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WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2006 – 2020 jest 
jednym z podstawowych elementów strategicznego zarządzania obszarem 
określonym historycznie i administracyjnie. Stanowi podstawową bazę 
informacyjną dla przygotowania i podejmowania zasadniczych decyzji 
prorozwojowych. 

Przyszły pożądany poziom rozwoju miniregionu Cieszanowa określa wizja 
rozwoju województwa podkarpackiego, w ramach której, rozwój obszarów 
wiejskich jest jednym z ważniejszych priorytetów. 

Celami strategicznymi w ramach tego priorytetu są: 
• rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich dla ich 

mieszkańców i przedsiębiorstw, 
• podniesienie konkurencyjności sektora przetwórstwa rolnego dzięki poprawie 

jakości produktów rolnych i dostosowaniu podaży do wymagań rynkowych, 
• wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych 

opartych na dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo – 
krajobrazowych, 

• rozwój alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, w warunkach 
zrównoważonego rozwoju, 

• poprawa opłacalności oraz jakości produkowanej żywności, 
• rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej, 
• rozwój infrastruktury społecznej: ochrony zdrowia, usług społecznych oraz 

edukacji. 

Przedstawiona strategia wypracowana została w wyniku połączonych 
wysiłków lokalnych środowisk i instytucji odpowiedzialnych za gospodarczy  
i społeczny rozwój gminy Cieszanów. Szczególnie cenna okazała się pomoc 
środowisk samorządowych, w tym przedstawicieli Rady Gminy i sołectw. 

Gmina Cieszanów jest częścią powiatu lubaczowskiego i województwa 
podkarpackiego, a także makroregionu południowo – wschodniej Polski. Strategia 
uwzględnia istniejące uwarunkowania powiatu, województwa oraz ich miejsce  
w terytorialnej organizacji państwa – określone w Nowej Strategii Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Dostosowując się do priorytetów i kierunków 
działań tam sprecyzowanych, wykorzystując te ich uwarunkowania, które  
w sposób bezpośredni lub pośredni są z nimi związane. Rozwój gminy jest 
bowiem w znacznym stopniu uzależniony od decyzji oraz środków finansowych 
skupionych na poziomie województwa. 

Punktem wyjścia do planu strategicznego stał się raport o stanie gminy. 
Wspólnie wypracowane i uświadomione problemy przełożone zostały na misję  
i wizję rozwoju gminy, precyzując jej cele i zadania na przyszłość. 

Stanowiło to podstawę do opracowań zawartych w części drugiej 
niniejszego dokumentu, tzn. obszarów rozwojowych i zadań przewidzianych do 
zrealizowania w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Część zadaniowa nie zawiera 
planów realizacyjnych oraz kosztów wewnętrznych i zewnętrznych wdrażania. 
Działania te koncentrują się głównie na określanych wspólnie, przez mieszkańców 
gminy i jej władze, priorytetowych obszarach. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  
mgr Zdzisław Zadworny 



- 4 - 

ROZDZIAŁ I 
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW 

 
1. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA TERENIE 

GMINY CIESZANÓW 
 

1.1. Położenie, powierzchnia, ludność 
 
            Gmina Cieszanów położona jest w południowo-wschodniej Polsce,  
w powiecie lubaczowskim,  woj. podkarpackim, w dolinach rzek Brusienka i 
Wirowa oraz potoków Łówcza i Buszcza. Pod względem terytorialnym gmina 
należy do średnich, zajmuje powierzchnię 21.935 ha. Miasto Cieszanów zajmuje 
powierzchnię 1.509 ha. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, w jej skład, oprócz 
miasta Cieszanów, wchodzi 11  sołectw oraz 2 osiedla: 
Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe 
Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, Osiedle  Nowe Sioło, Osiedle Stary 
Lubliniec. 
Od wschodu gmina graniczy z Gminą Horyniec, z Gminą Lubaczów od południa, 
od zachodu z Gminą Oleszyce, Stary Dzików i Obszar (woj. lubelskie), od północy  
z gminą Narol.  
Przez teren Gminy Cieszanów przebiega trasa łącząca dwa drogowe przejścia 
graniczne z Ukrainą: Hrebenne i Korczowa. Na terenie gminy Cieszanów mieszka 
7.893 osoby, z czego 50,12 % stanowią kobiety (3.956 osoby), a 49,88% 
mężczyźni (3.937 osób). Ludność miejska stanowi 26,11% (2.061 osób), ludność 
wiejska zaś 73,89% (5.832 osoby). Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 
36 osób/km2.  

 Liczba ludności gminy w ostatnich latach utrzymuje się na tym samym 
poziomie z tendencją do lekkiego spadku. Gmina Cieszanów należy do słabiej 
zaludnionych. Jej gęstość zaludnienia jest znacznie niższa niż w województwie. 
Niewielki spadek liczby mieszkańców związany jest ze znacznym odpływem 
ludności poza teren gminy. Świadczy o tym ujemne saldo migracji, widoczne 
zarówno na terenie miasta, jak również gminy Cieszanów. Podobne zjawisko 
można zaobserwować na terenie całego powiatu. Przeciętna długość życia wynosi 
obecnie 68 lat dla mężczyzn i 75 lat dla kobiet. Po okresie spadku w latach  
80-tych, od roku 1991 wskaźniki te powoli  ale systematycznie rosną. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę, że w krajach najbardziej rozwiniętych przeciętna długość 
życia wynosi 70 - 75 lat dla  mężczyzn i około 80 lat dla kobiet. W miastach 
powiatu lubaczowskiego zamieszkuje obecnie 38% ludności (miasto Cieszanów - 
25,73%), a na terenach wiejskich 62% (gmina Cieszanów - 74,27%). Średnia 
gęstość zaludnienia wynosi około 45 mieszkańców  na 1 km² (gmina Cieszanów 
ok. 34 mieszkańców na 1 km²) i jest zróżnicowana terytorialnie: w mieście gęstość 
zaludnienia wynosi 125 osób/km², na wsiach zaś 27 osób/km²  
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1.2. Bezrobocie, pomoc społeczna 
 
        W Gminie Cieszanów, podobnie jak w całym kraju, po przemianach 
społeczno – gospodarczych z początku lat 90 –tych XX w., nastąpił gwałtowny 
wzrost bezrobocia, który do chwili obecnej wykazuje tendencję wzrostową, za 
wyjątkiem okresu wiosenno – letniego, kiedy dramatyczna sytuację na rynku pracy 
łagodzą prace sezonowe, głównie w budownictwie i rolnictwie. 
Według Stanu na dzień 30.06.2004 r. bez pracy na terenie miasta i gminy 
pozostawało łącznie 764 osoby, w tym 227 osób w mieście i 537 w gminie. Prawo 
do zasiłku posiadało: 40 osób    w mieście oraz 93 osoby w gminie, natomiast bez 
prawa do zasiłku było: 187 osób w mieście i 444 w gminie. Stopa bezrobocia 24,3. 
Utrzymujące się wysokie bezrobocie cechuje: 
1. Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet: 121 osób – miasto, 283 osób – 

gmina. 
2. Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych. 
3. Wzrost liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe. 

Posiadanie wykształcenia wyższego nie gwarantuje już bezpieczeństwa pracy               
i szybkiego jej znalezienia w przypadku utraty zatrudnienia. 

4. Niski poziom kwalifikacji bezrobotnych. 
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w granicach 70% legitymuje się jedynie 
wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Poziom i struktura 
kwalifikacji pozostają w dużej dysproporcji w stosunku do oczekiwań 
pracodawców. 

5. Długotrwałe bezrobocie. 
Analizując grupę bezrobotnych pod względem wykształcenia okazuje się, że im 
niższe kwalifikacje, tym dłuższe trwanie w bezrobociu. Grupę tę stanowią 
głównie bezrobotni posiadający wykształcenie niepełne podstawowe, 
podstawowe i zasadnicze zawodowe. 

 
          W ostatnich latach zaobserwować można ciągle wzrastającą liczbę osób 
oraz rodzin oczekujących wsparcia ze środków pomocy społecznej. Powodem 
tego jest ubożenie społeczeństwa na wskutek bezrobocia, a wymuszone 
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okolicznościami podejmowanie pracy za niskie wynagrodzenie nie zaspokaja 
podstawowych potrzeb. Największą grupą korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w gminie są rodziny i osoby bezrobotne. Następna grupa to rodziny  
z osobą długotrwale chorą lub niepełnosprawną.  
Do negatywnych zjawisk, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, należy 
alkoholizm oraz idąca w ślad za tym bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. Bezradność występuje najczęściej wspólnie z innymi 
niekorzystnymi zjawiskami, np. długotrwałym bezrobociem.  
Sytuacja ostatnich lat wykreowała nową grupę osób korzystających z pomocy 
społecznej. Dawniej byli to ludzie w podeszłym wieku, niepełnosprawni, rodziny 
wielodzietne, rodziny dotknięte chorobą alkoholową. Obecnie przeważają ludzie 
stosunkowo młodzi, cieszący się dobrym zdrowiem, ale na wskutek bezrobocia 
bądź podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie nie posiadający 
wystarczających środków na bieżące utrzymanie siebie i rodziny. Oni to właśnie 
generują zjawisko określane mianem „nowej biedy”. 
 
1.3. Środowisko przyrodnicze 

 
          Położenie i ukształtowanie terenu Gminy Cieszanów oraz warunki naturalne 
stanowią doskonałą podstawę do wykorzystania tych terenów jako bazy dla 
prowadzenia działalności rekreacyjno – wypoczynkowej w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą. Około 38% powierzchni gminy (8.365 ha) zajmują lasy, 
przeważnie iglaste, a około 2% wody stojące i płynące, tj. stawy, zalewy i rzeki 
oraz cieki wodne. Osnowę przyrodniczą Gminy Cieszanów tworzą następujące 
elementy objęte ochroną  prawną: 

1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (część), który obejmuje północne 
tereny gminy, z licznymi zalesieniami i ciekami i zbiornikami wodnymi. 
Powierzchnia 1.897 ha – 8,65% powierzchni gminy. 

2. Południoworoztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący swym 
zasięgiem północno-wschodnie tereny gminy. Powierzchnia 13.181 ha – 
60% powierzchni gminy. 

3. Rezerwat Przyrody „Jedlina” – rezerwat leśny o powierzchni 66,97 ha, 
zlokalizowany w kompleksie leśnym „Wielki Las”, zajmującym południowo-
wschodnią część obszaru gminy. Głównym celem utworzenia rezerwatu 
jest potrzeba zachowania cennego starodrzewia jodłowego. 

4. Rezerwat Przyrody „Tepiły” – rezerwat leśny nad rzeką Pauczą,  
w kompleksie Puszczy Solskiej, powierzchnia 190 ha, usytuowany po 
obydwu stronach granicy gmin Cieszanów – Narol. 

5. Rezerwat Przyrody „Bruszczyn” – rezerwat leśny o powierzchni 195 ha, 
usytuowany pomiędzy potokami Gnojnik – Buszcza, we wschodniej części 
gminy. 

6. Użytek ekologiczny „Dzikowskie Bagno” o powierzchni  0,48 ha, oddział 
leśny 38g.  

7. Użytek ekologiczny „Za Dachnowskimi Łąkami” o powierzchni 3,03 ha, 
oddział leśny 71b, 72f. 

8. Użytek ekologiczny „Komań” w Nowym Lublińcu, powierzchnia 65,53 ha. 
9. Użytek ekologiczny „Sopilne”, powierzchnia 95,51 ha. 
10. Pomniki przyrody: 
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a) Lipa drobnolistna – Nowy Lubliniec, nr ewid. gruntów 531/2. 
b) Lipa drobnolistna – Stary Lubliniec, nr ewid. gruntów 358/14. 

 
1.4. Turystyka 

 
            Gmina Cieszanów posiada pewne walory turystyczno – krajoznawcze. 
Samo miasto ma wielokulturowy charakter, wyróżnia się spośród podobnych mu 
kształtem zabudowy, zabytkowymi budowlami, należy do spuścizny Kresów 
Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. 
Teren gminy tworzy dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej ze 
względu na malownicze okolice, bogactwo lasów, zbiorników i cieków wodnych, 
które stwarzają atrakcyjne warunki do aktywnego wypoczynku. Gmina posiada 
warunki do rozwoju turystyki sezonowej, jednak w parze z walorami 
krajobrazowymi nie idzie odpowiedni stan bazy turystycznej. Brak jest 
odpowiedniej ilości miejsc noclegowych, pól namiotowych i kempingowych, 
również  stan  miejsc kąpielowych nie zaspokaja w pełni potrzeb w tym zakresie. 
W czerwcu 2005 r. przekazano do użytku kąpielisko w Nowym Siole o powierzchni 
lustra wody 3,73 ha. 
 
1.5. Zagospodarowanie przestrzenne 

 
        Obszar Gminy Cieszanów rozciąga się na rozpiętości około 20 km (W-E) 
długości geograficznej i około 18 km (N-S) szerokości geograficznej, zajmując 
swym nieregularnym obrysem powierzchnię ok. 219 km², z czego miasto 
Cieszanów zajmuje powierzchnię około 15 km². 
Struktura podziału wewnętrznego zagospodarowania terenów przedstawia się 
następująco:  

- powierzchnia ogólna gminy                        21.935 ha  –  100% 
- powierzchnia użytków rolnych                    11.864 ha  –    54% 
- powierzchnia lasów                                      8.344 ha   –   38% 
- pozostałe zagospodarowanie w tym 

osadnictwo i powierzchnie wód otwartych   1.472 ha  –       8% 
 
Wnętrze obszaru wypełniają kompleksy rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  
w których rozlokowane jest osadnictwo wiejskie. Są to grunty kompleksu 
glebowego wg klasyfikacji IUNG 80-70, przydatne do gospodarki wielkotowarowej. 
Kompleksy leśne rozłożone są bliżej granic gminy i przechodzą na zewnątrz  
w obszar gmin sąsiednich otaczających Gminę Cieszanów, wchodzących  
w system obszarów chronionych: 

• na północny-wschód w kierunku Narola do Obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszczy Solskiej, 

• na południowy-wschód w kierunku Horyńca do obszaru Południowo-
roztoczańskiego Parku Krajobrazowego, 

• na południowy-zachód w kierunku Sieniawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  
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Północny cypel leśny Gminy Cieszanów wchodzi w granice Parku Krajobrazowego 
Puszczy Solskiej. Teren ten objęty jest również Obszarem Ekologicznym Natura 
2000, natomiast obszar gminy nie wchodzi w granice Południowo-roztoczańskiego 
Parku Krajobrazowego. Około 75% obszaru Gminy Cieszanów położone jest w 
granicach obszaru chronionego krajobrazu, stanowiącego „otulinę” obu parków, tj. 
Roztocza i Puszczy Solskiej, wyłączone z obszaru chronionego są tereny samego 
miasta Cieszanowa oraz Dachnowa, wraz z otoczeniem oraz miejscowości: 
Dachnów, Niemstów i Folwarki.  
Ogólną strukturę przestrzenną Gminy Cieszanów charakteryzuje: 

• znaczny stopień zalesienia objęty w dużej mierze ochroną prawną, 
• zwarty obszar miasta Cieszanów o cennych walorach architektoniczno – 

urbanistycznych, 
• rozwinięta gospodarka rybacka z licznie występującymi stawami, 
• przebieg dróg kołowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym – drogi 

wojewódzkie Nr 865 Jarosław Bełżec, Nr 863 Kopki - Cieszanów, Nr 866 
Dachnów – Budomierz i Nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków. 

• znaczne pozostałości bazy produkcyjnej po byłych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych, w większości użytkowane na cele obsługi rolnictwa. 

  
Miasto Cieszanów zajmuje centralne położenie geograficzne w obszarze gminy, 
co bardzo korzystnie sytuuje jego rolę jako ośrodka centralnego obsługi 
pozostałych ogniw sieci osadniczej. Szczególnie dogodny jest układ 
komunikacyjny obszaru gminy, o charakterze promienistym, którego centrum jest 
właśnie Cieszanów. Z węzła centralnego w Cieszanowie wychodzą drogi  
w kierunku wsi: 

- na północ do Żukowa i Kowalówki 
- na północny-zachód do Nowego Lublińca i Starego Lublińca 
- na zachód do Folwarków i Niemstowa 
- na południe do Dachnowa 
- na wschód do Nowego Sioła i Chotylubia. 

W hierarchizacji sieci osadniczej należałoby wskazać na pomocnicze znaczenie 
usługowe i wspomagające Dachnowa, położonego na trasie pomiędzy 
Cieszanowem, a siedzibą Powiatu – Lubaczowem.  
 
1.6. Gleby, rolnictwo 

 
       Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Większość gleb w gminie 
stanowią gleby średnie i dobre, brak jest natomiast gleb bardzo dobrych (tabela  
Nr 1). Gleby słabe i bardzo słabe nie przekraczają 20 % ogólnej powierzchni 
gruntów. Największa liczba zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych przypada na gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, 5-7 ha i 7-10 ha (tabela 
Nr 2). 
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Tabela Nr 1. 

Procentowy udział poszczególnych klas gleb: 

Klasa bonitacyjna Procentowy udział     Charakterystyka gleb 
I  i  II 0 Bardzo dobre 

III 19 Dobre 
IV 62 Średnie 
V 17 Słabe 
VI 1 Bardzo słabe 

VI z 1 Bardzo słabe 

 Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Tabela Nr 2. 

Zatrudnieni w indywidualnych gospodarstwach rolnych: 

W gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych ( ha )   
Gmina / Miasto 

 
Ogółem 

1-2 2-5 5-7 7-10 10-15 15-20 20-30 30-50 pow.50 
Cieszanów ( m ) 379 54 179 90 28 12 7 6 2 - 
Cieszanów(gm.) 1981 141 487 598 501 176 19 25 15 14 
Powiat 14000 1254 5236 3609 2680 836 129 92 59 52 

Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów 
 
 
Struktura zagospodarowania ziemi: 

∗ tereny zurbanizowane   2 % 
∗ użytki rolne  91 % 
∗ grunty orne  60 % 
∗ łąki i pastwiska 37 % 
∗ zbiorniki wodne   2 % 
∗ nieużytki  1 % 
 
Powierzchnia użytkowa ogółem  11.762 ha 
Powierzchnia zasiewów w ha: 

∗ zboża   4353 ha 
∗ ziemniaki     591 ha 
∗ przemysłowe     649 ha 
∗ pastewne      60 ha 
∗ strączkowe       15 ha 
∗ warzywa       65 ha 
∗ pozostałe     36 ha 
 
Hodowla zwierząt: 

∗ zwierzęta ogółem  6.600 szt. 
⇒  w tym trzoda chlewna 49 % 
⇒  bydło 42 % 
⇒  owce   5 % 
⇒  konie   2 % 
⇒  drób   2 % 
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Wyposażenie rolnictwa w środki produkcji : 

• ciągniki   792 szt. (718 gospodarstw) 
• samochody ciężarowe  42 szt. (31 gospodarstw) 
• kombajny zbożowe i inne  102 szt. (99 gospodarstw) 
 
Największa liczba użytków rolnych w gminie jest w gospodarstwach  o  
powierzchni  0-5 ha, 5-10 ha i powyżej 15 ha. Najwyżej plasują się gospodarstwa 
o powierzchni 10-15 ha. Inaczej wygląda struktura pod względem liczby 
gospodarstw. Największy ich odsetek znajduje się w przedziale obszarowym 5 -10 
ha, najniższy 10 -15 ha. Sytuacja w gminie wygląda pod tym względem dużo 
lepiej, niż w całym województwie, gdzie największa procentowo liczba 
gospodarstw jest w przedziale 0-5 ha, najniższa zaś w przedziale powyżej 15 ha. 
 
Tabela Nr 3.   

Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w gminie na tle województwa 

Gmina Województwo 
Powierzchnia UR Liczba gospodarstw Liczba gospodarstw 

Grupy 
obszarowe ha 
UR ha % Liczba % liczba % 
Poniżej 2 1032,3 11,6 194 13,7 
2-5 1582,3 17,7 292 20,6 

170134 82,3 

5-10 2949,6 33,1 550 38,7 32197 15,6 
10-15 795,0 8,9 157 11,1 3065 1,5 
Powyżej 15 2560,6 28,7 226 15,9 1262 0,6 

Razem 8919,8 100,0 1419 100,0 206658 100,0 

 Źródło: Urząd Miasta i Gminy i Urząd Statystyczny Rzeszów. 
 
 
Tabela Nr 4. 

Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych według rodzajów użytków (w ha) 

 
Gmina / Miasto 

Grunty 
ogółem 

 
UR 

Grunty 
orne 

 
Sady 

 
Łąki 

 
Pastwiska 

Lasy     
i grunty 
leśne 

Pozostałe

Cieszanów ( m. ) 6,9 6,70 5,20 0,00 1,4 0,00 0,10 0,2 
Cieszanów (gm. ) 7,5 7,10 5,30 0,00 1,6 0,20 0,30 0,2 
Powiat 6,5 5,85 4,37 0,02 1,2 0,26 0,39 0,29 

 Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów . 
 
Sytuacja w warzywnictwie na terenie gminy Cieszanów: 
a) Produkcja warzyw pod szkłem i folią  
 – powierzchnia około 500 m2 – 4 producentów 
b) Produkcja warzyw gruntowych  
 – powierzchnia około 10 ha – 10 producentów 
c) Truskawki  
 – powierzchnia około 40 ha – 30 producentów 
d) Maliny  
 – powierzchnia około 10 ha – 30 producentów 
e) Porzeczka czarna  
 – powierzchnia około 10 ha – 20 producentów  
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W wyszczególnieniu brano pod uwagę producentów uprawiających powyżej 20 
arów warzyw lub krzewów. 
Największą powierzchnię upraw (w ha) w gminie Cieszanów zajmują cztery 
podstawowe zboża, natomiast najmniejszą kukurydza. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w powiecie. Najwyższy udział procentowy (w stosunku do 
powiatu) mają uprawy przemysłowe, zboża i ziemniaki, zaś najniższy kukurydza. 
Pozostała część przypada na rośliny pastewne i inne uprawy (tabela. Nr 5). 
 
Tabela Nr 5. 

Powierzchnia zasiewów podstawowych upraw w gospodarstwach indywidualnych ( w ha ): 

 
Gmina/ 
Miasto 

Ogółem 
powierzchnia 

zasiewów 

 
Zboża 

 
Kukurydza 

 
Ziemniaki 

 
Przemysłowe 

 
Pastewne 

 
Pozostałe 

Cieszanów  
(m.) 

 
1096 

 
897 

 
2 

 
79 

 
83 

 
17 

 
18 

Cieszanów  
(gm.) 

 
4684 

 
3289 

 
22 

 
509 

 
448 

 
232 

 
180 

Powiat 31097 24690 249 3663 2365 1661 1199 

 Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów. 
 
  
Największą ilość zwierząt gospodarskich w gminie stanowi drób, trzoda chlewna  
i bydło. Znacznie mniejsze pogłowie przypada na owce, konie i kozy. Na terenie 
miasta Cieszanowa hoduje się dużo królików. Podobna sytuacja występuje  
w powiecie. Wyjątek stanowią konie, których liczba na terenie innych gmin 
utrzymuje się na wysokim poziomie. 
     
Tabela Nr 6. 

Pogłowie zwierząt gospodarskich: 

Liczba sztuk  
Gmina/ Miasto 

Bydło Trzoda     
chlewna Owce Konie Kozy Króliki Drób 

Cieszanów ( m. ) 255 445 114 85 12 531 3870 
Cieszanów (gm. ) 2501 2897 271 399 24 587 17437 
Powiat 16799 19603 1755 4228 180 3182 142297 

 Źródło:  Urząd Statystyczny Rzeszów. 
 
 
Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią ponad 50% 
gruntów. Większość użytków rolnych przypada na grunty orne, reszta to łąki   
i pastwiska. Stosunkowo mało terenów stanowią sady. Dość duży obszar zajmują 
lasy   (tabela Nr 7). 
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Tabela Nr 7. 

Użytkowanie gruntów rolnych przez gospodarstwa indywidualne w gminie w ha :                                                       
Ogólna 
pow. 
gospod. 

 
Razem 

UR 

 
Grunty 
orne 

 
Sady 

 
Łąki 

 
Pastwiska 

Lasy 
i gr. 

leśne 
Poz. 

grunty 
 

 
Wody Tereny 

zabud. i 
niezab. 

 
Tereny 
komun. 

21935 11784 7402 42 2525 1815 8366 391 514 437 443 
100% 53,7 33,7 0,2 11,5 8,3 38,1 1,8 2,4 2 2 

      Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
 
  
Struktura użytków rolnych jest porównywalna ze średnią w województwie (52,7%). 
Natomiast lasy na terenie gminy zajmują procentowo większy obszar, niż średnia 
województwa podkarpackiego (ok.35%). 
 
1.7. Wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne 
  
            Wody powierzchniowe obszaru Gminy Cieszanów należą do dorzecza 
rzeki San i jej prawych dopływów, rzek: Tanew i Lubaczówka. System 
hydrograficzny Gminy Cieszanów jest bardzo bogaty i przestrzennie 
zróżnicowany. Obok obszarów o dużym zagęszczeniu cieków wodnych  
i towarzyszących im kompleksów stawów występują tereny pozbawione sieci 
rzecznej. Wody w rzekach przepływających przez Gminę Cieszanów, dla 
znaczącej części wskaźników zanieczyszczeń odpowiadają kryteriom pierwszej  
i drugiej klasy śródlądowych wód powierzchniowych (tlen rozpuszczony, chlorki, 
siarczany, substancje rozpuszczone, sód, potas, azot amonowy i ogólny, żelazo, 
metale ciężkie, fenole oraz substancje anionowe powierzchniowoczynne). Jest to 
zasługą funkcjonujących w gminie oczyszczalni ścieków oraz barkiem na terenie 
Gminy Cieszanów dużych zakładów przemysłowych, mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.  
Wody stojące na terenie Gminy Cieszanów tworzą: zbiornik retencyjny na rzece 
Wirowej, posiadający powierzchnie lustra wody ok. 35 ha (zrealizowany w latach 
70-tych z myślą o funkcji retencyjno – rekreacyjnej, obecnie w użytkowaniu 
Polskiego Związku Wędkarskiego) oraz 5 kompleksów stawów rybnych. 
Stawy hodowlane pełnią w Gminie Cieszanów znaczącą rolę gospodarczą 
(produkcja karpia). Największy areał stawów na terenie gminy posiada 
Gospodarstwo Rybackie „Ruda Różaniecka” S.C. z siedzibą w Rudzie 
Różanieckiej (Gmina Narol) - około 175 ha. 
Wody gruntowe na terenie Gminy Cieszanów występują w dwóch poziomach 
czwartorzędowych na podłożu mało przepuszczalnym iłów krakowieckich: 

• pierwszy poziom występuje w stropowej partii gruntów spoistych (glin 
zwięzłych) w południowo-zachodniej części gminy na głębokości 4 – 8 m, 

• drugi poziom związany jest z osadami piaszczysto – pylastymi o podłożu 
żwirowym. Jest to zasadniczy wodonośny ciągły poziom wód gruntowych  
o swobodnym zwierciadle wody w utworach piaszczystych, które występują we 
wschodniej części gminy na głębokości 0,6 – 9,5 m. 
 

      Po przekątnej obszaru Gminy Cieszanów, z północnego-zachodu  
w kierunku południowo-wschodnim, przebiega czwartorzędowa dolina kopalna, 
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zaliczona do sieci Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce – 
oznaczona numerem porządkowym 428. GZWP Nr 428 określany jest potocznie 
jako tzw. „Dolina Kopalna Biłgoraj – Lubaczów”. Łączna długość doliny wynosi 
około 85 km, przy średniej szerokości około 2,5 km (maksymalna szerokość około 
6,5 km występuje w środkowej partii doliny). W Gminie Cieszanów dolina 
przechodzi wschodnią częścią Dachnowa i Niemstowa oraz po zachodniej stronie 
Cieszanowa i Starego Lublińca. Orientacyjne parametry powierzchniowe GZWP 
NR 428 dla Gminy Cieszanów wynoszą: 

- wymiary ................................................ 12,75 km x 4,25 km 
- powierzchnia GZWP ................................................. 22 km² 
- powierzchnia GZWP ze strefą ochronną ................... 30 km². 

Jednym z zagrożeń dla tego zbiornika wód podziemnych na terenie Gminy 
Cieszanów jest lokalizacja bezpośrednio nad nim wiejskiego składowiska 
odpadów   w Dachnowie, które jednak do końca 2004 roku zostanie zamknięte  
i zrekultywowane. 
 
1.8. Powietrze 
 

Na skutek systematycznej redukcji emitorów zanieczyszczeń powietrza 
(zmiana systemu zasilania lokalnych kotłowni z węgla na paliwo gazowe) oraz 
braku w gminie przemysłu uciążliwego, największą uciążliwością jest zatruwanie 
powietrza i hałas spowodowany przez komunikację kołową. Dotyczy to 
szczególnie miejscowości Dachnów, Cieszanów i Kowalówka, które leżą przy 
drodze krajowej Nr 869 Jarosław – Bełżec, łączącej dwa przejścia drogowe  
z Ukrainą (Korczowa, Hrebenne). Dla Cieszanowa uciążliwość tą można znacznie 
złagodzić poprzez wybudowanie obwodnicy omijającej centrum miasta,  
o wybudowanie której władze gminy występują od lat. 
 
 
1.9. Gospodarka odpadami 
 
           Aktualnie na terenie Gminy Cieszanów zlokalizowane są 3 przestarzałe, nie 
nadające się do adaptacji składowiska odpadów komunalnych w Cieszanowie, 
Dachnowie i Nowym Lublińcu. Składowiska te nie spełniają podstawowych 
wymogów ochrony środowiska i z tego to powodu Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miesiącu czerwcu 2004 roku 
nakazał decyzjami natychmiastowe wstrzymanie użytkowania składowisk. 
Również w tym miesiącu Starosta Lubaczowski wydał decyzje zobowiązujące 
Gminę Cieszanów do wstrzymania działalności, zamknięcia i rekultywacji tych 
składowisk określając w nich jednocześnie ramy czasowe i harmonogram prac 
związanych z zamknięciem poszczególnych składowisk. Ze względu na 
usytuowanie składowiska odpadów w Dachnowie na Głównym Zbiorniku Wód 
Podziemnych Nr 428 oraz w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Mokrzycy, 
składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane do dnia 31 grudnia 2004 r. 
Natomiast składowiska w Cieszanowie i Nowym Lublińcu, zgodnie z decyzjami 
Starosty Lubaczowskiego, winny być zamknięte i zrekultywowane do dnia  
31 grudnia 2005 r. 
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Uprzedzając działania w/w organów, mając na uwadze nieuchronność zamknięcia 
wszystkich składowisk na terenie gminy, władze gminy już na początku roku 
przystąpiły do kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami na 
swoim terenie. W tym celu na dzień 13 czerwca, razem z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, zaplanowano przeprowadzenie referendum gminnego, w którym 
mieszkańcy mieliby się wypowiedzieć na temat systemu odbioru odpadów  
z poszczególnych gospodarstw. Pytanie w referendum dotyczyło tego, czy 
mieszkańcy akceptują pomysł, aby to gmina przejęła od właścicieli nieruchomości 
obowiązki w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów za pośrednictwem 
wyłonionego w przetargu uprawnionego podmiotu, który utylizowałby te odpady na 
dostępnym sobie składowisku odpadów poza terenem Gminy Cieszanów. 
Chociaż 87,25% mieszkańców biorących udział w referendum odpowiedziało 
„TAK” na zaproponowane przez władze gminy rozwiązanie, to jednak referendum 
to było nieskuteczne z powodu zbyt małej frekwencji – 23,9% przy wymaganych 
30%. 
Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego, władze gminy 
rozpoczęły negocjacje z podmiotami prowadzącymi działalność zakresie odbioru  
i unieszkodliwiania odpadów, mające na celu zapewnienie właścicielom 
nieruchomości możliwości pozbywania się odpadów komunalnych powstających 
na terenie ich gospodarstw. 
 
1.10. Gospodarka wodno-ściekowa 
 
       Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków ma istotne znaczenie dla poprawy 
warunków życia ludności. 
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Cieszanów jest dobrze 
rozwinięty, wszystkie miejscowości są zaopatrywane w wodę bieżącą  
z wodociągu. Główne trasy sieci wodociągowej usytuowane są wzdłuż dróg 
komunikacyjnych w ścisłym powiązaniu z siecią osadniczą. Gmina jest 
zaopatrywana w wodę z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Polance 
Horynieckiej (Gmina Horyniec Zdrój). Woda z tego ujęcia posiada bardzo dobre 
właściwości fizyko – chemiczne, nie wymaga uzdatniania. Ujęcie składa się  
z trzech studni głębinowych o łącznych, zatwierdzonych wydajnościach: 
eksploatacyjnych: Qmax godz.= 80 m3/godz. oraz Q max dob.= 1000 m³/dobę. Na ujęciu 
znajdują się trzy zbiorniki wyrównawcze o pojemności 150 m³ każdy. Ponadto  
w Nowym Siole znajdują się 2 stare, nieużywane od dłuższego czasu, zbiorniki 
wyrównawcze o pojemności 250 m³ każdy, które w 2004 r. zostały 
zmodernizowane i włączone do sieci. Poprawiło to w znacznym stopniu 
zaopatrzenie w wodę, zwłaszcza mieszkańców Nowego Sioła. 
Ponadto w miejscowości Stary Lubliniec znajduje się nieczynne ze względu na nie 
najlepszą jakość wody ujęcie wód podziemnych, które może być traktowane jako 
ujęcie awaryjne bądź ujęcie wody wykorzystywanej do celów rolniczych. 
Wieś Dachnów jest zaopatrywana w wodę z wodociągu grupowego, zasilanego  
z ujęcia wody w Mokrzycy (Gmina Lubaczów). 
Długość sieci wynosi ponad 115 km, natomiast jej gęstość jest wyższa od gęstości 
sieci wodociągowej w powiecie lubaczowskim a niższa, niż w województwie 
podkarpackim (tabela Nr 8, 9  i 10). 
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Tabela Nr 8. 

Sieć wodociągowa w gminie Cieszanów: 
 

Miejscowość Liczba przyłączy Długość ( m ) 
Cieszanów 287 22649 
Dąbrówka 16 3803 
Nowe Sioło 109 8913 
Gorajec Osiedle 5 314 
Chotylub 65 16125 
Chotylub Osiedle 8 100 
Kowalówka, Żuków 98 9750 
Doliny 18 3357 
Stary Lubliniec 67 5936 
Stary Lubliniec Osiedle 21 3462 
Nowy Lubliniec 66 6000 
Nowy Lubliniec Osiedle 15 3220 
Dachnów 297 15639 
Niemstów 95 6595 
Niemstów Osiedle 12 2500 
Folwarki 28 4740 
               Razem 1207 115197 

 Źródło: Dane Urzędu Miasta i  Gminy. 
 
 

Tabela Nr 9. 

Gęstość sieci wodociągowej ( km/100km² ): 
 

Gmina 52,36 
Powiat 37,08 
Województwo 93,75 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 
 
Tabela Nr 10. 

Długość sieci wodociągowej: 
 

Gmina 115,2 km 
Powiat 545,6 km 
Województwo 9598,0 km 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 

 
Gmina Cieszanów prowadzi ożywione prace przy budowie oczyszczalni 

ścieków i sieci kanalizacyjnych. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się 
osiem oczyszczalni, różnego rodzaju (dwie biologiczne, cztery mechaniczno- 
biologiczne, mechaniczna i biologiczno- trzcinowa). Długość sieci kanalizacyjnych 
wynosi ponad 49,6 km. Budowa brakujących 64,7 km kanalizacji sanitarnej 
pozwoli na objęcie siecią powierzchni całej gminy. Gęstość sieci kanalizacyjnej 
jest wyższa, niż w powiecie lubaczowskim, natomiast niższa, niż w skali całego 
województwa podkarpackiego (tabela Nr 11, 12 i 13 ).  
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Tabela Nr 11. 

Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne w gminie: 
 
 
Miejscowość Rodzaj 

oczyszczalni  
Liczba 

przyłączy 

Liczba 
obsługiwanych 
mieszkańców 

Długość 
sieci (m ) 

Długość do 
realizacji  (m ) 

 
Cieszanów 

biologiczna      „ 
Lemna” 

 
207 

 
1320 

 
10196 

 
11380 

 
Dachnów 

mechaniczno- 
biologiczna      
„Eko - Clear ” 

 
185 

 
1100 

 
13420 

 
4400 

 
Niemstów 

mechaniczno- 
biologiczna 
„Eko – Clear” 

 
86 

 
511 

 
4670 

 
całość 

 
Chotylub 

biologiczno-
trzcinowa 

 
43 

 
460 

 
2730 

 
2500 

 
Nowe Sioło 

mechaniczno-
biologiczna 
„Sebiofikon” 

 
- 

 
- 

 
11439 

 
200 

Nowe Sioło Osiedle biologiczna 
„Eko-Clear” 

- 411 2360 500 

Folwarki - - - - 5200 
Żuków - - - - 4800 
Kowalówka - - - - 4100 
Stary Lubliniec - - - - 5300 
Stary Lubliniec 
Osiedle 

 
Mechaniczna 

 
- 

 
329 

 
4020 

 
500 

Nowy Lubliniec - - - - 5600 
Nowy Lubliniec 
Osiedle 

 
- 

 
- 

 
- 

 
650 

 
600 

Nowy Lubliniec 
Szkoła 

 
Mini blok 

 
- 

 
- 

 
130 

 
- 

        Razem 8 536 4131 49615 45080 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i  Gminy. 
 
 
Tabela Nr 12. 

Gęstość sieci kanalizacyjnej ( km/100km² ): 
 
Gmina 22,55 
Powiat 9,17 
Województwo 41,96 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 
 

Tabela Nr 13. 

Długość sieci kanalizacyjnej (km): 
 
Gmina 49,615 
Powiat 153,200 
Województwo 2276,000 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
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Od  roku 2005 planowane są prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków 
w Cieszanowie, budowie kolektorów tłocznych z Nowego Sioła, Niemstowa, 
Nowego Lublińca i Chotylubia do Cieszanowa,  oraz budowie sieci 
kanalizacyjnych w miejscowościach: Cieszanów, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, 
Żuków, Kowalówka,  
 
1.11. Infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacja, elektroenergetyka, 

gazownictwo, ciepłownictwo 
 

Całkowita długość dróg wojewódzkich w gminie wynosi ok. 32, 7 km, zaś 
dróg powiatowych ok. 39,5 km. Drogi gminne stanowią ok. 36,7 km. Wśród nich 
wyróżniamy drogi wiejskie i lokalne miejskie. Drogi wiejskie stanowią ok. 29,5 km, 
natomiast lokalne miejskie 7,2 km. Do dróg lokalnych miejskich zalicza się również 
ulice o nawierzchni gruntowej (ok. 1,9 km). Długość dróg rolniczych wynosi 71 km. 
Są to w całości drogi gruntowe (tabele nr 14, 15, 16). Koniecznością staje się 
wykonanie w najbliższym czasie obwodnicy dla miasta Cieszanowa, która 
powodowałaby odciążenie ruchem kołowym pomiędzy dwoma przejściami 
drogowymi z Ukrainą zabytkowego centrum miasta. Natomiast utwardzenia 
wymaga większość dróg gminnych. 
 
Tabela Nr 14. 

Drogi wojewódzkie: 

Lp. Nr drogi                                Przebieg Długość odcinka 
(m) 

1 865 Jarosław – Bełżec 16778 
2 863 Kopki – Cieszanów 9708 
3 866 Dachnów – Budomierz 1940 
4 864 Nowy Lubliniec -  Żuków 4300 

Razem -                                    - 32726 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy. 
 
Tabela nr 15. 

Drogi powiatowe: 

Lp. Nr drogi                               Przebieg    Długość odcinka  
            (m) 

1 33319 Moszczanica – Cieszanów 8700 
2 33354 Cieszanów – Brusno 12000 
3 33337 Żuków – Huta Różaniecka – granica województwa 3300 
4 33353 Cieszanów – Nowe Sioło 4100 
5 33335 Nowy Lubliniec – przez wieś 1500 
6 33351 Płazów – Brusno – Podemszczyzna 500 
7 33352 Kowalówka – Gorajec – Nowe Sioło 2600 
8 - Cieszanów – ul. Leśna 1200 
9 - Cieszanów – ul. Czereśnie 1150 

10 - Cieszanów – ul. Skorupki 1200 
11 - Cieszanów – ul. Armii Krajowej 1100 
12 - Cieszanów – ul. Witosa  110 
13 - Cieszanów – ul. Dworcowa 110 
14 - Cieszanów – ul. Sobieskiego – ul.Mickiewicza 200 
15 - Cieszanów – ul. Podwale 700 
16 - Cieszanów – ul. Mickiewicza 1100 

Razem -                                      - 39570 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
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Tabela Nr 16. 

Drogi gminne: 

Lp. Nr 
drogi 

                           Przebieg    Długość odcinka 
[rodzaj nawierzchni] 
           (m.) 

1 3305001 Chotylub utwardzona     2116 
2 3305002 Chotylub utwardzona       575 
3 3305003 Chotylub utwardzona       550 
4 3305004 Dachnów utwardzona     2485 
5 3305005 Dachnów utwardzona     1000 
6 3305006 Dachnów utwardzona       195 
7 3305007 Dachnów utwardzona       885 
8 3305008 Dachnów utwardzona       825 
9 3305009 Dachnów utwardzona     1130 

10 3305010 Dąbrówka utwardzona     3254 
11 3305011 Doliny utwardzona     2600 
12 3305012 Folwarki utwardzona     1900 
13 3305013 Gorajec utwardzona     2378 
14 3305014 Stary Lubliniec utwardzona       799 
15 3305015 Stary Lubliniec utwardzona         55 
16 3305020 Stary Lubliniec utwardzona     4600 
17 3305016 Niemstów utwardzona     1183 
18 3305017 Niemstów utwardzona     1130 
19 3305018 Nowe Sioło utwardzona     1414 
20 3305019 Nowe Sioło utwardzona       450 
21 - Cieszanów – ul. Gajerskiego utwardzona      120 
22 - Cieszanów – ul. 6 Grudnia utwardzona      100 
23 - Cieszanów – ul. Kopernika utwardzona      195 
24 - Cieszanów – ul. Kościuszki utwardzona    1000 
25 - Cieszanów – ul. Lityńskiego utwardzona        70 
26 - Cieszanów – ul. Niemstowska utwardzona      500 
27 - Cieszanów – ul. Nowa utwardzona      140 
28 - Cieszanów – ul. Rynek utwardzona      400 
29 - Cieszanów – ul. Sienkiewicza utwardzona    1950 
30 - Cieszanów – ul. Sobieskiego utwardzona      350 
31 - Cieszanów – ul. Warszawska utwardzona      500 
32 - Cieszanów – ul. Bohaterów Września gruntowa         500 
33 - Cieszanów – ul. Cerkiewna gruntowa         130 
34 - Cieszanów – ul. Łucji Charewicz gruntowa         110 
35 - Cieszanów – ul. Ks. Kłosa gruntowa         220 
36 - Cieszanów – ul. Krasińskiego gruntowa         100 
37 - Cieszanów – ul. Obrońców Westerplatte gruntowa         300 
38 - Cieszanów – ul. Ogrodowa gruntowa           80 
39 - Cieszanów – ul. Rzeczna gruntowa         140 
40 - Cieszanów – ul. Sikorskiego gruntowa         145 
41 - Cieszanów – ul. Wolności gruntowa         170 

Razem -                                  -                        36774 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 

W zakresie telekomunikacji istnieje potrzeba rozbudowy sieci 
telekomunikacyjnej, głownie ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do 
internetu. Obecnie cały teren gminy posiada możliwość połączeń w ruchu 
automatycznym. Przez teren gminy przebiega światłowodowa magistrala 
telekomunikacyjna Lublin – Cieszanów – Lubaczów - Jarosław. Gmina posiada 
ponadto łączność telefonii komórkowej ERA GSM, Plus GSM, Centertel. 
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Podstawę zasilania układu elektroenergetycznego gminy stanowi GPZ 
Lubaczów (stacja transformatorowa 110/15 kV), zasilanie z linii WN 110 kV 
Tomaszów Lubelski – Jarosław. Z GPZ Lubaczów, w obszar Gminy Cieszanów, 
wprowadzane są dwie linie SN 15 kV. Linie te zasilają układ stacji 
transformatorowych typu STS 15/04 kV. Sieć ta jest w dobrym stanie technicznym. 
Natomiast modernizacji wymaga istniejąca sieć energetyczna N/N. 

Podstawowy węzeł energetyczny gazowy gminy stanowi stacja redukcyjno 
– pomiarowa I stopnia 2-SRP-1500/6,4 SOŚNINA (zlokalizowana w przysiółku 
Nowego Sioła – Sośnina) zasilana z gazociągu wysokoprężnego Jarosław – 
Komarów, przebiegającego południowo – wschodnią częścią gminy. Ze stacji 
redukcyjno – pomiarowej wyprowadzone są dwa gazociągi średnioprężne do 
układu ogólnogminnego. Program gazyfikacji obejmuje 90% obszaru gminy.  

Z uwagi na rolniczy charakter gminy, na jej obszarze nie występują duże, 
scentralizowane źródła ciepła. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte 
jest na indywidualnych i spółdzielczych źródłach ciepła oraz kotłowniach 
zakładowych. W przeważającej części źródła ciepła opalane są węglem i gazem. 
 
1.12. Zasoby mieszkaniowe 
 

Powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na osobę w gminie jest 
niższa niż w powiecie. Liczba osób przypadających na mieszkanie w gminie jest 
wyższa, natomiast liczba osób na izbę jest porównywalna z liczbą osób  
w powiecie ( tabela Nr 17 ). 

 
Tabela Nr 17. 

Zasoby mieszkaniowe: 
 
  
Gmina / Miasto 

 
Liczba 
mieszkań 

 
Liczba 
izb 

Przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkania na 
osobę 

Liczba osób 
na 

mieszkanie 

Liczba 
osób na 

izbę 

Cieszanów (m.)       489   1747         34906 17,3 4,1 1,1 
Cieszanów (gm.)     1389   4687         99306 16,4 4,4 1,3 
Powiat   15019 46617     1040261 17,8 3,9 1,3 

Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów. 

 
Strukturę zabudowy Gminy Cieszanów charakteryzują następujące dane: 
30% - zabudowa wielorodzinna, 
70% - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa rolników indywidualnych, 
35% - budynki drewniane, 
65% - budynki murowane, 
99% - mieszkania wyposażone w wodociąg, 
65% - mieszkania wyposażone w kanalizację, 
50%- mieszkania wyposażone w gaz. 
 
Najlepiej rozwinięta jest główna jednostka osadnicza gminy – miasto Cieszanów, 
gdzie występują najwyższe parametry wyposażenia technicznego. Stan zabudowy 
murowanej Cieszanowa, głównie powojennej, uznać należy za dobry i bardzo 
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dobry. Jednak strefa rynkowa wymaga pilnej rewaloryzacji architektonicznej  
i rewitalizacji użytkowej. 

 
1.13. Obiekty dziedzictwa kulturowego 
 
          Zabytkowy krajobraz miasta i gminy Cieszanów jest niezwykle urozmaicony. 
Ze względu na swój wielokulturowy charakter posiada dużą wartość, należąc do 
spuścizny Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Występuje tu bardzo 
dożo obiektów, które zasługują na ochronę prawną, liczne zabytki są już objęte tą 
ochroną. Do najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy 
Cieszanów należą: 
 
Cieszanów: 
- Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha z 1800 r. Fundacja Jana Jakuba 

Zamoyskiego, wojewody podolskiego. Kościół przebudowany w 1889 r.  
W świątyni znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(Różańcowej), namalowany w 2 połowie XIX wieku na wzór wcześniejszego 
wizerunku z XVII wieku. 

- Cerkiew z interesującą polichromią wykonaną przez Hrehorego Kuźniewcza, 
uznanego artystę działającego w okresie międzywojennym. 

- Cmentarz z najstarszymi nagrobkami w formie krzyży kamiennych, 
pochodzącymi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Tu także 
występuje kilka rzeźbiarskich nagrobków Rojowskich z XIX wieku oraz mogiły 
powstańców.  

- Synagoga z końca XIX wieku, wystawiona dla miejscowej społeczności 
wyznania mojżeszowego. 

- Pomnik upamiętniający króla Jana III Sobieskiego. Obelisk ufundowany został 
w 1883 r. z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej, na pamiątkę 
zwycięskiej walki z Tatarami, stoczonej w 1672 r. pod Cieszanowem przez 
wojska Sobieskiego. 

- Tradycyjna zabudowa małomiasteczkowa z 1 tercji XX wieku   (ul. Kościuszki  
i ul. Skorupki ). Budynki mieszkalne, zarówno drewniane, jak i murowane, 
posiadają charakterystyczne zdobnictwo, nawiązujące do architektury 
tyrolskiej.  

 
Nowe Sioło: 
- Zrujnowany pałac wzniesiony na początku XIX wieku dla Rojowskich. Pomimo 

późniejszych przekształceń zachował klasycystyczne elementy stylowe. 
Budynek stoi na miejscu wcześniejszego dworu obronnego, śladem, którego 
są unikalne umocnienia bastionowe z XVII wieku. Przy zachodnim boku pałacu 
założono w XIX wieku park krajobrazowy z rzadkimi gatunkami drzew. 

- Cerkiew wzniesiona przy udziale miejscowych właścicieli ziemskich w 1907 r. 
Obecnie kościół parafialny. 

 
Gorajec: 
- Cerkiew grekokatolicka, pochodząca w swej najstarszej części z 1586 r.  

W cerkwi zachowała się cenna polichromia z XVII wieku, która wraz  
z malowidłami z XIX stulecia współtworzy bogaty wystrój wnętrza. 
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- Ruiny murowanej kaplicy grobowej – kat. Postawionej nad potokiem 
Łówczanka w końcu XIX wieku z fundacji Brunickich. 

- Cmentarz z godnymi uwagi żeliwnymi nagrobkami rodziny miejscowych 
właścicieli ziemskich. 

 
Kowalówka: 
- Cerkiew drewniana, której budowę rozpoczęto w XVII wieku. Późniejsze 

przebudowy zatarły pierwotny układ przestrzenny. Na wyposażeniu świątyni 
znajduje się ikonostas, wykonany w XVIII wieku w warsztacie malarza  Michała 
Rudkiewicza,  Cerkiew obecnie pełni rolę kaplicy rzymskokatolickiej. 

 
 
Dachnów: 
- Cerkiew wzniesiona w 1735 r. Po kilku remontach w latach trzydziestych XX 

wieku, uzyskała ciekawy plan z trójbocznym zamknięciem poszczególnych 
części i obszerną kopułą na skrzyżowaniu ramion. 

 
Chotylub: 
- Cerkiew drewniana z 1888 r. o tradycyjnym trójdzielno – podłużnym założeniu,                    

z dwoma kopułami i piętrową częścią zachodnią. 
- Pozostałości założeń ogrodowych i parkowych z XIX wieku na miejscu 

chotylubskiego dworu oraz leśniczówki. 
 
Niemstów: 
- Pałac Avenariusów, którego budowę rozpoczęto w latach 30-tych XX wieku  

i przed wybuchem wojny nie zdołano ukończyć. Zachowane w dobrym stanie 
mury, pokryte kamienną okładziną, świadczą o rozmachu całego założenia, 
łączącego elementy neoklasycyzmu i modernizmu. 

- Kapliczka z późnobarokową rzeźbą św. Jana Nepomucena (w pobliżu pałacu). 
- Niewielka kapliczka domkowa z 1842 r., w której znajduje się rzeźba św. 

Floriana (w centrum Niemstowa).  
- Cerkiew z 1912 r. Obecnie kościół parafialny.  
 
Nowy Lubliniec: 
- Cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w 1908 r. dla uczczenia 60-tej rocznicy 

panowania cesarza Franciszka Józefa II. 
- Drewniana biblioteka, istniejąca przy miejscowej szkole, wzniesiona w latach 

30-tych XX wieku. 
 
Stary Lubliniec: 
- Cerkiew wzniesiona w latach 1926-1927 o ciekawej dekoracji architektonicznej, 

nawiązującej do rodzimych odmian neostylowych. Obecnie kościół parafialny. 
 
Na uwagę zasługują również zabytki militarne z czasów ostatniej wojny. Na terenie 
Cieszanowa, Nowego Sioła i Dachnowa, na dawnej sowiecko – niemieckiej linii 
demarkacyjnej z 1939 r., rozlokowane są rosyjskie bunkry. Stanowią one fragment 
tzw. Linii Mołotowa, budowanej w latach 1940- 1941. 
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1.14. Gospodarka, główni pracodawcy, struktura podstawowych branż 
 
        Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Przeobrażenia w ostatnich 
latach spowodowały upadek bądź likwidację przedsiębiorstw dających 
zatrudnienie kilkuset pracownikom. Obecnie na terenie gminy największym 
pracodawcą jest Fabryka Mebli w Dachnowie „BLACK RED WHITE”, 
zatrudniająca ponad 300 pracowników. 

Na terenie gminy prowadzone są różne rodzaje działalności gospodarczej. 
Największy procentowy udział przypada na handel i usługi dla ludności, natomiast 
najmniejszy na produkcję i gastronomię. Ogólna liczba głównych podmiotów 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy wynosi ok. 
200 (tabela Nr 18).   

 
Tabela Nr 18 

Struktura rodzajowa pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie gminy:              

      Rodzaj działalności Liczba podmiotów % 

Produkcja 11 5,6 
Usługi dla ludności 42 21,4 
Usługi budowlane  28 14,3 
Transport 13 6,6 
Handel 89 45,4 
Gastronomia 9 2,1 
Inne 9 4,6 
Razem 201 100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy.    
 
Natomiast jeśli chodzi o podmioty gospodarcze zajmujące się handlem na terenie 
gminy, największy udział przypada na handel detaliczny, zaś najmniejszy na 
handel hurtowy  (tabela Nr 19). 

 
Tabela Nr 19. 

Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem na terenie gminy   

      Rodzaj działalności Liczba podmiotów % 

Handel obwoźny 21 23,6 
Handel detaliczny 61 68,5 
Handel hurtowy 7 7,9 
Razem 89 100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
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ROZDZIAŁ II 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY CIESZANÓW 
 
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

Podstawą utworzenia strategii na lata 2006 – 2013 oraz na kolejny okres 
programowania Unii Europejskiej, tj. 2014 – 2020 są: 

• Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata 1998 – 2008, przyjęta 
Uchwałą nr 47/V/98 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 1998 
roku. 

• Nowa Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2006 – 2020 
(projekt). 
Ramy strategii rozwoju województwa podkarpackiego stanowi 8 obszarów 
strategicznych, które determinują jego przyszły rozwój gospodarczy, 
społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Kluczowe obszary aktywności 
społecznej i gospodarczej wokół których skupiał się będzie rozwój 
województwa to przede wszystkim: 
• gospodarka regionu, 
• infrastruktura techniczna, 
• obszary wiejskie i rolnictwo, 
• ochrona środowiska, 
• kapitał społeczny, 
• współpraca międzynarodowa, 
• ochrona zdrowia, 
• pomoc społeczna. 

 
Jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Województwa jest 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Z rozwojem tym należy łączyć rozwój 
infrastruktury społeczno – gospodarczej i technicznej, spółdzielczości, doradztwa 
rolniczego, modernizację i poprawę struktury rolnictwa, tworzenie nowych miejsc 
pracy w przetwórstwie, usługach i handlu. To także pełniejsze wykorzystanie 
funkcji turystycznych oraz ochrony środowiska w rozwijaniu nowych dziedzin 
działalności gospodarczej, będących dodatkowym źródłem dochodów na wsi. 

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów będzie możliwe w oparciu  
o efektywne wykorzystanie instrumentów krajowych oraz instrumentów 
współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (od 1 stycznia 2007 roku) oraz możliwości jakie stwarzają 
fundusze strukturalne tj.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz 
Społeczny. 

Należy przewidywać, że środki te powinny w pierwszej kolejności być 
kierowane na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich i po drugie 
na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych w następstwie postępującej 
ich koncentracji oraz modernizacji technicznej. Procesy te są nierozerwalnie ze 
sobą powiązane, dlatego nie można zakładać znaczącej koncentracji obszarowej, 
bez zapewnienia miejsc pracy dla ludności rolniczej, zwłaszcza tej o zerowej 
krańcowej wydajności pracy. Oznacza to stopniowy wzrost dynamiki tych 
procesów w kolejnych latach realizacji Strategii... 
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Z drugiej strony należy zauważać także procesy, które będą utrudniać 
realizację przyjętych w tej strategii zamierzeń. Do takich niewątpliwie należy 
zaliczyć dalsze ograniczanie, zwłaszcza po 2013, wydatków na rolnictwo w tym 
Wspólną Politykę Rolną. Reforma WPR z 2003 roku zakłada stabilizację 
wydatków na rolnictwo oraz ich stopniową realokację w ramach I i II filara WPR. 
Dalsze zmiany, jakie mogą nastąpić w kolejnym okresie programowania (2014 – 
2020) nie są obecnie znane, co istotnie ogranicza możliwość określenia celów  
i priorytetów także dla Polski. Należy jednak zakładać dalsze ograniczanie 
wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie. Za takim kierunkiem zmian 
przemawiają, co najmniej trzy względy: 
1) coraz powszechniejsza krytyka efektów WPR w obecnym kształcie, 
2) potrzeba zwiększenia wydatków na WPR po akcesji nowych krajów o dużym 

udziale rolnictwa (Bułgaria, Chorwacja, Turcja), 
3) zaawansowane negocjacje w sprawie liberalizacji handlu światowego  

w ramach WTO. 
 

Co te zjawiska oznaczają dla rolnictwa unijnego w tym polskiego? Są 
zapowiedzią stopniowej redukcji wydatków dla wsi i rolników. Zanim perspektywy 
te nabiorą kształtu realnych postanowień i traktatów musimy wykorzystać wszelkie 
dostępne aktualnie środki, by w maksymalnym stopniu zmienić obraz polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Oznacza to, że najbliższe 5-7 lat a więc okres do 
zasadniczych zmian systemowych, powinien być wykorzystany na modernizację 
potencjału rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Strategia... musi koncentrować się 
na tych działaniach, które będą prowadzić do zwiększenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, powiększenia skali gospodarstw, różnicowania ich struktur 
wewnętrznych na obszarach o niedostatku podaży ziemi, pobudzania 
przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich. 
Stopniowo natomiast mniejsze znaczenie będzie posiadało bezpośrednie 
wspieranie samego przetwórstwa, głównie jako efekt zmian jakie zachodzą w tej 
części agrobiznesu od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. przemysł 
przetwórczy stopniowo sam będzie w stanie nie tylko zmieniać się  
i modernizować, lecz w coraz większym stopniu będzie stanowił stymulator zmian 
w samym rolnictwie i na wsi. 

Procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz unijnej  
w nadchodzących dekadach, będą prowadzić do dalszej globalizacji i liberalizacji 
struktur ekonomicznych. Nie oznacza to zaniechania wspierania dotychczasowych 
systemów i grup, w tym rolnictwa. Zmiany dotyczyć będą natomiast samych 
kanałów i form wspierania: od obecnie stosowanych, jak dopłaty do produkcji  
i dochodów rolniczych, do pośrednich, jak wsparcie badań w dziedzinie rolnictwa, 
aktywności gospodarczej, struktur lokalnych itd. To słuszny kierunek, jednak 
należy pamiętać, że polskie rolnictwo i obszary wiejskie dzisiaj wymagają środków 
na bezpośrednie wsparcie modernizacji istniejących struktur gospodarczych. Do 
dyspozycji mamy środki zawarte w programach unijnych oraz czas do połowy 
przyszłej dekady. Strategia... jest natomiast narzędziem osiągnięcia tych celów. 
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2. CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO – STRATEGICZNA 
 

2.1.  Misja gminy Cieszanów 
 

Misja dla gminy Cieszanów wypracowana została wspólnie z uczestnikami 
debat. 

Jest opisem wizji gminy i głównego pola jej działań w przyszłości. Wyraźnie 
zarysowana wizja powoduje, że strategia jest długookresowa – pokazuje odległy 
horyzont i umożliwia podejmowanie bieżących decyzji ze względu na odległe cele. 

W trakcie pierwszej debaty (14.09.2005) uczestnicy zastanawiali się nad 
wizją rozwoju gminy i odpowiadając na pytania: „czym się różnimy od innych, co 
chcemy dokonać i dla kogo” 

 
Czym różnimy się od innych? 
„ + ” „ - ” 

Dla kogo rozwój! Co chcemy dokonać? 

• Dogodnym 
położeniem 
geograficznym, 

• walorami 
turystycznymi  
i klimatycznymi, 

• unikalnymi 
zasobami 
przyrodniczymi, 
kultury materialnej  
i duchowej, 

• dobrze rozwiniętą 
bazą oświatową, 

• dość dobrze 
rozwiniętą 
infrastrukturą, 

• gościnnością  
i pracowitością 
mieszkańców 

• znaczna odległość 
od dużych miast, 

• brak przemysłu, 
• brak usług, 
• zły stan dróg 

lokalnych 

• dla mieszkańców, 
szczególnie dla 
młodzieży, 

• turystów  
i podróżnych, 

• dla inwestorów  
i przedsiębiorców, 

• dla rolników 

• rozwijać usługi 
turystyczne  
i agroturystyczne, 

• rozwijać 
specjalistyczną 
produkcję rolną, 

• produkować 
ekologiczną 
żywność, 

• rozwijać 
przetwórstwo  
i usługi dla 
ludności, 

• poprawiać stan 
dróg lokalnych  
i infrastruktury 
technicznej, 

• zarejestrować 
produkt regionalny, 
tradycyjny, 

• ochraniać 
dziedzictwo 
kulturowe 

 
 
Położenie gminy oraz jej rolniczy charakter wyraźnie determinują jej misję. 

Prowadzenie działalności rolniczej nie musi być jedynym źródłem dochodu na 
obszarze gminy. Występują tu potencjalne możliwości rozwoju innej działalności 
przynoszącej dodatkowy dochód. 

Ważnym sposobem rozwoju aktywności zawodowej znacznej części 
mieszkańców gminy będzie ukierunkowanie gospodarstw rolnych na działalność 
pozarolniczą, np. wstępne przetwórstwo produktów rolnych, agroturystykę, 
rzemiosło i rękodzielnictwo. W ten sposób część rolników może zapewnić sobie 
dodatkowe źródło dochodów w przyszłości. 

Długofalowym celem jest zrównoważony rozwój gminy. Zakłada on dążenie 
do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłego pokolenia. Istotą 
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takiego podejścia jest uwzględnienie kwestii zarówno gospodarczych, jak  
i społecznych oraz środowiskowych. 

W kontekście naszej gminy istotne będą działania idące w kilku kierunkach  
i ograniczanie bezrobocia, poprawy warunków życia zarówno ludności wiejskiej  
i miejskiej jak i zwiększenia funkcji gospodarczych i społecznych obszarów 
wiejskich. Tradycje kulturowe i walory przyrodnicze naszego mini regionu powinna 
być traktowana jako szczególna wartość, godna zachowania i pielęgnacji. 

Unikalne zasoby przyrodnicze – leśne i wodne, dobry przyjazny klimat, 
walory kultury materialnej i duchowej – stwarzają warunki dla rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki. 

Dla gospodarstw rolnych rozwój działalności agroturystycznej stwarza 
dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów 
mieszkaniowych, zagospodarowanie bezpośrednio w gospodarstwie 
produkowanej żywności o wysokiej jakości, przy jednoczesnym podnoszeniu 
poziomu kultury, infrastruktury otoczenia, ochrony zabytków i środowiska oraz 
walorów przyrodniczo – krajobrazowych. 
 

CEL GŁÓWNY (MISJA) STRATEGII 
GMINY CIESZANÓW 

 

Gmina Cieszanów powinna stać się obszarem zrównoważonego rozwoju 
integrującym cele społeczne, gospodarcze i zapewniającym wzrost 

dochodów poziomu życia ludności 
 
 

2.2. Efektywne uwarunkowania strategii – wizja rozwoju 
 

 
Nowa strategia rozwoju gminy Cieszanów do roku 2020 uwzględnia  

w możliwie najszerszym zakresie miejscowe uwarunkowania rozwoju, które 
oddziaływują w zasadniczy sposób na zidentyfikowane metodą społeczną cele 
strategiczne, priorytety i kierunki działań. 

Wśród uwarunkowań zewnętrznych dla SRG do najważniejszych zaliczyć 
należy: 
- Integrację Polski z Unią Europejską i wynikające stąd możliwości pozyskania, 

jeszcze większych niż dotychczas, środków finansowych na 
współfinansowanie zadań realizujących cele SRG. To uwarunkowanie stwarza 
szanse  rozwoju dla SRG pod warunkiem dostosowania się do priorytetów UE. 

- W polityce spójności zakłada się wprowadzenie trzeciego nowego celu tej 
polityki dotyczącego współpracy transgranicznej. Polityka ta zostanie poparta 
nowym instrumentem Sąsiedztwa oraz Europejską Strategią Sąsiedztwa. Dla 
województwa podkarpackiego, które jest regionem przygranicznym UE to 
kolejna szansa rozwoju gospodarczego i społecznego. 

- Kierunki zmian we Wspólnej Polityce Rolnej zmierzające do stopniowej 
redukcji dopłat bezpośrednich i oddzielenia ich od produkcji spowodują, iż 
struktura i poziom produkcji będą w znacznym stopniu uzależnione od 
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sygnałów płynących z rynku. Z jednej strony utrudni to rolnikom prowadzenie 
procesów restrukturyzacji gospodarstw, z drugiej natomiast przyczyni się do 
zrównania warunków konkurencji w rolnictwie Unii Europejskiej, co z uwagi na 
konkurencyjność cenową połączoną z wysokimi walorami produktów 
żywnościowych może okazać się korzystne dla naszego rolnictwa. 
Korzystne dla Polski będzie również stopniowe przesuwanie środków 
finansowych (zaoszczędzonych na bezpośrednich dopłatach do rolnictwa) na 
zintegrowany rozwój obszarów wiejskich. 

Do najważniejszych wewnętrznych uwarunkowań rozwoju dla strategii rozwoju 
gminy zaliczyć należy: 
- Wysoką jakość środowiska naturalnego m.in. regionu, stwarzającą możliwości 

rozwoju turystyki i rekreacji. 
- Potencjał demograficzny m.in. regionu charakteryzujący się wysokim na tle 

województwa i kraju przyrostem naturalnym, udziałem ludności w wieku 
produkcyjnym i przedprodukcyjnym, który nadaje mu dynamiczny charakter. 

- Korzystne położenie geograficzne i polityczno – gospodarcze na granicy 
wschodniej UE oraz na ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym na linii 
zachód – wschód. 

- Znaczne doświadczenie samorządu związane z pozyskiwaniem środków  
z funduszy strukturalnych UE, które może przynosić coraz większe korzyści dla 
gminy w warunkach integracji europejskiej. 

Przeprowadzone analizy wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
determinujących Strategię rozwoju gminy na lata 2006-2020 jednoznacznie 
wskazują na konieczność budowy nowej SRG dostosowanej do nowych 
uwarunkowań, wynikających głównie z integracji europejskiej i zmian  
w priorytetach jej rozwoju. 
Nowa strategia na lata 2006 – 2020 winna przejąć dorobek poprzedniej strategii, 
lecz równocześnie dokonać w niej jakościowych zmian, które dostosują ją do 
znacznie zmienionych warunków działania, zwłaszcza zewnętrznych. 
Niezbędna jest zatem weryfikacja zarówno wizji rozwoju gminy, jej obszarów 
strategicznych, celów i priorytetów rozwojowych, a także instrumentów ich 
realizacji oraz sposobów finansowania rozwoju. 

 
 

WIZJA ROZWOJU GMINY CIESZANÓW 
 
 

„Pragniemy rozwijać nowoczesne, ekologiczne rolnictwo, leśnictwo  
i przetwórstwo rolno – spożywcze oraz turystykę, pielęgnując i promując 

swą tożsamość kulturową”. 
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2.3. Analiza mocnych i słabych stron gminy Cieszanów  (SWOT) 
 

Przeprowadzone wśród mieszkańców badania ankietowe dały możliwość 
poznania gminy poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły również przybliżyć i określić 
najważniejsze jej problemy. Ankietowani mieszkańcy odpowiadali na pytania co 
jest atutem ich gminy, czym różni się od innych, jakie są najważniejsze problemy 
do rozwiązania i jakie są możliwości rozwojowe. 

Najwięcej osób (z analizy 40 ankiet) jako główne problemy gminy wskazało: 
• problem bezrobocia – tworzenie nowych miejsc pracy, 
• budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji, 
• budowa i modernizacja dróg gminnych 0 poprawę stanu dróg, 
• zbyt produktów rolnych, 
Ustalono również, co według mieszkańców zaliczyć należy do jej pozytywnych 
cech. Większość wymieniła: 

• walory turystyczno – krajoznawcze, dziedzictwo kulturowe, 
• położenie geograficzne – lokalizacja, rozwój współpracy transgranicznej  

z Ukrainą, 
• potencjał ludzki, 
• stan rozwoju infrastruktury gospodarczej, 
• strukturę obszarową gospodarstw rolnych. 
Określono również zadania, które pomogą zwiększyć dochody gminy: 

• tworzenie zakładów przetwórczych, 
• rozwój agroturystyki, 
• tworzenie nowych miejsc pracy – rozwój pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 
• organizacja skupu płodów rolnych, 
• rejestracja produktów regionalnych. 
Ustalono siedem najważniejszych czynników rozwojowych: 

• rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, uszlachetnianie produktów, 
wstępne przetwórstwo, 

• rozwój turystyki i agroturystyki, 
• rozwój usług, 
• rozwój gospodarstw specjalistycznych i ekologicznych, 
• powstanie grup producenckich, 
• przeprowadzenie prac scaleniowo – wymiennych gruntów rolnych, 
• współpraca z innymi gminami. 

 
Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia drugiej debaty 

(10.10.2005 r.) na której dokonano analizę SWOT – mocnych i słabych stron, 
szans i zagrożeń dla gminy. 

Analiza SWOT została przeprowadzona na potrzeby określenia głównych 
obszarów strategicznych oraz kierunków działań celów i priorytetów Strategii 
rozwoju gminy na lata 2006 – 2020, przy wykorzystaniu diagnozy określonej  
w rozdziale I. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Walory krajobrazowe, przyrodnicze  
i kulturowe. 

• Zasoby naturalne, kompleksy leśne, 
zbiorniki wodne. 

• Dobry stan środowiska naturalnego. 
• Duży, nie w pełni wykorzystany areał ziemi 

rolniczej i duże zasoby taniej siły roboczej. 
• Korzystna struktura wiekowa mieszkańców 

wsi. 
• Niski stan specjalizacji, który daje dużą 

elastyczność zmian kierunków produkcji. 
• Duże zaplecze surowcowe przetwórstwa. 
• Sąsiedztwo dużego rynku zbytu: Ukrainy. 
• Duże skupisko ludności na obszarach 

wiejskich. 

• Wysokie bezrobocie. 
• Brak kapitału w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. 
• Niska zdolność kredytowa. 
• Niskie wykształcenie mieszkańców wsi. 
• Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna 

(kultura, opieka społeczna) oraz 
infrastruktura techniczna (kanalizacja, 
drogi). 

• Ograniczona możliwość zatrudnienia poza 
rolnictwem. 

• Słaba integracja pionowa i pozioma  
w sektorze rolno-spożywczym i małe 
skłonności do wspólnych działań. 

• Słaba infrastruktura turystyczna, brak 
doświadczenia w zakresie tworzenia rynku 
turystycznego i agroturystycznego oraz 
promocji walorów gminy. 

• Zły stan zachowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Możliwość promowania gminy, jako miejsca 
czystego ekologicznie. 

• Dodatni przyrost naturalny. 
• Korzystna struktura gospodarstw rolnych. 
• Możliwość rozwoju pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 
• Preferencje konsumentów wobec żywności 

tradycyjnej i ekologicznej. 
• Prognozowany rozwój turystyki. 
• Rozwój infrastruktury kulturalnej i ochrona 

dziedzictwa kulturowego, który przyczyni się 
do zaspokojenia potrzeb społecznych oraz 
podniesienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich. 

• Objęcie funduszami strukturalnymi Unii 
Europejskiej. 

• Nawiązanie współpracy z sąsiednimi 
gminami. 

• Uszczelnienie granicy wschodniej jako 
konsekwencja przystąpienia do Unii 
Europejskiej. 

• Koncentracja instytucji wspierających rozwój 
przedsiębiorczości w dużych ośrodkach 
miejskich. 

• Powiększające się różnice w dochodach 
ludności – ubożenie wsi. 

• Migracja ludności z terenów wiejskich. 
• Brak zainteresowania inwestorów do 

inwestowania w terenach peryferyjnych. 

 
 

2.4. Wnioski z analizy SWOT 
 

1. Problemy społeczne i gospodarcze polskiej wsi wynikające z wysokiego 
bezrobocia, słabo rozwiniętej infrastruktury społecznej, zapóźnień w rolnictwie 
oraz innych czynników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), 
wymagają podjęcia działań na rzecz zapewnienia alternatywnych źródeł 
dochodów, poprawy infrastruktury społecznej wsi oraz rozbudowy infrastruktury 
technicznej. Niezbędne jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz 
wspólnych działań służących poprawie warunków i jakości życia na wsi. 
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2. Mocne strony sektora rolnego wskazują na duży potencjał rozwojowy  
i możliwości konkurowania polskiego rolnictwa na jednolitym rynku unijnym. 
Dlatego też, celowym jest wspieranie konkurencyjności rolnictwa poprzez 
poprawę efektywności i dochodowości gospodarstw rolnych oraz wzmocnienie 
rozwoju instytucjonalnego, kształtującego warunki sprzyjające aktywności 
gospodarczej rolników. Ponadto, biorąc pod uwagę słabą integrację pionową  
i poziomą w sektorze, należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie 
koncentracji podaży, zwiększenie udziału rolników w rynkach hurtowych oraz 
aktywizację współpracy naukowych jednostek badawczych z rolnikami. 

3. Wysoka różnorodność biologiczna wielu obszarów użytkowanych rolniczo 
stawia nasz region w wyjątkowej pozycji na tle innych regionów. Bogactwo 
przyrodnicze regionu polega m.in. na występowaniu szeregu półnaturalnych, 
unikatowych siedlisk zanikających w krajobrazie Europy. Dlatego wielu 
konsumentów w UE postrzega nasz kraj nie tylko jako potencjalnego 
producenta zdrowej, wysokiej jakości żywności, ale także jako region, w którym 
wspieranie przyjaznego dla środowiska sposobu prowadzenia działalności 
rolniczej pozwoli ocalić ginących gatunków i siedlisk terenów otwartych, 
wiążących się nierozerwalnie z tożsamością Europy. Zachowanie potencjału 
przyrodniczego i jego promocja, a także poprawa stanu środowiska, jest 
szansą dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju i całego regionu. 
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2. 5. Główne obszary strategiczne rozwoju gminy oraz zasadnicze 
                   kierunki ich zmian 

 
 
 

1 
Wzrost konkurencyjności 

Gospodarstw rolnych 

 
 
 
 

8 
Rozwój pozarolniczych 

form działalności 
gospodarczej 

 
2 Rozwój rynku 

rolnego 

 
 
 
 

7 
Kapitał 

społeczny 

 
GMINA 

CIESZANÓW 

 

3
Turystyka  

i agroturystyka 

 
 
 
 

6 
Rewitalizacja przestrzeni 

wiejskiej i miejskiej 
oraz dziedzictwa kulturowego 

 
4

Ochrona zdrowia  
i zabezpieczenie 

społeczne 
 
 
 
 
 

5 Współpraca 
międzynarodowa 
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OBSZAR 1 
WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH 

 
 
 

WSKAŹNIKI 

1. Średnia wielkość gospodarstwa wiejskiego [ha]. 
2. Produkcja rolnicza na: 

- 1 ha użytków rolnych, 
- 1 pracującego w rolnictwie. 

3. Udział towarowej produkcji rolniczej w końcowej produkcji [%]. 
4. % udział osób z wykształceniem średnim i wyższym [%]. 

 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1 

• POPRAWA STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW 
- porządkowanie struktury gospodarstw, przeprowadzanie scaleń i wymiany 

gruntów, 
- zwiększenie dostępności ziemi dla rolników indywidualnych, 
- uregulowanie spraw własnościowych – eliminacja rozbieżności stanu 

faktycznego z zapisami w rejestrach gruntu. 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2 

• UNOWOCZEŚNIENIE GOSPODARSTW ROLNYCH 
- stworzenie warunków do utylizacji i likwidacji odpadów gromadzonych na 

składowiskach i przeterminowanych środków ochrony roślin, 
- dostosowanie warunków produkcji do standardów zapewniających 

bezpieczeństwo żywności poprzez inwestycje zmierzające do ich poprawy 
(w szczególności standardów higienicznych, sanitarnych i jakościowych 
oraz poprawę warunków utrzymania zwierząt). 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3 

• PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI ROLNICZEJ 
- wprowadzenie atrakcyjniejszych kierunków produkcji, jak rolnictwo 

ekologiczne, ogrodnictwo owoców miękkich, uprawy pracochłonne 
specjalistyczne, 

- uszlachetnianie produktów – przygotowanie pod oczekiwania klientów, 
sortowanie, konfekcjonowanie, wstępne przetwórstwo, itp., 

- promocja gminnej produkcji rolnej – opracowanie znaku graficznego, 
- zorganizowanie systemu wymiany doświadczeń pomiędzy gminami 

o podobnym charakterze, również w wymiarze międzynarodowym, 
- odrodzenie tradycyjnych upraw, przetwórstwa i produkcji (np. gorzelnictwo, 

pszczelarstwo, wikliniarstwo, produkcja i przetwarzanie lnu), 
- rejestracja marki regionalnej produktu, 
- tworzenie gospodarstw specjalistycznych, 
- wprowadzenie nowych technologii, z uwzględnieniem postępu 

biologicznego, 
- poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji (w tym sprzedaż bezpośrednia), 
- organizacja sprawniejszego wykorzystania bazy magazynowej, 
- rozwój przechowalnictwa poprzez inwestycje, co pozwoli na utrzymanie 

ciągłości sprzedaży produkcji oraz zbywanie produktów w okresach 
najbardziej opłacalnych, 

- przeznaczenie gruntów, które nie zapewniają opłacalnej produkcji 
żywnościowej, na zalesienie, uprawę roślin przemysłowych (biomasa, 
rzepak energetyczny). 

 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.4 

• PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRODUCENTÓW ROLNYCH 
- aktywny udział w różnych formach edukacyjnych przeznaczonych dla 

rolników indywidualnych i grup producenckich, 
- utworzenie szkoły ponadpodstawowej zawodowej w istniejącej bazie 

szkolnej, 
- rozwój doradztwa rolniczego. 
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OBSZAR 2 

ROZWÓJ RYNKU ROLNEGO 
 
 

• WSKAŹNIKI 
1. Produkcja rolnicza towarowa [% w skali powiatu] 

- Ogółem 
- roślinna 
- zwierzęca 

2. Wartość skupu produktów rolnych [ml zł.] 
- ogółem 
- roślinne 
- zwierzęce 

3. Wartość skupu produktów rolnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych 
[ zł.] 
- ogółem 
- roślinne 
- zwierzęce 
 

 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1 
• POMOC W ORGANIZACJI I SPRAWNYM DZIAŁANIU SYSTEMU 

INFORMACJI RYNKOWEJ O FUNKCJONOWANIU KWOT 
PRODUKCYJNYCH DLA PEŁNEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 
WIELKOŚCI PRODUKCYJNYCH W ZAKRESIE KWOTOWANIA PRODUKCJI 
MLEKA, SUROWCA TYTONIOWEGO ORAZ BURAKA 

 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2 
• WSPIERANIE DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH PRODUCENTÓW  

I PRZETWÓRCÓW FUNKCJONUJĄCYM NA RYNKU ROLNYM 
- integracja pozioma gospodarstw, zarówno producentów jak i przetwórców. 

Główna forma działania poprzez tworzenie grup producenckich, klastry 
gospodarstw rodzinnych, grupy marketingowe oraz spółdzielczość rolniczą. 

- odbudowa integracji pionowej, tj. rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego 
i ścisłe powiązanie rolników – producentów z zakładami przetwórczymi 
(kontraktacja, nadzór i kontrola technologii wytwarzania produktów rolnych, 
uczestniczenie w finansowaniu zakupu materiału hodowlanego, 
specjalistycznego sprzętu, fachowe doradztwo), 

- rozwój bazy surowcowej dla rozwoju produkcji zwierzęcej. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3 

• TWORZENIE I WSPIERANIE RYNKU ZBYTU DLA PRODUKTÓW ROLNYCH 

- rozwój filii hurtowych giełd zbytu produktów rolnych, 
- utworzenie gminnych targowisk produktów roślinnych i zwierzęcych, 
- stymulowanie rozwoju słabych ekonomicznie gospodarstw, firm i zakładów 

przetwórczych, 
- stworzenie kasy rolnej (gminnego funduszu gminnego), 
- wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych UE dla inwestowania 

w rozwój bazy surowcowej i technologicznej w gospodarstwach 
rozwojowych, powiązanych umowami kontrakcyjnymi z odbiorcami surowca 
i produktów rolnych, 

- nawiązanie współpracy z bankami udzielającymi kredyty inwestycyjne 
objęte dopłatami AR i MR. 

 
 
 
 
 

OBSZAR 3 

TURYSTYKA I AGROTURYSTYKA 
 
 

WSKAŹNIKI 
1. Liczba turystów korzystających z miejsc noclegowych [osób]. 
2. Liczba nowopowstałych miejsc noclegowych [szt.]. 
3. Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych [szt.]. 
4. Wytyczenie szlaków turystycznych [km]. 
5. Budowa ścieżek rowerowych [km]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 36 - 

KIERUNEK DZIAŁANIA 3.1 

• WYKORZYSTANIE NATURALNYCH WALORÓW GMINY DO TWORZENIA 
BAZY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ 

- wykorzystanie dziedzictwa kulturowego opartego na wielonarodowej, 
wielokulturowej i wielowyznaniowej historii regionu – do tworzenia nowych 
produktów turystycznych, 

- turystyka stacjonalna na obrzeżach parków narodowych oparta o małe 
pensjonaty, 

- agroturystyka, rozwój ilościowy i jakościowy, 
- ekoturystyka, edukacja ekologiczna, 
- organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa 

agroturystycznego, 
- rozwój usług związanych z turystyką (mała gastronomia, sztuka ludowa –

pamiątki, itp.), 
- promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych, 
- wytyczenie szlaków turystycznych, 
- budowa ścieżek rowerowych, 
- turystyczne zagospodarowanie zbiorników wodnych, 
- wytyczenie i organizacja dobrze wyposażonych (energia elektryczna, woda, 

kanalizacja) pól namiotowych. 
 
 
 
 
 

OBSZAR 4 
OCHRONA ZDROWIA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

 
 

WSKAŹNIKI 
1. Zakłady opieki zdrowotnej ogółem oraz w przeliczeniu na 

1 tysiąc/mieszkańców [szt.]. 
2. Porady udzielone ogółem oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca [szt.]. 
3. Wydatki JST na ochronę zdrowia ogółem oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

[tys. zł.]. 
4. Wydatki JST na lecznictwo ambulatoryjne [tys. zł.]. 
5. Wydatki JST na opiekę społeczną ogółem oraz w przeliczeniu na 1 

mieszkańca [tys. zł.]. 
6. Wartość udzielonych świadczeń pomocy społecznej [tys. zł.]. 
7. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tysiąc 

mieszkańców [osób]. 
8. Wydatki inwestycyjne na zadania związane z infrastrukturą pomocy społecznej 

[tys. zł.]. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 4.1 

• ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH 

- utworzenie zakładu opieki hospicyjnej, 
- zwiększenie zakresu leczenia ambulatoryjnego o piekę dzienną oferującą 

świadczenia z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych oraz nauki 
szkolnej, 

- rozbudowa i modernizacja istniejących placówek opieki zdrowotnej, 
- utworzenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego dla osób w wieku 

poprodukcyjnym w oparciu o inicjatywy pielęgniarskiego środowiska, 
organizacji pozarządowych i kościoła. 

 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 4.2 

• PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA 
- edukacja zdrowotna prowadzona przez medyczny personel w placówkach 

opieki zdrowotnej, środowisku nauczania i wychowania oraz pracy, 
- rozpowszechnianie informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz 

spożywania alkoholu, 
- wspieranie organizacyjne i finansowe programów edukacji zdrowotnej 

ukierunkowanych na zapobieganie tzw. chorobom cywilizacyjnym. 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 4.3 

• WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH 
MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
- identyfikacja środowisk dotkniętych lub zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym przez służbę pomocy społecznej z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim oraz z lokalnym 
radiem, 

- wspieranie organizacyjnych i finansowych ram dla działalności spółdzielni 
socjalnych, 

- tworzenie programu ekonomicznego wsparcia dla osób wychodzących 
z ubóstwa, wsparcie dla organizacji pozarządowych m.in. w zakresie 
zapewnienia schronienia osobom przejściowo pozbawionym mieszkania, 

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych 
przez eliminację barier architektonicznych oraz zwiększenie zakresu usług 
opiekuńczych i dostępu do nich. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 4.4 

• TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINY I OPIEKI  
      NAD DZIEĆMI 

- wspieranie rozwoju środowiskowych form opieki nad dziećmi oraz rozwoju 
środowiskowych ośrodków wsparcia oraz świetlic dla samotnych matek 
z dziećmi, 

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy społecznej w celu 
zaspokojenia potrzeb osób z niej korzystającej, 

- wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności pożytku 
publicznego oraz partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną 
i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. 

 
 
 
 

OBSZAR 5 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 
 

WSKAŹNIKI 
1. Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego [szt.]. 
2. Wartość eksportu ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca [tys. euro]. 
3. Wydatki samorządu na promocję turystyki (ogółem i w przeliczeniu na 

1 mieszkańca) [tys. zł.]. 
4. % udział dochodów z turystyki. 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 5.1 

• TWORZENIE WARUNKÓW DO PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH 
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE  
Z CZŁONKOSTWA W UE 

- rozwój współpracy transgranicznej z Ukrainą w działalności: handlowej, 
ochrony środowiska, komunikacji, wymiany kulturalnej i sportowej, 
turystycznej, edukacyjnej, 

- rozwój współpracy z miastami partnerskimi UE, 
- pozyskiwanie środków unijnych na działania w tym zakresie, 
- organizacja targów, spotkań gospodarczych, konferencji i szkoleń, 
- przygotowywanie wspólnych projektów dotyczących rozwoju współpracy 

transgranicznej, 
- prowadzenie odpowiedniej kampanii promocyjnej. 
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OBSZAR 6 
REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I WIEJSKIEJ  

ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 
 
 

WSKAŹNIKI 
1. Ilość wyremontowanych budynków [m2 pow. użytkowej, szt.]. 
2. Ilość zmodernizowanej infrastruktury technicznej [mb]. 
3. Ilość wyremontowanych obiektów zabytkowych [szt., m2]. 
4. Ilość nowych miejsc pracy [szt.]. 
5. Wzrost dochodów gminy z podatków od nieruchomości [tys. Zł.]. 
6. Ilość powstałych MŚP [szt.]. 
7. Renowacja dróg i chodników [mb]. 
8. Liczba inicjatyw podejmowanych na terenach wiejskich przez mieszkańców 

[szt.]. 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 6.1 

• REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA HISTORYCZNEGO 
CENTRUM MIASTA CIESZANOWA 

- wsparcie działań: modernizacyjnych infrastruktury podstawowej, renowacji 
zabudowy, poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, 
funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, w tym obiektów mieszkalnych 
i zabytkowych o historycznym znaczeniu oraz użyteczności publicznej, 

- przyjęcie wieloletniego programu przez UG zapewniającego ciągłość działań 
operacyjnych wobec różnorodnych inwestorów podejmujących działania 
rewitalizacyjne, 

- opracowanie projektu modernizacji cmentarza komunalnego, 
- realizacja renowacji i poszerzenia cmentarza komunalnego, 
- spowodowanie powstania lokalnej instytucji dla zarządzania i animowania 

programem rewitalizacji, 
- działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta, 

współpraca z Policją i mieszkańcami. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 6.2 

• INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH 

- pomoc prawna i organizacyjna dla sołectw w celu usprawnienia ich 
działań na rzecz społeczności wiejskiej, 

- przygotowanie lokalnych społeczności do stosowania tzw. „podejścia typu 
LEADER”, które będzie wymogiem w rozwoju obszarów wiejskich, 

- opracowanie i wdrożenie planów rozwojowych tzw. Planu Rozwoju Lokalnego, 
który wytyczał będzie cele, formy działania, typy projektów do realizacji oraz 
środki finansowe do ich realizacji, 

- powołanie do życia Stowarzyszeń Rozwoju Lokalnego oraz Grup Działań 
Lokalnych mających wdrażać plan rozwoju, 

- poprawa stanu bezpieczeństwa na terenach wiejskich, współpraca z Policją 
i mieszkańcami. 

 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 6.3 

• ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH ORAZ ZACHOWANIE    
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI 

- wspieranie przedsięwzięć służących właściwemu gospodarowaniu naturalnym 
dziedzictwem wsi, 

- tworzenie punktów kultywowania tradycji wiejskich w postaci np. izb pamięci, 
skansenu, 

- upowszechnienie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez kultywowanie 
tradycyjnych wartości, potraw, muzyki, tradycyjnych strojów i zawodów, 
eksponowanie charakterystycznej architektury, miejsc historycznych 
i kulturowych, 

- wspomaganie produkcji rolniczej opartej na tradycji, 
- ochrona dóbr kultury materialnej, w szczególności zabytków nieruchomych 

oraz zabytków ruchomych – wytworów sztuki czy rzemiosła, 
- wspieranie twórczości artystycznej, której źródła tkwią w dziedzinie regionu, 
- zapewnienie opieki ludziom w podeszłym wieku oraz samotnym poprzez 

wspieranie projektów w tym zakresie, 
- wspieranie przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji zawodowej 

mieszkańców. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 6.4. 

• MODERNIZACJA PRZESTRZENI WIEJSKIEJ 
- ochrona gleb o najwyższej przydatności dla rolnictwa przed 

zagospodarowaniem na cele nierolnicze, 
- rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, 
- zagospodarowanie gruntów marginalnych poprzez ich zalesienie, zadrzewienie 

i zabudowę, 
- rozwój hodowli ryb i rybołówstwa sportowego, 
- eliminacja śmiecia i popularyzacja źródeł energii przyjaznych środowisku, 
- renowacja i rozwój wiosek oraz dziedzictwa architektonicznego, 
- poprawa ładu przestrzennego na wsi, w tym uporządkowanie przebiegu 

inwestycji liniowych, 
- koncentracja terenów przeznaczonych pod inwestycje o charakterze 

gospodarczym na obszarach przewidzianych pod zabudowę wielofunkcyjną, 
wyposażoną w infrastrukturę techniczną. 

 
 
 
 

OBSZAR 7 
KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 

WSKAŹNIKI 
1. Udział ludności w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem [%] 

- Średnim 
- Wyższym. 

2. Wydatki gminy na oświatę w przeliczeniu na 1 mieszkańca [zł.]. 
3. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na edukację 

[zł.]. 
4. Udział osób w wieku 24-64 lat uczących się i dokształcających w ogólnej 

liczbie ludności z tego przedziału wiekowego [%]. 
5. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
6. Stopa bezrobocia. 
7. Wskaźnik zatrudnienia [%]. 
8. Długotrwałe bezrobocie [%]. 
9. Wydatki gminy na kulturę i na rozwój bazy materialnej ogółem oraz 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca [tys. zł.]. 
10. Frekwencja wyborcza obywateli [%]. 
11. Liczba organizacji pozarządowych w gminie [szt.]. 
12. Liczba osób zaangażowanych w pracę organizacji pozarządowych [osób]. 
13. % udział organizacji pozarządowych w gminie współpracujących z IST [%]. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 7.1 
• ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI OD NAJMŁODSZYCH LAT ŻYCIA 

- Zapewnienie wczesnego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 
z obszarów wiejskich dla wyrównania szans edukacyjnych, 

- Zapewnienie wczesnego dostępu do edukacji umożliwiającego wczesne 
diagnozowanie deficytów rozwojowych i problemów zdrowotnych dzieci 
i młodzieży dotkniętych ubóstwem, 

- Zapewnienie możliwości uczenia się języków obcych, 
- Umożliwienie zdobywania wiedzy poprzez powszechną edukację 

teleinformatyczną i kształcenie drogą elektroniczną. 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 7.2 

• DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY 

- Utworzenie na istniejącej bazie szkolnej, ponadgimnazjalnych klas o profilu 
zawodowym, umożliwiającym młodzieży zdobycie konkretnego zawodu, 
a dorosłym uczestniczenia w procesie „kształcenia ustawicznego” 
i podniesienia swoich umiejętności zawodowych, 

- Wsparcie grup szczególnego ryzyka dla zwiększenia ich szans na 
zatrudnienie – osób młodych, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez 
kwalifikacji, bezrobotnych po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, 

- Umożliwienie reorientacji zawodowej osób odchodzących od rolnictwa, 
- Umożliwienie rolnikom nabycia umiejętności w zakresie podejmowania 

dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 7.3 

• ROZWÓJ I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

- Tworzenie właściwych warunków rozwoju instytucji kultury: odpowiedniej 
bazy materialnej, zapewnienie środków materialnych na działalność – np. 
obowiązkowy zakup zbiorów, komputeryzację procesów katalogowania 
i udostępniania zbiorów np. bibliotecznych, na obsługę użytkowników 
niepełnosprawnych, 

- Stymulowanie rozwoju systemu informacji i promocji działalności kulturalnej 
i turystycznej, 

- Wspieranie imprez i przedsięwzięć umożliwiających międzynarodowe 
kontakty, rozwijanie współpracy w sferze kultury i sportu, 

- Wspieranie działalności Radia Lubaczów, 
- Propagowanie wiedzy o regionie i „małej ojczyźnie” – wyznaczanie szlaków 

historyczno – kulturowych. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 7.4 

• WSPIERANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW GMINY 
- Stworzenie odpowiednich warunków (organizacyjnych i prawnych) 

obywatelom gminy do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym gminy 
i powiatu, 

- Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji obywatelskiej, 
- Promocja wolontariatu do ludzi młodych oraz osób starszych nieaktywnych 

zawodowo oraz do organizacji i instytucji mogących korzystać z tej formy 
współpracy, 

- Promocja sektora pozarządowego, pomoc w tworzeniu organizacji 
pozarządowych w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, aktywizacji 
bezrobotnych, przedsiębiorczości, kultury, edukacji i sportu, 

- Wzrost partycypacji sektora organizacji pozarządowych w działaniach 
programowych administracji publicznej od konsultacji przez opinie do form 
akceptacji społecznej podejmowanych decyzji, 

- Stworzenie formalnego partnerstwa publiczno – prywatnego i publiczno –
społecznego w celu poprawy jakości wdrażania i zarządzania projektami, 

- Stworzenie spójnego systemu informacji o dostępności funduszy unijnych 
przeznaczonych na wpieranie działań organizacji pozarządowych. 
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OBSZAR 8 
ROZWÓJ POZAROLNICZYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
 
 
 
 

WSKAŹNIKI 
1. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą [szt.]. 
2. Liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 

[osób]. 
3. % ludności wiejskiej utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej 

[%]. 
4. Wielkość wsparcia przedsiębiorców środkami publicznymi [w tys. zł./rodz.]. 
5. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w % ludności ogółem [%]. 
6. Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem [%]. 
7. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem [%]. 
8. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w zakresie gospodarki ściekowej 

i ochronę wód [tys. zł.]. 
9. Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami [tys. zł.]. 
10. Wydatki na działania edukacji ekologicznej ogółem i na 1 mieszkańca [tys. zł.]. 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 8.1 

• ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ 
- budowa odpowiedniej infrastruktury gospodarczej dla zapewnienia 

właściwych warunków dla powstawania podmiotów gospodarczych na 
terenach wiejskich, 

- realizacja inwestycji w systemach zaopatrzenia w wodę, podnoszących 
jakość i dostępność wody pitnej, 

- modernizacji i budowy oczyszczalni ścieków, 
- budowy, rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- budowy przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków, 
- rozwój infrastruktury teleinformatycznej, 
- gruntowna poprawa układu komunikacyjnego gminy poprzez polepszenie 

jakości dróg, mostów i chodników, 
- rozwój i modernizacja sieci linii średniego i wysokiego napięcia oraz stacji 

transformatorowych, 
- budowa drogi obwodowej dla Cieszanowa, budowa ekranów akustycznych. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 8.2 

• OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
- przestrzeganie wszelkich ustawowych zasad ochrony środowiska 

naturalnego związanych z gospodarką wodno ściekową, ochroną powietrza 
i zagospodarowaniem odpadów, 

- rozwój źródeł energii odnawialnej, bazującej na wykorzystaniu potencjału 
wód płynących, energii słonecznej, biomasy i siły wiatru, 

- produkcja komponentów do biopaliw, 
- stosowanie racjonalnej gospodarki nawozami naturalnymi i nawozami 

mineralnymi, 
- racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych – równoległe pozyskiwanie 

i odnawianie wykorzystanych surowców, 
- regulacji i stabilizacji koryt cieków naturalnych, utrzymanie wód, 
- budowa zbiorników małej retencji, 
- zalesianie terenów o niskiej przydatności dla rolnictwa w celu 

spowodowania spływu wód, 
- termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych, 
- modernizacja kotłowni – zamiana czynnika grzewczego na przyjazny 

środowisku. 
 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 8.3 

• ZBIERANIE, SEGREGACJA I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
- wprowadzenie i egzekwowanie we wszystkich miejscowościach gminy 

segregacji odpadów komunalnych (szkło, makulatura, plastik, metale, 
odpady niebezpieczne), 

- budowa Gminnego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych, 
- utworzenie systemu zbiórki sprzętu elektronicznego, urządzeń AGD, 
- upowszechnianie systemu indywidualnego kompostowania bioodpadów 

w zabudowie rozproszonej. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 8.4 
• OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ 

- zapewnienie harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich bez szkody dla 
cennych przyrodniczo obszarów, 

- promocja atrakcyjnych przyrodniczo obszarów gminy na poziomie 
województwa i powiatu, 

- umożliwienie dostępu do dotacji na działalność związaną z utrzymaniem 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach wiejskich, 

- ustalenie docelowej granicy rolno – leśnej, 
- tworzenie związków i stowarzyszeń dla powiązań kooperacyjnych bazy 

surowców i produktów leśnych z lokalnymi podmiotami przetwórstwa, 
- działania edukacyjne rolników, młodzieży szkolnej w zakresie zachowania 

cennych środowisk przyrodniczych, promocji rolnictwa ekologicznego. 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA 8.5 

• PODEJMOWANIE POZARYNKOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 
TWORZENIE WARUNKÓW DO POWSTAWANIA I ROZWOJU MŚP 
- organizacja szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego w zakresie 

możliwości rozwoju pozarolniczych form działalności gospodarczej, 
- kreowanie tzw. „liderów” – potencjalnych inicjatorów działalności 

gospodarczej, 
- pomoc w rozwoju sieci punktów usługowych na rzecz rolnictwa, usług dla 

ludności i zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego, 
- wspieranie innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju infrastruktury 

społecznej i technicznej, 
- stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez czytelny system 

proinwestycyjnych ulg podatkowych, przygotowanie terenów pod 
inwestycje, 

- stworzenie systemu preferencji dla podmiotów gospodarczych tworzących 
nowe miejsca pracy, 

- wspieranie instytucji specjalistycznych otoczenia przedsiębiorczości, 
umożliwiające skuteczną absorpcję środków pomocowych z funduszy 
strukturalnych skierowanych na wsparcie MŚP, 

- promocja walorów, produkcji i usług na rynku lokalnym i zewnętrznym. 
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Rozdział III 
WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU 
 
 

Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania 
szczegółowej diagnozy stanu miasta, a następnie strategii jego rozwoju na 
następnych kilkanaście lat, pójdzie na marne, jeżeli zaproponowane w niniejszym 
dokumencie projekty nie będą realizowane. Niestety, nierzadko zdarza się, że 
strategia po uchwaleniu przez Radę Miasta staje się martwym dokumentem, do 
którego nigdy więcej już się nie sięga. 

Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu 
podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć 
samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania. 

Aby zaakceptowane przez Radę Miasta projekty były realizowane, 
potrzebny jest organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, 
śledzenie postępów w ich wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt  
i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji. Najczęściej 
takim organem jest Burmistrz Miasta, a przy najważniejszych decyzjach – 
oczywiście Rada Miasta. Niekiedy do cyklicznej oceny realizacji zadań powołuje 
się specjalną komisję, w skład której wchodzą także przedstawiciele społeczności 
miejskiej, nie związani bezpośrednio z pracą Urzędu, ani Rady. 

Zapisane w strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze 
– raz w roku powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź 
uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu strategii powinny być wprowadzane 
nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie 
dodatkowych środków), bądź zgłaszanych potrzeb. 

Sam proces wdrażania strategii jest w swojej istocie oparty o zasady 
zarządzania projektem – system stworzony przez praktyków i teoretyków 
zarządzania w Stanach Zjednoczonych, który później został przeniesiony na grunt 
samorządów w innych krajach, w tym w Polsce. Poniżej zostały zaprezentowane 
podstawowe pojęcia związane z tą metodą – technikami wdrażania  
i monitorowania procesów strategicznych. 

 
3.1. Monitorowanie strategii 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu 
zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą 
monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało zrobione. Jest nią 
także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany 
cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik 
zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą 
odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. 
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Proces zarządzania strategicznego i miejsce w nim monitoringu 
 
 
 
  ANALIZA MIASTA 

I OTOCZENIA   
 
 
 

PRZEGLĄD REZULTATÓW 
(MONITORING) 

 

 STAWIANIE STRATEGICZNYCH 
KIERUNKÓW I CELÓW 

 
 
 

WDRAŻANIE STRATEGICZNYCH 
DECYZJI 

 POSZUKIWANIE I WYBIERANIE 
STRATEGICZNYCH ROZWIĄZAŃ 

 

 
Źródło: W. Gaczek, J. Nowak: Mechanizm strategicznego rozwoju miasta jako mechanizm 

usprawniający zarządzenie, [w:] Domański R. (red.): Podstawy gospodarczej polityki miasta – studium 
Poznania, Biuletyn KPZK PAN z 181, Warszawa 1998, s. 456 (za: Business Strategy in Local Govemment, 
CIPFA, Londyn 1995). 

 
Zasady monitorowania 
 
Ustalono, że monitorowanie, by stać się skutecznym narzędziem w procesie 
wdrażania strategii, powinno charakteryzować się następującymi zasadami: 

Wiarygodność – Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się 
na niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą 
spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących. 

Aktualność – Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane  
w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz 
stosowanych korekt w momencie aktualizacji strategii. 

Obiektywność – Monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę 
wskaźników porównawczych (gromadzonych np. w ramach systemu SAS oraz 
oprogramowaniu MAS) daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny, nie 
zakłóconej subiektywnością, wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów. 
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Skupienie się na strategicznych punktach – Monitorowanie 
koncentrować się będzie na dziedzinach, w których istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania  
w realizacji projektu lub jego zatrzymanie. 

Realizm – Monitorowanie musi być zgodne z realiami projektu. Wdrażający 
strategię powinien dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które 
świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów. 

Koordynacja informacji – Monitorowanie musi być skoordynowane  
z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na ich zahamowanie, ani też nie 
przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań. Monitorowanie każdego  
z etapów projektu powinno wpływać na powodzenie całego projektu. Oceny, 
których dokonuje się w trakcie jego realizacji, powinny być znane członkom 
zespołu sterującego, a w przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania, 
których celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu 
podobnych sytuacji w przyszłości. Informacje płynące z prowadzonego 
monitoringu powinny docierać do wszystkich członków zespołu tak, aby umożliwić 
im właściwe podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu. 

Elastyczność monitorowania – Mechanizm i sam proces monitorowania 
musi być na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany. 
Również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby 
modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się 
oczekiwań w późniejszych etapach projektu. 

Normatywność i operacyjność monitorowania – Skuteczny system 
monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm 
powinien wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. W sposobie 
raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć  
w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich 
jakość budzić będzie wątpliwość. W każdym projekcie należy wskazać, jakie 
działanie może podjąć odbiorca projektu, aby wyrównać dysproporcje  
i doprowadzić do realizacji założonego celu. 
 
W procesie monitorowania strategii przewidziano następujące fazy: 

Kontrolę wstępną – Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących  
w jego skład projektów poprzedzone będzie ustaleniem wszelkich parametrów 
ilościowych i jakościowych – wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań. 
Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji 
programów i projektów. 

Monitoring sterujący – Zadaniem tego rodzaju monitorowania będzie 
wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dla 
skutecznej realizacji monitoringu sterującego powinien zostać wyłoniony zespół 
składający się z radnych oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Celem 
działania zespołu będzie ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania strategii 
oraz rekomendowanie zarządowi niezbędnych działań modyfikacyjnych. 

Zakończenie projektu – kontrola końcowa – ocena efektów. Ocena 
końcowa będzie dokonana w celu określenia, na ile zakładane w strategii cele 
zostały osiągnięte oraz ustalenia przyczyn wszelkich odchyleń w realizacji 
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strategii. Ocena posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są 
zgodne z założonymi normami. W trakcie oceny zostanie również dokonana 
analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z oceny zostaną 
wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych podobnych projektów w przyszłości. Są 
one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji strategii 
rozwoju miasta. 
 
Narzędzie służące zbieraniu informacji zaproponowane w czasie 
opracowania strategii rozwoju 
 

Do oceny realizacji projektu zostały zaprojektowane w pełni modyfikowalne 
narzędzia komputerowe służące do gromadzenia informacji na temat osiąganych 
efektów realizowanych programów i projektów. Zapewnienie informacji zwrotnej 
jest jednym z kluczowych instrumentów zapewniających efektywne wdrażanie 
strategii. Również jego systematyczne zbieranie w istniejących bazach danych jest 
elementem ułatwiającym późniejsze prace zespołu monitorującego. 

Miary wykonania projektów – W celu rzetelnego monitorowania 
wdrażania strategii potrzebne są dane ilościowe o charakterze statystycznym, 
które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. Dzięki tym 
wskaźnikom zostanie określony poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia 
zakładanych celów. 

Dla każdego z projektów zaproponowano odpowiednie miary wykonania. 
Pozwolą one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu i sukces  
w jego realizacji. Pomiar osiąganych wyników pozwala odróżnić powodzenie od 
porażki. Wyniki zapisane w postaci wskaźników, czy bezwzględnych informacji 
statystycznych, mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia 
społecznego dla prowadzonych zmian, czy świadczenia usług. Dają one czytelny  
i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że muszą być one 
interpretowane łącznie. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt 
optymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania 
wdrażania strategii. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić, 
na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Zaproponowane 
miary umożliwiają bezstronną ocenę osiąganych efektów. 

Porównywanie wskaźników – Jednym z podstawowych narzędzi 
służących do oceny efektów realizowanej strategii jest również porównanie 
osiąganych wyników pomiędzy miastami. Porównywanie efektów 
odzwierciedlanych w różnego rodzaju wskaźnikach może prowadzić do 
zidentyfikowania najlepszych wzorów, których wspólnym mianownikiem jest 
wydajność. 

 
3.2. Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii 

Zaproponowane w strategii projekty zostały określone w czasie i zakresie  
merytorycznym zgodnie z dostępnymi aktualnie danymi. Informacje na temat 
kosztów danego projektu nie są jednak tutaj dokładane, są to koszty przybliżone, 
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pokazujące tylko przewidywany koszt projektu w stosunku do możliwości 
finansowych samorządu. 

Strategia w swoim zarysie pokazuje w ten sposób wagę finansową 
poszczególnych projektów w stosunku do innych, również ważnych dla 
społeczności. Dlatego należy pamiętać, iż koszty realizacji projektu zapisane  
w dokumencie strategii nie mogą być podstawą do oceny jakości zarządzania 
zasobami  finansowymi miasta w jakimkolwiek ujęciu. Całość kosztów związanych 
z realizacją strategii jest niemożliwa do określenia. Składają się na nią także 
budżety innych jednostek, fundusze zewnętrzne i praca osób zaangażowanych  
w rozwój miasta. 

Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie 
planowania strategii nie da się przewidzieć zarówno okoliczności sprzyjających 
realizacji danego zamierzenia, jak i przeszkód (zarówno finansowych, 
organizacyjnych, jak i formalnych), które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe 
jego wdrożenie. Dlatego właśnie wszystkie projekty należy traktować jako otwarte 
pomysły, które powinny być modyfikowane i zmieniane w oparciu o zmieniające 
się okoliczności i nowe pomysły, zrodzone przy kolejnej aktualizacji tego 
dokumentu. 
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