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WSTĘP 
 
Strategia rozwoju gminy w załoŜeniu stanowi dokument ujmujący 

wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju tejŜe jednostki terytorialnej wraz       
z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze 
gospodarczym, społecznym i terytorialnym w ujęciu długoterminowym.         
W myśl ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 
2006 r. strategia jest podstawowym narzędziem prowadzenia tej polityki 
zarówno w skali kraju, regionu jak i w skali lokalnej. Strategia rozwoju 
gminy wpisuje się takŜe w układ dokumentów programowych według 
standardów Unii Europejskiej, zgodnych z ustawą o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju począwszy od Strategii Rozwoju Kraju, skończywszy na 
programach operacyjnych i strategiach regionalnych. 
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Rysunek 1 Dokumenty programowe według standardów UE, zgodne z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
 

 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 
2007 - 2015 

Narodowa Strategia 
Spójności 

NSRO 

Krajowy Plan Strategiczny 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Strategia Rozwoju 
Rybołówstwa 

PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 
 
� 16 Regionalnych Programów Operacyjnych  
� Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 
� Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
� Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej 
� Program Operacyjny Europejska Współpraca 

Terytorialna 
� Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
2007 - 2013 

Program Operacyjny 
ZrównowaŜony Rozwój 
Sektora Rybołówstwa i 

NadbrzeŜnych Obszarów 
Rybackich 2007 - 2013 

Strategie sektorowe, 
regionalne, 
przestrzenne i inne 
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Strategia jest dokumentem planistycznym, który przede wszystkim 
diagnozuje sytuację społeczno – gospodarczą gminy, jej słabe i mocne strony 
oraz priorytetowe kierunki rozwoju. Powinna stać się podstawą prowadzenia 
właściwej polityki przez poszczególne podmioty działające na scenie lokalnej, 
a w szczególności przez władze publiczne. WaŜne, aby rozwój gminy opierał 
się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału wewnętrznego miejscowych 
podmiotów, jak równieŜ połoŜenia, zasobów naturalnych itd. 

Kluczowym pytaniem, na jakie powinna odpowiadać strategia rozwoju 
jest: Co naleŜy zrobić, aby sytuacja mieszkańców uległa poprawie,             
a gmina rozwijała się w przyszłości? W przypadku niniejszego 
dokumentu pytanie brzmi: Co, kiedy i w jaki sposób naleŜy zrobić, aby 
zapewnić zrównowaŜony rozwój gminy Niebylec? 

Opracowanie strategii rozwoju jest warunkiem koniecznym przy 
pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą programowania określoną w artykule 10 
Rozporządzenia Rady WE nr 1083/ 2006 z dnia 11 lipca 2006 r. cele 
funduszy realizowane są w ramach systemu wieloletniego programowania 
zorganizowanego w kilku etapach składających się z określenia priorytetów, 
finansowania oraz systemu zarządzania i kontroli. 

Strategia rozwoju gminy powinna charakteryzować się: 
� kompleksowością rozwiązań zaistniałych problemów, traktowania 

gminy jako części szerszego otoczenia stanowiącego zbiór szans                
i zagroŜeń rozwojowych 

� rozwiązywaniem dzisiejszych problemów przez pryzmat przyszłości, 
w uznaniu  iŜ postęp jako wyraz rozwoju jest znacznie istotniejszy 
niŜ przetrwanie 

� uznaniem, Ŝe dla efektywnego rozwoju gminy niezbędne jest 
równoczesne osiąganie efektów społeczno-gospodarczych, 
ekologiczno-przestrzennych jak  i finansowych.  
 

Niniejszy dokument został opracowany jako narzędzie dla władz 
lokalnych oraz podmiotów spełniających istotną rolę z punktu widzenia 
rozwoju gminy, dzięki któremu będą one mogły racjonalnie organizować 
swoje działania w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Nie ulega wątpliwości, 
Ŝe sukces gminy zaleŜy od skutecznego i efektywnego zarządzania. Jest ono 
moŜliwe wyłącznie wówczas gdy realizowane są cele podporządkowane jasnej                 
i co waŜne akceptowanej społecznie strategii rozwoju. 

Autorzy strategii połoŜyli duŜy nacisk na moŜliwości twórczego 
działania przedstawicieli społeczności lokalnej, wykorzystanie jej wiedzy              
i doświadczeń. Podstawowe prace analityczne i diagnostyczne, a takŜe 
obejmujące konstrukcję dokumentu końcowego wykonała Rzeszowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., współpracując ściśle z pracownikami 
Urzędu Gminy. Punktem wyjścia dla planów strategicznych stał się raport    
o stanie społeczno – gospodarczym gminy Niebylec. Wspólnie wypracowane                   
i uświadomione problemy przełoŜone zostały na misję gminy, jej wizję w roku 
kończącym realizację strategii oraz obszary działań na przyszłość. Efektem 
prac jest strategia zawierająca grupową wiedzę i doświadczenia. Wspólna 
praca RARR S.A. i przedstawicieli gminy miała między innymi na celu 
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zwiększenie akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań. Pozwala to 
przypuszczać, iŜ jej efektywność i oddziaływanie będą długoterminowe. 

 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. składa serdeczne 

podziękowania za udział w pracach przy opracowaniu strategii Wójtowi 
Gminy Niebylec Panu Zbigniewowi Korabowi, Zastępcy Wójta Panu 
Stanisławowi Teleszowi oraz wszystkim uczestnikom debat.



 

I. RAPORT O STANIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 
GMINY NIEBYLEC 
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
  

Przedstawiona charakterystyka gminy Niebylec jest raportem o stanie 
społeczno-gospodarczym gminy na tle jej otoczenia. Została sporządzona na 
podstawie dostępnej literatury, danych statystycznych oraz danych 
dostępnych w Urzędzie Gminy Niebylec. 

PołoŜenie i podział administracyjny 

 
Gmina Niebylec jest jedną ze 159 gmin województwa 
podkarpackiego, połoŜoną w powiecie strzyŜowskim. Obejmuje 
swym zasięgiem powierzchnię 104 km2, liczy 10 603 mieszkańców. 
Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 

102 osoby/km2. W skład gminy wchodzi 11 miejscowości sołeckich: 
Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, 
Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec i Połomia.  

 
Tabela 1. Wsie i przysiółki gminy Niebylec 

Lp. Wieś 
Liczba 

przysiółków 
Nazwa przysiółków1 

1 Baryczka 8 
Kamienna, Zalesie, Rzeki, Zaklikówka, 
Domaradz, Moczary, śabia, Karpaty 

2 Blizianka 3 Budy, Wygoda, Góra 
3 Gwoździanka 2 Dół, Góra 

4 
Gwoźnica 
Dolna 

2 Podlas, Pasieka 

5 
Gwoźnica 
Górna 

4 
Wilcze, Kocie Miasto, Czarnatówki, 

Poręby 
6 Jawornik  3 Orzyszka, Podlas, Leszczyny 
7 Konieczkowa 6 Rzym, Kąty, Potoki, Rybia, Łęgi, Rola 

8 Lutcza 8 
Kobyla, Kąty Luteckie, Szopówki, 
Gąsiorówki, Buczyny, Małówka, 

Roślówka, Podsochówka 
9 Małówka 0  
10 Niebylec 3 Niepokórka, Dwór, Budy 

11 Połomia 5 
Podsośnina, śabia, Pogorzała, 

Gadejówka, Podgóry 
Źródło: UG Niebylec, 31.12.2006 

 

                                                           
1  
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Gmina sąsiaduje: 

• od zachodu z gminą StrzyŜów, 
• od północy z gminą Czudec, 
• od wschodu z gminami Lubenia oraz BłaŜowa, 
• od południowej strony graniczy z gminami Korczyna, Jasienica 

Rosielna i Domaradz.  
 
Od stolicy województwa - Rzeszowa dzieli ją około 28 km. 
 
 

Tabela 2. Podział administracyjny powiatu strzyŜowskiego 

Gmina Powierzchnia (km2) 

Czudec 85 
Frysztak 91 
Niebylec 104 
StrzyŜów 140 
Wiśniowa 83 

Razem powiat 503 
Źródło: US Rzeszów; 31.12.2006 

 
 Obszar gminy w całości leŜy w obrębie Pogórza Dynowskiego, 
stanowiącego pod względem fizyczno-geograficznym część prowincji Karpat 
Zachodnich Makroregionu Pogórzy Środkowo- Beskidzkich. Teren gminy 
charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu, na którą składają się 
rozległe grzbiety tworzące trzy poziomy na wysokościach około 330-360 m, 
380-440 m i 450-460 m. Średnie spadki terenu wynoszą 10-20%. Grzbiety 
górskie są rozciągnięte równolegle do nich usytuowanymi dolinami rzecznymi 
dwóch głównych rzek tego terenu: Stobnicy i Gwoźnicy. Dolina rzeki 
Stobnicy ma przebieg równoleŜnikowy i szerokość 300-600m, a dolina rzeki 
Gwoźnicy przebiega osiowo przez obszar gminy w kierunku NW - SE, 
najpierw o szerokości 100-150 m w górnej części, a w dolnej o szerokości 
300-350 m. Główne doliny są płaskodenne, ale łączą się w swoich górnych 
brzegach z głębokimi jarami swoich bocznych mniejszych dopływów.  
 

Północna i centralna część gminy połoŜona jest w zlewni Gwoźnicy, 
która stanowi oś hydrograficzną tego obszaru odprowadzającą wody              
w kierunku północnym do Wisłoka, a południowa część gminy połoŜona jest 
w zlewni Stobnicy, prawobrzeŜnego dopływu Wisłoka, odprowadzającego 
wody w kierunku zachodnim. Obydwie rzeki mają charakter rzek górskich            
o duŜych wahaniach poziomu i zmiennych przepływach.  
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Tabela 3. Struktura uŜytkowania terenów gminy 

Powierzchnia terenów, w tym 

ogółem uŜytki rolne leśne 
pozostałe (wraz 
z osiedlowymi) 

 
Sołectwo/ wieś 

 
ha % ha % ha % ha % 

Baryczka  927 100 577 62,2 290 31,3 60 6,5 
Blizianka 487 100 353 72,5 81 16,6 53 10,9 
Gwoździanka 345 100 263 76,2 39 11,3 43 12,5 
Gwoźnica 
Dolna 

503 100 354 70,4 142 28,2 7 1,4 

Gwoźnica 
Górna 

1 307 100 901 68,9 305 23,3 101 7,7 

Jawornik  1 215 100 904 74,4 231 19,0 80 6,6 

Konieczkowa 1 098 100 665 60,6 357 32,5 76 6,9 
Lutcza 2 816 100 1 863 66,2 757 26,9 196 7,0 
Małówka 186 100 128 68,8 38 20,4 20 10,8 
Niebylec 199 100 124 62,3 39 19,6 36 18,1 
Połomia 1 361 100 820 60,2 433 31,8 108 7,9 
Razem gmina 10 444 100 6 952 66,6 2712 26,0 780 7,5 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 

 
 

Wykres 1. Struktura uŜytkowania terenów gminy Niebylec 

67%
26%

7%

uŜytki rolne tereny le śne pozostałe wraz z osiedlowymi

 
Źródło: UG Niebylec’ 31.12.2006 

  

UŜytki rolne stanowią 67% ogólnej powierzchni gminy. Tereny leśne 
zajmują około 26% powierzchni gminy, co oznacza, Ŝe 1/4 gminy jest 
zalesiona, tereny pozostałe wraz z osiedlowymi zajmują tylko 7% ogólnej 
powierzchni. 
 Przez gminę Niebylec przebiega droga krajowa łącząca Rzeszów                 
z granicą państwa w Barwinku oraz z Bieszczadami i Krosnem. 
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Rysunek 2. Gmina Niebylec na tle powiatu strzyŜowskiego i województwa podkarpackiego 
 
 

 
 
 

Źródło: US Rzeszów’ 31.12.2006 

Gmina 
Niebylec 
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Walory krajobrazowe 

  
Teren gminy Niebylec charakteryzuje się wysokimi walorami 

krajobrazowymi i bogatą szatą roślinną. Znalazło to potwierdzenie 
w utworzeniu Czarnorzecko-StrzyŜowskiego Parku Krajobrazowego i jego 
strefy ochronnej obejmującej znaczną część gminy. Obszar gminy cechuje 
wyŜynna rzeźba z szerokimi garbami, wyrównanymi w  poziomie podgórskim, 
osiągającymi wysokość 350-470 m n.p.m. Wzgórza mają przebieg 
południowo-wschodni i są porozcinane równoległymi, rozległymi i głębokimi 
dolinami rzecznymi Gwoźnicy i Stobnicy oraz łączącymi się z nimi, 
prostopadłymi do nich, mniejszymi dolinami bocznymi wpływającymi do nich 
małymi strumieniami potoków. NajwyŜsze partie terenu zajmują drzewostany 
złoŜone z jodły i buka z domieszką grabu i dębu, tworzące zbiorowiska Ŝyznej 
buczyny Karpackiej w formie podgórskiej. Nieco niŜej połoŜone są 
drzewostany z przewagą grabu. Zestawienie tych gatunków stwarza 
niezapomnianą kompozycję kolorystyczną, widoczną szczególnie w okresie 
jesiennego przebarwienia liści. 
 Natomiast wzdłuŜ licznych potoków i strumieni, zwłaszcza na terenach 
rolnych, znajdują się wąskie pasma lasów łęgowych. Lasy zajmują jedynie 
najwyŜej połoŜone, zbyt strome dla upraw rolnych, łąk i pastwisk tereny. 
Większe kompleksy leśne znajdują się głównie w południowej i wschodniej 
części gminy. PrzewaŜającym i podstawowym typem krajobrazu na terenie 
gminy jest historycznie ukształtowany krajobraz podgórski o kulturze 
rolniczej, odznaczający się w większości niezwykle barwną mozaiką upraw 
rolnych, łąk i pastwisk i zadrzewień śródpolnych. Cechy te są 
charakterystyczne dla dominującej na terenie gminy struktury drobnej 
własności ziemi naleŜącej w większości do indywidualnych gospodarstw 
rolnych.  
 W krajobraz ten wpisana jest charakterystyczna dla Pogórza zabudowa 
oraz kapliczki i krzyŜe przydroŜne. Charakteryzujący się wysokimi walorami 
teren gminy jest w około 70% objęty szczególnymi formami ochrony, takimi 
jak: Czarnorzecko-StrzyŜowski Park Krajobrazowy, HyŜneńsko-Gwoźnicki 
Obszar Chronionego Krajobrazu i obszar objęty strefą ochronną (otuliną). 

Walory historyczne 
 

 Na terenie gminy Niebylec istnieje 61 stanowisk archeologicznych, 
głównie w Jaworniku i Lutczy. Występują one przede wszystkim na 
wypłaszczeniach wzgórz, a rzadziej w dolinach, w pobliŜu rzek. Takie 
rozmieszczenie stanowisk powoduje odpowiedni ich rozkład kulturowo-
chronologiczny. Najstarsze ślady osadnictwa odnosić moŜemy do tzw. 
mezolitu lub nawet schyłkowego paleolitu. Jest to okres przejścia od schyłku 
epoki lodowcowej do holocenu, czyli obecnie panującego umiarkowanego 
klimatu (X-VIII tysiąclecie p.n.e.). Oprócz wyŜej  wymienionego stanowiska               
z okresu tego mogą pochodzić jeszcze niektóre mało charakterystyczne 
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wyroby krzemienne, ogólnie datowane na epokę kamienia – wczesną epokę 
brązu (9 stanowisk). Zdecydowanie dominują stanowiska z neolitu i wczesnej 
epoki brązu (27 stanowisk).  
 Brak jest na terenie gminy stanowisk z wczesnego średniowiecza, aŜ do 
wieku XIII. Być moŜe jest to związane z istnieniem terenów 
międzyplemiennych, a potem przebiegającą w pobliŜu granicą polsko-ruską.  

Sytuacja zmieniła się dopiero po przyłączeniu tych ziem do Polski przez 
Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Wszystkie niemal miejscowości gminy 
powstały w XIV lub XV wieku.  

Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy 
Niebylec naleŜą zabytki sakralne, takie jak murowany kościół w Połomi, 
drewniany kościół w Lutczy oraz dwie drewniane cerkwie – w Bliziance 
i Gwoździance. 

 
Zdjęcie 1. Zabytkowa cerkiew w Bliziance 

 
Źródło: UG Niebylec 

 
Zdjęcie 2. Kościół parafialny w Połomi 

 
Źródło: UG Niebylec 
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Jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych jest kościół parafialny 

rzymsko-katolicki pw. św. Mikołaja w Połomi. Pierwotny kościół parafialny 
(drewniany) wzniesiony został zapewne około poł. XV w. z fundacji 
Pakosława i Kietlicza, dziedziców Prochny. Pod koniec XV w. dobudowano do 
niego murowaną zakrystię. Obecny murowany kościół wzniesiony został 
w 1577 r. staraniem Kaspra Dunin-Przystałowskiego (pozostawiono dawną 
zakrystię). PołoŜony jest on w otoczeniu starych drzew, w widłach dwóch 
potoków, na niewielkim wzniesieniu. W kościele zachowało się zabytkowe 
wyposaŜenie: późnobarokowy ołtarz główny z rokokowymi ornamentami, 
późnobarokowe ołtarze boczne, rokokowa ambona, gotycka chrzcielnica 
kamienna z XIX w. oraz późnogotycki tryptyk z ok. 1500 r. umieszczony na 
południowej ścianie prezbiterium. 

Innym bardzo cennym zabytkiem sakralnym jest dawny drewniany 
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy. Wzniesiony został 
w drugiej połowie XV w. Jego cechy późnogotyckie zatarły liczne przebudowy. 
Kościół ma konstrukcję zrębową, kruchty konstrukcję słupową, wzniesiony 
został na podmurowaniu kamiennym, podbity gontem. W skład zespołu 
kościelnego wchodzi takŜe murowana dzwonnica wzniesiona zapewne pod 
koniec XIX w. Wartość tego zespołu podnoszą takŜe pozostałości załoŜenia 
obronnego (wały i fosy) z XV w. oraz zachowany starodrzew. 

Do cennych zabytków sakralnych zaliczają się takŜe dwie cerkwie 
grecko-katolickie (w 1946 r. zamienione na kościoły rzymsko-
katolickie).Jedna z nich znajduje się w Bliziance. Cerkiew jest drewniana, 
orientowana, konstrukcji zrębowej, szalowana deskami, wzniesiona na 
podmurowaniu z kamienia. Wartość zabytkową tej cerkwi podnosi otaczający 
ją starodrzew.  

Na terenie gminy znajduje się stosunkowo niewiele pozostałości po 
dawnych załoŜeniach dworsko-parkowych i folwarkach. Najokazalej 
prezentuje się dwór w Baryczce. Wzniesiony został zapewne w drugiej 
połowie XVIII w. Posiada cechy późnobarokowej siedziby szlacheckiej.          
W Lutczy po zespole dworskim pozostał tylko czworak z końca XIX w., 
drewniana oficyna i starodrzew. Po innym załoŜeniu dworsko-parkowym 
w Lutczy, na granicy z Domaradzem, pozostała murowana oficyna, 
starodrzew i aleja dojazdowa od drogi Sanok-Rzeszów. W Gwoździance 
zachował się drewniany dwór z końca XIX w. 

W Gwoźnicy Górnej znajduje się zagroda skansenowska Antoniego 
Błądzińskiego, stanowiąca przykład tradycyjnego budownictwa ludowego 
grupy etnograficznej Pogórzan. 

Cechą charakterystyczną wsi, w których do roku 1945 zamieszkiwała 
ludność pochodzenia łemkowskiego, są domy o funkcji mieszkalno-
gospodarczej występujące w większej ilości niŜ w innych miejscowościach. 

Na obszarze gminy spotkać moŜna takŜe 20 kapliczek szafkowych. 
Znajdują się one właściwie we wszystkich wsiach gminy. Najwięcej jest ich 
w Jaworniku Niebyleckim (6 kapliczek), po kilka na terenie Lutczy                        
i Konieczkowej. Usytuowane są przede wszystkim przy głównych drogach 
prowadzących przez wsie. 
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Gleby 

 
 Gleby gminy Niebylec cechuje mała róŜnorodność. Pod względem 
uŜyteczności rolniczej gleby regionu gminy Niebylec moŜna zaliczyć do gleb 
średnich klas bonitacyjnych. Są to gleby naleŜące według klasyfikacji ogólnej 
do gleb terenów górzystych. Mają one skomplikowane stosunki wodne 
związane z bardzo urozmaiconym składem mechanicznym, często 
nadmiernie wilgotne, dlatego wykorzystywane są pod uŜytki zielone. Są 
bardzo płytkie, o duŜym udziale rumoszy, łatwo przepuszczalne, bardzo 
kwaśne. Pomimo bardzo duŜej zawartości próchnicy nie przedstawiają one 
Ŝadnej wartości rolniczej. Są bardzo cięŜkie, trudne w uprawie, wymagające 
szczególnych zabiegów agrotechnicznych. PoniewaŜ dominują gleby pylaste, 
a nie zwięzłe, w gminie występuje problem erozji gleb. Po nasyceniu wodą 
następuje upłynnianie materiału glebowego, transport w dół stoku do 
ścieków, którymi materiał glebowy jest wynoszony poza obręb ziem. 

Surowce mineralne 

  
Obszar gminy jest ubogi w kopaliny. NajwaŜniejszym złoŜem jest złoŜe 

pospółki „Niebylec”, gdzie eksploatowane są utwory fiuglawiacyjne. 
MiąŜszość złoŜa sięga około 16,2 m. Kruszywo jest nieprzydatne do produkcji 
betonów  z uwagi na duŜe zapylenie. Poza tym na terenie gminy znajdują się 
gliny, które wykorzystywane były we wcześniejszym okresie dla potrzeb 
nieistniejących obecnie cegielni. 
 

Wody powierzchniowe i wgłębne 

  
Północna i centralna część gminy połoŜona jest w zlewni Gwoźnicy, 

która stanowi oś hydrograficzną tego obszaru, odprowadzając wodę 
w kierunku północnym ku Wisłokowi. Południowa część gminy połoŜona jest 
w zlewni Stobnicy, równieŜ prawobrzeŜnego dopływu Wisłoka, 
odprowadzającego wody w kierunku zachodnim. Rzeki mają charakter rzek 
górskich, o duŜych wahaniach poziomu i zmiennych przepływach. 
 Stobnica w granicach gminy płynie na odcinku 8 km, uchodzi do 
Wisłoka na wysokości StrzyŜowa. Prowadzi wody zanieczyszczone ponad 
dopuszczalne normy ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Według kryteriów fizyko-chemicznych wody Stobnicy odpowiadają III klasie 
czystości, o czym decydują zawarte w nich fosforany. Na odcinku ujściowym 
wartość fosforanów spada i w efekcie Stobnica wprowadza do Wisłoka wody 
II klasy czystości. 
 Rzeka Gwoźnica odprowadza wody w kierunku północnym do Wisłoka, 
gdzie ma ujście w miejscowości WyŜne. Bakteriologicznie posiada wody 
zanieczyszczone ponad dopuszczalne normy. Zanieczyszczenie wody 
odpowiada II klasie czystości, o czym decydują Ŝelazo, magnez i fosforany. 
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Świat roślinny i zwierzęcy 

  
Na Pogórzu StrzyŜowskim, jak i na całym Podkarpaciu odbywała się 

wielowiekowa wymiana roślinności górskiej i niŜowej, wschodniej 
i zachodniej. Dolinami rzek flora niŜowa wciskała się głęboko w Beskidy.           
W wyniku róŜnorodnych procesów przyrodniczych wytworzyła się na Pogórzu 
StrzyŜowskim dość jednolita szata roślinna.  

Cały ten obszar w zaraniu epoki historycznej pokrywały lasy, 
w których przewaŜały drzewa liściaste, brzozy, buki i modrzewie. Często 
występowała równieŜ jodła i świerk. Prócz wymienionych drzew w lasach 
spotkać moŜna: jesiony, jawory i cisy.  
 Wraz z trzebieniem lasów zanika na Pogórzu pierwotna fauna. Znikł 
niedźwiedź, a jelenie naleŜą juŜ do rzadkości. Zwierzyna łowna to: sarny, lisy, 
borsuki, zające oraz dziki. Na polach uprawnych moŜna spotkań kuropatwy. 
Wśród ptaków łownych, przylatujące z południa na okres wiosenno-letni, 
kwiczoły, czeczotki, krzewodzioby. Potoki górskie obfitują w pstrągi, których 
hodowlą zajmuje się  kilka wylęgarni. 
 

Stan czystości powietrza   

  
Problem zachowania czystości powietrza atmosferycznego, obok 

ochrony wód powierzchniowych, jest jednym z waŜniejszych i wymagającym 
duŜych nakładów finansowych. Skutkiem duŜego zanieczyszczenia powietrza 
mogą być nieodwracalne zmiany w przyrodzie.  

PoniewaŜ gmina Niebylec nie ma rozwiniętego lokalnego przemysłu nie 
ma pod tym względem większych zagroŜeń. Do najwaŜniejszych składników 
zanieczyszczających powietrze naleŜą: pyły i gazy powstające w procesie 
spalania paliw stałych (węgiel, koks) oraz węglowodory i związki azotu 
powstałe w wyniku spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych. 
 

Klimat 

  
Klimat kształtuje się pod wpływem oddziaływania mas powietrza 

kontynentalnego, przy jednoczesnym modyfikującym oddziaływaniu Pogórza 
StrzyŜowskiego. Przedmiotowe Pogórze naleŜy do piętra klimatu podgórskiego 
i jest piętrem umiarkowanie ciepłym, posiadającym najkorzystniejsze 
warunki klimatyczne wśród klimatów górskich. Średnia roczna temperatura 
w zaleŜności od wysokości nad poziom morza sięga 6-8 stopni. WyróŜniają 
się dwa miesiące ze średnią temperaturą poniŜej zera: styczeń i luty, w tych 
teŜ miesiącach notowane są najwyŜsze temperatury minimalne - poniŜej 
minus 30 stopni.  
 Na terenie gminy Niebylec opady atmosferyczne wraz z temperaturą 
decydują o korzystnych warunkach klimatycznych. Sumy roczne opadów są 
małe, ok. 650 mm. Jest to wartość zbliŜona do wartości rocznej dla całej 
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Polski. Maksymalne wartości opadów występują w lipcu, przekraczając 
100 mm. 
 W okresie wegetacyjnym, od kwietnia do października, suma opadów 
wynosi tylko 412 mm, co jest ilością niewystarczającą dla zaspokojenia 
potrzeb wodnych roślin. 

Gmina a powiat strzyŜowski  

  
Niebylec - dawniej miasteczko, a obecnie wieś - siedziba gminy, 

połoŜony jest we wschodniej części powiatu strzyŜowskiego. Prawa miejskie 
otrzymał w XV wieku od Kazimierza Jagiellończyka. Do swojego herbu 
miasteczko przyjęło fragment pogoni litewskiej, a mianowicie ramię zbrojne 
z podniesionym mieczem. Gmina, utworzona 1 stycznia 1973 roku uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, liczy obecnie niespełna 11 tys. 
mieszkańców i zajmuje powierzchnię 10 437 ha. W jej skład wchodzi 
11 sołectw. Sama jest częścią powiatu strzyŜowskiego. 

Powiat strzyŜowski połoŜony jest w zachodniej części województwa 
podkarpackiego. Jego obszar wynosi 503 km2 i jest zamieszkany przez 62 
tys. mieszkańców. 
 W skład powiatu strzyŜowskiego wchodzi 5 gmin: Czudec, Frysztak, 
Niebylec, StrzyŜów i Wiśniowa. Jego stolicą jest blisko 9-tysięczne miasto 
StrzyŜów. Cały region ma charakter rolniczy. PrzewaŜają tutaj małe 
gospodarstwa rolne i występuje duŜe rozdrobnienie, na około 2000 
gospodarstw rolnych około  85% uŜytkuje działki  poniŜej  3 ha. 

Działają tu takŜe zakłady produkcyjne, spośród których największe to: 
StrzyŜowska Fabryka Mebli, Fabryka Maszyn w StrzyŜowie, Zakład Metalowy 
„Instal” w Czudcu i Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Roksana” 
w StrzyŜowie. 
 

Zdjęcie 3. Urząd Gminy w Niebylcu 

 
Źródło: UG Niebylec 
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Tabela 4. Gmina Niebylec a powiat strzyŜowski 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(w km2) 
Ludność Bezrobotni 

Niebylec 104 10 603 1032 

Powiat 
strzyŜowski 

503 61 978 6297 

udział % 20,68 17,11 16,39 

Źródło: UG Niebylec;07 

 
 
Pod względem wielkości powierzchni gmina Niebylec zajmuje 2 miejsce 

w powiecie. Większą powierzchnię ma jedynie gmina StrzyŜów. Powierzchnia 
gminy stanowi 20,68% ogólnej powierzchni powiatu strzyŜowskiego.  
 Ludność gminy stanowi 17,11% ogólnej ludności powiatu 
strzyŜowskiego, co stawia gminę na 4 miejscu. 
 Na terenie gminy Niebylec, mimo podgórskiego krajobrazu, występują 
w miarę urodzajne gleby bielicowe i brunatne z gatunku pyłów zwykłych 
i ilastych. Tylko w wyŜej połoŜonych partiach w rejonie Gwoźnicy znajdują się 
nieurodzajne gleby kamieniste. 
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2. LUDNOŚĆ I ZAGADNIENIA SPOŁECZNE 

Dane demograficzne 
 
Tabela 5. Podstawowe dane gminy Niebylec na tle pozostałych gmin powiatu strzyŜowskiego 

GMINA NIEBYLEC W LICZBACH NA TLE POWIATU STRZYśOWKSIEGO 

Powierzchnia 104 km2 20,6% powierzchni powiatu 

Ludność wg stałego 
miejsca zameldowania 

10 692 
mieszkańców 

17,14% ludności powiatu 

Struktura administracyjna powiatu 

Lp. Gmina Powierzchnia 
Ludność (wg stałego 

miejsca zameldowania) 
Gęstość 

zaludnienia 

1. Czudec 85 km2 11 599 136 os./km2 

2. Frysztak 91 km2 10 771 118 os./km2 

3. Niebylec 104 km2 10 692 103 os./km2 

4. StrzyŜów m. 14 km2 8 752 625 os./km2 

5. StrzyŜów gm. 127 km2 11 988 94 os./km2 

6. Wiśniowa 83 km2 8 561 103 os./km2 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 

 
Pod względem zaludnienia gmina naleŜy do jednostek o średniej liczbie 

mieszkańców. Gminę Niebylec pod koniec 2006 roku zamieszkiwało 10 692 
mieszkańców, tj. 17,14 proc. ludności powiatu (w tym 5220 męŜczyzn i 5 472 
kobiet). Gęstość zaludnienia w gminie wg stanu na 31.12.2006 wynosiła 103 
mieszkańców na km2 (czwarte miejsce w powiecie strzyŜowskim) i była niŜsza 
od średniej w powiecie wynoszącej 124 mieszkańców na km2.  
 
Tabela 6. Podział administracyjny gminy Niebylec 

Sołectwo/wieś Ludność Powierzchnia (ha) 
Gęstość zaludnienia 

(osoby/km2) 
Baryczka 1028 927 110 
Blizianka 426 487 87 
Gwoździanka 342 345 99 
Gwoźnica Dolna 440 503 87 
Gwoźnica Górna 1394 1307 106 
Jawornik  1234 1215 101 
Konieczkowa 1250 1098 113 
Lutcza 2263 2816 80 
Małówka 279 186 150 
Niebylec 587 199 294 
Połomia 1558 1361 114 
Razem 10 801 10 444 103 
Źródło: UG Niebylec;31.12.2006 
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Największą liczbę ludności ma miejscowość Lutcza – 2 263 osób, ona 
teŜ ma największą powierzchnię – 2 816 ha, lecz pod względem gęstości 
zaludnienia znajduje się na ostatnim miejscu w gminie (80 osób/km2). 
Najmniejszą powierzchnię (186 ha) i najmniejszą liczbę mieszkańców (279 
osób) posiada  miejscowość Małówka, co sprawia, Ŝe pod względem gęstości 
zaludnienia (150 osób/km2) znajduje się na drugim miejscu w gminie.  
 Pod względem gęstości zaludnienia na 1 miejscu znajduje się 
miejscowość Niebylec. Mieszka w niej ok. 294 osób na 1 km2. 
 
Tabela 7. Liczba mieszkańców gminy Niebylec w latach 2003-2006 w rozbiciu na sołectwa  

2003 2004 2005 2006 
Miejscowość 

O M K O M K O M K O M K 
Baryczka 1058 498 560 1048 494 554 1043 493 550 1028 487 541 

Blizianka 447 223 224 438 217 221 428 214 214 426 214 212 
Gwoździanka 335 165 170 343 167 176 340 165 175 342 167 175 
Gwoźnica 
Dolna 

434 222 212 434 222 212 436 221 215 440 222 218 

Gwoźnica 
Górna 

1394 694 700 1389 692 697 1383 690 693 1394 695 699 

Jawornik  1217 576 641 1230 580 650 1233 581 652 1234 582 652 
Konieczkow
a 

1240 623 617 1240 623 617 1248 626 622 1250 624 626 

Lutcza 2253 1073 1180 2240 1068 1172 2244 1070 1174 2263 1077 1186 

Małówka 282 137 145 275 134 141 282 138 144 279 136 143 

Niebylec 583 276 307 583 276 307 582 276 306 587 278 309 

Połomia 1587 772 815 1577 768 809 1577 768 809 1558 761 797 

Razem 10830 5259 5571 10797 5241 5556 10796 5242 5554 10801 5243 5558 

Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 ( O - ogółem, M - męŜczyźni, K- kobiety) 
 
Wykres 2. Liczba mieszkańców gminy Niebylec w latach 2003-2006 z podziałem na 
poszczególne miejscowości 
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Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
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Tabela 8. Liczba mieszkańców w rozbiciu na wiek produkcyjny w gminie Niebylec 
Ogółem 

(wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania) 

W tym 
kobiety 

W wieku 
przedprodukcyjnym 
(17 lat i mniej) 

W wieku 
produkcyjnym 

W wieku 
poprodukcyjnym 

10 621 5 431 2 568 6 247 
 

1 806 
 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 

 
Wykres 3. Liczba mieszkańców w rozbiciu na wiek produkcyjny 

 

59%

24%17%

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny
 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 
 

 
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w gminie 

wynosi 2 568 osób i stanowi 24 % ogółu mieszkańców. Ludność w wieku 
produkcyjnym wynosi 6 247 osób, co stanowi 58,43 % ogółu mieszkańców, 
natomiast 16,89 % to mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym, których liczba 
wynosi 1 806. 
 
Tabela 9. Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

Wiek 
Gmina 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 i 
więcej 

Niebylec 548 655 814 896 1645 1550 1382 1151 409 1571 

% ogółu  5,16 6,17 7,66 8,44 15,49 14,59 13,01 10,84 3,85 14,79 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006  
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Wykres 4. Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

0-4 lat
5-9 lat
10-14 lat
15-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-64 lat
65 i wi ęcej

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 
 

 
 Najwięcej mieszkańców znajduje się w przedziale wiekowym od 20 do 
29 lat, stanowią oni 15,5 % ogólnej liczby, kolejną dominującą grupę 
wiekową stanowią mieszkańcy w wieku 65 i więcej lat (14,8 % ogółu) oraz 
30-39 lat (14,6%). 
 
Tabela 10. Ruch naturalny ludności w liczbach bezwzględnych na tle powiatu  

Gmina 

Ludność 
(wg stałego 
miejsca 

zameldowania) 

 
Urodze-nia 

Zgony 

Przyrost 
naturalny 
(w liczbach 

bezwzglę-dnych) 

Przyrost 
naturalny 
(na 1000 
osób) 

Czudec 11 599 96 113 -17 - 1,5 

Frysztak 10 771 108 97 11 1,0 

Niebylec 10 692 131 95 36 3,4 

StrzyŜów m. 8 752 65 66 -1 -0,1 

StrzyŜów 
gm. 

11 988 112 121 -9 -0,8 

Wiśniowa 8 561 82 61 21 2,5 

Razem 
powiat 

62 363 594 553 41 3,8 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006  

 
W gminie Niebylec w roku 2006 moŜna zaobserwować dodatni przyrost 

naturalny. W tym okresie róŜnica pomiędzy urodzeniami a zgonami wyniosła 
36. Współczynnik przyrostu naturalnego tj. róŜnica pomiędzy 
współczynnikiem urodzeń (czyli liczbą Ŝywych urodzeń na 1000 
mieszkańców) a współczynnikiem zgonów (czyli liczbą zgonów na 1000 
mieszkańców) wynosił 3,4 co stawiało gminę na 1 miejscu w całym powiecie 
strzyŜowskim (wskaźnik ten dla powiatu wynosił 3,8). Stosunkowo wysoki 
przyrost naturalny w gminie powodował, Ŝe ludność powiatu strzyŜowskiego 
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w porównaniu z innymi powiatami województwa podkarpackiego jest 
ludnością młodą. Przedmiotowy wskaźnik dla całego województwa 
podkarpackiego wyniósł 1,29 wg stanu na dzień 31.12.2006.  
 
Tabela 11. Przyrost naturalny w gminie Niebylec w latach 2002-2006 

Wieś / sołectwo 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Baryczka 7 12 7 7 10 
Blizianka 5 6 6 6 4 
Gwoździanka 6 2 3 4 4 
Gwoźnica Dolna 1 4 3 5 5 
Gwoźnica Górna 15 20 14 10 26 
Jawornik  11 13 15 11 15 
Konieczkowa 11 15 14 15 10 
Lutcza 25 28 27 26 44 
Małówka 4 3 3 6 6 
Niebylec 5 1 9 6 6 
Połomia 13 18 18 12 8 
Razem gmina 9 12 11 10 13 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
 
 

Wykres 5. Przyrost naturalny w gminie Niebylec w latach 2003-2006 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych; 2003-2006 

 
 
 Na przestrzeni czterech ostatnich lat zmiany przyrostu naturalnego          
w gminie Niebylec były znaczne. W latach 2003 i 2005 wystąpił ubytek 
naturalny, natomiast w roku 2006 róŜnica pomiędzy urodzeniami a zgonami 
wyniosła aŜ 36 osób.  

JednakŜe, mimo Ŝe przyrost naturalny był stosunkowo wysoki, 
przyrost rzeczywisty (w pełni obrazujący zmianę liczby mieszkańców danego 
obszaru, uwzględniający zarówno przyrost naturalny jak i saldo migracji)          
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w roku 2006 oscylował tylko na poziomie 6, stanowiąc drugie miejsce              
w powiecie strzyŜowskim, po gminie miejskiej StrzyŜów. 
 
Tabela 12. Migracje ludności w gminie Niebylec na tle innych gmin powiatu strzyŜowskiego 

Napływ Odpływ  
Gmina 

ogółem z miast 
ze 
wsi 

zagra- 
nica 

ogółem 
do 

miast 
na  
wieś 

zagra-
nica 

Saldo 

Czudec 104 44 59 1 131 68 57 6 -27 
Frysztak 95 23 70 2 108 44 50 14 -13 
Niebylec 65 22 39 4 95 41 46 8 -30 
StrzyŜów m. 123 24 99 0 100 28 61 11 23 
StrzyŜów gm. 117 55 59 3 142 72 58 12 -25 
Wiśniowa 60 16 42 2 103 30 68 5 -43 
Razem 
powiat 

564 184 368 12 679 283 340 56 -115 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 

 
Wykres 6. Migracje ludności w gminie Niebylec na tle innych gmin powiatu strzyŜowskiego 
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Niepokojącym zjawiskiem na terenie większości gmin powiatu 

strzyŜowskiego jest rosnące ujemne saldo migracji, mierzone róŜnicą 
pomiędzy zameldowaniami i wymeldowaniami na pobyt stały. Część młodych 
ludzi, wobec braku perspektyw rozwojowych w miejscu zamieszkania 
opuszcza rodzinne miejscowości. Saldo migracji w gminie Niebylec pod 
koniec roku 2006 było ujemne i wynosiło -2,8 osoby na 1000 mieszkańców. 

W roku 2006 saldo migracji w powiecie strzyŜowskim było ujemne 
i wyniosło – 115 osób. 

 
 

Pracujący i bezrobotni 

 
Gmina Niebylec jest gminą rolniczą, podobnie jak cały region silnie 

dotkniętą problemem bezrobocia. Z tego powodu niewiele jej mieszkańców 
pracuje zawodowo. JednakŜe z analizy tabeli i wykresu wynika, Ŝe na 
przestrzeni pięciu ostatnich lat liczba pracujących poza rolnictwem              
w jednostkach o liczbie pracujących powyŜej 9 osób systematycznie 



RARR SA  

Strategia rozwoju gminy Niebylec 24 

wzrastała. Podczas gdy w roku 2002 wartość ta wynosiła 394 osoby, w roku 
2005 pracujących na terenie gminy było 451 tj. o 57 osób więcej (ok. 9%). 
Wyjątek stanowi rok 2006 gdzie liczba pracujących w stosunku do roku 
2005 spadła o 7 osób. W badanym okresie widać  wyraźną przewagę liczebną 
kobiet zatrudnionych w takich jednostkach. 

 
Tabela 13. Pracujący* poza rolnictwem w gminie Niebylec w latach 2002-2006 

Lata Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

2002 394 149 245 
2003 405 133 272 
2004 413 137 276 
2005 451 158 293 
2006 444 160 284 

Źródło: US Rzeszów; 31.12.2006; Bank Danych Regionalnych; 2002-2005 
*dane nie obejmują zakładów o liczbie pracujących do 9 osób oraz rolnictwa indywidualnego 
 
 
Wykres 7. Pracujący* poza rolnictwem w gminie Niebylec w latach 2002-2006 
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*dane nie obejmują zakładów o liczbie pracujących do 9 osób oraz rolnictwa indywidualnego 

 
 
  
Tabela 14. Pracujący  w powiecie strzyŜowskim z podziałem na poszczególne gminy  

Z liczby ogółem  
gminy/miasta Ogółem 

kobiety sektor publiczny 

Czudec 929 446 398 
Frysztak 866 419 397 
Niebylec 444 284 291 
StrzyŜów m. 2711 1452 1519 
StrzyŜów gm. 453 273 241 
Wiśniowa 418 253 229 
Razem powiat 5 821 3 127 3 075 
Źródło: US Rzeszów; 31.12.2006  
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Pod względem liczby pracujących w roku 2006 gmina Niebylec 
zajmowała 5 miejsce w powiecie po mieście StrzyŜów oraz gminach Czudec, 
Frysztak i gm. wiejskiej StrzyŜów. Warto jednak podkreślić iŜ gęstość 
zaludnienia jest w tych miejscowościach (oprócz gminy wiejskiej StrzyŜów) 
znacznie wyŜsza niŜ w gminie Niebylec, natomiast w gminie Wiśniowa liczba 
osób pracujących jest o 9% niŜsza niŜ w Gm Niebylec, pomimo Ŝe liczba osób 
przypadających na 1 km2 jest w obu gminach taka sama (103 os/km2).      
 Część mieszkańców pracuje zawodowo, będąc równocześnie 
właścicielami gospodarstw rolnych, dlatego teŜ nie moŜna określić 
precyzyjnie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. 
  
 Z waŜniejszych problemów dotyczących ludności w wieku 
produkcyjnym naleŜy wymienić bezrobocie. Jest ono nie tylko problemem 
gospodarczym, ale przede wszystkim społecznym. Jego rozwiązanie to 
zasadnicze i najpilniejsze zadanie gminy. 
  
 
Tabela 15. Bezrobotni wg podziału na gminy powiatu strzyŜowskiego 

Bezrobotni zarejestrowani 
Ogółem w tym z prawem do zasiłku Wyszczególnienie 

razem 
w tym 
kobiety 

razem kobiety 

StrzyŜów m. 779 392 151 65 
StrzyŜów gm. 1261 658 216 61 
Czudec 1202 655 214 86 
Niebylec 1032 555 191 68 
Frysztak 1028 564 175 49 
Wiśniowa 995 514 168 43 
Razem powiat 6297 3338 1115 372 

  Źródło: Powiatowy Urząd Pracy StrzyŜów; 31.12.2006  

 
 
 

Wykres 8. Bezrobotni wg podziału na gminy powiatu strzyŜowskiego 
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Bezrobotnych z gminy Niebylec obsługuje Powiatowy Urząd Pracy 

w StrzyŜowie. Bezrobocie jawne, czyli liczba mieszkańców gminy Niebylec 
zarejestrowanych w PUP StrzyŜów wynosiła wg stanu na dzień 31.12.2006r. 
1032 osoby (w tym 555 kobiet) i stanowiła 16,4% ogółu bezrobotnych 
w powiecie strzyŜowskim. Spośród 1032 zarejestrowanych na koniec grudnia 
2006 r. bezrobotnych, aŜ 841 osób nie posiadało prawa do zasiłku (w tym 
487 kobiet), tj. 81,5% ogółu bezrobotnych.    

Dane z Urzędu Pracy nie odzwierciedlają faktycznej liczby 
bezrobotnych, ich liczba jest znacznie wyŜsza. Istnieje tzw. bezrobocie 
ukryte, poniewaŜ osoby posiadające gospodarstwo powyŜej 2 ha nie mogą się 
zarejestrować jako osoby bezrobotne. 
 DuŜe bezrobocie na terenie gminy wynika głównie z braku większych 
zakładów pracy, które dawałyby moŜliwość zatrudnienia w miejscu 
zamieszkania, słabo rozwiniętej sieci handlu i usług oraz braku 
odpowiedniego wykształcenia, jak równieŜ niechęci ze strony bezrobotnych 
do dalszego poszukiwania pracy, gdyŜ są przekonani, Ŝe nie ma szans na jej 
znalezienie. 
 
Tabela 16. Bezrobocie w gminie Niebylec w okresie 2003-2007 

Liczba bezrobotnych 
Rok 

Ogółem w tym kobiet 
2003 1223 609 
2004 1140 590 
2005 1165 601 
2006 1032 841 

30.06.2007 900 523 
      Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 2003-2007 
 
 
 
 
 

Wykres 9. Bezrobocie w gminie Niebylec w okresie 2003-2007 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 2003-2007 
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Analizując bezrobocie w gminie Niebylec na przełomie czterech 
ostatnich lat moŜna zauwaŜyć wyraźny spadek liczby bezrobotnych z 1 223 
do 900 osób tj. 323 osoby (o 26%). 
 
Tabela 17. Struktura wiekowa bezrobotnych w gminie Niebylec  

Przedziały wiekowe Liczba osób bezrobotnych % ogółu 

18-24 lata 185 17,93 
25-34 lata 362 35,08 
35-44 lata 291 28,20 
45-54 lata 154 14,92 
55-59 lat 35 3,39 
60 i więcej 5 0,48 
Ogółem 1 032 100 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 31.12.2006  

 
Wykres 10. Struktura wiekowa bezrobotnych w gminie Niebylec 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 31.12.2006 

 
Bezrobocie w gminie, podobnie jak w całym powiecie strzyŜowskim 

dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Najliczniejszą grupę wiekową 
stanowią bezrobotni w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat. Według 
stanu na dzień 31.12.2006r. urząd pracy zarejestrował w gminie Niebylec 
653 bezrobotnych, w tych przedziałach wiekowych, co stanowi 63,0% ogólnej 
liczby bezrobotnych, z czego 362 to osoby bezrobotne w przedziale wiekowym 
od 25 do 34 lat tj. 35%, a 291 to osoby bezrobotne w wieku od 35 do 44 lat, 
tj. 28%. 
 

Wysoki udział młodzieŜy w ogóle bezrobotnych wynika przede wszystkim         
z tego, Ŝe: 
• część absolwentów posiada przygotowanie zawodowe nieadekwatne do 
aktualnych potrzeb rynku pracy, 
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• nastąpił wzrost liczby absolwentów w wyniku wchodzących w wiek 
produkcyjny roczników wyŜu demograficznego, 

• absolwenci szkół znajdują się w sytuacji szczególnej, gdyŜ po raz 
pierwszy wkraczają na rynek pracy, na którym poszukiwani są przede 
wszystkim kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe; 

 
Tabela 18. Struktura bezrobotnych wg staŜu pracy w gminie  

StaŜ pracy 
Gmina 

do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat 10-20 lat 20-30 lat 30 lat bez staŜu 

Niebylec 123 178 183 164 64 16 304 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; 31.12.2006 

 
 

Wykres 11. Struktura bezrobotnych wg staŜu pracy w gminie Niebylec 
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Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych, zarówno wiekiem, 

jak i staŜem pracy. Z ogólnej liczby bezrobotnych 304 to osoby które 
dotychczas nie pracowały. Stanowią one 29% ogółu zarejestrowanych. 

Absolwenci szkół często mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, 
gdyŜ pracodawcy wymagają odpowiedniego staŜu pracy w danym zawodzie. 
Aby utrzymać swoją aktywność zawodową, wielu bezrobotnych młodych 
ludzi zmuszonych jest do zmiany wyuczonych zawodów.  
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Tabela 19. Struktura wykształcenia bezrobotnych w gminie Niebylec oraz powiecie 
strzyŜowskim  

powiat strzyŜowski gmina Niebylec 
Wykształcenie 

ogółem % ogółem % 

WyŜsze 249 3,95 26 2,52 

Policealne zawodowe  
i średnie zawodowe 

1506 23,92 239 23,16 

Średnie 
ogólnokształcące 

541 8,59 59 5,72 

Zasadnicze zawodowe 2720 43,20 482 46,70 

Podstawowe i niepełne 
podstawowe 

1281 20,34 226 21,90 

Razem 6297 100 1 032 100 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006  
 

Wykres 12. Struktura wykształcenia bezrobotnych w gminie Niebylec oraz powiecie 
strzyŜowskim 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 

 
Pod względem wykształcenia, najliczniejszą grupę zarówno w gminie 

Niebylec jak i całym powiecie stanowią bezrobotni z wykształceniem  
zasadniczym zawodowym – 482 osób oraz policealnym zawodowym i średnim 
zawodowym 239 osób, co stanowi 70 % ogółu zarejestrowanych w urzędzie. 
Obserwując sytuację bezrobotnych z terenu gminy, naleŜy stwierdzić, Ŝe 
osoby posiadające wyŜszy poziom wykształcenia (stanowiące tylko 2,5% 
ogółu bezrobotnych), mają mniejszy problem ze znalezieniem pracy aniŜeli 
osoby słabiej wykształcone.  

Przyczyny wysokiego udziału osób o niskich kwalifikacjach w wielu 
przypadkach są następujące: 
• kwalifikacje potencjalnych pracowników nie odpowiadają aktualnym, 
coraz wyŜszym wymaganiom rynku pracy, 



RARR SA  

Strategia rozwoju gminy Niebylec 30 

• łatwa wymienialność tej grupy pracowników – są zwalniani w pierwszej 
kolejności, a równocześnie zauwaŜa się brak zainteresowania 
pracodawców podnoszeniem kwalifikacji tych pracowników. 

 
Tabela 20. Bezrobocie w latach 1999 i 2007 w poszczególnych sołectwach 

Miejscowość 31.03.1999 20.06.2007 
zmiana ilościowa  
w ciągu 8 lat 

Baryczka 103 95 -8 
Blizianka 41 46 5 
Gwoździanka 32 31 -1 
Gwoźnica Dolna 66 54 -12 
Gwoźnica Górna 118 134 16 
Jawornik  102 119 17 
Konieczkowa 117 108 -9 
Lutcza 176 177 1 
Małówka 33 24 -9 
Niebylec 46 46 0 
Połomia 159 152 -7 
Razem 993 986 -7 

Źródło: UG Niebylec   

 
Wykres 13. Bezrobocie w latach 1999-2007 w poszczególnych sołectwach 
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Źródło: UG Niebylec 

 
 Liczba bezrobotnych w całym powiecie strzyŜowskim w ciągu               
8 ostatnich lat spadła z 993 do 986 osób. W gminie Niebylec liczba 
bezrobotnych w okresie 1999-2007 nie zmieniła się. W sześciu 
miejscowościach gminy Niebylec tj. Baryczce, Gwoździance, Gwoźnicy Dolnej, 
Konieczkowej, Małówce i Połomi liczba bezrobotnych spadła, natomiast          
w czterech tj. Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Jaworniku Niebyleckim i Lutczy 
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liczba osób zarejestrowanych w PUP wzrosła. Największy spadek (12 osób) 
zanotowano w miejscowości Gwoźnica Dolna, natomiast najwięcej osób 
zarejestrowało się w m. Jawornik 17 osób i Gwoźnica Górna 16 osób. 
 

Spada aktywność zawodowa ludności, a rośnie liczba osób 
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, co jest związane ze stałym 
powiększaniem się liczby osób przechodzących na zasiłki przedemerytalne, 
emeryturę i rentę oraz korzystających z innych świadczeń społecznych. 

Władze gminy Niebylec podejmowały szereg działań zmierzających do 
zmniejszenia liczby bezrobotnych, m.in. poprzez: 
• roboty publiczne,  
• prace interwencyjne, 
• poŜyczki na podjęcie działalności gospodarczej, 
• prowadzenie tzw. programów lokalnych.  
  

Bezrobotni mający problem ze znalezieniem pracy mogą ubiegać się              
o skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy na bezpłatne kursy lub 
szkolenia, w celu zmiany lub podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych. 

Liczba bezrobotnych w gminie i wysoka stopa bezrobocia wskazuje na 
konieczność podjęcia zdecydowanych działań związanych z tworzeniem 
nowych miejsc pracy, co jest w najbliŜszym dziesięcioleciu tym bardziej 
konieczne, Ŝe na rynek pracy wchodzą nowe roczniki z licznego wyŜu 
demograficznego z lat osiemdziesiątych. Struktura bezrobotnych zaś z tak 
duŜym udziałem osób młodych i słabo wykształconych nakazuje szczególne 
zwrócenie uwagi na rozwijanie oferty edukacyjnej pod kątem rozwoju rynku 
pracy. Z kolei przewidywane redukcje zatrudnienia w duŜych 
przedsiębiorstwach, ograniczenia w zatrudnieniu poza gminą wymuszają 
podjęcie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, 
intensywniejszemu jeszcze niŜ do tej pory wzrostowi liczby podmiotów 
gospodarczych, przede wszystkim w prywatnym sektorze, ułatwieniom dla 
rozpoczynających działalność gospodarczą. 
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3. INFRASTRUKTURA SOCJALNO-BYTOWA 

Oświata 

 
 Na terenie gminy Niebylec znajduje się łącznie 11 szkół, w tym                 
4 Zespoły Szkół:  w Konieczkowej, w Lutczy, w Gwoźnicy Górnej i w Połomi,          
w skład których wchodzą szkoły podstawowe oraz gimnazja. Przy wszystkich 
jedenastu szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne, do których 
w 2006 roku uczęszczało 127 przedszkolaków. 
 

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół uczęszczało łącznie 1353 
uczniów, którzy pobierali naukę w 108 pomieszczeniach dydaktycznych. 
Zarówno sale dydaktyczne, jak i odziały klasowe są dostosowywane do liczby 
uczniów uczęszczających do szkół oraz do realiów panujących                       
w szkolnictwie. Szkoły są wyposaŜone w 9 pracowni komputerowych,                 
w których znajduje się 128 komputerów, z czego 94 są podłączone do 
internetu. Z roku na rok liczba komputerów w szkołach wzrasta. 
 
Tabela 21. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach  

Rok 
Liczba dzieci 

w 
przedszkolach 

Liczba uczniów 
w szkołach 

podstawowych 

Liczba 
uczniów w 
gimnazjach 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczna sal 
dydaktycznych 
w szkołach 
(ogółem) 

2003 171 994 520 1514 107 

2004 148 935 525 1460 103 

2005 136 871 560 1431 108 

2006 127 821 532 1353 108 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 

 
W ostatnich latach obserwuje się spadek ogólnej liczby uczniów 

uczęszczających do szkół i przedszkoli. Współczynnik skolaryzacji na terenie 
gminy kształtuje się niezmiennie od kilku lat na poziomie 97 % w szkołach 
podstawowych oraz 95 % w gimnazjach. 
 Na terenie gminy nie ma szkół średnich. MłodzieŜ ze szkół 
podstawowych podejmuje naukę głównie w Rzeszowie oraz w StrzyŜowie              
i Czudcu.  
 NajbliŜszy ośrodek akademicki znajduje się w Rzeszowie. 

Biblioteki 
 

 Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą                 
w Niebylcu i trzy filie biblioteczne w Gwoźnicy Górnej, Lutczy i Połomi.  

Biblioteka w Niebylcu ma dobre warunki lokalowe, mieści się               
w zabytkowym budynku, w dawnej synagodze Ŝydowskiej. Ma duŜą 
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powierzchnię uŜytkową, około 220m2, na której mieści się wypoŜyczalnia dla 
dorosłych i dzieci oraz czytelnia z 52 miejscami. 
 Filia biblioteczna w Gwoźnicy Górnej mieści się w budynku wiejskim 
przy Ośrodku Zdrowia. Jest dostatecznie wyposaŜona w sprzęt biblioteczny, 
chociaŜ jest bardzo ciasno. 
 Filia biblioteczna w Lutczy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. 
Ma osobne wejście i dobry dostęp dla czytelników dorosłych. 
 Filia biblioteczna w Połomi mieści się w budynku StraŜy PoŜarnej i jest 
dobrze zaopatrzona w sprzęt biblioteczny. 
 Posiadany w bibliotekach gminy Niebylec księgozbiór jest 
zadowalający, znajduje się tutaj literatura popularnonaukowa, historyczna          
i literatura piękna. W miarę posiadanych funduszy księgozbiór jest 
wzbogacany na bieŜąco o nowości wydawnicze. 
 
Tabela 22. Księgozbiór i czytelnictwo w gminie Niebylec 

Rok Księgozbiór 
Czytelnicy w ciągu 

roku 
WypoŜyczenia księgozbioru 

na zewnątrz 

2003 51 178 2 279 50 309 

2004 51 778 2 261 47 121 

2005 53 051 2 223 43 214 

2006 53 960 2 195 42 529 
Źródło: Bank Danych Regionalnych; ’31.12.2006 

 
 Księgozbiór bibliotek w gminie z roku na rok powiększa się o nowe 
pozycje, są to w szczególności pozycje popularno-naukowe, jak i literatura 
piękna oraz beletrystyka. Obserwuje się niestety spadek ilości czytelników           
w gminie, jest on niewielki, jednak widoczny w liczbach wypoŜyczeń 
księgozbioru na zewnątrz. 
 We wszystkich bibliotekach w gminie została przeprowadzona selekcja 
księgozbioru z róŜnych dziedzin wiedzy. Niewielki procent (około 5%) ksiąŜek 
jest niewypoŜyczany od wielu lat. NaleŜałoby je usunąć ze zbiorów poprzez 
dalszą selekcję. W bibliotekach w gminie pracuje ogółem 6 osób, 3 osoby są 
zatrudnione na pełny etat, a pozostałe na 1/2 etatu. 
 Czytelnicy bibliotek to przede wszystkim uczniowie szkół średnich               
i podstawowych, w mniejszym stopniu emeryci, bezrobotni, osoby pracujące 
czy studenci. Biblioteki prenumerują gazety i czasopisma, które cieszą się 
duŜym powodzeniem, są udostępniane prezentacyjnie, a ostatnio 
wypoŜyczane są takŜe do domu. 

Na terenie gminy działają takŜe szkolne biblioteki przy kaŜdej szkole 
podstawowej. SłuŜą one uczniom danych szkół oraz nauczycielom. 
 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wspierana jest przez Urząd 
Gminy w Niebylcu. Otrzymywane dotacje słuŜą zaspokajaniu potrzeb 
bieŜących biblioteki gminnej i jej podległych filii. Nie są to środki 
wystarczające. Biblioteki z terenu gminy nie otrzymują pomocy                           
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 
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SłuŜba zdrowia 
 

 Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami z terenu gminy sprawuje 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niebylcu, który swym zasięgiem 
obejmuje teren całej gminy.  
 

Zdjęcie 4. NZOZ w Niebylcu 

 
Źródło: UG Niebylec 

 
 
W jego skład wchodzą: 

• Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Niebylcu, 
• Ośrodek Zdrowia w Gwoźnicy Górnej,  
• Ośrodek Zdrowia w Lutczy, 
• Ośrodek Zdrowia w Połomi. 

Ośrodki te zatrudniają: 
• 5 lekarzy ogólnych,  
• 5 stomatologów, 
• 13 pielęgniarek, 
• 1 technika analityka, 
• 3 pomoce stomatologa, 
• 1 rejestratorkę.* 

*Źródło: UG Niebylec;07 

 
 

Mieszkańcy gminy hospitalizowani są w Szpitalu Powiatowym                  
w StrzyŜowie oraz w szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie. NajbliŜszy punkt 
pogotowia ratunkowego znajduje się w StrzyŜowie.  

Na terenie gminy istnieje 1 apteka leków gotowych w Niebylcu oraz 2 
punkty apteczne w Lutczy oraz Małówce. 
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Warunki mieszkaniowe 
 

 O poziomie Ŝycia ludności decydującym czynnikiem są warunki 
mieszkaniowe. Na terenie gminy Niebylec znajdują się 2904 mieszkania (wg 
danych z Urzędu Gminy), wszystkie w budynkach wolno stojących. 
Mieszkania w większości zaopatrywane są w gaz z podłączonych sieci 
gazowych. Do około 30% budynków na terenie gminy doprowadzona jest 
woda bieŜąca z istniejących we wsiach 20 wodociągów, natomiast pozostałe 
mieszkania zaopatrują się w wodę ze studni kopanych. 
  
Tabela 23. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w powiecie strzyŜowskim  

Liczba osób 
Powierzchnia uŜytkowa 

w m2 Gmina / 
miasto 

Liczba 
mieszkań 

na 1 
mieszkanie 

na            
1 izbę 

1 
mieszkania 

na 1 osobę 

Czudec 3 228 3,58 0,87 86,5 24,1 
Frysztak 2 775 3,83 0,92 87,5 22,8 
Niebylec 2 935 3,61 0,89 88,2 24,4 
StrzyŜów m. 2 661 3,27 0,79 78,8 24,1 
StrzyŜów gm. 3 295 3,64 0,89 86,8 23,9 
Wiśniowa 2 233 3,8 0,94 82,4 21,7 
razem powiat 17 127 3,62 0,88 85,3 23,6 
woj. 
podkarpackie 

601 648 3,49 0,88 77,1 22,1 

Źródło: US Rzeszów; 31.12.2005 

 
 Powierzchnia uŜytkowa w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 24,4 m2  
i jest  największą w powiecie strzyŜowskim, w którym wskaźnik ten wynosi 
23,6 m2. W województwie wskaźnik ten wynosi 22,1 m2 
 
Tabela 24. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w gminie Niebylec w roku 2006 

Sołectwo/wieś Liczba mieszkań 
Liczba osób na 
1 mieszkanie 

Baryczka 280 3,67 
Blizianka 147 2,90 
Gwoździanka 121 2,83 
Gwoźnica Dolna 150 2,93 
Gwoźnica Górna 486 2,87 
Jawornik  511 2,41 
Konieczkowa 280 4,46 
Lutcza 955 2,37 
Małówka 90 3,10 
Niebylec 208 2,82 
Połomia 675 2,31 
Razem gmina 3903 2,77 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
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 W poszczególnych sołectwach liczba osób przypadających na jedno 
mieszkanie jest zróŜnicowana. Najwięcej osób  na jedno mieszkanie przypada 
w Konieczkowej, najmniej zaś w Połomi. Średnio w gminie na jedno 
mieszkanie przypada 3 osoby. 
 
Tabela 25. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w gminie Niebylec w latach 2003-2005 
 

Lata 
 

Liczba 
mieszkań 

Liczba 
izb 

Powierzchnia 
uŜytkowa w m2 

2003 2 915,00 11 794,00 255,90 

2004 2 923,00 11 843,00 257,00 

2005 2 935,00 11 915,00 258,70 

Źródło: US Rzeszów; 31.12.2005  

 
 
Wykres 14. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w gminie Niebylec w latach 2003-2005 

 
Źródło: US Rzeszów;31.12.2005 

  
 

 Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny przyrost 
nowych mieszkań w gminie. Pozytywną tendencją jest poprawa standardu 
mieszkań juŜ istniejących. 
 

Opieka społeczna 

  
W ostatnich latach wzrosła liczba osób, które nie są w stanie 

przezwycięŜyć trudnej sytuacji materialnej, w jakiej się znajdują. Osoby te 
zgłaszają się po pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  
w Niebylcu.  

Rozwiązania statutowe obligują zarówno budŜet państwa, jak i władze 
samorządowe do zabezpieczenia środków na zadania związane z realizacją 
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ustawy o pomocy społecznej. GOPS w Niebylcu współpracuje z ośrodkami 
zdrowia z terenu gminy, z miejscową Gminną Spółdzielnią „SCH” oraz 
komisariatem policji. Znaczna grupa mieszkańców gminy znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej jest objęta świadczeniami z opieki społecznej 
w ramach zadań zleconych i własnych.  
 W ostatnich latach zmienia się równieŜ profil osób korzystających                   
z pomocy społecznej. DuŜą liczbę osób korzystających ze środków pomocy 
społecznej są ludzie starsi, renciści lub emeryci, którzy nabyli prawo do 
świadczeń rentowych lub emerytalnych, lecz świadczenia te są zbyt niskie, 
aby zapewnić środki do Ŝycia ich rodzinom. JednakŜe przewaŜająca liczba 
osób korzystających ze środków opieki społecznej to ludzie młodzi oraz 
rodziny wielodzietne. 

GOPS w Niebylcu otrzymuje środki na zadania zlecone od wojewody, 
natomiast Rada Gminy przyznaje środki na realizację zadań własnych. 
 
Tabela 26. Środki przeznaczone na realizację pomocy społecznej w gminie Niebylec  

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Środki 
wydatkowane 
na pomoc 
społeczną 
(PLN) 

1 043 661 976 925 1 773 694 2 854 099 4 149 680 

Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
 
 

Wykres 15. Środki przeznaczone na realizację pomocy społecznej w gminie Niebylec 

 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 

 

Jak widać z powyŜszego wykresu, wielkość środków przeznaczanych na 
pomoc społeczną wyraźnie wzrasta z roku na rok. Kwota ta wzrosła                     
w stosunku do roku 2002 czterokrotnie. 

W ramach zadań zleconych opieką społeczną objęte są rodziny, 
korzystające z takich świadczeń, jak: 

• zasiłki okresowe, 
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• zasiłki okresowe gwarantowane, 
• zasiłki dla kobiet w ciąŜy i wychowujących dzieci do 2 miesiąca Ŝycia, 
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, 
• zasiłki na leki. 

 
W ramach zadań własnych z opieki korzystają rodziny, które otrzymują 

wsparcie w postaci następujących rodzajów świadczeń: 
• doŜywianie dzieci w szkole, 
• usługi opiekuńcze, 
• sprawianie pogrzebu podopiecznym, 
• zasiłki celowe, 
• zakup opału na zimę, 
• zakup Ŝywności w sklepie, 
• zakup obuwia, odzieŜy dla dzieci, 
• zakup podręczników szkolnych.  
 
Większość podopiecznych zgłaszających się do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niebylcu posiada dochody poniŜej wymaganej 
wysokości i kwalifikuje się do uzyskania naleŜnego zasiłku. 

 
 

4. GOSPODARKA 

Rolnictwo 
 

Przeciętna powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie Niebylec 
wynosi 3,7 ha. WyŜszy wskaźnik w powiecie strzyŜowskim posiada tylko 
gmina Wiśniowa (4,1 ha). 

Przeciętna powierzchnia uŜytków rolnych w gminie wynosi 2,9 ha i jest 
taka sama jak średnia norma w powiecie. Wartość ta jest wyŜsza niŜ                   
w gminie Czudec (2,7 ha), ale niŜsza niŜ w pozostałych gminach powiatu 
(StrzyŜów wieś 3,1 ha, Wiśniowa 3,5 ha i Frysztak 3,0 ha). Powierzchnia 
zasiewów w gminie Niebylec wynosi 1949 ha.   
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Tabela 27. Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych gminy według 
rodzajów uŜytków na tle powiatu w 2006r. 
 

Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 

 
 
Z powyŜszych danych widać, Ŝe rozdrobnienie gospodarstw w gminie 

utrudnia efektywne gospodarowanie. Obecną strukturę obszarową 
gospodarstw indywidualnych oraz powolne tempo jej zmian traktuje się jako 
jeden z najwaŜniejszych czynników utrudniających efektywny rozwój 
rolnictwa.  

Mimo wystąpienia znacznego regresu w rolnictwie i spadku liczby osób 
utrzymujących się z rolnictwa, to jednak nadal podstawową gałęzią produkcji 
rolnej w gminie pozostaje produkcja roślinna. RównieŜ zahamowaniu 
wskutek ograniczenia rynku zbytu uległa dynamicznie rozwijająca się 
produkcja miękkich owoców jagodowych, szczególnie malin. Sytuacja ta 
wymaga aktywnej postawy samorządu lokalnego, który swoją rolę widzi       
w stwarzaniu warunków do tego, aby praca rolników była bardziej opłacalna 
i efektywna. 

Drogą do tego celu moŜe być sprzyjanie tworzeniu odpowiednich grup 
producentów rolnych, jak równieŜ sprzyjanie organizacji odpowiednich 
instytucji gospodarczych rolników, które w zakresie swego działania miałyby 
przetwórstwo rolno – spoŜywcze, przechowalnictwo owoców i warzyw ich 
skup itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnio w 1 gospodarstwie rolnym (hektary) 

Miejscowość Grunty 
ogółem 

UŜytki 
rolne 

Grunty 
orne 

Sady Łąki 
Pastwis
ka 

Lasy  
i grunty 
leśne 

Pozostał
e 

Czudec 3,2 2,7 2,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 
Frysztak 3,8 3,0 2,2 0,0 0,4 0,5 0,6 0,1 
Niebylec 3,7 2,9 2,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 
StrzyŜów m. 2,7 2,3 1,6 0,1 0,5 0,1 0,3 0,2 
StrzyŜów gm. 3,8 3,1 2,2 0,0 0,5 0,3 0,5 0,2 
Wiśniowa 4,1 3,5 2,8 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 
Razem 
powiat 

3,6 2,9 2,6 0,05 0,4 0,3 0,5 0,2 
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Tabela 28. UŜytkowanie gruntów wg granic administracyjnych w gminach powiatu 
strzyŜowskiego w ha. 

Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 
 
 

Wykres 16. UŜytkowanie gruntów wg granic administracyjnych w gminach powiatu 
strzyŜowskiego w ha. 
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Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 

 
 
Gospodarstwa rolne w gminie Niebylec stanowią ok. 21% wszystkich 
gospodarstw w powiecie.  
  

 
 
 
 
 
 

W tym 
UŜytki rolne Miejscowość 

Powierzchnia 
ogółem 

razem 
grunty 
orne 

sady łąki pastwiska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Czudec 8474 5436 4395 194 146 701 2250 
Frysztak 9063 5459 4482 41 331 635 2787 
Niebylec 10444 6952 5396 150 382 1024 2712 
StrzyŜów m. 1389 826 658 17 29 122 230 
StrzyŜów gm. 12644 8129 6409 82 387 1251 3510 
Wiśniowa 8338 5461 4526 75 242 618 2176 
Powiat 
strzyŜowski 

50352 32263 25866 559 1517 4351 13665 
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Wykres 17. UŜytkowanie gruntów wg granic administracyjnych w gminie w ha. 
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Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 

 
 
W strukturze gruntów gminy Niebylec 6952 ha zajmują uŜytki rolne, co 

stanowi ok. 66% powierzchni gminy. Grunty orne zajmują 78% powierzchni 
uŜytków rolnych, sady 2,1%, łąki 5,5% i pastwiska 14,7%. 

Lasy zajmują około 25% ogólnej powierzchni gminy, co stawia gminę 
na ostatnim miejscu w powiecie. Największą powierzchnię lasów w ujęciu 
procentowym posiada gmina Frysztak (30%). 
 
 
Tabela 29. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Niebylec wg miejscowości w 2006r. 

Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŜytki rolne (ha) 
Sołectwo 

Powierzchnia 
ogólna (ha) grunty 

orne 
sady łąki pastwiska 

Lasy        
i grunty 
leśne 

Baryczka 927 459 5 11 102 290 
Blizianka 487 271 3 4 75 81 
Gwoździanka 345 208 8 4 43 39 
Gwoźnica Dolna 503 251 8 15 80 142 
Gwoźnica Górna 1307 707 12 48 134 305 
Jawornik  1215 756 16 32 100 231 
Konieczkowa 1098 510 6 28 121 357 
Lutcza 2816 1416 33 214 200 757 
Małówka 186 105 1 6 16 38 
Niebylec 199 67 40 7 10 39 
Połomia 1361 646 18 13 143 433 
Razem gmina 10444 5396 150 382 1024 2712 
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Wykres 18. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Niebylec wg miejscowości w 2006r. 
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Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 
 
 

Najwięcej uŜytków rolnych pod względem powierzchni w gminie 
Niebylec posiada miejscowość Lutcza 1.863 ha (66% powierzchni ogółem), 
jednakŜe największy udział uŜytków rolnych w ogólnej powierzchni bo aŜ 
76% posiada miejscowość Gwoździanka. NajniŜszy przedmiotowy wskaźnik - 
60% - posiadają miejscowości Połomia i Konieczkowa.          

Charakterystyczną cechą rolnictwa gminy jest niska towarowość 
gospodarstw rolnych, tj. duŜy udział gospodarstw, których główna produkcja 
przeznaczona jest na tzw. samozaopatrzenie (75 – 80% gospodarstw). 

 
Rodzaj i wielkość prowadzonych upraw w poszczególnych 

gospodarstwach uzaleŜnione są od jakości gruntów oraz pracochłonności             
i opłacalności produkcji. Jednym z czynników, który ma wpływ na 
plonowanie roślin, jest poziom nawoŜenia mineralnego, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wapnowanie, gdyŜ na terenie całej gminy dominują 
gleby bardzo cięŜkie, trudne w uprawie, wymagające szczególnych zabiegów 
agrotechnicznych.  

 
Pod względem uŜyteczności rolniczej, gleby gminy Niebylec zaliczyć 

moŜna do średnich klas bonitacyjnych. NaleŜą one, wg klasyfikacji ogólnej do 
gleb terenów górzystych. PrzewaŜającą klasą gruntu jest klasa IV a; grunty 
tej klasy stanowią 65% ogólnej powierzchni gminy. 
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Tabela 30. Powierzchnia podstawowych upraw w gminie Niebylec. 

Rodzaj upraw Powierzchnia upraw ogółem (ha) 

Pszenica 720 
śyto 120 
Jęczmień 42 
Owies 250 
Ziemniaki 492 
Warzywa 22 
Okopowe pastewne 35 
Strączkowe pastewne 4 
Motylkowe pastewne 30 

Razem 1715 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 

 
 
W uprawach zdecydowanie przewaŜają zboŜa: 

- pszenica ok. 42% zasiewów, 
- Ŝyto ok. 7 % zasiewów, 
- jęczmień ok. 2,4 % zasiewów,  
- owies ok. 14,6 % zasiewów. 

 
Mały jest udział upraw towarowych, tj. rzepaku, rzepiku, buraków 

cukrowych, warzyw, roślin strączkowych, kukurydzy. W ostatnich latach 
dynamicznie rozwija się na tym terenie produkcja owoców miękkich: 
truskawek, malin, krzewów jagodowych - jednak dane na temat jej wielkości, 
przychodów osiąganych przez gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaŜy, czy tez 
osiąganych plonów nie są dostępne. Klimat gminy Niebylec sprzyja produkcji 
zbóŜ i ziemniaków. Na 1715 ha zasiewów około 66% stanowią zboŜa. Kolejne 
pozycje zajmują ziemniaki – 28,7%, rośliny pastewne – 3%. Istotną gałęzią 
produkcji roślinnej jest uprawa malin. Zajmuje ona obszar około 300 ha. 
Największa powierzchnia upraw malin znajduje się we wsiach Połomia            
i Baryczka. 
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Wykres 19. Powierzchnia podstawowych upraw w gminie Niebylec. 
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 Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006r. 

 

Leśnictwo 

 
 Lasy są niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska, tworząc 
najwyŜej zorganizowane ekosystemy. UmoŜliwiają bytowanie wielu gatunkom 
roślin i zwierząt, chronią przyrodę i jej zasoby genowe. Są źródłem 
niezbędnego surowca drzewnego.  

W gminie Niebylec lasy zajmują 2712 ha tj. ok. 26% obszaru.                  
W powiecie strzyŜowskim wskaźnik zalesienia kształtuje się na poziomie 
27%.   

WzdłuŜ licznych potoków i strumieni, zwłaszcza na terenach rolnych 
gminy, znajdują się wąskie pasma lasów łęgowych. Lasy te zajmują jedynie 
najwyŜej połoŜone, zbyt strome dla upraw rolnych, łąk i pastwisk tereny. 
Większe kompleksy leśne znajdują się głównie w południowej i wschodniej 
części gminy. Gruntami leśnymi z terenu gminy w większości administrują 
Nadleśnictwa StrzyŜów i Krosno.  
 

Działalność gospodarcza poza rolnictwem  

 

Teren powiatu strzyŜowskiego charakteryzuje niski poziom urbanizacji              
i zbyt niska w stosunku do potrzeb, choć wzrastająca z roku na rok liczba 
funkcjonujących poza rolnictwem podmiotów gospodarczych, spośród 
których największe to:  
• StrzyŜowska Fabryka Mebli,  
• Fabryka Maszyn w StrzyŜowie,  
• Zakład Metalowy „Instal” w Czudcu,  
• Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Roksana” w StrzyŜowie 
• Produkcyjno – Usługowa Spółdzielnia Pracy „Auto – Service” w StrzyŜowie.  
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Tabela 31. Wybrane podmioty zarejestrowane w systemie REGON w powiecie strzyŜowskim 
wg PKD w 2006 r. 

SEKCJE Gmina/ 
miasto A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Czudec 19 0 0 72 0 80 169 10 47 13 60 7 25 25 50 0 0 
Frysztak 27 0 2 71 3 58 184 9 30 16 57 15 23 21 39 0 0 
Niebylec 13 0 0 43 0 80 116 10 42 2 33 12 17 16 35 0 0 
StrzyŜów 

m. 
9 0 0 54 2 60 218 12 32 22 93 13 30 68 56 0 0 

StrzyŜów 
gm. 

12 0 0 64 0 86 120 8 26 6 30 15 25 15 30 0 0 

Wiśniow
a 

15 0 0 39 6 61 83 2 12 6 18 14 12 11 33 0 0 

Razem 
powiat 

95 0 2 343 11 425 890 51 189 65 291 76 132 156 243 0 0 

Źródło: US Rzeszów; 31.12.2006 
 
OPIS SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI: 
A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; B – rybactwo; C – górnictwo; D – przetwórstwo przemysłowe; E – 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę; F – budownictwo; G – handel hurtowy         
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego                        
i domowego; H – hotele i restauracje; I – transport, gospodarka magazynowa i łączność; J – pośrednictwo 
finansowe; K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne              
i powszechne ubezpieczenia zdrowotne; M – edukacja; N – ochrona zdrowia i pomoc społeczna; O – 
działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; P -  gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; Q – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 
 

Ogólny poziom rozwoju gminy jest zbliŜony do innych gmin powiatu 
strzyŜowskiego. Zarówno na terenie gminy Niebylec jak i w całym powiecie 
strzyŜowskim zdecydowanie dominują podmioty o profilu usługowym.                 
W gminie handel i naprawy stanowią ~28% ogólnej liczby zarejestrowanych 
firm, natomiast w powiecie wskaźnik ten osiąga 30%.  Coraz większą rolę            
w rozwoju gospodarczym gminy odgrywa budownictwo. 
 
Tabela 32. Jednostki organizacyjne zarejestrowane w systemie REGON wg form własności 

Sektor prywatny 
Gmina/miasto Ogółem Sektor publiczny 

krajowa zagraniczna 

Czudec 577 29 547 1 
Frysztak 555 31 523 1 
Niebylec 419 21 397 1 
StrzyŜów m. 669 46 623 0 
StrzyŜów gm. 437 25 411 1 
Wiśniowa 312 17 294 1 

Razem powiat: 2969 169 2795 5 

Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2006 
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 Transformacja gospodarki przejawiająca się wzrostem znaczenia 
sektora prywatnego znajduje takŜe odbicie na mapie gospodarczej gminy. 
Sektor prywatny zdecydowanie dominuje w gospodarce gminy. Kompletnym 
zmianom własnościowym na rzecz prywatnych podmiotów gospodarczych 
towarzyszy równocześnie spadek liczby podmiotów publicznych. W gminie 
Niebylec w 2006 roku nie było zarejestrowanych przedsiębiorstw 
państwowych. Wg stanu na 31.12.2006 r. w gminie funkcjonowało 419 
podmiotów gospodarczych, w tym w sektorze prywatnym 398, a 21              
w sektorze publicznym.  

Udział przemysłu gminy Niebylec w przemyśle powiatu strzyŜowskiego 
ogółem jest niewielki. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie w 2006 r. 
stanowiła 14 % ogólnej liczby podmiotów w powiecie.   
 
Tabela 33. Nowo rejestrowane podmioty gospodarcze w latach 2003-2006 

2003 r. 2004r. 2005 r. 2006 r. 
Sołectwo/wieś 

NOWE likwid. nowe likwid. nowe likwid. nowe likwid. 

Baryczka 3 - 8 - 9 6 4 7 
Blizianka 2 5 3 - - - 5 4 
Gwoździanka 1 4 2 3 2 - - 3 
Gwoźnica Dolna 2 3 4 3 4 1 2 1 
Gwoźnica Górna 6 3 3 13 9 4 9 7 
Jawornik  2 1 1 2 1 - 3 2 
Konieczkowa 3 6 7 6 5 7 11 6 
Lutcza 10 8 8 18 12 4 6 18 
Małówka 1 1 1 4 3 3 1 2 
Niebylec 8 7 11 5 5 8 2 8 
Połomia 10 9 8 7 10 4 4 6 
Razem gmina 48 47 56 61 60 37 47 64 
Źródło: UG Niebylec; 2006 
 

Wykres 20. Nowo rejestrowane podmioty gospodarcze w latach 2003-2006 
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Źródło: UG Niebylec; 2006 

 



RARR SA  

Strategia rozwoju gminy Niebylec 47 

 Liczba rejestrowanych i likwidowanych podmiotów ulega wahaniom            
z roku na rok. Generalnie w gminie Niebylec na przełomie czterech ostatnich 
lat więcej podmiotów powstało (211) aniŜeli zostało zlikwidowanych (209). 
Największą rotację nowo rejestrowanych i likwidowanych podmiotów 
gospodarczych obserwuje się we wsi Lutcza oraz Konieczkowa, a najmniejszą 
we wsi Gwoździanka i Małówka. W roku 2006 liczba likwidowanych 
przedsiębiorstw była o 17 wyŜsza niŜ nowo powstałych. 
 
 
Tabela 34. Liczba podmiotów gospodarczych (wg systemu REGON) w latach 2002-2006 

Sołectwo/wieś 2002 r. 2003 r. 2004r. 2005r. 2006 r. 

Baryczka 15 18 26 29 26 
Blizianka 19 16 19 19 20 
Gwoździanka 10 7 6 8 5 
Gwoźnica Dolna 9 8 9 12 13 
Gwoźnica Górna 35 38 28 33 35 
Jawornik  23 24 23 24 25 
Konieczkowa 43 40 41 39 44 
Lutcza 83 85 75 83 71 
Małówka 10 10 7 7 6 
Niebylec 50 51 57 54 48 
Połomia 35 36 37 43 41 
Razem gmina 332 333 328 351 334 
Źródło: UG Niebylec; 2006 

 
Wykres 21. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2002-2006 
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Źródło: UG Niebylec; 2006 

 
 
 
 W liczbie podmiotów gospodarczych na terenie gminy Niebylec 
obserwuje się znaczne wahania. W 2004 roku ich liczba spadła do 328, 
natomiast w roku 2005 nastąpił znaczny wzrost liczby podmiotów (aŜ o 23). 
Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest we wsi Lutcza (71 
podmiotów w roku 2006), a najmniej we wsi Gwoździanka (5) i Małówka (6). 
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 Funkcjonujące na terenie gminy podmioty gospodarcze dysponują 
wolnymi obiektami i przestrzenią kubaturową do wynajmu w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Infrastruktura finansowa 

 
 Na terenie gminy działa oddział Banku Spółdzielczego w StrzyŜowie, 
obsługujący mieszkańców w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych 
oraz konsumpcyjnych.  
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5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Drogi i szlaki komunikacyjne 

 
Stan infrastruktury drogowej jest jednym z najwaŜniejszych kryteriów 

oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak równieŜ waŜnym 
stymulatorem wzrostu ekonomicznego. Słaba kondycja infrastruktury 
transportowej, która wynika z zaniŜenia nakładów inwestycyjnych w tym 
sektorze, obciąŜa gospodarkę, ograniczając jej konkurencyjność oraz tempo 
wzrostu gospodarczego. PowaŜne niedostatki infrastrukturalne występują we 
wszystkich gałęziach transportu. 

Brak sieci dróg o właściwym standardzie stanowi w tej chwili 
najpowaŜniejszą barierę rozwojową, ograniczającą moŜliwości wykorzystania 
szans gospodarki jak połoŜenie geograficzne czy wielkość rynku. Stan dróg 
regionalnych i krajowych hamuje wymianę zarówno między poszczególnymi 
regionami kraju jak i międzynarodową z krajami UE i z pozostałymi krajami 
sąsiadującymi, ogranicza moŜliwości przyciągnięcia kapitału zagranicznego           
i zmniejsza mobilność siły roboczej. Czynniki te obniŜają konkurencyjność 
gospodarki i stanowią barierę w procesach rozwojowych i innowacyjnych 
regionu. 

Inwestowanie w infrastrukturę drogową, pozwala na zmniejszenie 
liczby wypadków, czyli na minimalizację zagroŜenia Ŝycia zarówno 
podróŜnych jak i mieszkańców terenów przyległych do dróg,                            
a w konsekwencji redukcji związanych z tym kosztów, a wymaga nakładów 
znacznie niŜszych od uzyskanych efektów oszczędnościowych.  

 
PoniŜej przedstawiono siec dróg na terenie gminy Niebylec. 

  
Tabela 35. Sieć dróg w gminie Niebylec 

Lp. Numer drogi Nazwa drogi Długość (mb) 

Drogi krajowe 
1 9 Radom- Rzeszów- Barwinek 17 600 

Drogi wojewódzkie 
1 989 StrzyŜów – Lutcza 2 500 
2 991 Lutcza – Krosno 1 400 

RAZEM 3 900 
Drogi powiatowe 

1 1938 Połomia - Glinik 2 460 
2 1931 Niebylec - śarnowa 4 580 
3 1932 Gwoździanka - Jawornik 4 688 

4 1934 Lutcza – Małówka- Delikat 3 312 
5 1935 Konieczkowa-Lutcza 4 878 
6 1936 Niebylec - Barycz 11 622 
7 1413 Niebylec- Blizianka 4 170 
8 1412 Połomia-Lubenia 3 090 
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RAZEM 38 800 

Drogi gminne 

1 1 12203 R Połomia - Baryczka 2 700 
2 1 12201 R Połomia - Gwoździanka 3 540 
3 1 12202 R Baryczka - Domaradz 2 500 

4 1 12204 R Baryczka - Sołonka 2 470 
5 1 12206 R Baryczka - Zalesie 2 500 
6 1 10201 R Baryczka - śabia 1 600 
7 1 12205 R Baryczka - Kamienna 2 500 
8 1 12208 R Niebylec k. cmentarza - Jawornik 2 500 

9 1 12215 R Blizianka - Wygoda 3 500 
10 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga 1 500 
11 1 12217 R Gwoźnica Dolna - Pasieki 3 000 
12 1 12215 R Gwoźnica Górna - Poręby 3 000 
13 1 12216 R Gwoźnica Górna - Czarnatówki 3 500 

14 1 12220 R Gwoźnica Górna - Wilcze 3 500 
15 1 12224 R Gwoźnica Górna - Jamne 1 500 
16 1 12219 R Gwoźnica Górna - Granica 2 500 
17 1 12217 R Gwoźnica Górna – Kąty Luteckie 1 600 
18 1 12222 R Gwoźnica Górna- Kąty Gwoźnickie 1 500 

19 1 12225 R Lutcza - Zatyle 2 500 
20 1 12230 R Lutcza - Granica 800 
21 1 12227 R Lutcza - Szopówka 500 
22 1 12229 R Lutcza - Strzałówka 4 000 
23 1 12226 R Lutcza - śyznów 1 400 

24 1 12228 R Lutcza – Del. Granica 1 700 
25 1 12212 R Jawornik – Orzyszka (Leszczyny) 1 500 
26 1 12214 R Jawornik – Podlas - śyznów 1 400 
27 1 12212 R Jawornik - Godowa 2 000 
28 1 12210 R Konieczkowa – Szkoła stara droga) 1 500 

29 1 12213 R Konieczkowa - Rybia 1 500 
30 1 12211 R Konieczkowa – Rybia - Jawornik 1 500 
30 1 12221 R Konieczkowa - Kąty 6 100 
31 1 12209 R Konieczkowa – Rzym 2 500 
32 1 12207 R Gwoździanka - Wieś 800 

RAZEM 75 110 mb 

OGÓŁEM NA TERENIE GMINY NIEBYLEC 135 410 mb 

Źródło: UG Niebylec; 2006 
 

 Przez teren gminy przebiega droga krajowa  nr 9 Radom-Rzeszów-
Barwinek administrowana przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych              
i Autostrad oddział Rzeszów. Jej długość wynosi ~ 17,6 km i na całej 
długości posiada ulepszoną nawierzchnię. 
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Zdjęcie 5. Droga krajowa nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek 

 
Źródło: UG Niebylec 

 
Długość dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – RDW Jasło obejmuje 3,9 km                 
i mają one w całości nawierzchnię utwardzoną.  

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy 
wynosi 38,80 km, są one na całej swojej długości utwardzone asfaltem.              
W ciągu dróg powiatowych znajduje się  8 obiektów mostowych: 

• w ciągu  drogi nr 1412 - 1 szt 
• w ciągu drogi nr 1931 – 1 szt 
• w ciągu drogi nr 1932 – 1 szt 
• w ciągu drogi nr 1935 - 1 szt 
• w ciągu drogi nr 1936 - 2 szt 
• w ciągu drogi nr 1413 - 1 szt 
• w ciągu drogi nr 1934 - 1 szt 
 

Drogi gminne mają długość 75,11 km, w tym 24,8 km to drogi 
gruntowe. Pomimo Ŝe sieć dróg w gminie jest dobrze rozwinięta i do 
wszystkich przysiółków prowadzą drogi asfaltowe bądź o nawierzchni 
Ŝwirowo-kamiennej, jednakŜe na poziomie złym moŜna ocenić ich stan. Wiele 
z tych dróg wymaga remontów nawierzchni. Niskie nakłady finansowe                
w zderzeniu  z ogromnymi potrzebami w zakresie modernizacji infrastruktury 
drogowej spowodowały, Ŝe szczególnie na głównych drogach gminnych 
moŜliwe było jedynie utrzymanie przejezdności i wykonanie minimalnych 
ilości odnów nawierzchni na tych drogach. 

 
Dlatego są one traktowane priorytetowo w planach inwestycyjnych 

samorządu gminy, która czyni starania o dodatkowe środki na kolejne 
inwestycje mające na celu ulepszenie stanu nawierzchni, budowę i remont 
chodników, renowację systemu odwodnienia, poprawę bezpieczeństwa itp.   
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Tabela 36. Nakłady na drogi publiczne gminne w latach 2002-2006 [w PLN] 

 
rok 
2002 

rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

Wykonanie 
budŜetu  ogółem 
(Dział 600; Rozdział 
60016) 

1 087 325 1 172 096 1 271 320 1 889 796 1 404 012 

Wydatki na bieŜące 
utrzymanie sieci 
drogowej  

1 087 325 1 072 096 1 269 015 1 043 784 889 376 

Wydatki 
inwestycyjne 
ogółem  

0 100 000 0 846 012 449 842 

Źródło: Urząd gminy Niebylec; 2002-2006  
* Nie uwzględniono wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
 

Wykres 22. Nakłady na drogi publiczne gminne w latach 2002-2006 [w PLN] 
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Źródło: Urząd Gminy Niebylec; 2002-2006 
* Nie uwzględniono wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

 

Z zawartych w tablicy informacji oraz z wykresu wynika, Ŝe w ostatnich 
latach uległ zmianie profil wydatkowania środków na finansowanie dróg 
gminnych: widoczny jest wzrost środków przeznaczonych na inwestycje, 
kosztem zmniejszenia nakładów na bieŜące utrzymanie dróg. Wg danych                    
z roku 2006, na utrzymanie jednego kilometra drogi gminnej przeznaczono 
średnio kwotę 11 841 PLN. W tym samym okresie średnie wydatki 
inwestycyjne na kilometr drogi wyniosły ~6,0 tys. PLN, gdzie w latach 2002          
i 2004 na inwestycje nie wydatkowano ani złotówki, a w roku 2003 
przeznaczono tylko 1,3 tys. na km. Jest to jednak w dalszym ciągu 
przysłowiowa „kropla w morzu potrzeb”.  
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Ze względu na słaby stan techniczny dróg gminnych poprawa ich 
standardu stała się jednym z najwaŜniejszych priorytetów rozwojowych  
gminy. DuŜy wzrost ruchu pojazdów samochodowych, a w szczególności 
samochodów cięŜarowych, powoduje zdecydowane pogorszenie się warunków 
na drogach. Ponadto przyczyną złego stanu, obok niskich nakładów 
finansowych są równieŜ trudne warunki terenowe (rzeźba terenu), gruntowe 
(występowanie gruntów nieprzepuszczalnych) i klimatyczne (surowa zima) 
jak równieŜ peryferyjność połoŜenia geograficznego całego województwa. 
Dlatego teŜ władze województwa dokonały zapisu w strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego, jako priorytetu: modernizację infrastruktury 
drogowej dla umoŜliwienia wykorzystania naturalnego potencjału 
rozwojowego regionu pod względem gospodarczym i turystycznym. 
 

Główne połączenia komunikacyjne: 
• Rzeszów – Niebylec- Gwoźnica Górna  
• Rzeszów- Niebylec –Sanok 
• StrzyŜów – Niebylec- Gwoźnica Górna 
• Rzeszów –  Niebylec –Krosno 
• Rzeszów – Niebylec – Jawornik 
• Sanok- Niebylec- Rzeszów –Warszawa 
• Krosno -Niebylec-Rzeszów -Warszawa  

 
Zdjęcie 6. Przystanek PKS w Niebylcu 

 

 
 

Źródło: UG Niebylec 
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Główni przewoźnicy: 
• PKS Rzeszów S.A., 
• PKS Connex Brzozów Sp. z o.o., 
• PKS Connex Sanok Sp. z o.o., 
• Prywatna komunikacja autobusowa, 
• NEOBUS Niebylec. 
 
Gmina Niebylec nie posiada stacji kolejowej. NajbliŜsze stacje znajdują 

się w Czudcu i StrzyŜowie. 
 

 Telefonizacja  
 
Siecią telefoniczną, automatyczną objęty jest prawie cały teren gminy. 

Oprócz Telekomunikacji Polskiej SA na terenie gminy działa równieŜ Teler, 
obecnie Multimedia.  W opracowaniu nie ujęci zostali operatorzy komórkowi 
ze względu na powszechny charakter posiadania telefonu komórkowego.         
W poszczególnych wsiach liczba aparatów telefonicznych u poszczególnych 
operatorów przedstawia się następująco: 
 
Tabela 37. Liczba abonentów w gminie Niebylec  

Wieś 
Liczba 

abonentów 
TPSA 

Liczba 
abonentów 
Multimedia 

Łączna liczba 
abonentów we 

wsi 

Liczba aparatów 
telefonicznych na 1 

nr domu 

Baryczka 200 ---------------- 200 0,64 

Blizianka 75 ---------------- 75 0,48 

Gwoździanka 17 52 69 0,49 

Gwoźnica 
Dolna 

16 59 75 0,47 

Gwoźnica 
Górna 

19 209 228 0,43 

Jawornik 187 8 195 0,36 

Konieczkowa 70 157 227 0,84 

Małówka 31 14 45 0,46 

Niebylec 83 49 132 0,59 

Połomia 88 1 89 0,13 

Lutcza 23 374 397 0,39 

Razem 809 923 1732 0,42 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
 

Liczba abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A., wg danych 
statystycznych urzędu gminy w Niebylcu spada, konkurencją dla TP SA stała 
się sieć Multimedia, która zyskuje uznanie wśród mieszkańców, swym 
zasięgiem obejmuje prawie wszystkie miejscowości prócz Baryczki i Blizianki. 
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Gazyfikacja 

  
Długość czynnej sieci gazowej w gminie Niebylec na koniec roku 2005 

wynosiła 174,2 km.  
 
 
Tabela 38. Gazyfikacja w gminie Niebylec  

Gmina 
Ilość 

mieszkań 

Mieszkania 
wyposaŜone w 

instalację gazową 

% mieszkań 
wyposaŜonych w 

instalację gazową do 
ogólnej ilości mieszkań 

Czudec 3 228 1 669 52% 
Frysztak 2 775 2 077 75% 
Niebylec 2 935 1 151 39% 
StrzyŜów m. 2 661 2 342 88% 
StrzyŜów Gm. 3 295 2 003 61% 
Wiśniowa 2 233 1 639 73% 
Ogółem powiat 17 127 10 881 64% 
Źródło: Bank Danych Regionalnych; 31.12.2005  

 
W całym powiecie strzyŜowskim pod koniec 2005 roku 64% mieszkań 

posiadało wyposaŜenie w instalację gazową. Prym pod tym względem wiodły 
gminy: miejska StrzyŜów (88 %) oraz gmina Frysztak (75%). Niewiele gorszy 
wynik miała gmina Wiśniowa (73%). 
            W gminie Niebylec na 2 935 mieszkań w 2005 roku tylko 39%. tj.        
1 151 było wyposaŜonych w instalację gazową (4 155 osób korzystało z sieci 
gazowej). Pozostali mieszkańcy w większości zaopatrywali się w gaz z butli 
gazowych.  

 
Tabela 39. Ilość przyłączy do mieszkań w miejscowościach gminy Niebylec 

Ilość przyłączy do mieszkań 
Miejscowość 

31.12.2006 

Połomia 255 
Baryczka 143 
Małówka 40 
Gwoździanka 63 
Niebylec 136 
Lutcza 510 
Gwoźnica Górna i Dolna 344 
Blizianka 82 
Jawornik 212 
Konieczkowa 192 
Razem gmina 1 977 
Źródło: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie; 31.12.2006  
 

Wg danych otrzymanych od Karpackiego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownicy w Rzeszowie, Gmina 
Niebylec pod koniec roku 2006 posiadała 1 977 przyłączy gazowych do 
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mieszkań. Największą ilość przyłączy posiadała Lutcza (510) oraz Gwoźnica 
Górna i Dolna (344). Najmniej przyłączy było w miejscowości Małówka (tylko 
40 szt.).  

Wodociągi, kanalizacja i gospodarka odpadami 
 

 Na terenie gminy działa 20 spółek wodno-wodociągowych, które 
zabezpieczają wodę dla około 80% mieszkańców gminy. Pozostali mieszkańcy 
zaopatrują się w wodę ze studni kopanych, bądź teŜ we własnym zakresie 
doprowadzają wodę ze źródeł do swoich mieszkań.  
 
Tabela 40. Gospodarka wodociągowa w gminie Niebylec 

Nazwa miejscowości 
Długość sieci 
wodociągowej w 

km 

Roczne zuŜycie 
wody w m3 

Liczba osób 
korzystających        
z wodociągu 

Baryczka 3,0 30 816 856 
Blizianka 1,5 8 208 228 
Gwoździanka 1,5 9 396 261 
Gwoźnica Dolna 3,0 9 072 252 
Gwoźnica Górna 6,0 41 328 1 148 
Jawornik  5,0 33 120 920 
Konieczkowa 4,0 30 816 856 
Lutcza 10,5 70 128 1 948 
Małówka 1,5 6 696 186 
Niebylec 2,5 23 472 652 
Połomia 3,5 39 600 1 100 
Razem gmina  42,0 302 652 8407 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 
 

 Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 42 km. W ciągu 
ostatnich 8 lat wszystkie miejscowości gminy zostały podłączone do sieci 
wodociągowej. Rocznie statystyczny mieszkaniec gminy zuŜywa  36 m3  wody. 
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Tabela 41. Gospodarka ściekami w gminie Niebylec 

Nazwa miejscowości 
Długość sieci 
kanalizacyjnej         

w m.b. 

Liczba osób 
korzystających           
z kanalizacji 

Liczba 
przyłączonych 
budynków 

Baryczka - - - 
Blizianka - - - 
Gwoździanka - - - 
Gwoźnica Dolna - - - 
Gwoźnica Górna - - - 
Jawornik  3 572 108 36 
Konieczkowa 4 568 150 50 
Lutcza 2 866 144 48 
Małówka 1 100 195 65 
Niebylec 11 969 381 127 
Połomia - - - 
Razem gmina  24 075 978 326 
Źródło: UG Niebylec; 31.12.2006 

  
 W 2002 roku oddano do uŜytku oczyszczalnię ścieków w Niebylcu, 
która wpływa pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego.  
 

Zdjęcie 7. Oczyszczalnia w Niebylcu 

 
Źródło: UG Niebylec 

 
Wybudowanie oczyszczalni umoŜliwiło wykonanie instalacji sanitarnej 

w Niebylcu, Jaworniku Niebyleckim, Konieczkowej, Lutczy oraz Małówce. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w pozostałych miejscowościach gminy trwa 
nadal, liczba osób korzystających z sieci sukcesywnie wzrasta w kolejnych 
latach. Docelowo do sieci kanalizacyjnej przyłączone zostaną wszystkie 
miejscowości gminy. W obecnym stanie z kanalizacji korzysta niespełna 10% 
mieszkańców gminy. 
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Na terenie gminy funkcjonuje gminne wysypisko śmieci, jednak 
większość gospodarstw rolnych zagospodarowuje śmieci we własnym 
zakresie 
  

MoŜliwości finansowo-budŜetowe gminy Niebylec są bardzo 
ograniczone. BudŜet gminy składa się głównie z dotacji celowych i subwencji. 
Region potrzebuje więc wsparcia ze strony kapitału zewnętrznego na rozwój 
inwestycji infrastrukturalnych. Samorząd gminny jest zbyt biedny by 
podołać niezbędnym inwestycjom i musi starać się o dodatkową pomoc ze 
środków państwowych, wojewódzkich jak równieŜ sięgnąć po środki z innych 
źródeł jak choćby z programów Unii Europejskiej czy kredytów Banku 
Światowego. 
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6. KULTURA I TURYSTYKA 

Działalność kulturalna 

 
Animatorem Ŝycia kulturalnego na terenie gminy Niebylec jest Gminny 

Ośrodek Kultury, mieszczący się w  Domu Kultury w Niebylcu. Prowadzi on 
pracownie i koła zainteresowań, organizuje imprezy w swoim obiekcie i na 
terenie gminy.  

 W organizacji Ŝycia kulturalnego gminy ma swój udział pręŜnie 
działające Koło Gospodyń Wiejskich. Zadaniem placówki jest 
upowszechnienie dorobku kulturalnego i inicjowanie amatorskiego ruchu 
artystycznego w środowisku, pomoc organizacyjno-merytoryczna 
jednostkom, szkołom i organizacjom wiejskim, jak równieŜ współpraca 
i współdziałanie w podejmowaniu wszelkich inicjatyw kulturalnych. 
Dowodem tego są działające w gminie zespoły artystyczne i koła 
zainteresowań (plastyczne i teatralne), jak równieŜ organizowane imprezy 
artystyczne.  

Działają tu takie zespoły, jak: 
• Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca, 
• Zespół Jazz-band z Niebylca, 
• Zespół Śpiewaczy „Malina” z Połomi, 
• Zespół wokalno-instrumentalny z Niebylca, 
• Teatrzyk dziecięcy z Niebylca, 
• Zespół obrzędowy z Połomi-Pogorzały, 
• Kabaret z Połomi.  

Warto wspomnieć o cyklicznych imprezach organizowanych w gminie: 
„Kabaretowisko” to Międzywojewódzkie Przeglądy Kabaretów Amatorskich, 
„Niebyleckie” organizowane w październiku kaŜdego roku, kolejnym 
przedsięwzięciem są Festyny Kulturalne, w których doskonali warsztat 
artystyczny wielu wykonawców, występujących w konkursach i przeglądach 
w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i wyróŜnień. „Dni Niebylca”  
odbywają się na przełomie czerwca i lipca, cieszą się duŜym 
zainteresowaniem mieszkańców i dają szanse odpoczynku, dobrej zabawy        
i integracji społeczności gminnej, bywa równieŜ Ŝe w czasie tej imprezy 
występuje znany z mediów zespół muzyczny. Corocznie organizowane jest 
równieŜ  Motocyklowisko – zlot miłośników dwóch kółek, na którym to moŜna 
zobaczyć prezentacje motocykli zabytkowych, koncerty rockowe oraz szereg 
innych atrakcji.  

Od niedawna GOK zakresem swego działania obejmuje równieŜ 
działalność sportową i w tym zakresie prowadzi siłownię „Champion”, która 
dysponuje zestawem urządzeń dających moŜliwość wykonywania 
wszechstronnych ćwiczeń. Oprócz urządzeń typowo kulturystycznych  klub 
posiada urządzenia do treningu aerobowego oraz rehabilitacji; bieŜnię, 
rotory, wiosła, steper itp. Sala siłowni wyposaŜona jest w drabinki 



RARR SA  

Strategia rozwoju gminy Niebylec 60 

gimnastyczne i materace. Stała rzesza klientów siłowni świadczy 
o zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Od początku istnienia odbyło się 
kilka zawodów siłowych w wyciskaniu, o charakterze wewnętrznym bądź 
szczebla gminnego. Na terenie gminy funkcjonuje klub sportowy: GKS 
„Aramix” z Niebylca. W klubie funkcjonują 2 sekcje: seniorów i juniorów. 
Prezesem klubu jest p. Zbigniew Owsiany, natomiast trenerem p. Robert 
Madeja z Rzeszowa. Oprócz klubu GKS „Aramix” od 2001 roku istnieje LZS 
„Patria” z Gwoźnicy Górnej. W Gminie działa szereg uczniowskich klubów 
sportowych. Do najaktywniejszych naleŜy UKS „Gwoździk” z Gwoźnicy 
Dolnej, funkcjonujący pod opieką nauczyciela mgr Zbigniewa Pięciaka. Klub 
realizuje szkolenie w zakresie narciarstwa i tenisa stołowego. Członkowie 
klubu sportowego maja moŜliwość wystąpienia w zawodach ogólnopolskich  
w narciarstwie alpejskim. 
 Wspólnie z Radą Gminy w Niebylcu wydawane jest pismo lokalne „Głos 
Niebylca”,  w którym publikowane są najwaŜniejsze wydarzenia społeczno-
gospodarcze i kulturalne gminy.  
 W 1984 roku zostało uroczyście otwarte w Gwoźnicy Górnej muzeum 
biograficzne Juliana Przybosia, znakomitego poety, przedstawiciela 
awangardy. Urodził się on w Gwoźnicy Dolnej i został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. 
 

Turystyka i agroturystyka 

 
 Gmina Niebylec połoŜona jest we wschodniej części powiatu, wzdłuŜ 
międzynarodowej trasy z Warszawy i Rzeszowa do Koszyc oraz jej odgałęzień 
do StrzyŜowa   i Krosna. Łatwy stąd równieŜ dojazd malowniczymi drogami 
do Przemyśla przez Dynów oraz Sanoka i w Bieszczady przez Brzozów. Czyni 
to gminę Niebylec dogodnym punktem na odpoczynek przed wyborem dalszej 
drogi, tym bardziej, Ŝe powiązać moŜna go z poznaniem ciekawych zabytków  
i przyrodniczych walorów tej ziemi. Przyrodniczym atutem gminy jest 
malownicze połoŜenie w dolinach pogórskich potoków (Stobnicy i Gwoźnicy         
z dopływami), rozdzielonych zalesionym pasem wzniesień: G. Kamieniec (442 
m n.p.m.) i obrzeŜonych od północnego-wschodu grzbietem Patrii (506           
m n.p.m.), skąd podziwiać moŜna rozległą panoramę Pogórza Dynowskiego.  
 
Szczególnie cennymi zabytkami gminy są: 
 

• Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja w Połomi, fundowany 
w 1577r. przez dziedzica wsi, Kaspra Dunin Przystałowskiego, 
zdobiony XVI/XVII w. portalami, barokowym i rokokowym 
wyposaŜeniem z XVIII w. oraz cennym, malowanym tryptykiem z ok. 
1500 r.: drewniany, niegdyś obronny i gotycki w stylu,  

• drewniany kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Lutczy, 
świątynia, wzniesiona ok. 1464 r., rozbudowana w XVI w.                    
i zrekonstruowana częściowo po poŜarze w wieku XVII, kryje w swym 
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wnętrzu głównie XVII i XVIII-w. wyposaŜenie oraz fragmenty 
polichromii (XVIII w.);  

 
Zdjęcie 8. Kościół parafialny  w Lutczy 

 
Źródło: UG Niebylec 

 

• cerkiew z I poł. XIX w. p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy             
w Bliziance,  

• cerkiew z I poł. XIX w. p.w. Kosmy i Damiana w Gwoździance,  
• dawna synagoga pochodząca z 1905r., obecnie biblioteka,  
• zespół dworski w Niebylcu z I poł. XVIw., rozbudowany w XVIII i XIX 

w.,  
• figura św. Floriana w Niebylcu z 1928r.,  
• kapliczka p.w. Matki BoŜej na terenie cmentarza w Niebylcu,  
• kaplica cmentarna w Niebylcu p.w. św. KrzyŜa z 1911r.,  
• zespół plebański w Niebylcu z 1914r.,  
• krzyŜ drewniany z kapliczką p.w. Chrystusa Frasobliwego w Niebylcu,  
• kapliczka p.w. św. Jana Nepomucena w Niebylcu,  
• muzeum regionalne im. Juliana Przybosia,  

 
Zdjęcie 9. Muzeum regionalne im. J. Przybosia 

 
Źródło: UG Niebylec 
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• kościół parafialny p.w. Znalezienia KrzyŜa Świętego w Niebylcu                
z 1936r.  

 
Zdjęcie 10. Kościół w Niebylcu 

 
Źródło: UG Niebylec 

 
Na terenie gminy znajdują się miejsca, z których moŜna podziwiać obiekty 

zabytkowe oraz najpiękniejsze fragmenty krajobrazu Pogórza. Do 
najwaŜniejszych z nich zaliczamy:  

• szczyt drogi powiatowej Blizianka - Niebylec,  
• najwyŜsze wzniesienie pasma Wilcze w Gwoźnicy Górnej – „Patria”,  
• szczyt drogi krajowej E - 9 w m. Jawornik (tzw. Chmielówka),  
• droga powiatowa Lutcza - StrzyŜów (widok na drewniany, zabytkowy 

kościół w Lutczy przysiółek Małówka),  
• Lutcza Strzałówka - najwyŜsze wzniesienie w Lutczy,  
• Połomia Podlas.  

Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyczne:  
• przez wieś Połomia do StrzyŜowa, rozpoczynający się w Rzeszowie,  
• przez wieś Baryczka do Gwoźnicy Górnej, rozpoczynający się                      

w Rzeszowie.  
 
Na terenie gminy Niebylec istnieją i funkcjonują 2 gospodarstwa 

agroturystyczne w miejscowości Lutcza, które dysponują wolnymi miejscami 
dla osób chcących skorzystać z tej formy wypoczynku. Ponadto funkcjonuje 
hotel i restauracja „BiP” w Niebylcu, dysponujące 50 miejscami hotelowymi               
i 50 miejscami konsumpcyjnymi. Atrakcyjną ofertą dla ludzi odwiedzających 
te tereny jest Dom Wczasowo-Wypoczynkowy w Gwoźnicy Górnej, w którym 
znajdują się 32 dwuosobowe pokoje hotelowe oraz sala restauracyjna na 200 
miejsc. Wędrowców zaprasza takŜe zajazd „Pod Samolotem” w Lutczy.  

Obszar gminy jest bogaty w zabytki architektury sakralnej oraz 
pomniki przyrody Ŝywej, co predestynuje gminę do rozwoju turystyki. 
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II. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO-STRATEGICZNA 
 

1. ZAŁOśENIA OGÓLNE 
 

   
Strategia rozwoju gminy w załoŜeniu stanowi dokument ujmujący 

wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju tejŜe jednostki terytorialnej wraz         
z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze 
gospodarczym, społecznym i terytorialnym w ujęciu długoterminowym.        
W myśl ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 
2006 r. strategia jest podstawowym narzędziem prowadzenia tej polityki 
zarówno w skali kraju, regionu jak i w skali lokalnej. Strategia rozwoju 
gminy wpisuje się takŜe w układ dokumentów programowych według 
standardów Unii Europejskiej, zgodnych z ustawą o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju począwszy od Strategii Rozwoju Kraju, skończywszy na 
programach operacyjnych i strategiach regionalnych. 

Przedmiotowa strategia opracowana została na podstawie raportu 
diagnostycznego oraz analizy słabych i mocnych stron gminy Niebylec, które 
pozwoliły na określenie jej problemów, ich zweryfikowanie i wypracowanie 
stosownych rozwiązań z uwzględnieniem szans rozwojowych.  

W planie strategicznym gminy Niebylec uwypuklono konieczność 
poszukiwania nowych, specjalistycznych kierunków rozwoju rolnictwa              
i tworzenia bazy przetwórstwa rolno-spoŜywczego oraz rozwijania wszelkich 
form przedsiębiorczości, połączonego z aktywną promocją lokalnego rynku             
i dalszym rozwojem nowoczesnej infrastruktury. DuŜego znaczenia nabiera 
równieŜ zewnętrzna promocja atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej 
gminy. Podejmowane działania powinny wpływać na rozwiązanie problemów, 
z jakimi aktualnie boryka się gmina. W chwili obecnej najwaŜniejsze z nich to 
wysoki poziom bezrobocia, poziom wykształcenia nie dostosowany do potrzeb 
rynku, nieopłacalność rolnictwa i brak rynków zbytu oraz niedoinwestowanie 
w zakresie infrastruktury technicznej. 
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Rysunek 3. Logiczna struktura strategii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura części planistycznej została wypracowana od ogółu do 

szczegółu. W pierwszym rzędzie opracowano misję gminy. Następnie 
określono wizję gminy Niebylec w roku 2015. W misji zaznaczają się obszary,              
w których powinna być realizowana strategia, natomiast w kaŜdym               
z obszarów cele, które zmierzać będą do osiągnięcia ogólnego celu misji. 
Realizacja celów moŜliwa jest tylko poprzez wykonywanie całego szeregu 
zadań realizacyjnych. W fazie wdraŜania strategii niezbędne będzie 
opracowanie i zrealizowanie wielu projektów, szczególnie w przypadku 
pojawienia się specjalnych, celowo zorientowanych programów pomocowych. 
Dzięki takiej metodologii „Strategia rozwoju gminy Niebylec” staje się 
świadomym i ukierunkowanym procesem podejmowania decyzji. 
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2. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH GMINY  
 
Problemy i aspiracje społeczne wyraŜone w ankietach 
 

Celem lepszego rozpoznania potrzeb gminy Niebylec przygotowane 
zostały dwie ankiety, które rozdano uczestnikom podczas debaty. Pierwsza, 
złoŜona z pytań otwartych Ankieta potrzeb rozwojowych gminy (Załącznik 
nr 1) miała na celu wyodrębnienie najistotniejszych w oczach mieszkańców 
problemów, mocnych stron gminy, oceny zarządzania oraz postulowanych 
zmian. Druga z kolei słuŜyła ocenie zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań oddziałujących na rozwój gminy (Załącznik nr 2). 

 
Wśród najpilniejszych do rozwiązania problemów mieszkańcy 

wymienili: 
 
⇒ bezrobocie,  
⇒ poprawę nawierzchni i rozbudowę sieci dróg, 
⇒ budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację gminy, 
⇒ remonty szkół i budowę sal gimnastycznych, 
⇒ brak bazy przetwórczej oraz rynków zbytu. 
 
Na podstawie ww. ankiet ustalono równieŜ, co – wg mieszkańców 

gminy – zaliczyć naleŜy do jej pozytywnych cech. Większość wymieniała: 
⇒ korzystne połoŜenie, 
⇒ walory turystyczno-krajoznawcze oraz liczne zabytki, 
⇒ duŜy areał uprawy owoców jagodowych, 
⇒ gazyfikację i telefonizację gminy, 
⇒ szeroki dostęp do placówek kulturalnych i bibliotecznych. 

 
Wyniki ankiety otwartej, wyraŜającej opinie mieszkańców, pokrywały się 

z wynikami ankiety zamkniętej, zawierającej ocenę sytuacji w poszczególnych 
dziedzinach Ŝycia społeczno-gospodarczego.  
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Analiza SWOT  

 
Raport o stanie gminy oraz wyniki ankiet były podstawą do 

przeprowadzenia wspólnie z uczestnikami debaty analizy SWOT – mocnych 
i słabych stron, szans i zagroŜeń gminy Niebylec. Analiza dotyczy sytuacji, w 
jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala zrozumieć koncepcje rozwoju 
ekonomicznego, daje równieŜ moŜliwość określenia wzrostu gospodarczego 
przez zinwentaryzowanie istniejących zasobów. 

 
 

 

A. POŁOśENIE; ŚRODOWISKO NATURALNE 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Korzystne połoŜenie przy drodze 
krajowej 

• Świadomość ekologiczna mieszkańców 
• Korzystne walory turystyczno-
krajobrazowe 

• Niski stopień skaŜenia środowiska 
• Rzeźba terenu umoŜliwiająca 
uprawianie róŜnych sportów 
zimowych 

• DuŜe kompleksy leśne bogate w 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt 

• Znaczną część gminy obejmują tereny  
Czarnorzecko - StrzyŜowskiego Parku 
Krajobrazowego 

• Obszar obfitujący w zabytki kultury 
sakralnej 

• Brak rozbudowanej kanalizacji  
• Słabo rozwinięta kompleksowa 
gospodarka odpadami 

• Zły stan infrastruktury drogowej 
• Usytuowanie w województwie o niskiej 
atrakcyjności inwestycyjnej 

• Występowanie zagroŜeń powodziowych 
 
 
 
 

SZANSE ZAGROśENIA 

• MoŜliwość promowania gminy jako 
miejsca czystego ekologicznie 

• Wzrost zainteresowania 
wypoczynkiem na wsi 

• Współpraca w zakresie budowy 
wysypiska gminnego 

• MoŜliwość rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej 

 

• Brak tradycji wykorzystywania 
istniejących walorów naturalnych 

• Dalsza degradacja środowiska 
naturalnego w wyniku działalności 
człowieka bez zabezpieczenia 
właściwych funkcji komunalnych 

• Wzrost ilości zanieczyszczeń 
związanych z rozwojem społeczno - 
gospodarczym 
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B. WARUNKI DEMOGRAFICZNE/POTENCJAŁ 
LUDZKI 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Znaczne zasoby siły roboczej 
• Zmniejszająca się migracja do miast  
• Przyrost naturalny 
• Potencjał osób w wieku 
produkcyjnym, 

• Niewielki koszt zatrudnienia 
miejscowej ludności w przypadku 
przyciągnięcia inwestora do gminy 

 

• Wysoki odsetek zatrudnienia 
w rolnictwie 

• Niekorzystna struktura wykształcenia 
• DuŜe bezrobocie (równieŜ ukryte 
w rolnictwie), szczególnie wśród ludzi 
młodych, 

• Słabe moŜliwości znalezienia 
zatrudnienia poza rolnictwem 

• Mała mobilność zawodowa 
• Niskie zarobki 
• Niski odsetek osób z wyŜszym 
wykształceniem 

• Niski poziom kwalifikacji pracowników 
• Niedostosowanie szkolnictwa do 
zmian na rynku pracy 

• Brak stowarzyszeń i fundacji 
działających na rzecz tworzenia 
programów gospodarczych 

SZANSE ZAGROśENIA 

• Pozostawanie w gminie ludzi 
wykształconych 

• Stworzenie systemu zachęt i pomoc 
przy powstawaniu zakładów 
usługowych 

• Rozwój nauki w całym powiecie 
• ZałoŜenia polityki prorozwojowej 
państwa 

• Wyludnianie się wsi 
• Migracja ludzi młodych do miast 
• Dalszy wzrost bezrobocia 
• UboŜenie społeczeństwa 
• Odpłatność za naukę 
• Ograniczenie środków budŜetowych 
na dofinansowanie placówek 
oświatowych, 
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C. POZIOM ZASPOKOJENIA WARUNKÓW 

SOCJALNO-BYTOWYCH 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Funkcjonowanie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Niebylcu 

• Funkcjonowanie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Niebylcu 

• Działający klub sportowy GKS 
„Aramix” z Niebylca 

• Dobry stan budynków 
mieszkalnych 

• Dobra sieć szkół podstawowych 
• Ośrodki zdrowia 

• Słabe wyposaŜenie szkół w pomoce 
dydaktyczno - naukowe 

• Niewystarczająca ilość sal gimnastycznych 
oraz boisk 

• Ograniczona ilość środków finansowych 
na remonty i budownictwo  

• Niskie środki na inwestowanie                  
szkolnictwo 

• Słabo rozwinięta baza informatyczna 
• Słabe wykorzystanie istniejącej bazy 
oświatowej i kulturalnej 

• Brak nowoczesnego sprzętu medycznego 
• Niedostateczne wyposaŜenie mieszkań w 
urządzenia techniczne 

SZANSE ZAGROśENIA 
• Reforma ubezpieczeń społecznych 
i słuŜby zdrowia 

• Program szkoleń dla ludności 
• Przekazanie większych środków 
na utrzymanie i inwestowanie            
w szkolnictwo 

• Wzrost dochodów ludności 
• Pozyskanie środków unijnych na 
wyposaŜenie szkół w pomoce 
dydaktyczno – naukowe, 
uzupełnienie księgozbiorów                 
w Bibliotekach szkolnych oraz          
w gminnej Bibliotece Publicznej  

• Uruchomienie na terenie gminy 
prywatnych gabinetów 
specjalistycznych 

• Pozyskanie środków unijnych na 
rozwój bazy oświatowej                     
i kulturalnej  

• Pogarszające się warunki bytowe 
• Powiększające się róŜnice w dochodach 
ludności 

• Niekonsekwentna polityka państwa wobec 
terenów wiejskich 

• Problemy we wdraŜaniu reformy słuŜby 
zdrowia  

• Problemy we wprowadzeniu reformy 
ubezpieczeń społecznych  
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D. GOSPODARKA/ROLNICTWO 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Baza dobrej jakości produktów 
rolnych 

• Dobre warunki do rozwoju 
ekologicznej Ŝywności; 

• Rozwijający się sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw, głównie w 
zakresie handlu oraz usług (tradycje 
związane z przemysłem lekkim); 

• Korzystna struktura własności  
• Znaczne zasoby niewykorzystanej siły 
roboczej 

• Dobre tradycje uprawy owoców 
jagodowych 

• Dobre moŜliwości hodowli bydła 
• Tradycje rzemiosła związanego 
z budownictwem 

• Znacznie rozdrobniona struktura 
agrarna 

• Mała specjalizacja produkcji rolniczej 
• Brak przemysłu przetwórczego  
• Niewystarczająco rozwinięta sieć 
usług rolniczych i pozarolniczych 

• Wysokie koszty produkcji 
• Ograniczenie nawoŜenia i stosowania 
środków ochrony roślin 

• Niedostatki kapitału własnego 
• Słabe zainteresowanie ze strony 
inwestorów zewnętrznych 

• Niedostateczna promocja gospodarcza 
i turystyczna 

• Brak atmosfery sprzyjającej rozwojowi 
MSP 

• Mała aktywność rozwoju podmiotów 
gospodarczych poza rolnictwem 

SZANSE ZAGROśENIA 

• Napływ funduszy unijnych na rozwój 
rolnictwa oraz przedsiębiorczości 

• Zapotrzebowanie na zdrową Ŝywność 
• Dobre perspektywy w zakresie 
działalności turystycznej i rekreacyjno 
– wypoczynkowej poprzez znaczny 
rozwój agroturystyki 

• Rozwój przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich – drobnej wytwórczości i 
usług dla rolnictwa 

• Dostęp do tanich kredytów 
preferencyjnych na restrukturyzację i 
modernizacje sektora rolniczego 

• Tworzenie grup producenckich 
• Tworzenie związków ponadgminnych 

• Niestabilna polityka państwa wobec 
rolnictwa 

• Przywiązanie do tradycyjnych form 
gospodarowania na wsi 

• Pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna w rolnictwie  

• Brak rynków zbytu na produkty rolne 
• Brak znaczących inwestycji w sektorze 
rolno-spoŜywczym potrzebnych do 
zwiększenia produkcji i 
konkurencyjności 

• Brak polityki państwa wspierającej 
eksport produktów rolnych 

• Mała aktywność podmiotów 
gospodarczych poza rolnictwem 

• Niska opłacalność produkcji rolnej 
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E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Dobrze rozwinięta sieć dróg 
• Dobrze rozwinięta sieć energetyczna, 
telefoniczna, gazowa i wodociągowa 

 

• Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna  
• Niski standard nawierzchni dróg, brak 
poboczy; 

• Brak chodników dla pieszych;  
 

SZANSE ZAGROśENIA 

• Unijne środki pomocowe na 
inwestycje w dziedzinie infrastruktury 

• Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

• Szybkie tempo rozwoju infrastruktury 
technicznej w związku z napływem 
funduszy strukturalnych 

• Wzrastająca świadomość społeczna 

• Trudności z pozyskaniem środków 
unijnych na realizację inwestycji w 
infrastrukturę techniczną w związku  
z bardzo duŜym zapotrzebowaniem          
w całym województwie                             
i ograniczonymi środkami 

• Wzrastająca ilość odpadów 
komunalnych  
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F. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Turystyczne walory przyrody i 
krajobrazu 

• Dobre warunki do rozwoju róŜnych 
form turystyki  

• Dobrze rozwinięta i funkcjonująca 
infrastruktura kulturalna 

• Obiekty zabytkowe 
• Gospodarstwa agroturystyczne  

• Słabe wykorzystanie walorów 
turystycznych 

• Brak bazy noclegowej na wysokim 
poziomie 

• Niedostateczna ilość wytyczonych 
szlaków i ścieŜek turystycznych, 
wyciągów narciarskich, szlaków 
rowerowych 

• Brak promocji turystyki 
• Brak bazy gastronomicznej 

SZANSE ZAGROśENIA 

• Znaczny wzrost zainteresowania 
aktywnym wypoczynkiem i 
agroturystyką 

• Tereny i obiekty nadające się na bazę 
turystyczno-wypoczynkową 

• Wymiana młodzieŜy szkolnej 
powiązana z aktywnym wypoczynkiem 

• Rozwój bazy sportowej 
• Tworzenie nowych szlaków 
turystycznych 

• Napływ środków unijnych na rozwój 
turystyki i promocji regionów  

• Brak tradycji korzystania z 
istniejących walorów 

• Degradacja środowiska związana 
z działalnością człowieka 
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G. WARUNKI WSPIERAJACE ROZWÓJ 

GOSPODARCZY 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• Wzrost aspiracji mieszkańców gminy 
• Znaczna ilość funduszy unijnych na 
rozwój przedsiębiorczości  

• Tradycje rzemieślniczo-budowlane 
• DuŜa grupa osób w wieku 
produkcyjnym 

• Funkcjonujący na terenie gminy Bank 
Spółdzielczy w StrzyŜowie oddział 
Niebylec  

• Brak moŜliwości pozyskania 
inwestorów zewnętrznych 

• Brak duŜego kapitału prywatnego  
• Brak umiejętności menedŜerskich 
• Brak usług doradczych 
• Słaba zdolność do samoorganizacji 
społeczeństwa 

• Niedostateczna ilość wykwalifikowanej 
kadry 

SZANSE ZAGROśENIA 
• Wzrastająca umiejętność 
poszukiwania pozabudŜetowych źródeł 
wspierania inwestycji 

• Nowe zasady finansowania inwestycji 
• Wzrost instytucji pozarządowych 
wpływających na rozwój 
przedsiębiorczosci 

• Udoskonalenie systemu informacji 
o kredytach i innych funduszach 

• Nawiązanie współpracy z sąsiednimi 
gminami 

• Współpraca z powiatem  

• Koncentracja instytucji wspierających 
rozwój przedsiębiorczości w ośrodkach 
miejskich 

• Niedoinwestowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw 

• Malejący rynek zbytu 
• Niestabilny i skomplikowany system 
prawny, szczególnie podatkowy 

• Słaba i zbiurokratyzowana polityka 
kredytowa dla przedsiębiorstw i 
rolnictwa 
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3. MISJA GMINY NIEBYLEC 
 

Misja dla gminy Niebylec wypracowana została wspólnie                      
z uczestnikami debaty. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowując 
kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje 
motywacyjne i promocyjne. W trakcie debaty uczestnicy odpowiadali na 
pytania, w czym gmina chce być atrakcyjna, dla kogo chce być atrakcyjna 
oraz z czego wynika jej wyjątkowość (czym róŜni się od innych). Uczestnicy 
spotkań podkreślali, iŜ najwaŜniejszymi działaniami gminy powinny być: 
wysoki poziom rozwoju gospodarczego, przetwórstwo rolno-spoŜywcze, 
rolnictwo, rozwój agroturystyki i turystyki oraz wysoki poziom oświaty                  
i kultury. W odpowiedzi na pytanie, kto ma być odbiorcą strategii, 
wyróŜniono turystów, inwestorów, mieszkańców, w tym szczególnie młodzieŜ. 

 
PoniŜej przedstawione są wyniki prac, na bazie których wypracowano 

misję gminy. 
 
 

 
Czym róŜnimy się 

od innych? 
 

W czym chcemy być 
atrakcyjni? 

Dla kogo chcemy być 
atrakcyjni? 

⇒czyste powietrze 
⇒duŜa liczba zabytków 
⇒powierzchnia uprawy 
owoców jagodowych 

⇒walory turystyczno-
krajobrazowe 

⇒połoŜenie przy trasie 
przelotowej w 
Bieszczady 
 

⇒poziom rozwoju 
gospodarczego 

⇒dobrze rozwinięta 
infrastruktura 

⇒drobne przetwórstwo  
⇒rolnictwo 
⇒turystyka, 
agroturystyka 

⇒poziom oświaty i 
kultury 

⇒współpraca z 
aglomeracjami 
miejskimi 

 

⇒mieszkańców, w tym 
szczególnie dla 
młodzieŜy 

⇒przedsiębiorców 
⇒inwestorów 
⇒mieszkańców 
Rzeszowa 

⇒podróŜujących 
⇒turystów 
⇒przetwórców  z całej 
Polski 

 

 
  

Dalsze prace nad „Strategią rozwoju gminy Niebylec” wynikały z misji. 
Ta społeczna metoda pracy przyczyniła się do silnej identyfikacji 
społeczności lokalnej ze strategią i wzrostu świadomości jej znaczenia dla 
przyszłości gminy. 
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Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Zmiany 

zachodzące w Polsce w ostatnich latach sprawiły, Ŝe rolnictwo boryka się                 
z wieloma trudnościami. Dodatkowo gmina połoŜona jest na terenie 
górzystym, gdzie uprawa ziemi wymaga wyŜszych nakładów i przynosi 
mniejszy zysk. Tradycje gospodarcze i charakter gminy nie ulegną zmianie, 
mieszkańcy muszą jednak poszukiwać nowych moŜliwości zarobkowania 
i sukcesywnie dostosowywać się do zmieniających się warunków 
ekonomicznych. 

Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. 
Obszary rozwojowe gminy Niebylec, wypracowane wspólnie na debacie, 
wzajemnie się przenikają i są od siebie zaleŜne. Wiele zadań realizacyjnych 
wskazanych w obszarze „Rolnictwo” powiązanych będzie zarówno z obszarem 
„Przedsiębiorczość i usługi”, jak równieŜ z obszarem dotyczącym 
infrastruktury technicznej oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój 
turystyki i agroturystyki będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak 
równieŜ będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy 
ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach 
związanych z kulturą  i oświatą wpłyną na poziom wykształcenia i integracji 
mieszkańców. 

W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i propozycję 
zadań realizacyjnych dla kaŜdego z wymienionych obszarów. 
 

 

 

 

Misja gminy Niebylec:  
Stworzenie środowiska 

przyjaznego mieszkańcom oraz 
podniesienie poziomu ich Ŝycia, 

poprzez  zapewnienie 
zrównowaŜonego rozwoju, 
opartego na solidnej bazie 
gospodarczej, usługowej                    

i rolniczej.  
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4. WIZJA GMINY NIEBYLEC W 2015 ROKU  
 

 
 

W czasie debaty sformułowana została wstępna wizja gminy Niebylec    
w roku 2015. Mieszkańcy i władze samorządowe mają świadomość, iŜ bez 
precyzyjnie wytyczonych celów przełoŜonych na konkretne zadania 
podniesienie poziomu Ŝycia lokalnej społeczności oraz zrównowaŜony rozwój 
nie będzie moŜliwy. 

Priorytetowym przedsięwzięciem gminy będzie aktywizacja 
mieszkańców pod kątem rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie 
inwestorów zewnętrznych. Bez kapitału pochodzącego spoza gminy niestety 
nie ma szans na rozwój gospodarczy. Podstawowy sektor w ramach, którego 
rozwijać się będzie przedsiębiorczość to turystyka i rekreacja. Gmina 
dysponuje licznymi zabytkami sztuki i architektury sakralnej trzech kultur 
zamieszkujących niegdyś te tereny. Wysoki stopień lesistości i stosunkowo 
niezniszczone środowisko naturalne stanowią atuty umoŜliwiające aktywność 
w kierunku agroturystyki.  

Aby te zadania mogły być zrealizowane z sukcesem przeprowadzone 
zostaną inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej. 

W sektorze rolniczym zgodnie z wizją gminy nastąpi dostosowanie 
produkcji rolnej do wymogów współczesnej gospodarki. Przede wszystkim 
powstaną rolnicze grupy producenckie, które dzięki nowoczesnemu 
zarządzaniu uruchomią wytwórczość i sprzedaŜ roślin uprawnych. Nastąpi 
specjalizacja produkcji rolniczej; przykładem moŜe być tu uprawa na duŜą 
skalę Ŝywności ekologicznej. Dzięki takim przedsięwzięciom nastąpi spadek 

 

Gmina Niebylec –  
Nowoczesna Europejska Gmina  

z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą techniczną, 
społeczną i silną gospodarką, 
posiadająca wysokie walory 

przyrodnicze, turystyczne oraz 
kulturowe.   
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kosztów produkcji i wzrost dochodów osób prowadzących działalność 
rolniczą. W efekcie uruchomione zostaną przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwórstwem produktów rolnych. Dzięki wyspecjalizowanej produkcji                 
i zdrowej, ekologicznej Ŝywności producenci zwiększą swoje szanse na 
znalezienie rynków zbytu dla wytworzonych artykułów.  
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5. OBSZARY STRATEGICZNE 
  

Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, 
jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliŜsze kilka lat. Działalność 
samorządu gminnego koncentrować będzie się w szczególności na: 
• rolnictwie  
• przedsiębiorczości i usługach 
• agroturystyce i turystyce 
• infrastrukturze technicznej 
• kulturze i oświacie 
• słuŜbie zdrowia i opiece społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gmina  
NIEBYLEC 

 

Rolnictwo 
 

Przedsiębiorczość  
i usługi 

 

Agroturystyka  
i turystyka  

 

Kultura  
i oświata 

 

SłuŜba zdrowia  
i opieka społeczna 

Infrastruktura 
techniczna 

 



 

       MISJA 
Stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom oraz podniesienie poziomu ich Ŝycia, poprzez  zapewnienie 

zrównowaŜonego rozwoju opartego na solidnej bazie gospodarczej, usługowej i rolniczej  
 

GMINA  NIEBYLEC 

WIZJA 
Gmina Niebylec – Nowoczesna Europejska Gmina z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, społeczną i silną 

gospodarką, posiadająca wysokie walory przyrodnicze, turystyczne oraz kulturowe   
 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 1 

Rolnictwo 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 2 
Przedsiębiorczość 

i usługi 

CELE OBSZARU 1 
• Rozwój 

przetwórstwa 
rolno – 
spoŜywczego; 

• Podniesienie 
jakości i 
opłacalności 
produkcji rolnej; 

• Dostosowanie 
gospodarstw 
rolnych do 
wymogów 
gospodarki 
rynkowej 

 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 3 

Agroturystyka 
i turystyka 

CELE OBSZARU 5 
• Poprawa bazy 

szkolnej           
i podniesienie stanu 
wiedzy mieszkańców 

• Ochrona i 
kultywowanie 
dorobku dziedzictwa 
kulturowego gminy 

CELE OBSZARU 2 
• Wykreowanie 

korzystnych 
warunków do 
inwestowania  
i rozwoju 
przedsiębiorczości 

• Wzrost 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
gminy oraz jej 
promocja 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 4 

Infrastruktura 
techniczna 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 5 

Kultura i oświata 

CELE OBSZARU 3 
• Promocja walorów 

przyrodniczo – 
krajobrazowych i 
turystycznych 
gminy 

•  Wspieranie 
rozwoju 
gospodarstw 
agroturystycznych  

• Rozwój bazy 
sportowo – 
rekreacyjnej i 
propagowanie 
zdrowego stylu 
Ŝycia 

 

CELE OBSZARU 4 
• Rozbudowa  

i poprawa 
jakości 
infrastruktury 
gminnej 

• Poprawa stanu 
otoczenia dróg        
i bezpieczeństwa 
drogowego 

• Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 6 

SłuŜba zdrowia  
i opieka społeczna 

CELE OBSZARU 6 
• Podniesienie 

jakości  
i dostępności 
usług 
medycznych  

• Ciągłe działania 
na rzecz 
podniesienia 
poziomu Ŝycia 
mieszkańców  

 



 

6. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE 

 
 

Cel I 

 
 
 

1. Wspieranie firm przetwórstwa rolno-spoŜywczego. 
2. Stworzenie systemu zachęt oraz bazy dla ich rozwoju. 
3. Pomoc w organizacji rynku zbytu produktów rolnych. 
4. Tworzenie systemu przechowywania produktów rolnych. 

 
Cel II 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wspieranie przedsięwzięć szkoleniowych dla rolników i doradztwa 
rolniczego. 

2. Upowszechnianie dobrego materiału siewnego i hodowlanego. 
3. Wyłączenie gleb najsłabszych z rolniczego wykorzystania. 
4. Prowadzenie właściwej gospodarki gruntami (scalenia, plany 
zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie nieuŜytków). 

 
 
 
 
 
 

 

Rozwój przetwórstwa rolno - spoŜywczego 

OBSZAR 1 
ROLNICTWO 

Podniesienie jakości i opłacalności produkcji rolnej 
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Cel III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych.  
2. Pomoc w organizacji grup producenckich. 
3. Wspieranie powstawania gospodarstw ekologicznych i organizacji 
sprzedaŜy zdrowej Ŝywności. 

4. Propagowanie hodowli bydła. 
5. Upowszechnianie uprawy krzewów i ziół. 

 

Rolnictwo jest dominującą dziedziną gospodarki w gminie i pomimo 
obecnie niekorzystnych warunków ekonomicznych nadal nim pozostanie. 
Produkcja rolna, aby mogła być opłacalna musi przynosić zysk zarówno 
producentom, jaki i całej gminie. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa 
oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki 
regionalnej stanowi aktualnie nadrzędny kierunek działań prorozwojowych 
województwa podkarpackiego. 

Obecna struktura obszarowa gospodarstw rolnych, nie zapewniająca                 
w większości przypadków moŜliwości intensyfikacji produkcji rolniczej, 
powinna ulegać przemianom zmierzającym w kierunku zwiększania areału 
poszczególnych gospodarstw, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby. 
Istotną formą racjonalizacji produkcji rolnej i przezwycięŜania skutków 
rozdrobnienia gospodarstw powinna być ich integracja pozioma. Jest to 
efektywny sposób na łagodzenie rynkowych skutków produkcji o małej skali  
i jej duŜej niejednorodności. Główną formą łączenia producentów powinny 
być zespoły producenckie, grupy marketingowe oraz spółdzielnie. Powinny 
one obejmować grupową produkcję, magazynowanie, przetwórstwo, handel        
i zaopatrzenie. 

Szansą dla rolnictwa gminy powinna być produkcja czystej Ŝywności 
w ekologicznych gospodarstwach. 
 

Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów 
gospodarki rynkowej 
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Cel I 

 
 
 
1. Wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców. 
2. Tworzenie korzystnego klimatu dla przedsiębiorców i inwestorów. 
3. Monitorowanie długoterminowych potrzeb rynku pracy. 
4. Inwentaryzacja mienia gminnego. 
5. Pomoc dla inwestorów w uzyskiwaniu gruntów pod działalność 
gospodarczą przy wykorzystaniu istniejącej bazy. 

6. Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy z pozabudŜetowych źródeł na 
rozwój przedsiębiorczości. 

 
 

Cel II 

 
 
 

1. Przygotowanie i promowanie folderu inwestycyjnego gminy i stałe jego 
uaktualniania. 

2. Opracowanie i wypromowanie logo charakteryzującego gminę i jego 
wyroby. 

3. Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami za granicą.  
4. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów 
zewnętrznych. 

 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz jej  
promocja 

Wykreowanie korzystnych warunków do 
inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

 

OBSZAR 2 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I USLUGI 
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Istotnego znaczenia, z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa, 
nabiera rozwój przetwórstwa rolno-spoŜywczego, zapewniającego zbyt 
własnej produkcji rolnej gminy. Drobne zakłady powinny być dostosowane 
do rodzaju produkcji rolnej i owocowej na terenie gminy. 

Sfera usług w gminie nie powinna być tylko ściśle związana                        
z rolnictwem. Wskazany byłby kompleksowy rozwój wszelkiego rodzaju 
drobnych usług dla mieszkańców. Pomoc ze strony władz gminy                  
w doradztwie lub w preferencyjnych ulgach podatkowych moŜe być 
czynnikiem wpływającym korzystnie na rozwój tego obszaru. 

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na dalszy 
dynamiczny rozwój gminy będzie jednym z priorytetowych zadań władz 
gminy. Rozwój tego sektora gospodarki stanowić będzie istotny czynnik 
ograniczania bezrobocia i zagospodarowywania siły roboczej. 
 
 

 
 

Cel I 

 
 

1. Stworzenie punktu informacji turystycznej w gminie. 
2. Stała promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez 
wydawanie folderów, opracowanie strony internetowej gminy. 

3. Wytyczenie szlaków oraz ścieŜek turystycznych, rowerowych i pieszych 
oraz ich oznakowanie. 

4. Opracowanie przewodnika po najciekawszych miejscach gminy. 
5. Rozwój bazy noclegowej oraz stałe podnoszenie jej standardu. 
6. Wytyczenie terenów oraz organizacja dobrze wyposaŜonych pól 
namiotowych. 

 

Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych  
i turystycznych gminy 

OBSZAR 3 
AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA 
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Cel II 

 
 

1. Organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego. 

2. Stworzenie preferencji dla osób tworzących gospodarstwa 
agroturystyczne. 

3. Rozwój ilościowy i jakościowy gospodarstw agroturystycznych. 
4. Rozwój usług związanych z agroturystyką (mała gastronomia, sztuka 
ludowa etc.). 

5. Rozwinięcie kontaktów z ponadlokalnymi organizacjami 
specjalizującymi się w agroturystyce.  

 
 

Cel III 

 
 
 

  
1. Budowa boisk oraz sal gimnastycznych przy szkołach.  
2. Organizacja schronisk młodzieŜowych przy szkołach.  
3. Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych. 
4. Organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych. 

 
 

Konieczność przemian strukturalnych wsi i rolnictwa wymusza zmianę 
struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Zmiana ta dotyczyć powinna 
zwiększenia wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów, zarówno        
w zakresie bogatej tradycji, kultury, jak teŜ znakomitych warunków 
przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju turystyki. 

Jedną z najbardziej dostępnych form poza rolniczej aktywności 
mieszkańców będzie rozwój agroturystyki. Ta  forma turystyki wykorzystuje 
nie tylko zasoby mieszkaniowe, ale takŜe produkty rolne, równieŜ w zakresie 
tzw. zdrowej Ŝywności. Niezbędne jest jednak zintensyfikowanie działań na 
rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej gminy, rozwoju 
świadomości i wiedzy na temat poza rolniczych źródeł dochodów, a takŜe 
promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i wypoczynkowych gminy. 

W dziedzinie sportu szczególnie waŜna jest intensyfikacja działania 
klubów sportowych przy szkołach, organizacja imprez sportowych oraz 
budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego. 
 

Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej i propagowanie 
zdrowego stylu Ŝycia 

Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych 
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Cel I 

 
 
 

1. Modernizacja sieci wodociągowej. 
2. Reelektryfikacja gminy. 
3. Stały rozwój sieci teleinformatycznej gminy.  
4. Stałe podnoszenie poziomu usług komunalnych. 
5. Zagospodarowanie i utrzymanie w naleŜytym stanie gminnych 
budynków i budowli. 

 

Cel II 

 
 
 
 
1. Poprawa standardu nawierzchni dróg na terenie całej gminy oraz 
budowa chodników. 

2. Rozbudowa sieci drogowej. 
3. Oświetlenie dróg i chodników. 
4. Budowa parkingów. 

 

 
 
 

Poprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeństwa 
drogowego 

Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury gminnej 

OBSZAR 4 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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Cel III 

 
 
 
1. Rozbudowa instalacji sanitarnej. 
2. Rozwiązanie problemu wysypiska śmieci i gospodarki odpadami. 
3. Budowa oczyszczalni. 

 
 
 

W obecnej sytuacji infrastruktura techniczna uznawana jest za jeden 
ze strategicznych obszarów w gminie. Powinien on w pełni zabezpieczać 
potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego gminy 
przyciągając potencjalnych inwestorów.  

Wzrastająca ilość samochodów i związany z tym wzrost natęŜenia 
ruchu drogowego powoduje potrzebę stałej poprawy nawierzchni dróg                 
i budowę nowych. Konieczna jest równieŜ budowa chodników oraz parkingów 
w celu poprawy bezpieczeństwa.   

Dysproporcje występujące pomiędzy zaopatrzeniem w wodę                      
a usuwaniem i oczyszczaniem ścieków powodują duŜą degradację wód 
powierzchniowych, pociąga to za sobą potrzebę wybudowania gminnej 
oczyszczalni ścieków. W tym zakresie oraz w zakresie gospodarki odpadami, 
ze względu na wysokie koszty budowy i organizacji zarówno oczyszczalni jak    
i składowiska odpadów wskazana byłaby wspólna międzygminna inwestycja. 
Władze gminy mogą starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
sfinansowanie działań w tym obszarze. 
 
 
 

 

OBSZAR 5 
KULTURA I OŚWIATA 

Ochrona środowiska naturalnego 
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Cel I 

 
 
1. Doskonalenie sieci szkół. 
2. Rozwijanie i podnoszenie poziomu technicznego bazy edukacyjnej. 
3. Organizacja kursów dokształcających dla dorosłych i młodzieŜy. 
4. Planowe i systematyczne doposaŜanie szkół w pomoce dydaktyczne, 
pracownie komputerowe, dostęp do Internetu. 

 

Cel II 

 
 
1. Remonty i modernizacja budynków GOK i remiz straŜackich. 
2. Wspieranie działalności twórców lokalnych, kapel, zespołów tanecznych, 
teatrzyków itp. 

3. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych. 
4. Wspieranie renowacji obiektów zabytkowych. 
5. Współpraca z miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego       
z kulturą lokalną, rozwijanie kółek zainteresowań oraz  organizacja 
konkursów. 

 
 
 

Podstawowym celem w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom            
i młodzieŜy szkolnej wysokiego poziomu kształcenia. Przejęcie przez gminę 
spraw związanych z oświatą wiąŜe się ściśle ze zwiększeniem kosztów 
wydatkowanych na ten cel. Budowa nowoczesnej bazy szkolnej wraz z salami 
gimnastycznymi, rozbudowa i modernizacje szkół to zadania do wypełnienia 
przez gminę. Dokształcanie kadry nauczycielskiej, stałe doposaŜanie szkół            
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dydaktyczny i naukowy będzie 
przyczyniać się do wzrostu poziomu kształcenia.  

Dobrze rozwinięta baza szkoleniowa moŜe być dodatkowo 
wykorzystywana na potrzeby szkolenia dorosłych, w tym szczególnie licznie 
reprezentowanej grupy rolników. Działania na rzecz oświaty w rolnictwie 
stanowić będą podstawowy stymulator przemian w rolnictwie. Bez wsparcia 
infrastruktury edukacyjnej oraz bez ułatwiania zdobywania i zmian 
kwalifikacji bezpośrednie działania w obszarze rolnictwa mogą okazać się 

Ochrona i kultywowanie dorobku dziedzictwa 
kulturowego gminy 

Poprawa bazy szkolnej i podniesienie stanu wiedzy 
mieszkańców 
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mało skuteczne. 
DuŜa ilość zabytków kultury materialnej oraz bogaty lokalny folklor 

stanowią o atrakcyjności gminy. Cechy te w połączeniu z walorami 
turystyczno-krajobrazowymi sprzyjają rozwojowi agroturystyki. 

Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach i organizacja imprez 
ogólnogminnych pozytywnie będzie wpływać na wzrost integracji 
mieszkańców i poczucia lokalnego patriotyzmu. 

Gmina powinna podejmować działania zmierzające do rozwoju domów 
kultury, zwiększania ich merytorycznych form działalności oraz wspierania                    
i promowania róŜnych działań artystycznych. 
 
 
 
 

 
Cel I 

 

 

 
 
 

1. Pozyskanie specjalistycznego wyposaŜenia do Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej. 

2. Pozyskanie wyspecjalizowanego personelu do Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej. 

3. Organizacja ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 

Podniesienie jakości  
i dostępności usług medycznych 

OBSZAR 6 
SŁUśBA ZDROWIA  

I OPIEKA SPOŁECZNA 
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Cel II 

 
 
1. Stworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej. 
2. Budowa przedszkoli. 
3. Rozwój sieci punktów usługowych. 
 
SłuŜba zdrowia (zarówno wyposaŜenie jak i personel) działająca na terenie 

gminy Niebylec zabezpiecza potrzeby mieszkańców jedynie w zakresie 
podstawowej opieki medycznej. 
Poziom dostępności do świadczeń zdrowotnych jest obecnie znacznie 

ograniczony w wyniku nieodpowiedniego stanu infrastruktury związanej            
z ochroną zdrowia oraz brakiem sprzętu medycznego na odpowiednim 
poziomie. Taka sytuacja powoduje, Ŝe występują znaczne ograniczenia                
w dostępie do usług medycznych świadczonych na potrzeby lokalne. Pacjenci 
często są zmuszeni do przemieszczenia się do duŜych ośrodków miejskich, 
gdzie znajdują się szpitale specjalistyczne, w celu wykonania nawet 
najprostszych badań diagnostycznych, które powinny być wykonywane               
w lokalnych ośrodkach zdrowia.  
    Ze względu na niezadowalający stan infrastruktury technicznej ośrodków 
zdrowia na terenie gminy istnieje konieczność dokonania modernizacji                 
i adaptacji budynków. TakŜe wysoki stopień zuŜycia, rok produkcji i jakość 
wykorzystywanej aparatury medycznej, powoduje, Ŝe niezbędne jest 
zastąpienie zdekapitalizowanej aparatury medycznej nowoczesnym sprzętem, 
spełniającym aktualne wymagania. Takie działania pozwoliłyby w wieloletniej 
perspektywie na podniesienie jakości świadczeń 
Poprzez podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców naleŜy rozumieć istotną 

poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, ułatwienie 
dostępu do edukacji i szkolenia, uczestnictwo w Ŝyciu demokratycznym, 
przynaleŜność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, 
umoŜliwiającej lepszą harmonizację Ŝycia rodzinnego i zawodowego oraz 
aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego 
W celu zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom gminy niezbędne 

jest zorganizowanie przedszkola gminnego. Gmina planuje równieŜ stworzyć 
środowiskowy dom pomocy społecznej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciągłe działania na rzecz podniesienia poziomu Ŝycia 
mieszkańców 
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7. MONITORING STRATEGII 
 

 
Komisja ds. Strategii  

 
Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz 

jakościowych zmian pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie 
informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności realizowanych 
zadań, a takŜe ich ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). 

Strategia gminy jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki 
terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak receptą na sukces, aby mogła 
przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jej wdraŜanie, 
czuwanie nad jej realizacją i kontrolowanie jej przebiegu. Monitoring słuŜy 
badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych 
celów i zadań, a takŜe poziomu ich osiągania. Dobrze zaplanowany system 
monitoringu zapewni moŜliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości przy 
realizacji załoŜonych celów czy wydatkowaniu funduszy oraz zabezpieczy ich 
terminowość. Dzięki temu moŜliwe stanie się określenie stopnia wdroŜenia 
strategii jak równieŜ dokonanie odpowiednich zmian w jej zapisach. 

Efektywny monitoring musi spełniać określone wymagania. 
NajwaŜniejsze 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 
bieŜących, jak i strategicznych.  

 
Konieczne jest rejestrowanie, analiza i aktualizacja kluczowych 

uwarunkowań rozwoju, która zapewni moŜliwości elastycznego reagowania 
na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Mogą one bowiem 
spowodować konieczność modyfikacji celów przyjętych w strategii oraz 
wymuszać zmianę sposobów ich realizacji.  
 
 Właściwy proces wdraŜania strategii wymaga połączenia wysiłków 
wielu instytucji, organizacji i osób, podobnie jak miało to miejsce w procesie 
jej budowania. 

Kluczową postacią w procesie realizacji i monitoringu strategii będzie 
Wójt. Kierując bieŜącą działalnością gminy, ma największy wpływ zarówno 
na sam proces opracowywania strategii, jej wdraŜania, jak równieŜ oceny jej 
realizacji. Do najwaŜniejszych zadań Wójta w zakresie zarządzania                      
i monitoringu strategii naleŜeć będzie: 

• powołanie Komisji ds. Strategii i jej przewodniczenie, 
• bezpośredni nadzór nad wdraŜaniem strategii, 
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Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać będzie raz do roku 
zespół ekspertów - Komisja ds. Strategii powołana przez Władze gminy 
Niebylec, w skład której wchodzić będą między innymi osoby odpowiedzialne 
za realizację celów załoŜonych w ramach wskazanych obszarów rozwoju.  
Główne zadania Komisji ds. Strategii polegałyby na: 

• bieŜącej analizie stanu realizacji strategii; 
• obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub 
mogących wpłynąć na realizację strategii; 

• prowadzeniu bazy informacji; 
• wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji strategii; 
• aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania. 

 
Wskazane byłoby, aby corocznie w okresie wiosennym (np. do końca 

marca), Komisja ds. Strategii spotykała się w celu monitorowania przebiegu 
realizacji zadań wyznaczonych do realizacji w roku poprzednim. Na 
spotkania te poszczególne instytucje koordynujące powinny przygotować 
sprawozdania z realizacji wyznaczonych dla nich zadań i przekazywać je do 
Urzędu Gminy w Niebylcu (do stanowiska ds. koordynacji strategii). Komisja 
ds. Strategii na wiosennym spotkaniu monitorującym dokonywała będzie 
oceny zadań realizowanych w roku poprzednim bądź realizowanych obecnie, 
identyfikowała będzie problemy, które ograniczyły bądź uniemoŜliwiły 
realizację zadań wyznaczonych oraz proponowała niezbędne korekty i zmiany 
w zakresie tych zadań. 

Corocznie do końca kwietnia Wójt Gminy przygotowuje sprawozdanie  
z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju. W sprawozdaniu, 
przedstawianym Radzie Gminy określa się zadania zrealizowane, wskazuje 
się zadania będące w toku realizacji oraz zadania zaplanowane do realizacji, 
lecz nie rozpoczęte. Wójt przedstawia równieŜ radnym zakres wydatkowanych 
środków na zrealizowane zadania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) 
i przedstawia pod ocenę jakość ich realizacji. 
 

Zadania przewidziane do realizacji w „Strategii rozwoju gminy Niebylec” 
są adekwatne do planowanych w ustawie o samorządzie gminnym, ze 
względu jednak na zasięg oddziaływania dzielą się na dwie grupy rodzajowe. 
 

WÓJT 

Powołanie Komisji 
ds. Strategii i jej 
przewodniczenie 

Bezpośredni nadzór 
nad wdraŜaniem 

strategii 
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Zarządzanie strategią powinno opierać się na szeroko pojętym 

partnerstwie. Na poziomie zadań gminnych byłaby to współpraca doraźna 
pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Zadania te powinny być 
wdraŜane przy wykorzystaniu środków budŜetowych i pozyskanych środków 
pozabudŜetowych. Na poziomie ponadgminnym współpraca wychodzić musi 
poza „mury” Urzędu Gminy, co w praktyce oznacza zaangaŜowanie władz 
gminnych i regionalnych, banków, instytucji okołobiznesowych i wszystkich 
zainteresowanych lepszą przyszłością gminy.  

 
 

Rysunek 4. Propozycja monitorowania realizacji strategii 

ZADANIA 

GMINNE PONADGMINNE 

 
mieszczące się w 
kompetencji gminy 

wychodzące poza ustawowe 
kompetencje gminy, moŜliwe 

do realizacji przy 
współudziale władz 

samorządowych innych gmin, 
władz powiatowych oraz 
władz regionalnych 
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OBSZAR 1:  
ROLNICTWO 

OBSZAR 2:  
PRZEDSIEBIOR- 
CZOŚĆ I USŁUGI 

OBSZAR 3:  
AGROTURY-     
STYKA                
I TURYSTYKA 

REFERAT FINANSOWO - BUDśETOWY  

� Stanowisko d/s nieruchomości, rolnictwa  
i  ewidencji podmiotów gospodarczych  

� Stanowisko d/s inwestycji, środków 
pomocowych i zamówień publicznych 

 

� Stanowisko d/s Planowania  
Przestrzennego i gospodarki 
energetycznej 

� Stanowisko d/s nieruchomości, rolnictwa  
i ewidencji podmiotów gospodarczych 

 

SOŁTYSI  

� Stanowisko ds. Promocji Gminy 
� Stanowisko d/s kultury, kultury fizycznej, 

sportu, ochrony  zdrowia 
� Stanowisko d/s leśnictwa i łowiectwa 

WÓJT 

RADA GMINY 

RADY SOŁECKIE 

OBSZAR 4:  
INFRASTRU-
KTURA 
TECHNICZNA 

OBSZAR 5:  
KULTURA  
I OSWIATA  

� Stanowisko d/s gospodarki komunalnej     
i mieszkaniowej, wodnej i ochrony 
środowiska  

� Stanowisko d/s budowy i modernizacji 
dróg 

� Stanowisko d/s inwestycji, środków 
pomocowych  i  zamówień publicznych 

� Stanowisko d/s planowania 
przestrzennego i gospodarki 
energetycznej 

� Stanowisko d/s kultury, kultury fizycznej, 
sportu, ochrony  zdrowia 

� Stanowisko ds. Promocji Gminy 
 

OBSZAR 6:  
SŁUśBA 
ZDROWIA                
I OPIEKA 
SPOŁECZNA  

� Stanowisko d/s kultury, kultury fizycznej, 
sportu, ochrony  zdrowia 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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WdraŜanie „Strategii rozwoju gminy Niebylec” jest procesem otwartym, 
który na kaŜdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno 
się na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury 
organizacyjnej gminy. Pozwala to na koncentrowanie się na konkretnym 
przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.  
 
Wskaźniki monitoringu 
 

Przykładowa lista wskaźników, które mogą być wykorzystane             

w procesie monitoringu: 

Tabela 42. Proponowane wskaźniki realizacji strategii 

OBSZAR STRATEGICZNY ROLNICTWO 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Powierzchnia uŜytków rolnych na terenie gminy ha 

Powierzchnia uŜytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik na terenie gminy ha 

Powierzchnia gruntów ornych ogółem na terenie gminy ha 

Powierzchnia sadów ogółem na terenie gminy ha 

Powierzchnia łąk ogółem na terenie gminy ha 

Powierzchnia sadów ogółem na terenie gminy ha 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych ogółem na terenie gminy ha 

Powierzchnia pozostałych gruntów i nieuŜytków ogółem na terenie gminy ha 

Liczba gospodarstw rolnych ogółem szt. 

Liczba gospodarstw rolnych indywidualnych ogółem na terenie gminy  szt. 

Liczba gospodarstw rolnych do 1 ha włącznie szt. 

Liczba gospodarstw rolnych powyŜej 1 ha do mniej niŜ 2 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 2 ha do mniej niŜ 5 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 5 ha do mniej niŜ 10 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 10 ha do mniej niŜ 15 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 15 ha do mniej niŜ 20 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 20 ha do mniej niŜ 30 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 30 ha do mniej niŜ 50 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych od 50 ha do mniej niŜ 100 ha szt. 

Liczba gospodarstw rolnych 100 ha i większych szt. 

ZuŜycie nawozów sztucznych ogółem t 

ZuŜycie nawozów sztucznych ogółem w gospodarstwach indywidualnych t 

Wielkość uprawy zbóŜ ogółem ha 

Wielkość uprawy zbóŜ ogółem w gospodarstwach indywidualnych ha 

Wielkość plonów z 1 ha dt/ha 

Wielkość plonów z 1 ha w gospodarstwach indywidualnych dt/ha 

Powierzchnia uprawy warzyw i owoców ha 

Wielkość pogłowia zwierząt ogółem  szt. 

Wielkość globalnej produkcji rolniczej na 1 ha uŜytków rolnych zł 

Wielkość towarowej produkcji rolniczej na 1 ha uŜytków rolnych zł 

Wielkość końcowej produkcji rolniczej na 1 ha uŜytków rolnych zł 

Udział towarowej produkcji rolniczej w końcowej produkcji rolniczej % 

Skup zbóŜ na 1 ha uŜytków rolnych kg 
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Powierzchnia uŜytków rolnych na 1 mieszkańca ha 

Udział pracujących w sektorze rolniczym w ogólnej liczbie pracujących  % 

Wydatki na rolnictwo i leśnictwo ogółem na 1 mieszkańca zł 

Wydatki na rolnictwo i leśnictwo w tym wydatki bieŜące jednostek 
budŜetowych na 1 mieszkańca  

zł 

Liczba produktów markowych gminy (rolnych, Ŝywnościowych)  szt. 

Liczba stworzonych grup producenckich  szt. 

Liczba zrzeszonych rolników w grupach producenckich  osoba 

Nakłady na tworzenie warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej  zł 

OBSZAR STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I USŁUGI 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

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 szt. 

Powierzchnia terenów uzbrojonych i przygotowanych pod inwestycje  ha 

Kwota pozabudŜetowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i osób 
prowadzących działalność rolniczą  

zł. 

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 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-spoŜywczego w liczbie 
jednostek ogółem 

% 

Udział jednostek z sekcji budownictwa w liczbie jednostek ogółem % 

Liczba programów aktywizujących bezrobotnych  szt. 

Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy  osoba 

Wskaźnik zatrudnienia kobiet (liczba pracujących do kobiet ogółem)  [%] 

Liczba osób wyjeŜdŜających za granicę w celach zarobkowych osoba 
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  % 

OBSZAR STRATEGICZNY AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Miejsca noclegowe agroturystyczne na 1000 mieszkańców  szt. 
Udzielone noclegi na 1000 mieszkańców  szt. 

Dochody budŜetu gminy z turystyki i agroturystyki na 1 mieszkańca zł. 
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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. 

Dochody budŜetu 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 nowo wytyczonych szlaków turystycznych szt. 

Liczba nowo powstałych obiektów rekreacyjno - sportowych szt. 

Liczba punktów konsultacyjno-doradczych dla mieszkańców  szt. 

OBSZAR STRATEGICZNY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych   t/rok na km2 

Emisja zanieczyszczeń w t/rok gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem na 
km2 t/rok na km2 

Emisja dwutlenku węgla t/rok ogółem   t/rok 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  

[%] 

Ilość odpadów przemysłowych wykorzystanych gospodarczo do odpadów 
wytworzonych w ciągu roku  

[%] 

Liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  szt. 
Wydatki na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska ogółem na 1 
mieszkańca  

zł 

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym wydatki 
bieŜące jednostek budŜetowych na 1 mieszkańca  

zł 

Ścieki komunalne oczyszczane w ogólnej ilości wytwarzanego ścieku  [%] 
Ścieki komunalne nieoczyszczane w ogólnej ilości wytwarzanego ścieku  [%] 
Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie do ludności, ogółem  [%] 

Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych  km 

Liczba zmodernizowanych dróg gminnych  km 
Wydatki na drogi publiczne na 1 mieszkańca  zł 
Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej  km 

Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie gminy w skali roku  
zdarzenie 
drogowe 

ZuŜycie wody z sieci wodociągowej przez jednego mieszkańca  [dm3/rok/os.] 

Liczba czynnych przyłączy sieci wodociągowej szt. 
Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w gminie do ludności 
ogółem  

% 

Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy  km 
Długość sieci kanalizacyjnej km 

Liczba czynnych przyłączy sieci kanalizacyjnej szt. 
Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie do ludności 
ogółem  

% 

Długość sieci gazowej km 
Liczba budynków podłączonych do sieci gazowej szt. 

Liczba czynnych przyłączy sieci gazowej szt. 

Udział ludności korzystającej z sieci gazowej w gminie do ludności ogółem  [%] 
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Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci telefonii stacjonarnej szt. 
Liczba gospodarstw domowych z dostępem do bezprzewodowej sieci 
internetowej  

szt. 

Liczba systemów informatycznych ułatwiających załatwianie spraw 
administracyjnych w Urzędzie Gminy  

szt. 

OBSZAR STRATEGICZNY KULTURA I OSWIATA 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych  szt. 
Liczba nauczycieli kształcących z zakresu języków obcych  osoba 

Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych  szt. 

Liczba nowopowstałych boisk przyszkolnych  szt. 

Liczba dzieci w przedszkolach osoba 

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych na 1000 ludności  osoba 
Wydatki na szkoły podstawowe na 1 mieszkańca  zł 
Wydatki na dowoŜenie uczniów do szkół na 1 mieszkańca  zł 
Wydatki na przedszkola na 1 mieszkańca  zł 
Wysokość pomocy materialnej skierowanej do najuboŜszej części 
mieszkańców gminy  

zł 

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania na 1 mieszkańca  m2 
Mieszkania oddane do uŜytku na 1000 ludności  szt. 
Przeciętna powierzchnia uŜytkowa oddawanego mieszkania  m2 

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem na 1 mieszkańca  zł 
Liczba programów aktywizujących mieszkańców gminy w zakresie sportu i 
rekreacji  

szt. 

Nakłady na rozwój klubów sportowych działających na terenie gminy  zł 
Nakłady skierowane na polepszenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej  zł 
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych na terenie gminy  osoba 
Liczba imprez sportowych na terenie gminy w skali roku szt. 
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 ofert programowych dla mieszkańców  szt. 
Liczba uczestników imprez kulturalnych w skali roku  osoba 
Apteki na 1000 mieszkańców  szt. 

Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca  zł 

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 przestępstw ogółem na terenie gminy w skali roku  szt. 
Nakłady skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy  zł 
Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy  szt. 
Nakłady na opracowanie i wdroŜenie zintegrowanego programu promocji 
gminy 

zł 

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków 
inwestycyjnych ogółem  

% 

Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych  szt. 

OBSZAR STRATEGICZNY SŁUśBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Liczba przychodni ogółem szt. 
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Liczba zakładów opieki zdrowotnej szt. 
Liczba aptek i punktów aptecznych szt. 
Liczba personelu ochrony zdrowia na terenie gminy szt. 
Liczba Ŝłobków szt. 
Liczba domów lub zakładów pomocy społecznej szt. 
Liczba zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia szt. 
Liczba zachorowań na gruźlicę szt. 
Liczba parowek socjalizacyjnych i rodzinnych szt. 

 
Harmonogram realizacji Strategii 
 

Proponowany harmonogram realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Niebylec: 

 
Tabela 43. Harmonogram realizacji Strategii 

LP. ZADANIE TERMIN 

1. 
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 
Niebylec na lata 2007-2015 

Czerwiec – Październik 
2007 

2. 
Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Niebylec 
na lata 2007-2015 

Listopad 2007 

3. 

Powołanie zespołu ekspertów (Komisja ds. 
Strategii) koordynującego realizację Strategii 
oraz dokonującego procedur uaktualniania i 
ocen skuteczności 

Grudzień 2007 

4. 
Realizacja zadań objętych Strategią  
– wg oddzielnych harmonogramów 
opracowywanych na kaŜdy rok. 

2007 -2015 

5. 
Dokonywanie corocznych ocen skuteczności 
realizacji Strategii 

Marzec - Kwiecień: 
 2008 - 2015 

6. 
Dokonywanie okresowych analiz 
uaktualnienie Strategii. 

Marzec - Kwiecień: 
 2008 - 2015 

7. 

Opracowanie końcowego raportu 
oceniającego realizację Strategii ze względu 
na osiągnięte cele i zrealizowane zadania. 
Porównanie wielkości nakładów na realizację 
Strategii z uzyskanymi efektami. 

IV kwartał 2015 

8. 

Przyjęcie raportu z realizacji Strategii 
określenie warunków wyjściowych do 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Niebylec na lata następne 

Grudzień 2015 
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8. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI 
  
 

WyróŜnione cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy 
Niebylec na lata 2007-2015 posiadają swoje umocowania zarówno                     
w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 jak i w Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Są równieŜ spójne              
z rządowymi i regionalnymi dokumentami programowymi. 

 
Tabela 44. Powiązanie Strategii Rozwoju Gminy Niebylec z dokumentami programowymi 

Obszar 
Strategia 
rozwoju 

Priorytety zawarte w strategii 
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Celem głównym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 jest podniesienie 
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 
Główne priorytety krajowe określające najwaŜniejsze kierunki i działania, dzięki 
którym moŜliwe będzie osiągnięcie celu głównego to: 
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. 
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 
5. Rozwój obszarów wiejskich. 
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez realizację 
zrównowaŜonego rozwoju oraz pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Polski. Cel ten nie zostanie osiągnięty w sytuacji znaczących 
zróŜnicowań poziomu rozwoju regionów, marginalizacji obszarów wiejskich 
oraz przy braku poszanowania dla ładu przestrzennego Polski.   
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Celem głównym Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2020 jest podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym 
efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu 
dochodów i poziomu Ŝycia ludności.   
Główne obszary strategiczne rozwoju: 
1. Gospodarka regionu 
2. Infrastruktura techniczna 
3. Obszary wiejskie i rolnictwo 
4. Ochrona środowiska 
5. Kapitał społeczny 
6. Współpraca międzynarodowa 
7. Ochrona zdrowia 
8. Zabezpieczenie społeczne  
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
NIEBYEC NA LATA 

2007-2015 
 

STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA LATA 2007 - 2020 

 
G
O
S
P
O
D
A
R
K
A 

Wykreowanie korzystnych warunków do 
inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie 
małych i średnich, poprzez wsparcie 
finansowe oraz instytucjonalne 

Promocja walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych i turystycznych gminy 

Turystyka jako czynnik rozwoju 
społeczno – gospodarczego województwa 
 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy oraz jej promocja 

Działania na rzecz podniesienia 
atrakcyjności regionu dla rozwoju 

inwestycji 

R
O
L
N
I
C
T
W
O 

Rozwój przetwórstwa rolno - spoŜywczego 

Wzrost konkurencyjności gospodarstw 
rolnych 

Dostosowanie gospodarstw rolnych do 
wymogów gospodarki rynkowej 

Rozwój rynku rolnego 

I 
N
F. 
 

T
E
C
H
N 
I 
C
Z
N
A 

Rozbudowa i poprawa jakości 
infrastruktury 

Wspieranie inwestycji 
komunikacyjnych: drogowych, 

kolejowych, lotniczych 

Ochrona środowiska naturalnego Wspieranie inwestycji z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej 

I 
N
F. 
 

S 
P
O
Ł
E
C
Z
N
A 

Poprawa bazy szkolnej i podniesienie 
stanu wiedzy mieszkańców 

Ochrona i kultywowanie dorobku 
dziedzictwa kulturowego gminy 

Poprawa jakości systemu edukacji jako 
warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu 

kompetencji 

 
Rozwój kultury 

Podniesienie jakości i opłacalności 
produkcji rolnej 

Odnowa wsi oraz modernizacja 
przestrzeni wiejskiej 

Tworzenie warunków dla rozwoju 
rodziny i opieki nad dziećmi 

Ciągłe działania na rzecz podniesienia 
poziomu Ŝycia mieszkańców 
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Przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2007 - 2015 
cele strategiczne i wynikające z nich zadania są zgodne z załoŜeniami polityki 
regionalnej województwa oraz priorytetami Strategii Rozwoju Kraju. Oznacza 
to, iŜ przyjmując niniejszą strategię, istnieje moŜliwość uczestniczenia                     
w programach operacyjnych, będących podstawą wsparcia samorządów 
środkami pomocowymi funduszy Unii Europejskiej. 

PoniŜej przedstawiono moŜliwości zewnętrznego finansowania 
przedsięwzięć wynikających ze Strategii w ramach osi priorytetowych: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz 
Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013. 
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Rysunek 5. MoŜliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć wynikających ze Strategii 

 

OBSZAR STRATEGICZNY 
1 

Rolnictwo 

PO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
 
Priorytet I: Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Priorytet II: ZrównowaŜone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych 
i leśnych 
Priorytet III: Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i 
podniesienie jakości Ŝycia na obszarach wiejskich 
 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom 
środowiska 
Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony środowiska 
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku 
Priorytet VII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
 
Priorytet IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom 
 

MoŜliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć 
wynikaj ących ze Strategii 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 2 
Przedsiębiorczość                 

i usługi 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
 
Priorytet I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Priorytet II. Infrastruktura techniczna 
Priorytet IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom 
Priorytet VII. Spójność wewnątrzregionalna 

 

PO KAPITAŁ LUDZKI 
 
Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw  
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki 
Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
 

PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 
 
Priorytet III: Kapitał dla innowacji 
Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony środowiska 

PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 
 
Priorytet I: Nowoczesna gospodarka 

PO KAPITAŁ LUDZKI 
 
Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
 



 

 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 3 
Agroturystyka  
i turystyka 

PO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
 
Priorytet I: Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
Priorytet II: ZrównowaŜone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych       
i leśnych 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
Priorytet XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
 
Priorytet IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom 
Priorytet VI: Turystyka i kultura 

MoŜliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć 
wynikaj ących ze Strategii 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 4 
Infrastruktura 
techniczna 

PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 
 
Priorytet III: Kapitał dla innowacji 
Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
 

PO KAPITAŁ LUDZKI 
 
Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
 
Priorytet II. Infrastruktura techniczna 
Priorytet IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom 
Priorytet. V. Infrastruktura publiczna 
Priorytet VII. Spójność wewnątrzregionalna 
 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa 
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom 
środowiska 
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku 
Priorytet VII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
Priorytet IX: Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej 
Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Priorytet XI: Bezpieczeństwo energetyczne  
 

PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 
 
Priorytet I: Nowoczesna gospodarka 
Priorytet III: Infrastruktura transportowa 



 

MoŜliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć 
wynikaj ących ze Strategii 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
Priorytet XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Priorytet XIII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia 

OBSZAR 
STRATEGICZNY 5 
Kultura i oświata 

PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 
 
Priorytet I: Nowoczesna gospodarka 
 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
 
Priorytet III. Społeczeństwo informacyjne 
Priorytet. V. Infrastruktura publiczna 
Priorytet VII. Spójność wewnątrzregionalna 
 

PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 
 
Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
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13. ZAŁĄCZNIKI 
            

Załącznik nr 1. Ankieta potrzeb rozwojowych gminy Niebylec 
 
 
1. Proszę wymienić pięć najistotniejszych problemów do rozwiązania w Pani/ 

Pana gminie według stopnia waŜności (1- najwaŜniejsze, 5- najmniej waŜne)  

LP. Problemy do rozwiązania 

1  

2  

3  

4  

5  

 
2. Proszę wymienić pięć pozytywnych cech – mocnych stron gminy Niebylec 

według stopnia waŜności (1- najwaŜniejsze, 5- najmniej waŜne) 

LP. Mocne strony gminy 

1  

2  

3  

4  

5  

3. Czy Pani/ Pana zdaniem właściwie wykorzystywane są zasoby gruntów 

rolnych gminy? Proszę uzasadnić. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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...................................................................................................................... 

 

4. Czy Pani/ Pana zdaniem właściwie wykorzystywane są zasoby naturalne 

gminy? Proszę uzasadnić. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

5. Co Pani/ Pana zdaniem naleŜy zrobić, aby zwiększyć dochody gminy                  

i poziom dobrobytu mieszkańców?  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6. Jakie problemy społeczne uwaŜa Pan/ Pani za najistotniejsze i wymagające 

rozwiązania? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  
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7. Jakie widzi Pan/ Pani moŜliwości i kierunki rozwoju gminy? Proszę 

wymienić najwaŜniejsze.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

DANE OSOBY ANKIETOWANEJ: 

  PŁEĆ:                                                                          

WYKSZTAŁCENIE: 

� Kobieta                                                                        � podstawowe      

� MęŜczyzna                                                                  � średnie 

                                                                                         � wyŜsze  

WIEK: 

18 – 25  �       26 – 35 �    36- 45  �    46- 55    �      56 – 65  �      

powyŜej 65 lat   

 

ZAWÓD: ...................................................... 
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Załącznik nr 2. Ankieta uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
oddziałujących na funkcjonowanie gminy Niebylec 

 
 
SKALA OCEN:   
 
 Ocena:             1 – 5         (1 – dobrze / 5- źle) 
 
 Trend:               � - stabilizacja                       � - rozwój                          � 
- regres 
 

Lp. ZAGADNIENIE OCENA TREND 

 A. PołoŜenie i środowisko naturalne 

1 Lokalizacja gminy   

2 Stan środowiska naturalnego   

3 Walory turystyczno- krajobrazowe   

4 Dbałość o stan środowiska naturalnego   

5 Wykorzystanie surowców naturalnych   

6 Jakość gleb   

7 Połączenia komunikacyjne na terenie gminy   

8 
Połączenia komunikacyjne z otoczeniem 
zewnętrznym 

  

 B. Ludność i zagadnienia społeczne 
1 Poziom wykształcenia mieszkańców   

2 Poziom kwalifikacji zawodowych mieszkańców   

3 Poziom dochodów   

4 Tendencje emigracyjne   

5 Warunki bytowe mieszkańców   

6 MoŜliwości zatrudnienia w rolnictwie   

7 MoŜliwości zatrudnienia poza rolnictwem   

8 MoŜliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych   

9 
Wykorzystanie potencjału gminy dla podniesienia 
stopy Ŝyciowej mieszkańców 

  

 C. Warunki socjalno - bytowe 
1 Stan infrastruktury oświatowej   

2 Ilość placówek słuŜby zdrowia   

3 
Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki 
medycznej 

  

4 Organizacja Ŝycia kulturalnego w gminie   

5 Aktywność społeczna mieszkańców gminy    

6 Wykorzystanie funkcji placówek oświatowo-   
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kulturalnych 

7 Infrastruktura kulturalna   

8 Infrastruktura rekreacyjna   

 D. Gospodarka i rolnictwo 
1 Poziom siły roboczej   

2 Aktywność gospodarcza mieszkańców   

3 Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych   

4 Struktura własnościowa gospodarstw rolnych   

5 Rynek zbytu produktów rolnych   

6 Baza przetwórstwa produktów rolnych   

7 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości   

8 
Dostęp do informacji o instytucjach wspierających 
rozwój gospodarczy 

  

9 Promocja gminy   

 E. Infrastruktura techniczna 
1 Jakość dróg gminnych   

2 Sieć dróg gminnych   

3 Sieć wodociągowa   

4 Sieć gazowa   

5 Siec kanalizacyjna   

6 Stopień telefonizacji gminy   

7 Stopień elektryfikacji gminy   

 
 
DANE OSOBY ANKIETOWANEJ: 

  PŁEĆ:                                                                          

WYKSZTAŁCENIE: 

� Kobieta                                                                        � podstawowe      

� MęŜczyzna                                                                  � średnie 

                                                                                         � wyŜsze  

WIEK: 

18 – 25  �       26 – 35 �    36- 45  �    46- 55    �      56 – 65  �      

powyŜej 65 lat   

ZAWÓD: ...................................................... 
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Załącznik 3. Wykaz inwestycji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


