroturystycznych, które jednak nie wystarczają do
zaspokojenia

potrzeb

idei agroturystyki przyczyniłoby

gości odwiedzających
się

gminę.

w znaczący

sposób

do

Rozpropagowanie
zwiększenia

liczby

noclegów i w pełni wykorzystanie walorów turystycznych gminy. Obecną sytuację dotyczącą
turystyki i bazy noclegowej przedstawia Tabela 20.
Tabela 20. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w gminie na tle powiatu jarosławskiego
i województwa: stan na dzień 31.12.2014 r.

Miejsca noclegowe

Jednostka

Obiekty

administracyjna

Ogółem

w tym całoroczne

Gmina Pruchnik

2

22

22

Powiat jarosławski

19

654

520

513

27 598

22 532

województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego- Banku Danych
Lokalnych.

W ramach planowanych działań dotyczących wykorzystania walorów turystycznych
przez gminę

zmodernizowano

i przystosowano

go

do

stadion

sportowy

przeprowadzania

w

na

Pruchniku
nim

wraz z zapleczem

rozgrywek

piłkarskich

oraz zawodów lekkoatletycznych. W 2014 roku otwarta została również ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza Wąwóz Lelos prowadząca przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym
miejsca w okolicy. Wokół szlaku zlokalizowana jest przystosowana na potrzeby turystów
wiata turystyczna oraz wieża widokowa.
W przyszłości planowana jest budowa wyciągu narciarskiego oraz przygotowanie licznych
ścieżek

do

turystyki rowerowej, pieszej

i

konnej.

Planowane

jest

uruchomienie

ogólnodostępnych pól biwakowych dla dalszego rozwijania turystyki pieszej – wędrownej.
Gmina planuje wykorzystanie planowanego w najbliższych latach zbiornika retencyjnego
w Kramarzówka pod kątem rekreacyjnym.

2.6.2 Działalność kulturalno - rozrywkowa
Kultura

jest

czynnikiem

wpływającym

na

zwiększenie

poziomu

życia

mieszkańców (poprawa zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy),
poszanowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego, promocji gminy w regionie, kraju
i w świecie.
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Zadania związane z rozwojem działalności kulturalnej w gminie to m.in.:
1. Promowanie aktywności społeczno – kulturalnej w czasie wolnym, poprzez organizację
różnorodnych

ofert

dla

dzieci,

młodzieży

i dorosłych

w zakresie

kultury,

rekreacji i wypoczynku.
2. Rozwój już odbywających się i tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnorozrywkowych:
- imprezy sportowe: mecze piłkarskie trzech miejscowych drużyn, m.in.: Ludowego Klubu
Sportowego Start Pruchnik odbywające się na Stadionie w Pruchniku,
- z najważniejszych imprez organizowanych na terenie gminy jest rok roczny zlot rowerowy
im. Gen. Marka Papały, podczas którego organizowany jest maraton kolarstwa górskiego na
który licznie zjeżdżają się turyści ze Słowacji, Czech i Ukrainy. Zawody są znakomitą
promocją regionu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również Biegi o Memoriał
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza,
- Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki – celem tej cyklicznej imprezy jest
pokazanie

i popularyzacja dorobku ludowych twórców z dziedzin tzw. „Ginących

zawodów” oraz podtrzymanie ludowej tradycji. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych Podkarpacia,
- Dożynki Gminne.
3.

Stworzenie

różnych

form

zajęć

w celu

przeciwdziałania

patologiom

wśród

dzieci i młodzieży, realizowanych przez np. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
podnoszący poziom świadomości społecznej z zakresu roli środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa

kulturowego

oraz poznawanie

i kultywowanie

historii i tradycji gminy

i regionu. Korzystnym dla propagowania kultury wśród lokalnej społeczności oraz doskonałą
promocją na zewnątrz będzie utworzenie lokalnej izby pamięci, która zajmowałaby się
zbieraniem, dokumentowaniem i archiwizowaniem bazy danych w zakresie bieżącej i dawnej
historii gminy

i jej

mieszkańców.

Obecnie

taka

izba

pamięci

na

potrzeby

edukacji dzieci i młodzieży działa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
4. Wspieranie rozbudowy, adaptacji i modernizacji obiektów o podstawowym znaczeniu dla
kultury gminy i regionu takich jak m.in. zespół pałacowy w dolnej Węgierce, który może
stać się jednym z ważniejszych atrakcji gminy.
5. Ułatwianie dostępu do kultury poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców.
6. Rozwój współpracy kulturalnej oraz oświatowej na szczeblu międzygminnym,
międzyregionalnym i międzynarodowym.
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2.7 Dochody Gminy i bezpieczeństwo publiczne
2.7.1 Dochody Gminy

Gmina Pruchnik nie należy do gmin zamożnych. Duża liczba małych przedsiębiorstw
prywatnych nie przyczynia się do dużych dochodów z podatków wpływających do gminnej
kasy. Społeczeństwo na tym terenie nie należy do zamożnych, dlatego podatki od osób
fizycznych także nie stanowią dużego odsetku. Dochody własne gminy to 25,01 % udziału
dochodu ogółem. Z analizy wynika zatem, że gmina w przeważającej skali korzysta
z subwencji i dotacji celowych z Budżetu Państwa, stanowi to 64,40 % wszystkich
dochodów. Udział elementów składowych w dochodach gminy przedstawia Wykres 9,
dochody gminne na tle powiatu jarosławskiego i województwa przedstawia Tabela 21,
a dochody gminy na 1 mieszkańca Tabela 22.

.
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
pozyskanych z
innych źródeł
9,54%

Dochody własne
25,01%
Dotacje celowe z
budżetu państwa
21,88%

Subwencje ogólne
42,52%

Dotacje otrzymane
na zadania
realizowane na
podstawie
porozumień między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
0,96%

Dotacje otrzymane z
funduszy celowych
0,09%

Wykres 9. Udział elementów składowych w dochodach gminy w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 21. Dochody gminy na tle powiatu jarosławskiego i województwa: stan na dzień 31.12.2014 r.

Dotacje celowe
Dotacje
Jednostka

Ogółem

Dotacje

Dochody

celowe

otrzymane

własne

z budżetu

z funduszy

państwa

celowych

administracyjna

otrzymane na zadania

Środki na

realizowane na

dofinansowanie

podstawie porozumień
między

Subwencje
ogólne

jednostkami samorządu

własnych zadań
pozyskanych
z innych źródeł

terytorialnego

w tys. zł
Gmina Pruchnik

32 945,09

8 239,83

7 209,91

28,47

316,00

14 009,05

3 141,83

Powiat jarosławski

144 813,76

31 075,03

31 250,49

33,99

929,13

75 859,67

5 665,45

1 304 001,69

238 402, 07

152 067,00

12 391,96

3 158,87

310 989,65

586 992,14

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

Tabela 22. Dochody gminy na mieszkańca na tle powiatu jarosławskiego i województwa,
stan na dzień 31.12.2014 r.
Dochody
Dochody na 1
Jednostka
ogółem
mieszkańca
administracyjna
w tys. zł
w tys. zł
Gmina
Pruchnik

32 945,09

3,35

144 813,76

1,18

Powiat
jarosławski
Województwo
podkarpackie

1 304 001,69

0,61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
Banku Danych Lokalnych.

Szczegółowo na dochody Gminy Pruchnik składają się:
- podatki i opłaty lokalne,
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- pozostałe dochody,
Gmina czerpie także dochody z takich źródeł jak:
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek leśny od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
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- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- podatki od spadków i darowizn,
- karta podatkowa,
- opłata skarbowa,
- odsetki,
- udział w podatkach budżetu państwa,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata eksploatacyjna,
- pozostałe dochody,
- dochody z majątku gminy,
- różne opłaty (wieczyste użytkowanie),
Powyższe dochody uzupełniane są o:
- subwencję oświatową,
- dotacje na zadania własne,
- dotacje pozabudżetowe,
- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień,
2.7.2 Wydatki Gminy
Analizując sytuację wydatków w gminie według najważniejszych działów można
zauważyć, że największy ich przeznaczanych jest na oświatę i obejmuje 32,16% wszystkich
wydatków. Nieznacznie więcej wydaje się na oświatę w powiecie jarosławskim - 36,19%
wydatków. Na drugim miejscu pod względem udziału w wydatkach jest pomoc społeczna. Są
to następujące liczby: w gminie wynosi 20,64%, powiecie: 17,03%, województwie zaledwie
4,61%. W charakteryzowanych jednostkach administracyjnych najmniej wydaje się na
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w Gminie Pruchnik – 1,89%,
w powiecie jarosławskim – 0,69%, w województwie podkarpackim – 5,47%) oraz kultury
fizycznej i sportu (w Gminie Pruchnik – 2,51%, w powiecie jarosławskim – 0,03%,
w województwie podkarpackim – 0,35%). Zauważa się również stosunkowo większy udział
wydatków Gminy Pruchnik w stosunku do powiatu i województwa w dziedzinie gospodarki
mieszkaniowej (w Gminie Pruchnik – 10,80%, w powiecie jarosławskim – 0,15%,w
województwie

podkarpackim

–

0,07%).

Podobnie

niski udział

jest

w dziedzinie

gospodarki komunalnej i ochronie środowiska oraz w edukacji i opiece wychowawczej.
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Na podstawie tych danych można dostrzec w których dziedzinach braki są
największe, a zmiana tej sytuacji umożliwiłaby poprawę np. rozwoju intelektualnego
społeczeństwa dzięki pełnemu zagospodarowaniu zabytków historycznych znajdujących się
na

terenie

gminy.

Możliwe

stałoby

się

zapewnienie

gminie

dodatkowych

dochodów związanych z rozwojem turystyki na tym terenie. Szczegółowe dane dotyczące
kwot wydatków i procentowego udziału w poszczególnych działach przedstawia Tabela 23
oraz Wykres 10.
Tabela 23. Wydatki gminy według klasyfikacji budżetowej na tle powiatu jarosławskiego i województwa: stan na
dzień 31.12.2014 r.
W tym
Ogółem

Jednostka
administracyjna

gospodarka

administracja

oświata

ochrona

pomoc

mieszkaniowa

publiczna

i wychowanie

zdrowia

społeczna

edukacyjna
opieka
wychowawcza

gospodarka

kultura

komunalna

i ochrona

i ochrona

dziedzictwa

środowiska

narodowego

kultura
fizyczna

Pozostałe
wydatki

i sport

w tys. zł
Gmina Pruchnik
Powiat
jarosławski
Województwo
podkarpackie

31 593,85

3 412,93

3 074,49

10 160,13

79, 99

6 521,42

566,86

1 484,27

595,99

793,67

4 904,10

142 417,95

215,46

11 512,98

51 537,81

8 729,83

24 259,06

15 546,43

0

986,11

39,39

29 590,88

1 258 740,34

922,29

127 568,90

90 423,75

46 107,88

57 981,73

7 838,32

1 680,58

68 824,46

4 455,12

852 937,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

Powiat jarosławski

Gmina Pruchnik

Województwo podkarpack

36,19%

32,16%

20,64%

17,03%
9,73% 10,13%

10,80%

8,08%

0,15%
0,07%

10,92%

7,18%

6,13%
3,66%

0,25%

4,70%

4,61%
1,79%

0,62%

0,13%
0,00%

Wykres 10. Udział procentowy wydatków według działów w gminie na tle powiatu jarosławskiego
administracja
oświata
ochrona zdrowia pomoc społeczna edukacyjna opieka
gospodarka
i województwa w 2014 r.
publiczna
i wychowanie
wychowawcza
komunalna
i ochrona
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
środowiska
Lokalnych.
gospodarka
mieszkaniowa
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5,47%
1,89%
0,69%

kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Poddając analizie wydatki pod względem rodzaju największa ich liczba przeznaczana
jest na bieżącą działalność budżetową Gminy Pruchnik (64,22%). W powiece jarosławskim
stanowią one 73,9%, a w województwie podkarpackim 24,04%.

Natomiast godny

zauważenia jest fakt dużego procentowego udziału wydatków majątkowych skierowanych na
inwestycje w Gminie Pruchnik, który wynosi 14,55 %, dla porównania w powiecie jest to
12,31 %. Bliższe dane prezentuje Tabela 24 oraz Wykres 11.
Tabela 24. Wydatki gminy według rodzajów na tle powiatu jarosławskiego i województwa:
stan na dzień 31.12.2014 r.
W tym
Świadczenia na
wydatki bieżące

Ogółem

Jednostka

dotacje

administracyjna

wydatki majątkowe:

jednostek

razem

budżetowych

rzecz osób
fizycznych
Pozostałe

wydatki majątkowe:
inwestycyjne

wydatki
w tys. zł
Gmina Pruchnik

31 593,85

983,40

20 290,62

4 597,23

5 722,60

4 597,23

Powiat jarosławski

142 417,95

15 300,99

104 812,02

17 530,57

4 774,37

17 530,56

1 258 740,34

244 256,37

302 573,21

690 243,77

21 666,99

682 243,77

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

80,00%

73,59%

70,00%

64,22%

60,00%

54,84%

54,20%

50,00%

40,00%
30,00%

24,04%
19,40%

20,00%
10,00%

18,11%

14,55%
12,31%

10,74%

14,55%
12,31%

3,35% 1,72%

3,11%

0,00%

dotacje

wydatki bieżące jednostek
budżetowych

Gmina Pruchnik

wydatki majątkowe razem

Powiat jarosławski

świadczenia na rzecz osób
fizycznych oraz pozostałe
wydatki

wydatki majątkoweinwestycyjne

Województwo podkarpackie

Wykres 11. Udział procentowy wydatków według rodzajów w gminie na tle powiatu jarosławskiego
i województwa na dzień 31.12.2014 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych
Lokalnych.

Wydatki na jednego mieszkańca są prawie trzykrotnie wyższe w skali gminy
porównując z powiatem jarosławskim, natomiast na tle województwa są prawie pięciokrotnie
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wyższe. Przeznaczane one są w dużej mierze na świadczenia na rzecz mieszkańców
w

postaci bezpośredniej

pomocy

finansowej

dla

m.in.

najbiedniejszej

części

społeczności lokalnej oraz co jest ważne na działania inwestycyjno – modernizacyjne
w infrastrukturze technicznej gminy. Wydatki na 1 mieszkańca prezentuje Tabela 25.
W latach 2009 – 2015 zrealizowano szereg inwestycji, które przyczyniły się lepszego
zaspakajania potrzeb lokalnej społeczności. Finansowane one były bezpośrednio z budżetu
gminy oraz przy pomocy środków z Unii Europejskiej, o które Gmina starała się w ramach
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.
Tabela 25. Wydatki gminy na mieszkańca na tle powiatu jarosławskiego i województwa:
stan na dzień 31.12.2014 r.
Jednostka

Wydatki ogółem w tys.

Wydatki na 1

administracyjna

zł

mieszkańca w zł

Gmina Pruchnik

31 593,85

3 216

Powiat jarosławski

142 417,95

1 169

1 258 740,34

591

Województwo
podkarpackie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
Banku Danych Lokalnych.

Zrealizowane inwestycje w latach 2009-2015:
Pruchnik:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Remonty dróg gminnych i placów postojowych,



Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno –
ściekowej,



Budowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku,



Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku.

2. Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remonty dróg gminnych.

3. Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego
programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011:


Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej.
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4. Inwestycje dofinansowane z środków z budżetu państwa w ramach wieloletniego
programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” :


Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej, remont ul. Wałowej.

5. Inwestycje dofinansowane z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013:


Rewitalizacja parku w Pruchniku,



Zakup wiaty turystycznej i wyposażenia sportowo – rekreacyjnego na
zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruchniku,



Budowa

wiaty

turystycznej

(mała

architektura)

jako

miejsca

rekreacji

i wypoczynku,


Budowa wieży widokowej jako infrastruktury turystycznej,



Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku przy ulicy Parkowej,



Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Pruchnika,



Termomodernizacja budynku administracyjno - warsztatowego w Pruchniku,



Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych,
zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik,



Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku,



Wymiana trybun na stadionie sportowym w Pruchniku,



Budowa placu zabaw przy budynku remizy OSP nr 3 w Pruchniku,



Rozbudowa remizo – świetlicy OSP I w Pruchniku (Rozbudowa kuchni wraz z jej
wyposażeniem),



Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

6. Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła” 50% dofinansowania:


Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

7. Inwestycje dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:


Zakup motopompy typu M16/8 dla OSP Nr 3 w Pruchniku,



Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Nr 1 w Pruchniku,
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Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku,



Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 dla OSP
Nr 1 w Pruchniku.

8. Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz programu Rozwoju Inwestycji
Sportowych:


Budowa kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012,



Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku.

Hawłowice:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Remont dróg gminnych,



Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Hawłowice.

2. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu województwa:


Modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie
poscaleniowym,

3. Inwestycje współfinansowane z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013:


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP
w Hawłowicach.

4. Inwestycje współfinansowane z innych źródeł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej:


Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Hawłowicach.

Jodłówka
1. Inwestycje ze środków własnych:


Przebudowa i remonty dróg gminnych i placów postojowych,



Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Jodłówka,



Roboty budowlane przy budynku wielofunkcyjnym w Jodłówce.
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2. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remonty dróg gminnych.

3. Inwestycje współfinansowane z środków UE z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2007- 2013:


Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jodłówce Parcelacji,



Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego
pomnika.

4. Inwestycje współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP:


Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Jodłówce.

Kramarzówka:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Remonty dróg gminnych, placów postojowych i parkingów,



Budowa stadionu sportowego w Kramarzówce.

2. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remont drogi gminnej Kramarzówka –Pruchnik Poprzeczka.

3. Inwestycje współfinansowane z środków UE z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013:


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej,



Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce.

4. Inwestycje współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:


Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Kramarzówce,



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka.
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Rozbórz Długi:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Rozbórz Długi,



Remont dróg gminnych.

2. Inwestycje finansowane lub współfinansowane ze środków z budżetu województwa:


Modernizacja, przebudowa i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych na
obiektach poscaleniowych.

3. Inwestycje współfinansowane z środków UE z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013:


Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego Rozborzu Długim.

4. Inwestycje współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
lub Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:


Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Rozborzu Długim,



Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozborzu Długim.

Rozbórz Okrągły:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym,



Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Rozbórz Okrągły,



Remont drogi gminnej i powiatowej w Rozborzu Okrągłym.

2. Inwestycje finansowane z budżetu województwa podkarpackiego:


Modernizacja, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie
poscaleniowym w obrębie Rozbórz Okrągły.

3. Inwestycje

współfinansowane

z

środków

UE

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:


Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym.

4. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remonty dróg gminnych.
53

Rzeplin:
1. Inwestycje ze środków własnych:


Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Rzeplin,



Remonty dróg gminnych.

2. Inwestycje

współfinansowane

z

środków

UE

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:


Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Rzeplinie.

3. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna.

Świebodna:
1. Ze środków własnych:


Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Świebodna,



Remonty dróg gminnych: do P. M. Bielki, drogi Świebodna – Jaworznik.

2. Inwestycje ze środków budżetu województwa podkarpackiego lub współfinansowane
ze środków budżetu województwa podkarpackiego:


Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie
poscaleniowym w obrębie Świebodna.

3. Inwestycje współfinansowane z środków UE z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013:


Termomodernizacja remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu
wokół budynku.

4. Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych:


Remont drogi gminnej na Nową Wieś.
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2.7.3 Bezpieczeństwo publiczne

Za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy Pruchnik odpowiedzialny
jest Burmistrz Pruchnika, natomiast za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
odpowiada Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku.
Posterunek Policji w Pruchniku obejmuje swoim zasięgiem działania również na
terenie gminy Roźwienica i Rokietnica, a służbę w nim pełni 10 funkcjonariuszy.
Przeprowadzone analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazują, na
niewielki spadek przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem
oraz uszkodzenia rzeczy). Daje się również zauważyć znaczący spadek ujawnialności
nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, jak również spadek udziału
nietrzeźwych kierujących w zdarzeniach drogowych.
W ostatnim okresie wzrasta liczba przestępstw przeciwko rodzinie (psychiczne
i fizyczne znęcanie się nad rodziną), przestępstwa popełniane za pomocą sieci internetowej
(oszustwa internetowe), jak też różnego rodzaju oszustwa popełniane na szkodę osób
w podeszłym wieku. Utrzymuje się także wysoki poziom demoralizacji i przestępczości
wśród nieletnich.
Pomimo faktu, że Gmina Pruchnik postrzegana jest jako bezpieczna – należy
prowadzić wszelkie działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnych zjawisk,
w szczególności naruszania porządku prawnego.
Działania realizowane będą między innymi za pośrednictwem wdrożonych
programów prewencyjnych realizowanych wieloma różnymi podmiotami, kierowanych do
poszczególnych grup społecznych, tj., „bezpieczny Senior”, „Bezpieczeństwo w szkole”,
„Stop patologiom – razem bezpieczniej”, „Pseudokibic”.
Istnieje potrzeba poprawy warunków lokalowych dla policji.
Na terenie gminy znajdują się niebezpieczne odcinki dróg, przyczyniające się
zwiększonej liczbie wypadków, także śmiertelnych, m. in. : skrzyżowanie drogi nr 881
z drogą powiatową w miejscowości Rozbórz Długi.
Z analizy i oceny zagrożenia wynika, że Gmina Pruchnik należy do gmin o niskim
stopniu zagrożenia. Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji
kryzysowych należy zaliczyć:
1. Powodzie,

podtopienia

spowodowane

intensywnymi

i

długotrwałymi

opadami

atmosferycznymi lub roztopami. Zagrożenie stwarzają – potoki Jodłówka, Rzeplin
i rzeka Mleczka.
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2. Anomalie pogodowe, takie jak intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, ekstremalne
temperatury, silne wiatry, trąby powietrzne.
3. Pożary przestrzenne lasów oraz zwartej zabudowy wiejskiej, uszkodzenia sieci
gazociągowej, uszkodzenia stacji paliw.
4. Katastrofy komunikacyjne powodujące masowe porażenia, skażenia i zakażenia ludzi,
zwierząt, wody oraz środków żywności.
5. Awarie lub zniszczenia obiektów przemysłowych używających w produkcji, bądź
magazynujących substancje chemiczne, powodujące skażenia chemiczne (kopalnie gazu).
6. Niekontrolowane awarie elektrowni jądrowych w państwach sąsiednich, powodujących
powstawanie stref skażeń radiologicznych na terenie gminy. Należą tu elektrownie
jądrowe Równo i Chmielnicki (Ukraina) oraz Bohunice i Paks (Słowacja).
7. Epidemie i epizoocje zwierząt.
8. Akty terroru, niepokoje społeczne, strajki wpływające na bieżące funkcjonowanie
gospodarki i utrudniające życie w gminie.
Na terenie Gminy Pruchnik funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym jedna - OSP Pruchnik I, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Na koniec 2014 r. strażackie szeregi skupiały 547 członków, a na wyposażeniu jednostek
znajduje się łącznie 14 samochodów w 7 średnich.
Zagrożenie pożarowe na terenie gminy, wynikające z zabudowy

braku zakładów

przemysłowych jest niewielkie, wyposażenie w sprzęt i urządzenia gaśnicze jest
wystarczające, rozmieszczenie jednostek OSP korzystne, ponieważ w każdej miejscowości
gminy znajduje się OSP, a tym samym punkt alarmowy.
Każda jednostka OSP posiada remizę. Prawie wszystkie budynki wykorzystywane na
potrzeby OSP zostały w ostatnim czasie zmodernizowane, jedynie remiza OSP Nr 2
w Pruchniku oczekuje na rozbudowę.
Gmina realizuje podstawowe zadania związane z ochroną ludności, urządzeń
użyteczności publicznej, zakładów pracy, skupiając swój wysiłek głownie na: ostrzeganiu,
alarmowaniu i informowaniu ludzi o zagrożeniach, prowadzeniu ewakuacji

oraz

zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej głównie w zakresie
zakwaterowania i wyżywiania.
Na terenie administrowanym istnieje system ostrzegania i alarmowania ludności,
przygotowane są siły i środki do prowadzenia doraźnej ewakuacji i pomocy medycznej.
Gmina nie posiada budowli ochronnych (schronów).
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3. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO - STRATEGICZNA

3.1 Analiza SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)
Analizując mocne i słabe strony Gminy Pruchnik oraz jej zewnętrzne szanse
i zagrożenia rozwojowe, wynikające z otoczenia w skali makro i mikro, podzielono na obszar
zagadnień charakteryzujących gminę i jej otoczenie na cztery grupy:

I GOSPODARKA I ROLNICTWO
II SFERA SPOŁECZNA
III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
IV ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

GOSPODARKA I ROLNICTWO
Słabe strony

Mocne strony



Gmina posiada tereny pod budownictwo



podmiotów gospodarczych,

komunalne i jednorodzinne,
 Dostępność do odnawialnych źródeł energii –
energia wody, energia słońca, wiatru, biomasa,



Zbyt mała ilość zakładów produkcyjnych,



Trudności producentów rolnych ze zbytem

 Wysoka jakość ziem uprawnych,
 Czystość gleby,

produktów rolnych,
 Brak proinwestycyjnej polityki podatkowej
gminy (ulg podatkowych),

 Rozwinięta produkcja rolnicza,
 Warunki sprzyjające

 Skomplikowane mechanizmy otrzymywania
pozwoleń na lokalizację inwestycji,

rozwojowi produkcji warzywnej i sadownictwa,
 Warunki sprzyjające rozwojowi turystyki





Brak zorganizowanych grup producenckich
w zakresie rolnictwa,

turystyki,
 Bliskość większych miast: Rzeszowa,

Niewystarczająco rozwinięte lokalne
przetwórstwo rolne,

i rekreacji,
 Korzystna lokalizacja gminy pod względem

Nie istniejący sektor dużych
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Silnie rozdrobnione gospodarstwa rolne,



Przemyśla i Jarosławia,

Niskie zasoby finansowe mieszkańców gminy
na rozwój przedsiębiorczości,

 Częściowo urządzone szlaki turystyczne,


 Dobre przygotowanie zawodowe

Konieczność posiadania wkładu własnego przy
realizacji projektów z wykorzystaniem

pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie

środków z funduszy krajowych i zagranicznych

rozwoju przedsiębiorczości i priorytetowe

(posiadanych przez samorządy,

traktowanie przedsiębiorczości przez władze

przedsiębiorców, organizacje),

gminy,


 Targowisko Stałe „Mój Rynek” miejscem do

Słabo rozwinięta baza turystyczna m.in. brak
oznaczeń tras turystycznych, rowerowych

sprzedaży ekologicznych produktów lokalnych.

i pieszych,


Mała liczba gospodarstw agroturystycznych,

 Słaby rozwój firm prowadzących ponadlokalną
działalność gospodarczą, firmy przede
wszystkim lokalne,
 Słabo rozwinięta baza hotelowo gastronomiczna,
 Zdegradowane obiekty o dużej wartości
historycznej,
 Słaba dostępność komunikacyjna gminy,
 Brak inwencji wśród dużej części społeczeństwa
do podejmowania działań gospodarczych.

Zagrożenia

Szanse

 Wspólne działania gminy i powiatu na
rzecz rozwoju i promocji,



Brak spójnej polityki rolnej w kraju i regionie,



Wysokie koszty produkcji rolnej wpływające

 Krajowe programy wsparcia przedsiębiorców

na małą rentowność części gospodarstw,

oraz osób zakładających działalność



gospodarczą,

przedsiębiorców bez pomocy ze strony

 Ukierunkowanie produkcji rolnej, warzywniczej
i sadowniczej pod kątem potrzeb rynku

Pozostawienie małych
państwa, samorządów,



regionalnego, krajowego i zagranicznego,

Brak ochrony krajowych i regionalnych
rynków zbytu,

w tym UE,
 Rozwój rynków wewnętrznych, giełd



Niewłaściwe przepisy prawne, celne itp., nie
preferujące rodzimych producentów,
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towarowych, rolno – spożywczych,
 Unowocześnianie gospodarstw rolnych i ich



Ubożenie społeczeństwa,



Rosnące oprocentowanie kredytów na
prowadzenie działalności gospodarczej

produkcji,

przez mieszkańców gminy,

 Rozwój przetwórstwa rolnego, warzywniczego


i sadowniczego,

Emigracja młodej, wykształconej kadry za
granicę i w inne regiony kraju.

 Rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji
zdrowej żywności,
 Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji,
 Rozwój gastronomii,
 Włączenie się rolników do grup producenckich
– regionalnych, krajowych i zagranicznych,
 Edukacja społeczeństwa w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości na terenie gminy,
 Polityka państwa, promująca przedsiębiorczość,
 Rozwój współpracy z rynkiem wschodnim
i krajami południowej części Europy – bliskość
granicy z Ukrainą i Słowacją,
 Scalenie szansa na likwidację szachownicy
gruntów,
 Rozwój dużych gospodarstw rolnych,
 Rewitalizacja obiektów o dużej wartości
historycznej,
 Możliwość wykorzystania środków z funduszy
krajowych i zagranicznych, w tym z UE na
współfinansowanie projektów gminy w zakresie
infrastruktury, gospodarki, ekologii, edukacji,
turystyki, kultury oraz na działalność
gospodarczą przez indywidualnych
przedsiębiorców, grupy producenckie, na
działanie organizacji pozarządowych.
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SFERA SPOŁECZNA
Słabe strony

Mocne strony

 Istniejące zasoby siły roboczej,



Zmniejszający się przyrost naturalny,

 Miejsca pracy w drobnych podmiotach



Starzenie się populacji ludności gminy,



Poziom bezrobocia na terenie gminy,



Krótkie okresy zatrudnienia – sezonowe

gospodarczych i firmach rodzinnych,
 Priorytetowe traktowanie oświaty
przez samorząd gminy,

w okresie letnim (rolnictwo),

 Dobrze funkcjonujące przedszkola i szkoły,



 Istnienie zespołów sportowych i aktywna ich

Niskie kwalifikacje przyszłych
przedsiębiorców do prowadzenia

działalność,

działalności gospodarczej, przetwórstwa
rolnego,

 Poczucie bezpieczeństwa wśród


społeczności gminy,

społeczną,

 Kontynuacja lokalnych tradycji dbanie o dobra


historyczne (gminne zabytki),
 Funkcjonowanie nowoczesnego Centrum

Niezadowalające zaplecze sportowe szkół,

 Nie w pełni wykorzystywanie obiektów

Kultury, Sportu i Turystyki,

sportowych i rekreacyjnych,

 Zaangażowanie władz samorządowych gminy
w sprawy jej mieszkańców,
 Niskie koszty zatrudnienia miejscowej
ludności w przypadku przyciągnięcia



Brak rezerw mieszkań komunalnych,



Brak budynków socjalnych w gminie,



Występowanie patologii społecznych,

 Zbyt mała liczba lekarzy,

inwestorów do gminy,

 Nierozwinięte szkolnictwo średnie – brak szkół

 Dobre przygotowanie kadry pedagogicznej,

średnich,

Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Pruchniku,

Zbyt małe środki finansowe na opiekę

 Niewystarczająca infrastruktura oświatowa
(brak sal gimnastycznych),

 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu

 Zły stan techniczny budynku policji.

samopomocy,
 Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior
Wigor”.

Zagrożenia

Szanse

 Ogólnokrajowa tendencja spadkowa poziomu
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Odwrócenie się tendencji spadkowej poziomu

bezrobocia – wzrost poziomu bezrobocia,

bezrobocia,
 Budowa sal gimnastycznych przy budynkach
szkół podstawowych i termomodernizacja
obiektów szkolnych,



Ubożenie społeczeństwa,



Brak motywacji społeczeństwa do edukacji,
przekwalifikowań zawodowych, rozwoju

 Edukacja dzieci i młodzieży, szczególnie

przedsiębiorczości,

w kierunkach niezbędnych dla rozwoju regionu
oraz nauka języków obcych,
 Edukacja dorosłych, dokształcanie zawodowe



Wzrost degradacji zawodowej młodzieży,



Odpływ ludzi młodych ze wsi do miast
i emigracja zarobkowa za granicę,

i przekwalifikowania zawodowe,
 Bliska odległość do ośrodków akademickich
w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu,



Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa,



Niewystarczające środki lub ich brak na
profilaktykę zdrowia, relaks i wypoczynek.

 Wzmacnianie więzi wśród
społeczności lokalnej,
 Zachowywanie tradycji lokalnych i dbanie o
dziedzictwo kulturowe,
 Budowa aktywnych postaw obywatelskich,
 Wyszukiwanie liderów lokalnych kreujących
rozwój lokalny oraz promocja gminy przy
pomocy tych liderów,
 Możliwość pozyskiwania środków finansowych
na współfinansowanie projektów związanych
z edukacją, budową aktywnych
postaw obywatelskich, zwalczaniem bezrobocia,
kulturą z funduszy krajowych i zagranicznych,
w tym z UE.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Słabe strony

Mocne strony

 Dostęp mieszkańców do
możliwości korzystania z telefonii stacjonarnej



Zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych,



Niedostateczne przystosowanie drogi wojewódzkiej

i bezprzewodowej,

nr 881 do pełnienia funkcji bezkolizyjnego ruchu

 Zgazyfikowanie gminy,

tranzytowego i lokalnego oraz jej bardzo zły stan

 Zelektryfikowanie gminy,

techniczny,
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Niewystarczająca wydajność ujęć wody,

 Zwodociągowanie całej gminy,
 Dobra sieć placówek oświatowych
i wychowawczych,

niezabezpieczająca potrzeb mieszkańców gminy,
 Częściowe skanalizowanie terenów gminy,
 Na terenie gminy znajduje się tylko jedna

 Dobry standard techniczny budynków będących

oczyszczalnia ścieków – niezaspokajająca
w pełni potrzeb,

własnością gminy,
 Bardzo dobry standard techniczny budynków

 Niezadowalająca sieć komunikacji publicznej
i sprawnego połączenia

Straży Pożarnej (świetlic),

głównymi węzłami komunikacyjnymi

 Dobry standard obiektów sportowych,

w województwie, w szczególności w kierunku

 Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa,
 Dobrze rozwinięta sieć komunikacji lokalnej.

południowym z drogą wojewódzką nr 884,


Brak zorganizowanego systemu odprowadzania wód
opadowych,



Obecność dzikich składowisk odpadów,
wymagających natychmiastowej rekultywacji,



Lokalne kotłownie i piece opalane paliwem stałym,



Konieczność posiadania środków własnych przy
realizacji projektów w dziedzinie infrastruktury
z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z UE,



Brak świadczeń specjalistycznych usług potrzebnych
społeczeństwu (rzemieślnicy).



Brak dostępu do szerokopasmowego internetu.



Brak chodników w znacznej części miejscowości
gminy.

Zagrożenia

Szanse

 Dostęp do szerokopasmowego internetu,



oraz środki z budżetu państwa na poprawę

 Budowa i wyremontowanie dróg gminnych,

stanu infrastruktury technicznej,

powiatowych i wojewódzkich,
 Przystosowanie drogi wojewódzkiej nr 881 do



Niewykorzystanie możliwości jakie stwarzają
zewnętrzne źródła finansowe, w tym z UE na

pełnienia bezkolizyjnych funkcji ruchu

poprawę stanu infrastruktury,

tranzytowego i lokalnego,
 Wykluczenie lokalnych

Niewystarczające własne środki finansowe



Niedostateczne tempo modernizacji dróg
powiatowych i drogi wojewódzkiej,

kotłowni i pieców grzewczych, opalanych
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paliwem stałym, wykorzystanie gazu

Ograniczenia w rozwoju infrastruktury

przewodowego, energii elektrycznej,

związane z usytuowaniem części gminy w

odnawialnych źródeł energii,

Przemysko - Dynowskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

 Rozbudowa istniejących ujęć wody
 Utrzymanie dobrego stanu technicznego
infrastruktury,
 Poprawa bezpieczeństwa w zakresie
komunikacji poprzez budowę chodników przy
drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych,
 Budowa parkingów,
 Wykorzystanie zewnętrznych
środków finansowych, w tym z UE do poprawy
stanu infrastruktury technicznej,
 Modernizacja drogi powiatowej łączącej gminę
z drogą Dynów – Przemyśl w kierunku
południowej części województwa,
 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Słabe strony

Mocne strony

 Położenie gminy na obszarze atrakcyjnym



przyrodniczo o stosunkowo czystym powietrzu

opadowych,

atmosferycznym (brak przemysłu ciężkiego),



 Zróżnicowanie terenu gminy pod względem


sportów zimowych,

Mała liczba kwater
i gospodarstw agroturystycznych,

 Duża lesistość terenu zwiększająca atrakcyjność



Niewystarczająca ilość przygotowanych
szlaków turystycznych, rowerowych

 Dobre warunki glebowo – klimatyczne do
rozwoju produkcji rolnej, warzywnej

Niewystarczająca świadomość ekologiczna
mieszkańców,

powierzchni i klimatu umożliwia uprawianie

turystyczną gminy,

Słabo rozwinięty system odprowadzania wód

i pieszych,
 Mała liczba gospodarstw domowych
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korzystających z gazu i elektryczności do

i sadowniczej,

celów ciepłowniczych,

 Położenie gminy w pobliżu dużych miast, jako
atut dla rozwoju turystyki i rekreacji (w tym

 Niewystarczające skanalizowanie

weekendowej),

gospodarstw domowych w gminie,

 Dbałość władz gminy o rozwój w kierunku

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w produkcji energii elektrycznej

ekologii,

i cieplnej,

 Wzrastająca świadomość ekologiczna

 Brak programu ochrony środowiska.

mieszkańców,


Niski poziom hałasu stwarzany przez transport
drogowy,



Niskie zanieczyszczenie środowiska: wód
powierzchniowych, gruntowych, powietrza
i gleb,



Położenie części gminy na terenie
Przemysko –Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,

 Wysoka różnorodność biologiczna
obszarów leśnych, rolnych i łąkowych
(obecność pomników przyrody i rzadkich
gatunków roślin i zwierząt).

Zagrożenia

Szanse

 Sprzyjające warunki do rozwoju



produkcji rolnej, warzywnej o wysokiej jakości,

Degradacja środowiska przyrodniczego
z bezpowrotną utratą dziedzictwa przyrody,

 Rozwój gospodarstw ekologicznych,



Brak promocji turystyki, agro i ekoturystyki,

 Opracowanie i realizacja programu ochrony



Słabe tempo inwestycji ekologicznych,



Powstawanie niekontrolowanych wysypisk

środowiska przyrodniczego,
 Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
infrastruktury technicznej w gminie i regionie,

odpadów tzw. „dzikich”,


 Ożywienie zagranicznego ruchu turystycznego,

kotłowni i pieców grzewczych opalanych
paliwem stałym,

 Możliwość wykorzystania
walorów przyrodniczych do celów,

Stosowanie lokalnych



agroturystyki, rekreacji,

Zanieczyszczenia napływające z sąsiednich
gmin.
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 Możliwość rozwoju turystyki; rowerowej
i pieszej– przyjaznej środowisku,
 Możliwość wykorzystania wód
zbiorników retencyjnych do
celów rekreacyjnych,
 Tworzenie i rozwój szlaków turystycznych
i ścieżek dydaktycznych,
 Wykształcenie w społeczeństwie
postaw odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze,
 Wdrażanie programów promujących selektywną
zbiórkę odpadów wśród społeczeństwa,
 Pozyskiwanie środków na ekologię, edukację
ekologiczną, turystykę, z funduszy
zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
w tym z UE.

3.2 Problemy i aspiracje społeczne wyrażone w ankietach
Jednym z narzędzi, wykorzystanych przy gromadzeniu informacji, umożliwiających
dokładne

poznanie

Gminy

Pruchnik,

było

przeprowadzone

wśród

lokalnej

społeczności badanie ankietowe. Dało ono możliwość zapoznania się z opinią mieszkańców
na temat problemów występujących na terenie gminy, jej atutów i słabych stron oraz
kierunków, w których powinno się zmierzać celem rozwoju i poprawy obecnej sytuacji.
Badanie ankietowe dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik

zostało

przeprowadzone na przełomie września i października 2015 roku na grupie 200 pełnoletnich
respondentów.

65

70
60
50
40
30
20
10
0

58 %
42 %

Płeć
respondentów

Meżczyźni

Kobiety

Wykres 12. Płeć respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wykres 12 dzieli osoby biorące udział w badaniu ankietowym ze względu na płeć.
W przeprowadzonej ankiecie udział wzięło 200 losowo wybranych, pełnoletnich
mieszkańców Gminy Pruchnik. Wśród respondentów 58% to kobiety, a mężczyźni stanowili
42% ankietowanych.
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więcej
niż 66 lat

Wiek respondentów
Wykres 13. Wiek respondentów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wykres 13 pokazuje jak kształtował się wiek osób biorących udział w badaniu.
Najliczniejszą grupę (22%) stanowiły osoby w wieku 56-65 lat, niewiele mniej (21%) było
osób w wieku 26-35 lat. Najmniejszą grupą były osoby powyżej 66 roku życia (10,5%).
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4,00%

2,50%

2,00%
0,00%

Miejsce zamieszkania

Wykres 14. Miejsce zamieszkania respondentów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanej grupy (Wykres 14) można
stwierdzić, że najliczniejszą część spośród wszystkich ankietowanych stanowili mieszkańcy
Pruchnika Dolnego (18,%), następnie Pruchnika Górnego (15,5%), Jodłówki (13,5%) oraz
Kramarzówki i Rozborza Długiego (po 11,5%). Natomiast najmniej ankietowanych mieszka
w sołectwie Jodłówka Parcelacja (2,5%).

32,00%

24,50%
11,00%

uczeń

18,00%

14,50%

podstawowe zawodowe

średnie

wyższe

Wykres 15. Wykształcenie respondentów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wykształcenie respondentów

Wykres 15 pokazuje jak kształtowało się wykształcenie respondentów. Najliczniejszą
grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim (32%), następnie z zawodowym (24,5%),
i wyższym (18%). Wykształcenie podstawowe posiadało 14,5% ankietowanych, a 11%
stanowili uczniowie.
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Problemy występujace na terenie Gminy Pruchnik
96%

94%

93%

79%
69%

31%

5%

1%

przestępczość

bezrobocie

ubóstwo

używki

przemoc w
rodzinie

emigracja ludzi
młodych

stagnacja

stan
środkowiska
naturalnego

Wykres 16. Problemy występujące na terenie Gminy Pruchnik.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wykres 16 pokazuje najważniejsze problemy występujące na terenie Gminy Pruchnik.
Największym z nich jest emigracja młodych ludzi (96%), bezrobocie (94%) oraz stagnacja
(93%). Dużym kłopotem jest również stan środowiska naturalnego (79%), ubóstwo(69%)
oraz używki takie jak alkohol i narkotyki (31%). Zadawalający jest natomiast niski poziom
przemocy w rodzinie (5%) oraz niski poziom przestępczości (1%).
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Najważniejsze zadania do wykonania
w latach 2016-2020
Brak perspektyw dla młodych ludzi (emigracja)
Dostępność do e-administracji
Budowa zbiorników retencyjnych do celów
rekreacyjnych i energetycznych

Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców

96%

4%
7%
2%

Rozwój rolnictwa ekologicznego

51%

Rozwój budownictwa mieszkaniowego – socjalnego
Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych

48%
16%

Rewitalizacja i renowacja zabytków gminnych

47%

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
oraz wsparcie korzystania z OZE
Rozwój promocji gminy

27%
14%

Rozwój turystyki w gminie

39%

Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
(zmniejszeni zużycia energii)
Budowa infrastruktury okołodrogowej, np.
chodniki, ścieżki rowerowe

24%
13%
30%

Poprawa infrastruktury drogowej

42%

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci
kanalizacyjnej

44%

Wykres 17. Najważniejsze zadania do rozwiązania w Gminie Pruchnik w latach 2016-2022.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Ankietowani wskazali również najważniejsze zadania do rozwiązania w Gminie
Pruchnik w latach 2016-2022 (Wykres 17). Największym problemem jest emigracja i brak
perspektyw dla młodych ludzi, co wskazało aż 96% ankietowanych. Ważny jest również
rozwój rolnictwa ekologicznego (51%), rozwój budownictwa mieszkalno-socjalnego (48%),
rewitalizacja i renowacja zabytków gminnych (47%), rozbudowa oczyszczalni ścieków
i

budowa

sieci

kanalizacyjnej

(44%),

poprawa

infrastruktury

drogowej

(42%)

i okołodrogowej (30%). Ponad 25% ankietowanych zwróciła również uwagę na rozwój
świadomości ekologicznej oraz wsparcie w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
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Obszary wymagające poprawy w pierwszej kolejności
Zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej

51%

Spójne zagospodarowanie przestrzenne obszaru

11%

Infrastruktura wpływająca na ochronę środowiska
(kanalizacja, odnawialne źródła energii, itp.)

71%

Infrastruktura drogowa

49%

Rozwój produkcji żywności ekologicznej

58%

Rozwój sektora usług

46%

Rozwój przedsiębiorstw w sferze turystycznej

16%

Wykres 18. Obszary wymagające poprawy w pierwszej kolejności.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Według ankietowanych jednym z najważniejszych obszarów wymagających poprawy
są działania zmierzające do ochrony środowiska, np. budowa kanalizacji, odnawialne źródła
energii (71%). Ważny jest również rozwój produkcji żywności ekologicznej (58%),
zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
(51%), poprawa infrastruktury drogowej (49%) oraz rozwój sektora usług (46%). W dalszej
kolejności wskazano rozwój przedsiębiorstw w sferze turystycznej (16%) oraz spójne
zagospodarowanie przestrzenne obszaru (11%).

Partnerzy, z którymi Gmina Pruchnik powinna zawierać umowy
o współpracy

100%

99%

100%

TAK

72%

NIE
18%

0%

Partnerzy krajowi i
zagraniczni, którzy stworzą
nowe miejsca pracy

Partnerzy inwestujący w branżę
rolnospożywczą, przetwórczą, odzież
ową, turystyczną

0%

Gminy Partnerskie – wzajemna
pomoc w rozwiązywaniu
podobnych
problemów, wymiana
doświadczeń,

Kraje przygraniczne, np.
Ukraina, Słowacja

1%

Wykres 19. Partnerzy z którymi Gmina Pruchnik powinna zawierać umowy o współpracy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.
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Wykres 19 przedstawia sugestie respondentów dotyczące partnerów, z którymi Gmina
Pruchnik powinna zawierać umowy o współpracy. Ankietowani zgodnie wskazali że powinni
być nimi

partnerzy inwestujący w branże rolno-spożywczą, przetwórczą, odzieżową

i turystyczną (100%) oraz partnerzy krajowi i zagraniczni tworzący nowe miejsca pracy
(100%). Ponadto szanse stanowią gminy partnerskie (99%) oraz współpraca z krajami
przygranicznymi (72%).

Przydatność dotychczasowych inwestycji w Gminie Pruchnik
97%

2%

Wystarczające

Są przydatne, ale nie
wystarczające

1%

0%

Są mało przydatne

Nie są przydatne

Wykres 20. Przydatność dotychczasowych inwestycji Gminy Pruchnik.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Respondenci mieli możliwość ocenienia inwestycji przeprowadzonych w Gminie
Pruchnik (Wykres 20). Zdecydowana większość badanych stwierdziła, że są one przydatne
ale nie wystarczające (97%).

Mocne strony Gminy Pruchnik:
Gospodarka i Rolnictwo
Rozwijające się małe przedsiębiorstw

11%

Dostępność do odnawialnych źródeł energii

56%

Możliwości uprawy rolnictwa ekologicznego

74%

Wysoka jakość pól uprawnych

30%

Korzystna lokalizacja gminy pod względem turystyki

27%

Duże zasoby siły roboczej
Niewielkie odległości od większych miast

44%
18%

Możliwości rozwoju w kierunku agroturystyki

63%

Dobre warunki do rozwoju przetwórstwa
Atrakcyjne tereny pod inwestycje

53%
28%

Wykres 21. Mocne strony Gminy Pruchnik: Gospodarka i Rolnictwo.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.
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Na podstawie ankiety otrzymano informacje o mocnych stronach Gminy Pruchnik
w poszczególnych grupach. Wykres 21 dotyczy gospodarki i rolnictwa, gdzie jako mocną
stronę wskazano możliwość uprawy rolnictwa ekologicznego (74%), możliwości rozwoju
agroturystyki (63%), dostępność do odnawialnych źródeł energii (56%), a także dobre
warunki do rozwoju przetwórstwa (53%). Zauważono również duże zasoby siły roboczej
(44%), atrakcyjność terenów pod inwestycje (28 %) czy wysoką jakość pól uprawnych
(30%).

Mocne strony Gminy Pruchnik:
Sfera Społeczna
Dobrze funkcjonujące obiekty sportowe

Zaangażowanie władz samorządowych gminy w sprawy jej
mieszkańców
Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior Wigor”
Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
Funkcjonowanie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

64%
16%
26%

48%
56%

Dobrze funkcjonujące przedszkola i szkoły
Istniejące zasoby siły roboczej

94%
97%

Wykres 22. Mocne strony Gminy Pruchnik: Sfera społeczna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

W sferze społecznej (Wykres 22) jako mocną stronę Gminy Pruchnik wskazano
istniejące zasoby siły roboczej (97%), dobrze funkcjonujące szkoły i przedszkola (94%) oraz
obiekty sportowe (64%). Pozytywnie oceniono również działalność centrum Kultury, Sportu
i Turystyki (56%), Środowiskowego Domu Samopomocy (48%) oraz Dziennego Domu
„Senior-Wigor” (26%).
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Mocne strony Gminy Pruchnik:
Infrastruktura Techniczna
73%

Zgazyfikowanie i zelektryzowanie gminy
Wysoki standard placówek oświatowych

72%

Place zabaw w większości miejscowości gminy

49%

Dobry standard techniczny targowiska stałego „Mój Rynek”

61%

Dobry standard techniczny obiektów sportowych

48%

Dobry standard techniczny świetlic przy Ochotniczych Strażach
Pożarnych

66%

Dostęp mieszkańców do telefonii komórkowej

18%

Dostęp mieszkańców do telefonii stacjonarnej

16%

Wykres 23. Mocne strony Gminy Pruchnik: Infrastruktura techniczna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Jako mocną stronę w infrastrukturze technicznej gminy (Wykres 23) ankietowani
wskazali zgazyfikowanie i zelektryzowanie gminy (73%), wysoki standard placówek
oświatowych (72%), świetlic przy OSP (66%), targowiska stałego „Mój Rynek’ (61 %)
i obiektów sportowych (48%). Dla respondentów wśród infrastruktury technicznej ważne są
również place zabaw (49%).

Mocne strony Gminy Pruchnik:
Środowisko Przyrodnicze
Wysoka różnorodność biologiczna

14%

Niskie zanieczyszczenie środowiska

76%

Niski poziom hałasu

48%
67%

Dobre warunki glebowe
Tereny zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu

77%
88%

Tereny atrakcyjne przyrodniczo

32%

Czyste powietrze

Wykres 24. Mocne strony Gminy Pruchnik: Środowisko Przyrodnicze.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wśród walorów środowiska przyrodniczego (Wykres 24) uwagę zwrócono na tereny
atrakcyjne przyrodniczo (88%), zróżnicowanie pod względem ukształtowania terenu (77%)
oraz na niskie zanieczyszczenie środowiska (76%). Gminę Pruchnik cechuje również niski
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poziom hałasu (48%), czyste powietrze (32%) oraz wysoka różnorodność przyrodnicza
(14%).

Słabe strony Gminy Pruchnik:
Gospodarka i Rolnictwo
Brak przemysłu przetwórczego, rolno-spożywczego
Nisko rozwinięta baza turystyczna np. trasy …
Słaba promocja gminy
Mała liczba gospodarstw agroturystycznych
Słaby rozwój małych przedsiębiorstw
Brak nowych inwestorów
Mała liczba zakładów produkcyjnych
Nieistniejący sektor dużych przedsiębiorstw
Brak rynku zbytu płodów rolnych
Mało rozwinięte lokalne przetwórstwo
Słaba dostępność komunikacyjna gminy

51%
44%
6%
18%
25%
12%

33%
61%
73%
77%
5%

Wykres 25. Słabe strony Gminy Pruchnik: Gospodarka i Środowisko.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Ankietowani wskazali również obszary, które stanową słabe strony Gminy Pruchnik
w poszczególnych sferach. Największym problemem w gospodarce i rolnictwie (Wykres 25)
jest mało rozwinięte lokalne przetwórstwo (77%), brak rynku zbytu dla płodów rolnych
(73%), brak przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego (51%), a także nieistniejący
sektor dużych przedsiębiorstw (61%) i zakładów produkcyjnych (33%). Zwrócono również
uwagę na nisko rozwiniętą bazę turystyczną (44%) oraz mała liczbę gospodarstw
agroturystycznych (18%).

Słabe strony Gminy Pruchnik:
Sfera Społeczna
Niewystarczające wyposażenie bazy oświatowej
Brak perspektyw dla młodych ludzi
Brak budynków socjalnych w gminie
Brak szkół średnich w gminie
Występowanie patologii społecznej
Brak rezerw mieszkań komunalnych
Nie wystarczający zakres usług medycznych
Starzenie się ludności gminy
Zmniejszający się przyrost naturalny na terenie …
Wysoki poziom bezrobocia

3%
85%

21%
2%
37%
37%
19%
67%

40%

Wykres 26. Słabe strony Gminy Pruchnik: Sfera społeczna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.
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92%

W strefie społecznej największym problemem (Wykres 26) jest wysoki poziom
bezrobocia (92%) oraz brak perspektyw dla młodych ludzi (85%). Ankietowani zauważyli
również problem starzejącego się społeczeństwa (67%) oraz zmniejszającego się przyrostu
naturalnego (40%). Respondenci stwierdzili także brak mieszkań komunalnych (37%), brak
budynków socjalnych ( 21%) oraz występowanie patologii społecznych (37%).

Słabe strony Gminy Pruchnik:
Infrastruktura Techniczna
Brak ścieżek rowerowych

39%

Niezadowalający stan połączeń dróg w kierunku …

50%

Brak systemu odprowadzania wód opadowych

18%

Brak sieci szerokopasmowego Internetu

34%

Zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych

Serie1
59%

Niewystarczająca sieć komunikacji publicznej

41%

Nieodpowiedni stan techniczny drogi 881

76%

Niewystarczające skanalizowanie gminy

85%

Wykres 27. Słabe strony Gminy Pruchnik: Infrastruktura techniczna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wśród słabych stron w infrastrukturze technicznej (Wykres 27) wskazano
niewystarczające skanalizowanie gminy (85%), nieodpowiedni stan techniczny drogi 881
(76%), dróg gminnych i powiatowych (59%) oraz drogi 884 (50%). Zauważono również
niewystarczającą sieć komunikacji publicznej (41%), brak ścieżek rowerowych (39%) oraz
brak szerokopasmowego internetu (34%).

Słabe strony Gminy Pruchnik:
Środowisko Przyrodnicze
Niskie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

96%

Niewystarczająca świadomość ekologiczna

76%

Mała ilość kwater i hoteli

89%

Mała ilość szlaków turystycznych

94%

Duża ilość gospodarstw korzystających z paliw stałych

37%

Wykres 28. Słabe strony Gminy Pruchnik: Środowisko przyrodnicze.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Wśród słabych stron Gminy Pruchnik w środowisku przyrodniczym najczęściej
wymieniano niskie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (96%), małą ilość szlaków
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turystycznych (94%), kwater i hoteli (89%). Zauważono również problem niskiej
świadomości ekologicznej mieszkańców (76%) oraz dużego wykorzystania paliw stałych w
gospodarstwach (37%).

Czynniki stanowiące szanse rozwoju
Gminy Pruchnik
Rozwój energetyki odnawialnej
Bliska odległość granicy wschodniej- współpraca z sąsiednimi regionami

15%
6%

Rozwój i utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury,

22%

Wzrost aktywności społecznej
Partnerstwo zagraniczne

32%
15%

Współpraca z samorządami powiatu, województwa

34%

Promocja gminy i terenów rekreacyjnych

23%

Produkcja zdrowej żywności i rozwój gospodarstw ekologicznych

52%

Rozwój sektora rolno – spożywczego

69%

Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój
infrastruktury, gospodarki, ekologii, edukacji, turystyki itp.

91%

Rozwój turystyki, w tym agroturystyki

51%

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Kapitał zewnętrzny

80%
15%

Wykres 29. Czynniki stanowiące szanse rozwoju Gminy Pruchnik.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.

Ankietowani wskazali również czynniki, które mogą stanowić szansę rozwoju dla
Gminy Pruchnik (Wykres 29). Prawie wszyscy respondenci upatrują jej w pozyskanych
środkach zewnętrznych na rozwój poszczególnych obszarów gminy (91%). Duże możliwości
zauważono również w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (80%), sektora rolnospożywczego (69%), gospodarstw ekologicznych i produkcji zdrowej żywności (52%),
w rozwoju turystyki i agroturystyki (51%). Szanse rozwoju niesie również współpraca
z samorządami powiatu i województwa (34%) oraz kapitał zewnętrzny (15%). Według
ankietowanych ważny jest również wzrost aktywności społecznej (32%) oraz rozwój
i utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury (22%).
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3.3 Misja, wizja i cele strategiczne Gminy Pruchnik

GMINA
PRUCHNIK
MISJA
Misją Gminy Pruchnik jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości zwłaszcza w sektorze rolniczym i turystycznym poprzez rozwój infrastruktury
technicznej, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury,
rekreacji i sportu.
WIZJA
Gmina Pruchnik wykorzystując potencjał jakim jest położenie geograficzne, przyjazna
polityka dla rozwoju przedsiębiorczości oraz duża aktywność społeczna, stanie się miejscem
gdzie warto mieszkać, pracować, inwestować a także wypoczywać.

CEL STRATEGICZNY I

CEL STRATEGICZNY II

CEL STRATEGICZNY III

Poprawa jakości życia mieszkańców gminy

Stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

ZADANIA STRATEGICZNE

ZADANIA STRATEGICZNE

1. Inwestycje w infrastrukturę,

1.Rozwój przetwórstwa rolno –
spożywczego,

ZADANIA STRATEGICZNE
1.Edukacja mieszkańców gminy
podnoszącą poziom wykształcenia
i kwalifikacje zawodowe,

2.Wzrost
dochodów mieszkańców gminy
oraz minimalizowanie poziomu
ubóstwa,

2.Przygotowywanie warunków do
inwestowania,
3.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

2.Restrukturyzacja i modernizacja
rolnictwa,
3. Rozwój rolnictwa ekologicznego,

4. Promocja gminy.
4. Rozwój turystyki i agroturystyki,

3.Wzrost aktywności społecznej
i tożsamości lokalnej
mieszkańców gminy,

5.Rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości w zakresie
ekologicznej produkcji żywności,
handlu, usług, rzemiosła.

4. Rozwój sportu i rekreacji,
5. Rozwój działalności kulturalnej
i ochrony dóbr kultury,

6. Rozwój energetyki odnawialnej.

6. Zwalczanie zjawisk
patologii społecznej i poprawa
bezpieczeństwa publicznego,
7. Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego i budowanie
aktywności społecznej
mieszkańców gminy.
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Władze samorządowe gminy mają za zadanie ukształtowanie wizerunku gminy
przyjaznej mieszkańcom, atrakcyjnej dla rozwoju działalności gospodarczej, zamieszkania,
spędzania czasu wolnego oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Pozwoli to na szerszą integrację
mieszkańców z miejscem zamieszkania i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Ważnym obszarem rozwoju gminy będzie rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Główne kierunki to rozwój w zakresie usług około turystycznych, przetwórstwa rolnego oraz
produkcji żywności ekologicznej. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Pruchnik
przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym pozytywnie wpłynie na
dochody budżetu gminy. Urząd Miejski udzielać będzie informacji w zakresie zakładania
działalności gospodarczej, a zainteresowani będą mogli korzystać z krajowego i regionalnego
wsparcia finansowego na założenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Będą to
również środki z funduszy Unii Europejskiej.
W sektorze rolniczym podniesieniu ulegnie poziom edukacji rolniczej umożliwiającej
dostosowanie

produkcji rolnej

do

krajowych

i zagranicznych

potrzeb

rynkowych.

Dzięki temu pojawią się gospodarstwa ekologiczne produkujące zdrową żywność na rynek
krajowy i zagraniczny. Wspólne działania gospodarstw rolnych i łączenie się tzw. rolne grupy
producenckie pozwolą na obniżenie kosztów produkcji rolnej oraz na skuteczniejszą
dystrybucję produktów rolnych. Będzie to miało również wpływ na rozwinięcie przetwórstwa
płodów rolnych na terenie gminy, a wytworzone produkty będą mogły być odróżniane
i charakteryzowane dzięki stworzonej marce jako produkty lokalne Gminy Pruchnik.
Regionalnym punktem sprzedaży produktów lokalnych oraz żywności ekologicznej będzie
Targowisko Stałe „Mój Rynek”. Małe gospodarstwa agroturystyczne będą we własnym
zakresie przetwarzać swoje ekologiczne produkty rolne i dystrybuować je wśród
turystów odwiedzających gminę. Pomoc dla rolnictwa i realizacji działań będzie wspomagana
dzięki krajowemu i regionalnemu dofinansowaniu rolnictwa, w tym ze środków UE. Gmina
dysponuje terenami rolnymi, nie w pełni wykorzystywanymi, mogą one być przeznaczone
pod tereny inwestycyjne oraz przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne
i socjalne.
W celu likwidacji silnego rozdrobnienia gruntów w gospodarstwach rolnych w większości
miejscowości gminy przeprowadzone zostanie scalenie gruntów. Proces ten przyczyni się do
poprawy ich funkcjonalności i produktywności.
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Ochrona

środowiska

będzie

obszarem

ważnej

aktywności gminy.

Nastąpi rozwój

infrastruktury technicznej związanej z pełnym skanalizowaniem gminy poprzez dokończenie
budowy kanalizacji na jej terenie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Gmina prowadzić
będzie działania edukacyjne przyczyniające się do wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców. Tworzona będzie infrastruktura umożliwiającą wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii takich jak woda, wiatr, biomasa i energia słońca, przyczyniająca się do
częściowego zaspakajania mieszkańców gminy w energię elektryczną i cieplną. Ponadto
przewidywana jest budowa zbiornika wodnego, który będzie wykorzystywany do celów
bezpieczeństwa

mieszkańców

przed

ewentualnymi

zagrożeniami

zwiększonych

opadów atmosferycznych oraz do celów pozyskiwania energii odnawialnej z wody. Gmina
podejmie działania zapewniające estetyczny, czysty ekologicznie jej wizerunek, co będzie
stanowić jeden z jej walorów.
W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej stan i sieć dróg ulegną poprawie.
Zmodernizowane zostaną ciągi dróg gminnych, powiatowych oraz droga wojewódzka. Na
terenie całej gminy dostępna będzie dobrze funkcjonująca sieć kanalizacyjna, sieć
wodociągowa i gazowa zaspakajająca potrzeby mieszkańców gminy. Poprawie ulegnie
system infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających
ten

teren.

Stworzone

zostaną

warunki do

rozwoju

infrastruktury

turystycznej,

w szczególności bazy hotelowo – gastronomicznej. Mieszkańcu będą mieć również dostęp do
szerokopasmowego internetu, który przyczyni się m.in. do inicjatyw związanych z rozwojem
działalności gospodarczej i promocją gminy. Zmodernizowane do wymogów bezpieczeństwa,
ekologii oraz Unii Europejskiej zostaną istniejące sieci elektroenergetyczne. Rozbudowana
zostanie również infrastruktura sportowo - oświatowa w postaci boisk i hal sportowych
zlokalizowanych przy szkołach.
W zakresie rozwoju sfery społecznej podniesiona zostanie jakość usług oświatowych poprzez
doposażenie w sprzęt naukowo-dydaktyczny placówek oświatowych, co przyczyni się do
polepszania kwalifikacji ułatwiających wejście na rynek pracy. Gmina stworzy struktury
zakładu aktywności zawodowej, umożliwiającego wdrażania programów dokształcających
osoby niepełnosprawne i

pomagające w zatrudnianiu tej grupy społecznej. Dzięki

przeprowadzanej modernizacji bazy i infrastruktury zdrowotnej jakość świadczonych usług
medycznych mieszkańcom gminy ulegnie polepszeniu. Gmina będzie przyjazna osobom
niepełnosprawnym poprzez likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności
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publicznej. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie dla nich pomocy
w codziennym życiu odbywać się będzie przy pomocy Środowiskowego Domu
Samopomocy. W celu poprawy warunków edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
gmina utworzy własny ośrodek edukacyjno – rehabilitacyjno - wychowawczy. Gmina będzie
realizowała zamierzenia przyczyniające się do rozwoju i promocji sportu na terenie gminy.
Dla uboższej części społeczeństwa planowana jest pomoc socjalna w postaci m.in. mieszkań
socjalnych, tworzenia warunków i programów wspomagających wychodzenie z ubóstwa. Ze
względu na problem starzejącego się społeczeństwa, gmina będzie brała udział w programach
wsparcia dla tej grupy mieszkańców, np. poprzez Dzienny Dom „Senior Wigor”.

Wprowadzenie

w

życie

Strategii

Rozwoju

Gminy

Pruchnik

na

lata

2007-2022 pozwoli na realizację wizji gminy. Strategia wytycza zadania, których realizacja
zapewni utrzymanie pożądanego kierunku rozwoju gminy.
Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią koordynację działań przez osoby
i instytucje, które będą miały wpływ na realizację strategii, wytyczającej długofalowe
kierunki zrównoważonego rozwoju gminy. Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik do 2022 r. jest
dokumentem kierunkowym, stanowiącym podstawę do podejmowania skoordynowanych
działań przez władze samorządowe, podmioty sektora prywatnego, organizacje pozarządowe
oraz mieszkańców gminy.
Działania objęte strategią pozwalają na kompleksowe ujęcie zrównoważonego
rozwoju gminy w dziedzinie infrastruktury technicznej i społecznej, gospodarki oraz
środowiska przyrodniczego. Szansą na zrównoważony rozwój jest przede wszystkim
realizacja następujących celów strategicznych i wyznaczenie zadań strategicznych.
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3.5 Zadania realizacyjne
Zadania strategiczne realizowane będą poprzez konkretne zadania wyznaczone
przez Gminę Pruchnik do realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy:
CEL I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY
I. 1. Zadanie: Edukacja mieszkańców gminy podnosząca poziom wykształcenia
i kwalifikacje zawodowe, realizowane będzie poprzez:
- zwiększenie możliwości dostępu młodzieży do form kształcenia m.in. języków obcych,
zagadnień z zakresu informatyki,
- rozwój kształcenia młodzieży w kierunkach zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy, m.in. szkoły zawodowe,
- wspieranie kształcenia osób dorosłych umożliwiające ich przekwalifikowanie zawodowe,
- doposażenie w sprzęt naukowo-dydaktyczny placówek oświatowych,
- rozbudowa infrastruktury sportowo – oświatowej w postaci boisk i sal gimnastycznych
zlokalizowanych przy szkołach,
-zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przez rozwijanie zainteresowań,
zajęcia dodatkowe.

I. 2. Zadanie: Wzrost dochodów mieszkańców gminy oraz minimalizowanie poziomu
ubóstwa, realizowane będzie poprzez:
- działania wspomagające rozwój małych przedsiębiorstw lokalnych poprzez udzielanie
informacji osobom chcącym rozpocząć lub prowadzącym działalność gospodarczą,
- wprowadzanie doradztwa przy rejestracji dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą,
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- wprowadzanie działań pobudzających aktywność zawodową mieszkańców przez m.in.
zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych,
- programy aktywizujące bezrobotnych mające za zadanie pomóc szybko przekwalifikować
się do potrzeb rynku pracy,
-

pomoc

osobom

wymagającym

opieki (ludziom

starszym,

niepełnosprawnym

oraz dotkniętym patologiami społecznymi) pod względem materialnym,
- rozwój budownictwa socjalnego dla osób dotkniętych ubóstwem,
- budowa zakładu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
I. 3. Zadanie: Rozwój sportu i rekreacji, realizowane będzie poprzez:
- opracowanie programów z zakresu sportu i rekreacji dla szkół, przedszkoli, osób dorosłych
z wykorzystaniem modernizowanej bazy sportowo rekreacyjnej,
- budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego z krytą pływalnią,
- działania wspomagające miejscowe kluby sportowe,
- działania skierowane na wyposażanie szkół w niezbędny sprzęt sportowy, rozbudowę boisk
i hal sportowych przy szkołach podstawowych,
- działania promocyjne, krzewiące sport wśród mieszkańców gminy,
- budowę wyciągu narciarskiego na terenie gminy,
- budowę zbiornika małej retencji w Kramarzówce do celów turystycznych.

I. 4. Zadanie: Rozwój działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury, realizowane
będzie poprzez:
- wspieranie lokalnych twórców kultury,
- dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego,
82

- wykorzystanie istniejących zabytków w jako atrakcji turystycznych gminy,
- dbałość o zabytkowe parki i nasadzenia śródpolne celem zachowania ich dla potrzeb
rekreacji oraz jako miejsca ostoi ptaków i zwierząt,

- organizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej, poprzez nawiązanie
kontaktów z gminami partnerskimi w Polsce i zagranicą, imprezy kulturalne.

I. 5. Zadanie: Zwalczanie zjawisk patologii społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego, realizowane będzie poprzez:

- rozszerzenie oferty zagospodarowania wolnego czasu młodzieży (dokształcanie, sport,
turystyka, rozwijanie zainteresowań i przedsiębiorczości),

- przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm) poprzez programy
oświatowo – wychowawcze,

- stworzenie profesjonalnego monitoringu w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa,

- przekształcenie istniejącego Posterunku Policji w Komisariat w celu zwiększenia obsady
osobowej.

I. 6. Zadanie: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i budowanie
aktywności społecznej mieszkańców gminy, realizowane będzie poprzez:

- budowę szerokopasmowej sieci internetowej dostępnej dla mieszkańców gminy,
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- stworzenie systemu informatycznego opartego na bezprzewodowej sieci internetowej, której
celem

będzie

ułatwienie

załatwiania

spraw administracyjnych

w Urzędzie

Gminy

oraz uruchomienie takich systemów jak e-Urząd, e-Edukacja, e-Zdrowie i inne,

-

wspieranie

inicjatyw lokalnych

społeczności,

organizacji pozarządowych,

klubów,

stowarzyszeń,
- promocję liderów lokalnych i lokalnych przedsięwzięć.

CEL II: STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
II. 1. Zadanie: Inwestycje w infrastrukturę, realizowane będzie poprzez:
- realizacja działań modernizujących drogowe ciągi komunikacyjne przy współpracy
z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim, Powiatem Jarosławskim oraz Podkarpackim
Zarządem Dróg Wojewódzkich. Poprawie ulegną m.in. drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne,
- realizacja stałego polepszania jakości dostarczanej wody z wodociągu gminnego:
modernizacja dotychczasowych ujęć wody, znalezienie nowych ujęć,
- skanalizowanie wszystkich miejscowości gminy,
- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów,
- opracowanie i realizacja systemu odprowadzania wód opadowych, ciągły rozwój
i konserwowanie urządzeń melioracyjnych,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków polepszającej warunki sanitarne,
- budowa infrastruktury, służącej wykorzystywaniu energii odnawialnej,
- modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych,
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-

budowa

infrastruktury

społecznej

m.in.:

utworzenie

ośrodka

pomocy

osobom

niepełnosprawnym, likwidacja barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym,
utworzenie placówki rehabilitacyjno - wychowawczej dla niepełnosprawnej młodzieży.

II. 2. Zadanie: Przygotowanie warunków do inwestowania, realizowane będzie poprzez:

-

wyznaczenie

nowych

terenów inwestycyjnych

i ich

przygotowanie

dla

potrzeb

potencjalnych inwestorów,
- przygotowanie odpowiednich dokumentów planistycznych i prawa miejscowego,
- powiększanie zasobów mieszkań socjalnych dla najuboższej części społeczeństwa,
- promocja terenów przygotowanych pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

II. 3. Zadanie: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, realizowane będzie poprzez:

- udzielanie informacji dla osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

-współpraca z instytucjami regionalnymi, np. Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
organizacji szkoleń dotyczących przekwalifikowania osób bezrobotnych oraz założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej,

- działalność punktów

konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców

świadczących

doradztwo w zakresie zarządzania, nowych technologii, finansów, ułatwiania dostępu do
informacji, poszukiwania inwestorów,

- wpieranie przedsiębiorstw specjalizujących się w ekologicznej produkcji, produkcji
wyrobów regionalnych,
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- współpraca z instytucjami i organizacjami w gminie, regionie, kraju i zagranicą działających
na rzecz rozwoju gospodarczego.

II. 4. Zadanie: Promocja gminy, realizowane będzie poprzez:

- opracowanie strategii promocji gminy,
- stworzenie produktu lokalnego np. produktu żywnościowego, który mógłby stać się
produktem markowym gminy,
- promocję gminy za pośrednictwem dostępnych mediów: internet, czasopisma o charakterze
turystycznym, telewizja oraz materiały promocyjne.
CEL III: WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
III. 1. Zadanie: Rozwój przetwórstwa rolno–spożywczego, realizowane będzie poprzez:
- tworzenie warunków do rozwoju firm przetwórstwa rolno–spożywczego,
-wypromowanie

produktu

w zakresie przetwórstwa

markowego

rolno–spożywczego,

będącego wyróżnikiem gminy,
- wsparcie współpracy rolników (producentów surowca) z zakładami przetwórczymi,
- wspieranie tworzenia grup producenckich,
- pomoc w promocji produktów rolnych z terenu gminy,
- pomoc w poszukiwaniu nowych rynków zbytu,

III.

2. Zadanie: Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, realizowane będzie

poprzez:
- wsparcie specjalizacji produkcji rolnej,
- podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe,
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- działania w celu scalania gruntów rolnych.

III. 3. Zadanie: Rozwój rolnictwa ekologicznego, realizowane będzie poprzez:
- wspieranie gospodarstw, które będą produkowały ekologiczną żywność,
- popularyzowanie rolnictwa ekologicznego.

III. 4. Zadanie: Rozwój turystyki i agroturystyki, realizowane będzie poprzez:
- rozbudowę bazy turystycznej i gastronomicznej,
- przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz tworzenie
warunków dla rozwijania turystyki,
- dbałość o stan obiektów będących atrakcjami turystycznymi gminy,
- wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych,
- tworzenie się sieci gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych,
- kompleksową promocję turystyki, agroturystyki i ekoturystyki.

III. 5. Zadanie: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie ekologicznej
produkcji, handlu, usług, rzemiosła, realizowane będzie poprzez:

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących się produkcji zdrowej
ekologicznie żywności,
- wspieranie przedsiębiorców z zakresu rozwijania działalności rzemieślniczych.

III. 6. Zadanie: Rozwój energetyki odnawialnej, realizowane będzie poprzez:
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- budowa infrastruktury związanej z energią odnawialną,
- budowa systemów energetycznych wykorzystujących energię odnawialną z wykorzystaniem
w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych,
- wprowadzenie źródeł energii w większym stopniu opartych na OZE, w szczególności wód
geotermalnych,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z zachęcaniem
mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy do poprawienia efektywności energetycznej
w posiadanych budynkach i wykorzystaniu energii z OZE.

Zestawienie oczekiwanych efektów realizacji strategii
Realizacja „Strategii rozwoju gminy Pruchnik na lata 2007 – 2022” wymaga wnikliwej
obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno –gospodarczym gminy, regionu,
kraju, Europy, w zakładanym przez Strategię okresie, po to by skutecznie reagować na
niekorzystne tendencje zagrażające jej realizacji. Poniższe zestawienie oczekiwanych
efektów winno być miernikiem skuteczności zadań w niej wyznaczonych:
1. Rozwój przedsiębiorczości głównie w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego dla
potrzeb gminy, regionu i na eksport,
2. Rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji nieuciążliwej ekologicznie,
handlu, usług, rzemiosła.
3. Stworzenie warunków oraz przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych.
4. Rozwoju turystyki w oparciu o walory środowiska, lokalne produkty żywnościowe oparte
na ekologicznym rolnictwie,
5. Ochrony środowiska przyrodniczego przez skanalizowanie wszystkich miejscowości
i rozbudowę oczyszczalni ścieków polepszającej warunki sanitarne części mieszkańców
gminy, stworzenia systemu odprowadzania wód opadowych, zlikwidowanie nielegalnego
składowania odpadów, wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii,
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6. Poprawy infrastruktury drogowej: nawierzchnie dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich, modernizacja, przebudowa i budowa dróg, parkingów, miejsc postojowych,
mostów.
7. Poprawy infrastruktury społecznej w zakresie sportu, turystyki i agroturystyki, rekreacji,
kultury.
8. Podniesienia świadomości rolniczej w zakresie: rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa
rolno – spożywczego, agroturystyki.
9. Poprawy standardu życia mieszkańców gminy (budownictwo: socjalne, komunalne),
10. Przeciwdziałaniu bezrobociu i biedzie.
11. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
12. Wykształceniu w społeczeństwie postaw aktywności społecznej.
13. Promocja gminy i jej lokalnych produktów żywnościowych i rzemieślniczych w regionie,
kraju i zagranicą.
14. Rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
15. Kreowanie wizerunku Gminy Pruchnik jako gminy gdzie warto mieszkać, inwestować
i odpoczywać.

3.6 Zarządzanie i monitoring Strategii w latach 2016 - 2022
„Strategia rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 – 2022” precyzuje oczekiwania
i wizję przyszłości gminy w oparciu o bieżącą analizę danych i prognozy na przyszłość,
zarówno gminy, jak województwa i kraju. Przyjęcie pewnych założeń na przyszłość, w tym
finansowych,

inwestycyjnych,

jest

sprawą

trudną

w świetle

zmieniających

się

przepisów prawnych i rozwiązań organizacyjnych w skali gminy, regionu i kraju.
Aktualizacja Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem
stwierdzenie, czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej założenia nadal są aktualne.
Uaktualnianie Strategii powinno polegać na:
- analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób cykliczny,
- stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa,
- sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy,
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- bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych działań,
- aktualizacji danych dotyczących Gminy m.in. aktualnej oferty turystycznej, rekreacyjnej,
ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, możliwościach edukacji, źródłach
finansowania rozwoju i promocji gminy,
- stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy

Propozycja struktury organizacyjnej nadzorującej wdrażanie strategii
Oceny

skuteczności realizacji Strategii dokonywać

winien

raz do

roku

zespół

ekspertów powołany przez Władze Gminy Pruchnik.
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego sprzyja realizacji zadań z wielu dziedzin
życia społeczno-gospodarczego, w tym również zadań strategicznych. Koordynacja
proponowanych działań pozostanie w kompetencjach Burmistrza, który będzie je
wykonywać przy pomocy poszczególnych Wydziałów i Referatów.
Poszczególne Wydziały, Referaty i Jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego
w Pruchniku odpowiedzialne będą za realizację celów strategicznych. W ramach celu I:
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY realizacją zadań zajmą się:
Wydział Infrastruktury, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wieloosobowe
stanowisko ds. Oświaty,

Referat Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych

oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Środowiskowy Dom
Samopomocy oraz Dzienny Dom „Senior Wigor”.
Cel II: STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
powinien pozostawać w kompetencjach Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Pozyskiwania Środków, Referatu Administracyjno-Organizacyjnego oraz
Referatu Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych.

W

porozumieniu

z

odpowiednimi

instytucjami,

zadania

celu

III:

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH powinny być realizowane
przez Wydział Infrastruktury, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referat
Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych.
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Strategia, już momencie przyjęcia powinna podlegać monitoringowi, obserwacji
etapów jej realizacji. Prawidłowo prowadzony, umożliwia stwierdzenie, czy strategia jest
właściwie wdrażana oraz czy założenia, na których ją oparto, nie uległy zmianie. Poza tym
pozwala sprawnie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany, mogące wpłynąć na procesy
wykonawcze. Efektywny monitoring musi spełniać określone wymagania. Najważniejsze
z nich to:
 oparcie procesów monitoringowych na jasnych kryteriach, które pozwalają na obiektywną
ocenę przebiegu procesu realizacji strategii i zastosowanych instrumentów rozwoju,
 dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji zarówno w kwestiach bieżących, jak
i strategicznych.
Konieczne

są

również:

rejestrowanie,

analiza

i aktualizacja

kluczowych

uwarunkowań rozwoju, które zapewnią elastyczne reagowanie na zmieniające się
uwarunkowania

zewnętrzne.

Mogą

one

bowiem,

spowodować

konieczność

modyfikacji celów przyjętych w strategii oraz wymuszać zmianę sposobów ich realizacji.
Proces ten powinien być prowadzony przez powołaną Komisję ds. Strategii, w skład której
będą wchodzić radni, Burmistrz Pruchnika i Zastępca Burmistrza oraz Naczelnicy
wszystkich wymienianych Wydziałów i Kierownicy Referatów. Dla skutecznego
prowadzenia monitoringu potrzebne będzie gromadzenie i analizowanie odpowiednich
informacji związanych z przyjętymi założeniami, parametrami

oraz

uwarunkowaniami

rozwoju. Są to np.: trendy rozwojowe, współczynniki ekonomiczne czy struktura
wydatków i inwestycji. W tym celu konieczne będzie stworzenie sprawnie działającego
banku danych, który zapewni szybki przepływ informacji pomiędzy wszystkimi Referatami
czuwającymi nad wdrażaniem strategii. Omawiana baza danych powinna być zaopatrzona
w skuteczny system zbierania i aktualizacji gromadzonych informacji. Pożądane więc będzie
stworzenie jednolitego, standardowego systemu ich pozyskiwania i przetwarzania, który
umożliwiłby stworzenie obiektywnego źródła informacji na temat przebiegu wdrażania
Strategii. System taki powinien opierać się na przedkładanym Raporcie diagnostycznym
o stanie Gminy Pruchnik, w którym w cyklu rocznym aktualizowane byłyby wizualne
narzędzia statystyczne (tabele, wykresy, rysunki). Sugeruje się, aby funkcję taką przejął
Wydział Rozwoju. Analizy realizacji zadań powinny kończyć się raportem o stopniu
zaawansowania realizacji celów Strategii i propozycjami uaktualniania Strategii.
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Kierowanie realizacją strategii
Nadzór nad realizacją i monitoringiem strategii sprawuje Burmistrz Pruchnika.
Kierując bieżącą działalnością urzędu będzie miał największy wpływ zarówno na sam proces
opracowania Strategii jak i w przyszłości na jej wdrażanie i realizację. Do najważniejszych
zadań Burmistrza Pruchnika w zakresie zarządzania i monitoringu należeć będzie:
 bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii,
 przewodniczenie Komisji ds. Strategii.
Ważną rolę w procesach wdrożeniowych Strategii odgrywać powinna Komisja ds.
Strategii. Główne jej zadania obejmować będą:
 bieżącą analizę stanu realizacji Strategii,
 obserwację uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na realizację
Strategii,
 przekazywanie spostrzeżeń do banku danych,
 wypracowanie kryteriów oceny stanu realizacji Strategii,
 zabezpieczanie źródeł finansowania w postaci stosownego zapisu w budżecie,
 opiniowanie stosownych umów partnerskich.
W strukturze zarządzania Strategią powinien zostać wyodrębniony zespół zadaniowy
zajmujący się ogólną koordynacją prac oraz przekazywaniem informacji o procesach
monitoringu. Celowe będzie wyłonienie takiej komórki w Wydziale Rozwoju. Komórka ta
pełniłaby funkcję Biura Strategii, a nadzór nad nim sprawowałby Zastępca Burmistrza.
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RADA MIEJSKA

REFERAT
BUDŻETU,
FINANSÓW,
PODATKÓW I
OPŁAT
LOKALNYCH

BURMISTRZ
PRUCHNIKA

 Wydział Infrastruktury,

Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

CEL I: POPRAWA
JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY

CEL II: STWORZENIE
WARUNKÓW DO
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CEL III:
WIELOFUNKCYJNY
ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH

K
O
M
I
S
J
A

 Referat Budżetu, Finansów,

Podatków i Opłat Lokalnych

 Wieloosobowe stanowisko ds.
Oświaty

 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dzienny Dom „Senior Wigor”

ds.
S
T
R
A
T
E
G
I
I

 Wydziału Rozwoju, Planowania
Przestrzennego, Inwestycji
i Pozyskiwania Środków

 Referat Administracyjno Organizacyjny

 Wydział Infrastruktury,

Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

 Referat Budżetu, Finansów, Podatków
i Opłat Lokalnych

SOŁTYSI
I PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLI

RADY SOŁECKIE
I RADY OSIEDLI

Wykres 30. Propozycja monitorowania realizacji Strategii.
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Narzędzia monitoringowe Strategii.
Zaproponowany monitoring realizacji strategii powinien być prowadzony na bieżąco
w ciągu całego okresu na który przewidziana jest strategia i przyczyni się to do stworzenia
czytelnego i aktualnego obrazu Gminy. Monitoring będzie narzędziem dla Komisji ds.
Strategii w celu przygotowania raportu z bieżącej realizacji strategii, który pozwoli na
uzyskanie informacji czy Gmina dąży w kierunku postawionych sobie celów strategicznych.
Efekty monitoringu będą przede wszystkim wykorzystywane w przypadku dokonania
kompleksowej aktualizacji Strategii oraz wprowadzania nowych zadań strategicznych
i realizacyjnych.
Do oceny realizacji przyjętych założeń potrzebne będą konkretne dane ilościowe
o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie
wskaźników, dzięki którym będzie można określić poziom wyjściowy oraz stopień
osiągnięcia zakładanych celów. Wyniki zapisane w postaci wskaźników lub informacji
statystycznych mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego
dla prowadzonych zmian w Strategii na etapie aktualizacji.
Wskaźniki umożliwią

czytelny

i jednoznaczny

obraz sytuacji gminy.

Ocena

wskaźników powinna być dokonywana łącznie, gdyż interpretacja pojedynczego wskaźnika
czy liczby statystycznej może dawać mylne, zbyt optymistyczne lub zbyt pesymistyczne
wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania strategii. Analiza wartości poszczególnych
wskaźników pozwala ocenić na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami.
Jednym z narzędzi służących do oceny efektów realizacji Strategii jest również
porównanie

osiąganych

wyników

z

innymi

gminami.

Porównanie

efektów

odzwierciedlanych w różnego rodzaju wskaźnikach może przyczynić się uzyskania danych
porównawczych na tle innych gmin powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego
i doprowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorców i dążenie do nich w trakcie
realizacji zadań zapisanych w strategii.
Wszelkie obliczenia i dane powinny być określone miernikami celów strategicznych.
W przypadku działań o profilu inwestycyjnym, podstawowym wskaźnikiem powinien być
stopień realizacji inwestycji (np. wyrażany w %, jednostkach długości, powierzchni itp.).
Należy pamiętać, że zawarte w każdej kolejnej aktualizacji strategii informacje na
temat pomysłów, przedsięwzięć, inwestycji i projektów nie będą dokładne, gdyż opierać się
będą tylko na przewidywanych danych, a przygotowana dla nich prognoza finansowa
odnosić się będzie jedynie do kosztów szacunkowych, w stosunku do możliwości
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finansowych gminy. Całość kosztów związanych z realizacją strategii jest niemożliwa do
określenia, bowiem składają się na nią także budżety innych jednostek terytorialnych,
fundusze zewnętrzne i praca osób zaangażowanych w rozwój gminy.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest zakres rzeczowy poszczególnych przedsięwzięć,
dla którego na etapie planowania aktualizacji strategii nie da się dokładnie przewidzieć
zarówno okoliczności sprzyjających realizacji danego zamierzenia (zarówno finansowych,
organizacyjnych jak i formalnych), które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe jego
wdrożenie. Dlatego wszystkie przedsięwzięcia należy traktować koncepcyjnie, jako otwarte
pomysły, które powinny być korygowane i zmieniane w oparciu o zmieniające się
okoliczności, w kolejnych aktualizacjach Strategii.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, aby wszystkie wskaźniki monitoringowe
stosowane przy kontroli realizacji strategii były zestawiane dorocznie w formie raportu
monitoringowego, sporządzanego przez konkretne wydziały i referaty odpowiedzialne za
realizację poszczególnych celów strategicznych. Przeglądy realizacji zadań zawartych
w strategii zaproponowano

na

poziomie

corocznym.

Pod

koniec

każdego

roku

kalendarzowego zbierać się będzie Komisja ds. Strategii, która ocenia i analizuje efekty
realizacji strategii na podstawie przygotowanego raportu monitoringowego. W trakcie prac
komisji powinien być dokonywany ich szczegółowy przegląd oraz wypracowana korekta,
uwzględniająca aktualną sytuację gminy oraz jej nowe potrzeby. Pamiętać należy, że
dokument jakim jest Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem otwartym z możliwością
jego sukcesywnego uzupełniania.
Po przyjęciu i pozytywnym zaakceptowaniu raportu z monitoringu Strategii,
mieszkańcy gminy zostaną poinformowani za pośrednictwem wywieszonego raportu na
tablicy informacyjnej w ogólnodostępnym miejscu w Urzędzie Miejskim oraz na stronie
internetowej Urzędu.
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Przykładowa lista wskaźników, które mogą być wykorzystane w procesie monitoringu:
Tabela 26. Przykładowa lista wskaźników w procesie monitoringu strategii

CEL STRATEGICZNY
I. Poprawa jakości życia
mieszkańców gminy

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba kierunków zawodowych w szkołach gminnych i punktach
oświatowych skierowanych dla kształcenia młodzieży [szt.]
Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
dorosłych [szt.]
Liczba nauczycieli kształcących z zakresu języków obcych [osoba]
Liczba nowych placówek oświatowych na terenie gminy [szt.]
Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych [szt.]
Liczba nowopowstałych boisk i przyszkolnych hal sportowych [szt.]
Liczba dzieci w przedszkolach [osoba]
Liczba dzieci w przedszkolach na 1 nauczyciela [osoba]
Liczba uczniów na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych
[osoba]
Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych na 1000
mieszkańców [osoba]
Wydatki na szkoły podstawowe na 1 mieszkańca [zł]
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół na 1 mieszkańca [zł]
Wydatki na przedszkola na 1 mieszkańca [zł]
Liczba uczniów na jednego nauczyciela w gimnazjach [osoba]
Liczba programów aktywizujących bezrobotnych [szt.]
Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy [osoba]
Wysokość pomocy materialnej skierowanej do najuboższej
części mieszkańców gminy [zł]
Liczba oddanych mieszkań socjalnych, skierowanych do najuboższej
części mieszkańców gminy [szt.]
Mieszkania socjalne na 1000 mieszkańców [szt.]
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca [m2]
Mieszkania oddane do użytku na 1000 mieszkańców [szt.]
Przeciętna powierzchnia użytkowa oddawanego mieszkania [m2]
Wydatki na gospodarkę mieszkaniowa ogółem na 1 mieszkańca [zł]
Liczba zakładów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
[szt.]
Liczba programów aktywizujących mieszkańców gminy w zakresie
sportu i rekreacji [szt.]
Liczba nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno-sportowej [szt.]
Liczba pływalni [szt.]
Nakłady na rozwój klubów sportowych działających na terenie gminy
[zł]
Nakłady skierowane na polepszenie infrastruktury rekreacyjnosportowej [zł]
Wydatki na kulturę fizyczna i sport ogółem na 1 mieszkańca [zł]
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych na terenie
gminy [osoba]
Liczba imprez sportowych na terenie gminy w skali roku [szt.]
Liczba mieszkańców w wieku powyżej 25 roku życia uprawiających
sport [osoba]
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1
mieszkańca [zł]
Liczba miejscowości (gmin) partnerskich w kraju i zagranicą [szt.]
Liczba imprez kulturalnych na terenie gminy [szt.]
Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby na 1 mieszkańca [zł]
Liczba imprez kulturalnych w skali roku [szt.]
Liczba uczestników imprez kulturalnych w skali roku [osoba]
Liczba aptek na 1000 mieszkańców [szt.]
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca [zł]
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II. Stworzenie
warunków do rozwoju
przedsiębiorczości

Liczba mieszkańców na 1 lekarza- specjalistę [osoba]
Nakłady skierowane na modernizację ośrodka zdrowia [zł]
Liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia [szt.]
Wydatki na opiekę społeczną ogółem na 1 mieszkańca [zł]
Liczba programów oświatowo-wychowawczych przeciwdziałającym
patologiom społecznym [szt.]
Liczba przestępstw ogółem na terenie gminy w skali roku [szt.]
Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie gminy w skali roku
[zdarzenie drogowe]
Nakłady skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy [zł]
Nakłady na stworzenie profesjonalnego monitoringu zapewniającego
bezpieczeństwo mieszkańcom gminy [zł]
Liczba gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowej
sieci internetowej [szt.]
Liczba systemów informatycznych ułatwiających załatwianie
spraw administracyjnych w Urzędzie Miejskim [szt.]
Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
[szt.]
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w t/rok na km2
Emisja zanieczyszczeń w t/rok gazowych (bez dwutlenku węgla)
ogółem na km2
Emisja dwutlenku siarki w t/rok ogółem na km2
Emisja tlenków azotu w t/rok ogółem na km2
Emisja tlenku węgla w t/rok ogółem na km2
Emisja dwutlenku węgla t/rok ogółem na km2
Ilość wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca
w skali roku [m³/rok]
Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do
odpadów wytworzonych w ciągu roku [%]
Liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
[szt.]
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na
1 mieszkańca [zł]
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych na 1 mieszkańca [zł]
Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów na 1
mieszkańca [ha/osobę]
Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej i lasów do
terenów zabudowanych [%]
Odtworzenie drzewostanu zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej
w gminie [%]
Wydatki na zieleń w mieście i gminie na 1 mieszkańca w skali roku
[zł]
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do
wydatków inwestycyjnych ogółem [%]
Liczba zmodernizowanych dróg gminnych [km]
Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych [km]
Liczba zmodernizowanych dróg wojewódzkich [km]
Wydatki na drogi publiczne na 1 mieszkańca [zł]
Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej [km]
Zużycie wody z sieci wodociągowej przez jednego mieszkańca
[dm3/rok/osobę]
Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w gminie
w ludności faktycznej ogółem [%]
Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy [km]
Ścieki komunalne oczyszczane w ogólnej ilości wytwarzanego ścieku
[%]
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Ścieki komunalne nieoczyszczane w ogólnej ilości wytwarzanego
ścieku [%]
Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie do ludności,
ogółem [%]
Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie, ogółem
[%]
Ogólna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy [km]
Wydatki na oczyszczanie gminy na 1 mieszkańca w skali roku [zł]
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1
mieszkanie [MWh]
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca rocznie
[tys m3/rok]
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1osobę
[MWh]
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na
1mieszkańca [MWh]
Liczba punktów konsultacyjno-doradczych dla mieszkańców [szt.]
Wysokość ulg w zakresie kosztów dla nowych przedsiębiorców [zł]
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw [szt.]
Struktura przedsiębiorstw na terenie gminy [szt.]
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Udział jednostek gospodarczych sektora prywatnego w stosunku do
ogółu [%]
Udział pracujących w sektorze usług rynkowych w ogólnej liczbie
pracujących [%]
Udział pracujących w usługach [%]
Udział pracujących w sektorze przemysłowym w ogólnej liczbie
pracujących [%]
Udział pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie
pracujących [%]
Stopa zatrudnienia - liczba pracujących na 1 000 mieszkańców
Ogólny wskaźnik aktywności zawodowej – udział czynnych
zawodowo w ludności w wieku 15 lat i więcej [%]
Udział osób fizycznych w liczbie jednostek ogółem sektora
prywatnego [%]
Udział osób fizycznych w liczbie jednostek ogółem [%]
Udział spółek prawa handlowego w liczbie jednostek ogółem [%]
Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek
ogółem [%]
Udział jednostek z sekcji rolnictwa i leśnictwa w liczbie jednostek
ogółem [%]
Udział jednostek z sekcji przetwórstwa przemysłowego w liczbie
jednostek ogółem [%]
Udział jednostek z sekcji przetwórstwa rolno-spożywczego w liczbie
jednostek ogółem [%]
Udział jednostek z sekcji budownictwa w liczbie jednostek ogółem
[%]
Wskaźnik zatrudnienia kobiet (liczba pracujących do kobiet ogółem)
[%]
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do liczby
ludności ogółem [%]
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby
ludności ogółem [%]
Udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%]
Udział powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach
indywidualnych w powierzchni użytków rolnych ogółem [%]
Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych [%]
Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca
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III. Wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich

Udział pracujących w sektorze rolniczym w ogólnej liczbie
pracujących [%]
Udział powierzchni pozostałych
gruntów i nieużytków w powierzchni gminy [%]
Wydatki na rolnictwo i leśnictwo ogółem na 1 mieszkańca [zł]
Wydatki na rolnictwo i leśnictwo w tym wydatki bieżące jednostek
budżetowych na 1 mieszkańca [zł]
Odnowienia leśne i zalesienia do ogólnej powierzchni lasu na terenie
gminy [%]
Liczba produktów markowych gminy (rolnych, żywnościowych)
[szt.]
Liczba stworzonych grup producenckich [szt.]
Liczba zrzeszonych rolników w grupach producenckich [osoba]
Nakłady na tworzenie warunków do rozwoju
specjalizacji produkcji rolnej [zł]
Miejsca noclegowe agroturystyczne na 1000 mieszkańców [szt.]
Udzielone noclegi na 1000 mieszkańców [szt.]
Dochody budżetu gminy z turystyki i agroturystyki na 1 mieszkańca
[zł]
Liczba turystów krajowych odwiedzających gminę w skali roku
[osoba]
Liczba turystów zagranicznych odwiedzających gminę w skali roku
[osoba]
Liczba stałych miejsc pracy w obszarze turystyki i agroturystyki [etat]
Liczba sezonowych miejsc pracy w obszarze
turystyki i agroturystyki [etat]
Liczba sezonowych miejsc pracy w obszarze
turystyki i agroturystyki [etat]
Liczba imprez skierowanych bezpośrednio do turystów [szt.]

Harmonogram realizacji Strategii
Tabela 27. Harmonogram realizacji Strategii:
Lp.

Zadanie

Termin

1.

Aktualizacja „Strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007 – 2022”

sierpień – październik 2015 r.

2.

Przyjęcie zaktualizowanej „Strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata
2007 – 2022”

grudzień 2015 r.

Powołanie zespołu ekspertów (Komisja ds. Strategii) koordynującego
3.

realizację Strategii oraz dokonującego procedur uaktualniania i ocen

grudzień 2015 r.

skuteczności.
4.

Realizacja zadań objętych Strategią – wg oddzielnych

2016 – 2022 r.

harmonogramów opracowywanych na każdy rok.

5.

Dokonywanie corocznych ocen skuteczności realizacji Strategii

grudzień: 2016 – 2022 r.

6.

Dokonywanie okresowych analiz i uaktualnienie Strategii

grudzień: 2016 – 2022 r.

Opracowanie końcowego raportu oceniającego realizację Strategii ze
7.

względu na osiągnięte cele i zrealizowane zadania. Porównanie

IV kwartał 2022 r.

wielkości nakładów na realizację Strategii z uzyskanymi efektami.
Przyjęcie
8.

raportu

z realizacji Strategii i określenie

warunków

wyjściowych do opracowania Strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata
następne
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Grudzień 2022 r.

3.7 Prognoza finansowa Strategii w latach 2015-2022

Realizacja Strategii opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
Analizując

sytuację

dotyczącą

dochodów Gminy

Pruchnik,

które

szerzej

zostały

przedstawione w punkcie 2.7.1 dokumentu w gminie w przeważającej skali korzysta się
z subwencji i dotacji celowych z Budżetu Państwa, co stanowi 64,40% wszystkich dochodów.
Dochody własne gminy to 25,01% udziału dochodu ogółem. Zważywszy na szybki rozwój
gospodarczy kraju, czynniki zwiększające dochody mieszkańców, zwiększającą się liczbę
podmiotów gospodarczych, dochody własne gminy mogą ulegać zwiększaniu i będą mogły
być kierowane na realizację zadań zapisanych w strategii. Najistotniejszym źródłem
finansowania realizacji Strategii będą środki zewnętrzne pochodzące z Budżetu Państwa
oraz w ramach celowych funduszy krajowych i zagranicznych, które w istotny sposób
pomogą w realizacji zadań wytyczonych w strategii.

Środki finansowe na realizację Strategii pochodzące ze źródeł zewnętrznych:
I. Krajowe i zagraniczne fundusze pochodzące z:
1. Budżet państwa – przeznaczane na budowę, modernizację dróg, budowę
kanalizacji i wodociągów,

oczyszczalni ścieków,

gospodarkę

odpadami i inne

przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, tworzenie nowych miejsc pracy.
2. Fundusze pomocowe w ramach Programów Operacyjnych UE – na rozwój
infrastruktury obszarów wiejskich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
turystykę, agroturystykę, inwestycje w gospodarstwach rolnych, programy, rynek
pracy, edukację, kulturę, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ekologię, odnawialne
źródła energii.
3. Fundusze pomocowe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na rozwoju
przedsięwzięć współpracy transgranicznej i międzynarodowej w zakresie ochrony
środowiska, odnawialne źródła energii, turystykę, wsparcie małych i średnich firm,
edukację, kulturę.
4. Krajowe i zagraniczne organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa
obywatelskiego przeznaczające środki finansowe na edukację, ochronę środowiska,
turystykę, kulturę, integrację europejską, budowę społeczeństwa obywatelskiego,
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rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ochronę środowiska, turystykę, wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę transgraniczną, integrację europejską,
promocję gospodarczą.
5. Instytucje

finansowe

wspierające

przedsięwzięcia

gospodarcze,

realizowane

przez samorządy terytorialne oraz małe i średnie firmy – na wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, turystykę,
rynek pracy.
II. Środki pochodzące od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych:
Przyciąganie inwestorów poprzez stworzenie dobrej atmosfery inwestycyjnej przyczyni się do
przeznaczania części środków inwestorów na działania skierowane na realizację zadań
strategii m.in. na budowę dróg dojazdowych do zakładów pracy, z których będą korzystać
okoliczni mieszkańcy, tworzenie nowych miejsc pracy, ekologię.
W celu aplikowania o środki w ramach zewnętrznego finansowania realizacji zadań
zapisanych w strategii Gmina opracowywać będzie wnioski aplikacyjne do funduszy,
organizacji i programów krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. Dzięki temu
możliwe będzie finansowanie wielu zadań z zakresu rynku pracy, turystyki, edukacji, kultury.
Środki te są także szansą na rozwój małych i średnich firm oraz pozyskanie inwestorów
zewnętrznych, co jest z kolei szansą na zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatków,
opłat lokalnych i udziału w podatkach do Budżetu Państwa.

3.8 Powiązania Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik ze Strategiami:
powiatu, województwa, kraju.
Każda jednostka samorządu terytorialnego ma ustawowo określone zadania, funkcje
i kompetencje. Jednak sposób ich realizacji, cele kierunkowe, zadania szczegółowe i przede
wszystkim priorytety określa sama, co ma swój wyraz w odpowiednich uchwałach rad
gminy, powiatu czy województwa. Przygotowując strategię, należy zatem włączyć się w nurt
ogólnych priorytetów i wyzwań.
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2014-2020
Gmina Pruchnik

powinna realizować strategię, zgodną przede wszystkim

z kierunkami rozwoju całego powiatu jarosławskiego. Stworzenie spójnej i kompleksowej
strategii gminy ze strategią rozwoju powiatu jest szczególnie ważne dla prawidłowego
rozwoju i współpracy tych jednostek samorządowych. Strategie te powinny być ze sobą
powiązane i wzajemnie się uzupełniać.
W strategii powiatu jarosławskiego wyróżniono główne obszary strategiczne,
w ramach których określono cele i kierunki działań na lata 2014-2020. Są one spójne ze
Strategią Rozwoju Gminy Pruchnik.
Obszary strategiczne powiatu jarosławskiego dotyczą:
- kapitału ludzkiego,
- gospodarki i rolnictwa,
- infrastruktury technicznej i komunikacji,
- ekologii i ochrony środowiska.
W ramach powyższych obszarów wyznaczone zostały priorytety. Priorytetem jest stan
porządny w danej dziedzinie aktywności społecznej.
W ramach obszaru strategicznego „Kapitał ludzki” wyznaczono następujące priorytety:
1. Podniesienie jakości kształcenia oraz poprawa warunków środowiska dydaktyczno –
wychowawczego, którego celem będzie:
a) Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych,
poprzez:
Dostosowanie budynków szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych



powiatu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
Stałe wzbogacenie wyposażenia szkół i placówek w nowoczesne środki



dydaktyczne (w tym szczególnie modernizacja wyposażenia komputerowego),


Rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego szkół i placówek,



Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek.

b) Systematyczne podnoszenie poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie
oświaty ponadgimnazjalnej poprzez:


Modyfikowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych,



Rozwijanie systemu poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,



Wprowadzenie wysokich standardów nauczania języków obcych,
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Intensyfikacja działań zwiększających aktywność społeczną i obywatelską
młodzieży oraz współpracę międzynarodową szkół.

c) Stałe podnoszenie jakości pracy szkół i placówek poprzez:
Tworzenie



warunków

do

wprowadzania

innowacji

pedagogicznych

w szkołach i placówkach oświatowych,


Zwiększenie efektywności i jakości zarządzania i finansowania szkół i placówek,



Opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań motywujących nauczycieli do
podnoszenia kwalifikacji i osiągania wysokich wyników nauczania,
Rozwój systemu motywacyjnego w formie stypendiów dla uczniów szkół



ponadgimnazjalnych, w tym szczególnie wyróżniających się w nauce,
Tworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego oraz działań



pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów.
2. Poprawa poziomu usług medycznych, którego celem będzie:
a) Poszerzenie obszaru usług medycznych i stała troska o ich jakość, poprzez:


Rozbudowa i racjonalizacja bazy opieki medycznej stosownie do aktualnych
potrzeb,
Rozwój wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, układu krążenia,



ratownictwa medycznego, neurologii i położnictwa,
Realizowanie i wspieranie programów profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz



promowanie zdrowego stylu życia.
3. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kapitału społecznego poprzez
inwestowanie w opiekę społeczną oraz przeciwdziałanie bezrobociu, którego celem
będzie:
a) Poprawa efektywności pomocy społecznej, poprzez:


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej,



Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej,



Integracja

ze

środowiskiem

i

przeciwdziałanie

marginalizacji

osób

niepełnosprawnych oraz dostosowywanie budynków użyteczności publicznej do
ich potrzeb,


Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin potrzebujących,



Podejmowanie działań na rzecz złagodzenia skutków bezrobocia.

4. Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz tworzenie warunków do zwiększenia dostępności
do kultury i sportu oraz rozwoju turystyki, którego celem będzie:
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a) Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu, poprzez:
Podtrzymywanie lokalnych tradycji kulturowych, w tym wspieranie twórców



kultury ludowej,


Promowanie imprez uwzględniających specyfikę regionu,



Wspieranie działań na rzecz promowania różnorodności kulturowej regionów,
w tym wymiany kulturalnej dzieci i młodzieży,
Wsparcie działalności sekcji sportowych oraz szkolnych klubów sportowych przy



szkołach ponadgimnazjalnych.
b) Promocja walorów turystycznych regionu, poprzez:


Zwiększenie dostępności do informacji turystycznej o powiecie jarosławskim,



Wspieranie tworzenia ośrodka informacji turystycznej,



Promocja i kreowanie rozwoju lokalnych produktów turystycznych.

W ramach obszaru strategicznego „Gospodarka i rolnictwo” wyznaczono następujące
priorytety:
1. Wszechstronny i zrównoważony rozwój gospodarczy, którego celem będzie:
a) Poprawa

atrakcyjności

inwestycyjnej

oraz

rozwój

małych

i

średnich

przedsiębiorstw, poprzez:
Podejmowanie działań wspierających innowacyjność gospodarczą na terenie



powiatu,


Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji,



Wsparcie dla podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy.

2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, którego celem będzie:
a) Modernizacja przestrzeni wiejskiej, poprzez:


Poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich,



Poprawa struktury obszarowej na terenach wiejskich (scalanie gruntów),



Tworzenie warunków dla zwiększenia efektywności produkcji rolniczej,



Wzmocnienie znaczenia i udziału rolników na rynku produktów rolnych,



Promowanie zagospodarowania nieużytków i terenów o niskiej przydatności dla
produkcji rolniczej.
b) Wspieranie różnorodnych form działalności na obszarach wiejskich, którego
celem będzie:


Kreowanie polityki informacji o środkach pomocowych Unii Europejskiej,
w tym o dostępnych formach pozyskiwania środków finansowych,
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Promowanie i wspieranie pozarolniczych form działalności gospodarczej,



Promowanie i wspieranie agroturystyki i turystyki wiejskiej,



Promowanie produkcji ekologicznej,



Podejmowanie działań na rzecz integrowania społeczności wiejskiej, zachęcanie
do współpracy i wspieranie tworzenia grup producenckich.

W ramach obszaru strategicznego „Infrastruktura techniczna i komunikacja” wyznaczono
następujące priorytety:
1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej, którego celem jest:
a) Podniesienie poziomu infrastruktury komunikacyjnej, poprzez:


Modernizacja, budowa i remont dróg, węzłów skrzyżowań, mostów, wiaduktów
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także budowa chodników i ścieżek
rowerowych.



Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do internetu,



Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych na obszarze powiatu.

b) Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego, poprzez:


Zwiększanie możliwości dostępu do kultury mieszkańców powiatu, w tym
rozwój systemu informacji kulturalnej,



Renowacja zabytków kultury,



Modernizacja, doposażenie i ochrona dóbr kultury,



Budowa, rozbudowa i modernizacja szlaków turystycznych, przyrodniczych,
architektonicznych, etc.,



Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej oraz tworzenie warunków do jej efektywnego wykorzystania.

W ramach obszaru strategicznego „Ekologia i ochrona środowiska” wyznaczono następujące
priorytety:
1. Racjonalne wykorzystanie środowiska naturalnego i jego ochrona, którego celem jest:
a) Podjęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez:


Pomoc przy rozbudowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminach powiatu,



Współpraca z gminami, instytucjami i organizacjami w zakresie sprawnego
systemu gospodarki odpadami,



Racjonalne użytkowanie i wykorzystanie obszarów leśnych.
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b) Przeciwdziałanie degradacji środowiska oraz zapobieganie zagrożeniom
naturalnym, poprzez:


Działania wspierające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe,



Działania lobbingowe na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
ochrony przeciwpowodziowej,



Rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo,



Zapobieganie i minimalizacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych.

c) Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, poprzez:


Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu oraz wprowadzanie tematyki
proekologicznej do szkół (np. utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej,
wsparcie publikacji proekologicznych).



Organizacja spotkań specjalistów, seminariów, konferencji w celu wymiany
informacji i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,



Propagowanie wykorzystania produkcji energii z odnawialnych źródeł przez
podmioty gospodarcze, samorządy i osoby fizyczne,



Promocja

rozwiązań

ekologicznych

w

zakresie

gospodarki

odpadami,

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i ich segregacja.
Cele strategiczne i zadania określone w Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik są zgodne
z postulowanymi kierunkami rozwoju powiatu. Podobnie jak społeczność powiatu, również
społeczność gminy planuje koncentrować swoje wysiłki na aktywizacji gospodarczej gminy,
stworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, wspieraniu
ekologicznych,

inwestycji

poprawie infrastruktury technicznej, stanowiącej podstawę lokalnego

rozwoju oraz działaniach mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020
Województwa zobligowane są ustawowo do opracowania własnej strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego. Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 została
przyjęta przez Sejmik Województwa w czerwcu 2013 roku.
Strategia ta jest kluczowym dokumentem programowania rozwoju województwa do
roku 2020. Okres lat 2014-2020 pokrywa się z kolejną perspektywą finansową Unii
Europejskiej, dlatego niezwykle istotne dla regionu jest racjonalne wykorzystanie środków
finansowych możliwych do pozyskania w ramach unijnej polityki rozwoju. Przewiduje się, iż
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będzie to ostatni okres korzystania przez Polskę z tak znaczących środków zewnętrznych,
dlatego zbudowanie przy ich wykorzystaniu trwałych podstaw rozwoju gospodarczego
i społecznego będzie miało kluczowe znaczenie. Wykorzystanie tych środków będzie miało
zasadnicze znaczenie dla rozwoju regionu, ale utrudnieniem w ich pozyskaniu może być
sytuacja finansowa podmiotów, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego
SRW obejmuje długoterminowe cele, których osiągnięcie przewiduje się do 2020 r.
Ich skuteczna realizacja wiąże się nieodzownie z możliwościami finansowymi samorządu
województwa oraz poszczególnych samorządów regionalnych.
Planuje się, iż nakłady finansowe przeznaczone na SRW pochodzić będą z:
1. europejskich funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację polityki
spójności,
2. publicznych i prywatnych środków krajowych współfinansujących projekty
realizowane ze środków unijnych,
3. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów

Wiejskich

(EFRROW)

i

publicznych

środków

krajowych

współfinansujących EFRROW,
4. środków pochodzących z tzw. mechanizmów norweskich,
5. środków jednostek samorządu terytorialnego województwa składających się na ich
potencjał inwestycyjny,
6. niewykorzystanych środków na realizację polityki spójności na lata 2007-2013.
Wśród celów strategicznych Strategii określono główny „punkt docelowy” jaki
zamierza się osiągnąć w najbliższym horyzoncie czasowym. Określa on główną wizję
rozwoju województwa. Celem tym jest: : Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego
drogą do poprawy jakości życia mieszkańców. Cele strategiczne pokazują, poprzez jakie
obszary działań zamierza się osiągnąć cel główny. Cele strategiczne określono dla dziedzin
działań strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2020 (SRW). Przyjęto, iż cele te powinny być jasno sprecyzowane, możliwe do
osiągnięcia, wskazujące zakładany czas do realizacji, mierzalne, a także uwzględniające
zidentyfikowane szanse rozwojowe oraz zagrożenia.
Obszarami celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie
2020 są:
1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA - Rozwijanie przewag
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regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności
krajowej i międzynarodowej.
2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY - Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako
czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców,
3. SIEĆ OSADNICZA - Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalnoprzestrzennej jako element budowania potencjału rozwojowego regionu,
4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów
z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa
i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.
W przedstawionych obszarach przyjęto następujące priorytety rozwoju, które wpisują
się w Strategię Rozwoju Gminy Pruchnik:
1. Cel 1 - Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw
budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej:


1.3. Turystyka: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na
znacznym potencjale turystycznym regionu:
- 1.3.1. Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej,
- 1.3.2. Podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych w wiodących
formach turystyki przyjazdowej do województwa,
- 1.3.3. Rozwój promocji turystycznej oraz partnerstwa służącego turystyce
przyjazdowej do województwa.



1.4. Rolnictwo: Poprawa konkurencyjności sektora rolno – spożywczego:
-1.4.1. Poprawa efektywności i dochodowości gospodarstw rolnych poprzez ich
modernizację i zmianę struktur rolnych, rozwój biogospodarki oraz współpracy
z ośrodkami naukowo – badawczymi,
-1.4.2. Zwiększenie zorganizowanej obecności rolników i przetwórców na rynku
produktów rolnych,
-1.4.2. Zwiększenie zorganizowanej obecności rolników i przetwórców na rynku
produktów rolnych,
-1.4.3. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym opartego na ekologicznej
produkcji rolnej oraz certyfikowanych produktów wysokiej jakości.



1.5. Instytucje otoczenia biznesu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę
instytucji otoczenia biznesu:
-1.5.3. Kreowanie i wspieranie przez IOB przedsięwzięć proinnowacyjnych.
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2. Cel 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności
regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców:


2.1. Edukacja: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań
przyszłości:
- 2.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych,



2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany
potencjał kulturowy regionu:
- 2.2.1. Tworzenie warunków dla zapewnienia możliwie równego i powszechnego
dostępu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej,
- 2.2.2. Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury
opartego m.in. na wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym oraz
budowanie marek m.in. instytucji i imprez kulturalnych,
- 2.2.3. Ochrona, promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu.



2.3. Społeczeństwo obywatelskie: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój
instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie
publiczne



2.4. Wyłączenie społeczne:

Wzrost poziomu

adaptacyjności

zawodowej

i integracji społecznej w regionie:
- 2.4.1. Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie,
- 2.4.3. Tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla środowisk zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym.


2.6. Sport powszechny: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju
psychofizycznego społeczeństwa:
- 2.6.3. Rozwój infrastruktury sportowej.

3. Cel 3- Sieć Osadnicza – Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności
funkcjonalno – przestrzennej jako element budowania rozwojowego regionu:


3.1. Dostępność komunikacyjna: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności
przestrzennej województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako
ponadregionalnego ośrodka wzrostu:
- 3.1.1. Rozwój drogowej sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną
dostępność

komunikacyjną

Rzeszowa

w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
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oraz

ośrodków

subregionalnych



3.2. Dostępność technologii informacyjnych - Rozbudowa wysokiej jakości sieci
telekomunikacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych
na terenie całego województwa:
- 3.2.1. Wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sieci
telekomunikacyjnej nowej generacji na terenach pozbawionych konkurencyjnego
Internetu,
- 3.2.2. Wspieranie digitalizacji i zwiększanie dostępności zasobów publicznych
on-line,
- 3.2.3. Wsparcie wykorzystania technologii cyfrowych przez sektor publiczny
i prywatny w świadczonych usługach.



3.4. Funkcje obszarów wiejskich - Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni
do zamieszkania, pracy i wypoczynku:
- 3.4.1. Rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich,
- 3.4.2. Aktywizacja lokalnych społeczności ukierunkowana na rozwój
przedsiębiorczości jako element wzrostu dochodów ludności wiejskiej,
- 3.4.3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące zaspokajaniu
potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi,
- 3.4.4. Modernizacja przestrzeni wiejskiej.



3.5.

Spójność

przestrzenna

i

wzmacnianie

funkcji

biegunów

wzrostu:

Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów
wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym:
- 3.5.4. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi
ośrodków miejskich.
4. Cel 4 – Środowisko i energetyka – Racjonalne i efektywne Racjonalne i efektywne
wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem

na

zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczego województwa:


4.2. Ochrona środowiska: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz
zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój województwa:
- 4.2.3. Zapewnienie właściwej gospodarki wodno – ściekowej.
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4.3.

Bezpieczeństwo

energetyczne

i

racjonalne

wykorzystanie

energii:

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej
województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii
z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii:
- 4.3.2. Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności
energetycznej,
- 4.3.3. Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii
(OZE).

Strategia Rozwoju Kraju
Głównymi dokumentami, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju
całego kraju jest Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności) określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju
w perspektywie) najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający
cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r. oraz działania rozwojowe, w tym możliwe do
sfinansowania w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz
9 zintegrowanych strategii, które służą realizacji złożonych celów rozwojowych (Strategia
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia
Rozwoju Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo,
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa
Narodowego RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa).
Głównym dokumentem w średniookresowym okresie jest

Średniookresowa Strategia

Rozwoju Kraju, która uwzględnia niezbędne, kluczowe zadnia państwa wzmacniające
procesy rozwojowe w najbliższych latach.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 opiera się na scenariuszu stabilnego rozwoju. Zwraca uwagę
na terytorialny wymiar podejmowanych działań, wzmocnienie i lepsze wykorzystanie
regionalnych potencjałów. Zauważa znaczenie samorządu terytorialnego i innych podmiotów
w dynamice rozwoju kraju i regionów.
Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju staje się wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
Ponadto wyodrębniono trzy obszary strategiczne (Sprawne i efektywne państwo,
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna), a w ich ramach priorytety
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i kierunki interwencji.
Sprawne państwo efektywnie dysponuje środkami publicznymi, jest przejrzyste,
pomocne, przyjazne i partycypacyjne Jego sprawność zależy od instytucji zlokalizowanych
na różnych szczeblach oraz współpracy z obywatelami. Ponadto wymaga tworzenia dobrego
prawa, regulacji sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości zapewnienia środków na
działania rozwojowe, a także zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom.
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki warunkuje rozwój kraju i pozycje Polski
na rynku światowym. Sprawne funkcjonowanie gospodarki wpływa na zamożność
obywateli, zdolność do realizacji funkcji przez państwo. Ponadto wspierana będzie
specjalizacja regionów oparta na ich zasobach i możliwościach rozwojowych,

a także

warunki funkcjonowania regionów.
W celu poprawy spójności społecznej i terytorialnej tworzone będą warunki do
rozprzestrzeniania się procesów rozwoju w kontekście geograficznym – na różne obszary
o słabych potencjałach, jak i włączania w procesy rozwojowe tych, którzy dotychczas byli
bierni na zachodzące zmiany. Podejmowane będą działania wyrównawcze dotyczące
zapóźnień infrastrukturalnych, niskiej produktywności i innowacyjności, słabości kapitału
ludzkiego i społecznego, dążące do likwidacji barier rozwojowych.

Przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2022 cele strategiczne
i wynikające z nich zadania są zgodne z założeniami polityki regionalnej województwa
oraz priorytetami Strategii Rozwoju Kraju. Oznacza to, iż przyjmując niniejszą strategię,
Gmina

Pruchnik

może

liczyć

na

wsparcie

finansowe

zarówno

w ramach

programów krajowych, jak i poszczególnych programów finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Ankieta dotycząca „Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2016-2022”
1. Jakie problemy Pana/Pani zdaniem występują na terenie Gminy Pruchnik?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)
PROBLEM
1
2
3
4
5
6
7
8

X

Przestępczość
Bezrobocie
Ubóstwo
Używki, np. alkoholizm, narkomania
Przemoc w rodzinie
Emigracja ludzi młodych
Stagnacja
Stan środowiska naturalnego ( nieskanalizowana część gminy,
niewykorzystywanie odnawialnych źródeł energii)

2. Proszę wymienić 5 najważniejszych zadań do rozwiązania w Gminie Pruchnik
w latach 2016-2022
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej
Poprawa infrastruktury drogowej
Budowa infrastruktury okołodrogowej, np. chodniki, ścieżki rowerowe
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (zmniejszeni zużycia
energii)
Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej
Rozwój turystyki w gminie
Rozwój promocji gminy
Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wsparcie
korzystania z odnawialnych źródeł energii
Rewitalizacja i renowacja zabytków gminnych
Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych
Rozwój budownictwa mieszkaniowego – socjalnego
Rozwój rolnictwa ekologicznego
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców
Budowa zbiorników retencyjnych do celów rekreacyjnych i
energetycznych
Dostępność do e-administracji
Brak perspektyw dla młodych ludzi (emigracja)

3. Obszary wymagające poprawy w pierwszej kolejności to: (proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
a)
b)
c)
d)
e)

Rozwój przedsiębiorstw w sferze turystycznej,
Rozwój sektora usług,
Rozwój produkcji żywności ekologicznej,
Infrastruktura drogowa,
Infrastruktura wpływająca na ochronę środowiska (kanalizacja, odnawialne źródła energii,
itp.)
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f) Spójne zagospodarowanie przestrzenne obszaru,
g) Zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

4. Z jakimi partnerami krajowymi i zagranicznymi według Pana/Pani Gmina
Pruchnik powinna zwierać umowy o współpracy?

1
2
3
4

PARTNERZY
Kraje przygraniczne, np. Ukraina, Słowacja
Gminy Partnerskie – wzajemna pomoc w rozwiązywaniu podobnych
problemów, wymiana doświadczeń,
Partnerzy inwestujący w branżę rolno -spożywczą, przetwórczą,
odzieżową, turystyczną
Partnerzy krajowi i zagraniczni, którzy stworzą nowe miejsca pracy

TAK

5. Czy Pana/Pani zdaniem inwestycje przeprowadzone do tej pory w Gminie
Pruchnik są:
a)
b)
c)
d)

Wystarczające
Są przydatne, ale nie wystarczające
Są mało przydatne
Nie są przydatne

6. Proszę wskazać po 4 najważniejsze atuty Gminy Pruchnik w każdej z grup:
GOSPODARKA I ROLNICTWO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Atrakcyjne tereny pod inwestycje
Dobre warunki do rozwoju przetwórstwa
Możliwości rozwoju w kierunku agroturystyki
Niewielkie odległości od większych miast
Duże zasoby siły roboczej
Korzystna lokalizacja gminy pod względem turystyki
Wysoka jakość pól uprawnych
Możliwości uprawy rolnictwa ekologicznego
Dostępność do odnawialnych źródeł energii
Rozwijające się małe przedsiębiorstwa

SFERA SPOŁECZNA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Istniejące zasoby siły roboczej
Dobrze funkcjonujące przedszkola i szkoły
Funkcjonowanie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior Wigor”
Zaangażowanie władz samorządowych gminy w sprawy jej mieszkańców
Dobrze funkcjonujące obiekty sportowe
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NIE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dostęp mieszkańców do telefonii stacjonarnej
Dostęp mieszkańców do telefonii komórkowej
Dobry standard techniczny świetlic przy Ochotniczych Strażach Pożarnych
Dobry standard techniczny obiektów sportowych
Dobry standard techniczny targowiska stałego „Mój Rynek”
Place zabaw w większości miejscowości gminy
Wysoki standard placówek oświatowych
Zgazyfikowanie i zelektryzowanie gminy

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Czyste powietrze
Tereny atrakcyjne przyrodniczo
Tereny zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu
Dobre warunki glebowe
Niski poziom hałasu
Niskie zanieczyszczenie środowiska
Wysoka różnorodność biologiczna

7. Proszę wskazać 4 słabe strony Gminy Pruchnik w każdej z grup:
GOSPODARKA I ROLNICTWO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Słaba dostępność komunikacyjna gminy
Mało rozwinięte lokalne przetwórstwo
Brak rynku zbytu płodów rolnych
Nieistniejący sektor dużych przedsiębiorstw
Mała liczba zakładów produkcyjnych
Brak nowych inwestorów
Słaby rozwój małych przedsiębiorstw
Mała liczba gospodarstw agroturystycznych
Słaba promocja gminy
Nisko rozwinięta baza turystyczna np. trasy turystyczne, ścieżki rowerowe
Brak przemysłu przetwórczego, rolno-spożywczego

SFERA SPOŁECZNA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wysoki poziom bezrobocia
Zmniejszający się przyrost naturalny na terenie gminy
Starzenie się ludności gminy
Nie wystarczający zakres usług medycznych
Brak rezerw mieszkań komunalnych
Występowanie patologii społecznej
Brak szkół średnich w gminie
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h) Brak budynków socjalnych w gminie
i) Brak perspektyw dla młodych ludzi
j) Niewystarczające wyposażenie bazy oświatowej
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Niewystarczające skanalizowanie gminy
Nieodpowiedni stan techniczny drogi 881
Niewystarczająca sieć komunikacji publicznej
Zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych
Brak sieci szerokopasmowego Internetu
Brak systemu odprowadzania wód opadowych
Niezadowalający stan połączeń dróg w kierunku południowym z drogą
wojewódzką 884
h) Brak ścieżek rowerowych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:
a)
b)
c)
d)
e)

Duża ilość gospodarstw korzystających z paliw stałych
Mała ilość szlaków turystycznych
Mała ilość kwater i hoteli
Niewystarczająca świadomość ekologiczna
Niskie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

8. Proszę wskazać 5 czynników, które mogą stanowić szanse rozwoju dla Gminy
Pruchnik
a) Kapitał zewnętrzny
b) Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
c) Rozwój turystyki, w tym agroturystyki
d) Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury, gospodarki, ekologii,
edukacji, turystyki itp.
e) Rozwój sektora rolno – spożywczego
f) Produkcja zdrowej żywności i rozwój gospodarstw ekologicznych
g) Promocja gminy i terenów rekreacyjnych
h) Współpraca z samorządami powiatu, województwa
i) Partnerstwo zagraniczne
j) Wzrost aktywności społecznej
k) Rozwój i utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury,
l) Bliska odległość granicy wschodniej- współpraca z sąsiednimi regionami
m) Rozwój energetyki odnawialnej

118

DANE OSOBY ANKIETOWANEJ
PŁEĆ
a. Kobieta
b. Mężczyzna

MIEJSCE ZAMIESZKANIA - miejscowość

WIEK:
a. 18-25
b. 26-35
c. 36-45
d. 46-55
e. 56-65
f. Powyżej 66 lat

WYKSZTAŁCENIE:
a. Uczeń
b. Podstawowe
c. Zawodowe
d. Średnie
e. Wyższe

……………………………………………….
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