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Niniejsze opracowanie stanowi punkt wyjścia oraz podstawę opracowania Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”, która jest istotnym 

narzędziem planowania i zarządzania procesami rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego „Pogórza 

Strzyżowsko – Dynowskiego na lata 2022-2030”. Obszar ten powstał w wyniku nawiązania współpracy 

i następnie zawarcia porozumienia międzygminnego przez cztery gminy z dwóch powiatów: 

strzyżowskiego oraz krośnieńskiego, które ze sobą sąsiadują i są ze sobą powiązane funkcjonalnie, przy 

udziale Powiatu Strzyżowskiego.  

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej ma fundamentalne znaczenie dla 

opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego, będąc kluczowym etapem w kompleksowej ocenie 

ponadlokalnych zasobów oraz do wypracowania strategicznych rozwiązań. Jej celem jest 

przedstawienie problemów oraz potencjałów rozwojowych, które poprowadzą do wypracowania wizji, 

celów oraz kierunków działań, a w efekcie do podniesienia poziomu życia i zaspokojenia potrzeb 

lokalnej społeczności.  

Na strukturę diagnozy Obszaru Funkcjonalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego na lata 

2022-2030”, w celu opisu sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, składa się 13 obszarów, 

które obejmują: 

 ogólną charakterystykę gmin tworzących Obszar Funkcjonalny „Pogórza Strzyżowsko – 

Dynowskiego na lata 2022-2030”; 

 uwarunkowania demograficzne; 

 pomoc społeczną; 

 wychowanie oraz edukację; 

 sferę kulturalną; 

 rynek pracy; 

 przedsiębiorczość oraz rolnictwo; 

 finanse komunalne; 

 środowisko przyrodnicze oraz formy jego ochrony; 

 dziedzictwo kulturowe; 

 turystykę; 

 infrastrukturę techniczną: drogową, kolejową, wodno-kanalizacyjną i gazową oraz gospodarkę 

odpadami komunalnymi; 

 mieszkalnictwo oraz politykę przestrzenną. 

Do analizy wyżej przedstawionych zagadnień, wykorzystano przede wszystkim dane Głównego 

Urzędu Statystycznego, zawarte w Banku Danych Lokalnych. Oprócz tego, wykorzystano również dane 

pozyskiwane bezpośrednio od urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, dostępne na 

ich stronach internetowych oraz w publikowanych przez nie dokumentach. Pomocne przy pracach nad 

niniejszym opracowaniem były również dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Jako rok bazowy niniejszego opracowania, przyjęto rok 2020 ze względu na pełną dostępność danych, 

których brak było w momencie podjęcia pracy nad diagnozą dla roku 2021. W celu analizy trendu 

przedstawionych danych, dokonywano zestawień na przestrzeni lat 2010-2020 lub 2015-2020.  
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2.1. Ogólna charakterystyka gmin 

 

Zasięg terytorialny Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na 

lata 2022-2030 oraz zawartego w celu jej opracowania porozumienia międzygminnego, dotyczy 

obszarów następujących gmin, wchodzących w skład powiatów strzyżowskiego i krośnieńskiego: 

1. Gmina Frysztak, 

2. Gmina Strzyżów, 

3. Gmina Wiśniowa, 

4. Gmina Wojaszówka. 

Charakterystyka obejmuje obszary poszczególnych gmin jako stron właściwego porozumienia 

nie cechuje jednak szczegółowo Powiatu Strzyżowskiego jako samorządu, przy udziale którego 

niniejszy dokument strategiczny był realizowany ze względu na fakt, że jedynie 3 spośród 5 gmin 

terytorialnie przynależnych do powiatu przystąpiły do realizacji niniejszej Strategii.  

Obszar gmin będących przedmiotem niniejszego opracowania, przedstawiony został w ujęciu 

graficznym przy pomocy poniższej mapy. 

Mapa 1     Zasięg terytorialny gmin objętych Strategią Rozwoju „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 
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Obszar objęty Strategią Rozwoju Ponadlokalnego (dalej – SRP „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego na lata 2022-2030”) powstały na mocy zawartego porozumienia międzygminnego, 

zajmuje łączną powierzchnię 397 km2, co stanowi 2,22 % powierzchni województwa podkarpackiego. 

Największa część powierzchni obszaru objętego Strategią, znajduje się na terenie powiatu 

strzyżowskiego – 79,09 % powierzchni ogólnej obszaru, natomiast na terenie powiatu krośnieńskiego 

znajduje się 20,91 % powierzchni ogólnej obszaru. 

 

Największą gminą wchodzącą w skład gmin objętych SRP jest gmina Strzyżów, zajmująca 

powierzchnię 140 km2, przez co stanowi 35,26 % powierzchni ogólnej obszaru objętego Strategią. 

Drugą pod względem wielkości jest gmina wiejska Frysztak o powierzchni 91 km2, stanowiąc 22,92 % 

powierzchni ogólnej obszaru objętego Strategią, z kolei dwie najmniejsze gminy, Wiśniowa  

i Wojaszówka o powierzchni po ok. 83 km2 zajmują (każda z nich) po – 20,91 % powierzchni ogólnej. 

Powierzchnię gmin objętych Strategią oraz ich udział w powierzchni ogólnej obszaru funkcjonalnego 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1  Powierzchnia gmin wchodzących w skład Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego na lata 2022-2030” 

Nazwa gminy Powierzchnia gminy w km2 
Udział w powierzchni ogólnej 

obszaru objętego Strategią w % 

gmina Frysztak 91 22,92 

gmina Strzyżów 140 35,26 

gmina Wiśniowa 83 20,91 

gmina Wojaszówka 83 20,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Lokalizację gmin wchodzących w skład SRP „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-

2030” na tle województwa podkarpackiego przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa 2     Lokalizacja gmin wchodzących w skład SRP „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030” w 

województwie podkarpackim 

 

 

Źródło: http://podkarpackie.gov.pl 
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Poniżej została przedstawiona charakterystyka poszczególnych gmin tworzących analizowany obszar, 

w zakresie położenia, powierzchni oraz podziału administracyjnego. 

 

Gmina Frysztak 

Gmina Frysztak jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części 

województwa podkarpackiego. Stanowi jedną z pięciu gmin powiatu strzyżowskiego, 

zajmując 17,98 % powierzchni ogólnej powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 9067,83 ha. Powierzchnię 

gminy Frysztak w 63% stanowią użytki rolne oraz 28% lasy. Gminy Sąsiednie: od północnego zachodu 

gminą Brzostek, od zachodu z gminą Kołaczyce, od południa z gminą Jasło, od północy z gminą 

Wielopole Skrzyńskie, od wschodu z gminą Wiśniowa, od południowego wschodu  z gminą 

Wojaszówką. Pod względem administracyjnym, Gmina Frysztak należy do Powiatu Strzyżowskiego 

siedzibą w mieście Strzyżowie, wchodzącego w skład Województwa Podkarpackiego. W skład Gminy 

Frysztak wchodzi 14 sołectw: Chytrówka o pow. 278,69 ha, Cieszyna  o pow.710,42 ha, Frysztak o pow. 

140,45 ha, Glinik Dolny o pow. 460,90 ha, Glinik Górny 1122,04 ha, Glinik Średni 791,17 ha, Gogołów 

o pow. 1482,66 ha, Widacz o pow. 260,06 ha, Twierdza o pow. 170,30 ha, Stępina o pow. 436,17 ha, 

Pułanki o pow. 393,55 ha, Lubla o pow. 1557,33 ha, Kobyle o pow.594,28 ha oraz Huta Głogowska o 

pow. 669,81 ha. Największą powierzchnię zajmuje sołectwo Lubla – 17,17%, natomiast najmniejszym 

sołectwem gminy jest Frysztak – 1,55% powierzchni gminy. 

 

Mapa 3      Gmina Frysztak z podziałem na okręgi administracyjne 

 
Źródło: http://bip.frysztak.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzostek_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kołaczyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasło_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielopole_Skrzyńskie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiśniowa_(gmina_w_województwie_podkarpackim)
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Zdjęcie 1     Kościół pw. Św. Mikołaja w Lubli 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org 

 

Zdjęcie 2     Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org 

http://pl.wikipedia.org/
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Zdjęcie 3    Kaplica grobowa Dekertów 

 
Źródło: http://gogolow.republika.pl/kaplica.htm 

 

 

Zdjęcie 4     Zespół poniemieckich schronów kolejowych w Stępinie-Cieszynie 

 
Źródło: http://rudeiczarne.pl 

http://rudeiczarne.pl/
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Gmina Strzyżów 

Gmina Strzyżów stanowi część powiatu strzyżowskiego oraz województwa 

podkarpackiego. Zaliczana jest do gmin miejsko-wiejskich. Całkowita jej powierzchnia 

wynosi 140,23 km2 i zajmuje 27,86 % powierzchni powiatu strzyżowskiego. W skład 

gminy wchodzi miasto Strzyżów oraz czternaście miejscowości: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, 

Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie, Wysoka 

Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów. ośrodka administracyjno-kulturowego. Gmina Strzyżów 

sąsiaduje: od południa z gminami Wojaszówka (powiat krośnieński) oraz Korczyna (powiat krośnieński), 

od wschodu z gminą Niebylec (powiat strzyżowski), od zachodu z gminami Wiśniowa (powiat 

strzyżowski) oraz Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), a od północy  

z gminą Czudec (powiat strzyżowski). Główną miejscowością oraz siedzibą gminy jest miasto Strzyżów, 

które pełni rolę ośrodka administracyjno-kulturowego. 
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Mapa 4    Gmina Strzyżów na tle Powiatu 

 

 

Mapa 5   Gmina Strzyżów 

 
Źródło: na podstawie pl.wikipedia.org 
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Zdjęcie 5    Dwór Dydyńskich, obecnie siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

 

Zdjęcie 6     Zespół dworcowo-pałacowy Wołkowickich-Konopków, obecnie Domy Dziecka  w Strzyżowie 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

http://strzyzowski.pl/
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Zdjęcie 7     Zespół parkowo-pałacowy Bylickich, obecnie Domy Dziecka  w Żyznowie 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

 

Zdjęcie 8     Cerkiew w Bonarówce 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 
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Zdjęcie 9    Schron Kolejowy w Strzyżowie 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strzyzowski.pl/
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Gmina Wiśniowa 

Powierzchnia gminy Wiśniowa wynosi 8329 km2. Stanowi to 0,5% powierzchni 

województwa podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Pod 

względem geograficznym, gmina położona jest w Prowincji Karpat i Podkarpacia, 

Makroregionie Pogórzy Środkowo-Beskidzkich. Część gminy położona jest w dolinie rzeki Wisłok na 

Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim. Dolina Wisłoka to obszar bezleśny, a otaczające go zbocza gór 

porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi. Część gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Gmina Wiśniowa położona jest w Powiecie Strzyżowskim, 

w województwie podkarpackim około 45 km na południowy zachód od Rzeszowa, stolicy województwa 

podkarpackiego i głównego miasta regionu. Stanowi to 0,5% powierzchni województwa 

podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Zachodnią granicę gminy stanowią 

fragmenty Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego, leżące w granicach parku krajobrazowego.   

 

W skład Gminy Wiśniowa wchodzi 13 sołectw: Wiśniowa – siedziba gminy, Jaszczurowa, 

Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Różanka, 

Szufnarowa oraz Tułkowice. Trzy dominujące to Różanka, Szufnarowa oraz Wiśniowa, które stanowią 

38% całego obszaru gminy. Ludność zamieszkująca te trzy sołectwa stanowi 45% ogółu ludności gminy. 

Mapa 6      Gmina Wiśniowa 

 
 Źródło: pl.wikipedia.org 

 

 

http://strzyżowski.pl/
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Zdjęcie 10    Dwór Mycielskich w Wiśniowej 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

Zdjęcie 11     Kaplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

 

http://strzyzowski.pl/
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Zdjęcie 12      Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oparówce 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 

Zdjęcie 13     Skała Dudniacz w Szufnarowej 

 
Źródło: http://bliskiepodroze.pl 

http://bliskiepodroze.pl/
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Gmina Wojaszówka  

Jest gminą wiejską, stanowiącą jedną z 10 gmin (4 gminy miejsko-wiejskie, 6 

gmin wiejskich) powiatu krośnieńskiego. Powierzchnia gminy wynosi 83 km2 (8 337 ha), 

zajmując 8,4 % powierzchni ogólnej powiatu krośnieńskiego. Gmina Wojaszówka leży w 

południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, na terenie Dołów 

Jasielsko-Sanockich, Pogórza Dynowskiego oraz najdalej na południe wysuniętej części Pogórza 

Strzyżowskiego, w dolinie Wisłoka. Znaczna część obszaru gminy Wojaszówka znajduje się w strefie 

Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 25 784 ha, który powstał w 1993 

r. Park ten chroni najcenniejsze fragmenty przyrody na obszarze gmin: Korczyna, Wojaszówka, 

Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz.  

 

Gmina Wojaszówka graniczy: od północnego zachodu z gminą Frysztak, od północy  

z gminą Wiśniowa, od północnego wchodu z gminą Strzyżów, od wschodu z gminą Korczyna, od 

południa z gminą Krosno, a od południowego wschodu z gminą Jedlicze. Pod względem 

administracyjnym, gmina Wojaszówka należy do powiatu krośnieńskiego należącego do województwa 

podkarpackiego. W skład powiatu wchodzą: cztery gminy miejsko-wiejskie: Dukla, Iwonicz-Zdrój, 

Jedlicze, Rymanów oraz sześć gmin o charakterze wiejskim: Chorkówka, Jaśliska, Korczyna, Krościenko 

Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka. W skład gminy Wojaszówka wchodzi 11 sołectw: Bajdy, 

Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, 

Ustrobna, Wojaszówka oraz Wojkówka. Siedziba gminy znajduje się w miejscowości Wojaszówka. 

 

Mapa 7     Gmina Wojaszówka 

 
Źródło: na podstawie pl.wikipedia.org 
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Zdjęcie 14     Zespół dworsko – parkowy Starowieyskich w Bratkówce 

 

Źródło: Urząd Gminy Wojaszówka 

Zdjęcie 15     Cerkiew w Rzepniku 

 

Źródło: Urząd Gminy Wojaszówka 
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Zdjęcie 16    Dwór w Łękach Strzyżowskich 

 
Źródło: Urząd Gminy Wojaszówk 

2.2. Uwarunkowania demograficzne 

 

Uwarunkowania demograficzne są jednym z kluczowych czynników mających wpływ na 

sytuację społeczno-gospodarczą oraz kształtujących procesy rozwojowe na danym obszarze. Procesy 

demograficzne zachodzące w danym obszarze można analizować w oparciu o dane dotyczące liczby 

ludności, migracji i przyrostu naturalnego, strukturą ludności, procesami starzenia się społeczeństwa, 

a także prognozą demograficzną. 

Na przestrzeni ostatnich lat, zarówno na obszarze województwa podkarpackiego, jak 

i pozostałej części kraju, zauważyć można niekorzystne trendy demograficzne, które przejawiają się 

m.in. w spadającej liczbie ludności czy też we wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

Badany obszar, obejmujący swym zasięgiem 4 gminy z dwóch powiatów województwa 

podkarpackiego, zamieszkuje 47 839 osób, co stanowi 2,27 % ogólnej liczby ludności województwa 

podkarpackiego. Dane dotyczące liczby ludności oraz gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach 

według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

 



Strona | 24  

 

Tabela 2    Liczba ludności oraz gęstość zaludnienia w gminach według stanu na 31.12.2021 r. 

Nazwa gminy Liczba ludności 
Gęstość zaludnienia 

(os/km2) 

Udział w liczbie ludności 

obszaru objętego 

strategią (%) 

gmina Frysztak 10 279 113 21,49 

gmina Strzyżów 20 282 145 42,40 

gmina Wiśniowa 7 920 95 16,55 

gmina Wojaszówka 9 358 112 19,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
 

Jak wskazują powyższe dane, gminą z największą liczbą mieszkańców spośród objętych 

diagnozą jest gmina Strzyżów z 20 282 mieszkańcami, co stanowi 42,40 % liczby ogólnej ludności  

w obszarze objętym Strategią. Jest też gminą z największą gęstością zaludnienia wynoszącą 145 osoby 

na km2. Najmniej mieszkańców w obszarze objętym Strategią ma gmina Wiśniowa – 7 920 

mieszkańców, co stanowi 16,55 % liczby ludności obszaru objętego Strategią, posiadając również 

najmniejszą gęstość zaludnienia spośród wszystkich gmin – 95 osób na km2. 

Analizując zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat 2011-2021, zauważyć można 

występowanie tendencji spadkowej. Spadek liczby mieszkańców w wyżej wskazanych latach nastąpił 

w 3 gminach: Frysztak, Strzyżów i Wiśniowa. Największy ubytek nastąpił w gminie Strzyżów - 638 osoby 

oraz Wiśniowa – 486 osób. W gminie Wojaszówka nastąpił w latach 2011-2021 wzrost liczby 

mieszkańców o 140 osób. 

Ogólnie na obszarze objętym Strategią, liczba mieszkańców spadła o 1 273 osoby  

– z 49 121 w 2011 roku do 47 839 w 2021 roku. Liczbę ludności w poszczególnych gminach na 

przestrzeni lat 2011-2021, a także zmiany w liczbie ludności ogółem w obszarze objętym Strategią 

przedstawiają poniższa tabela oraz wykres. 

Tabela 3    Zmiany w liczbie ludności w poszczególnych gminach na przestrzeni lat 2011-2021 

Nazwa gminy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

gmina Frysztak 10 577 10 558 10 524 10 504 10 537 10 503 10 467 10 409 10 361 10 338 10 279 

gmina Strzyżów 20 920 20 911 20 925 20 850 20 778 20 789 20 754 20 739 20 677 20 521 20 282 

gmina 

Wiśniowa 8 406 8 365 8 305 8 268 8 234 8 184 8 122 8 048 7 999 7 988 7 920 

gmina 

Wojaszówka 9 218 9 171 9 202 9 252 9 247 9 263 9 325 9 323 9 329 9 360 9 358 

Razem 49 121 49 005 48 956 48 874 48 796 48 739 48 668 48 519 48 366 48 207 47 839 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 1    Zmiany w liczbie ludności w obszarze objętym Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na zmiany liczby ludności jest ruch naturalny 

ludności i wynikający z niego przyrost naturalny. Przyrost naturalny stanowi różnicę pomiędzy 

urodzeniami a zgonami na danym obszarze. Analizując dane dla omawianego obszaru  

w roku 2021, zauważyć można, że w większości gmin występował ujemny przyrost naturalny, 

spowodowany większą liczbą zgonów niż urodzeń. Najmniejsza wartość przyrostu naturalnego 

wystąpiła w gminie miejsko-wiejskiej Strzyżów, gdzie liczba urodzeń wyniosła 141, natomiast liczba 

zgonów aż 295, w związku z czym przyrost naturalny dla tego obszaru wyniósł -154.  

 

Ogólnie dla całego obszaru objętego Strategią, liczba urodzeń w 2021 roku wyniosła 392, 

podczas gdy liczba zgonów – 665, przez co wartość przyrostu naturalnego wyniosła -273. Dane 

dotyczące urodzeń i zgonów w poszczególnych gminach objętych Strategią w roku 2021 przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 2     Liczba urodzeń i zgonów oraz przyrost naturalny w poszczególnych gminach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 Na przestrzeni lat 2011-2021, na obszarze gmin objętych Strategią urodziło się łącznie 4 968 

dzieci, natomiast liczba zmarłych w owym okresie wyniosła 5 392, w związku z czym przyrost naturalny 

przybrał wartość -424. W analizowanym okresie, najwięcej dzieci urodziło się w gminie Strzyżów – 2 

009, natomiast najmniej urodzeń wystąpiło w gminie Wiśniowa – 924. Jeśli chodzi o liczbę zgonów, 

najwięcej odnotowano w gminie Strzyżów – 2 259, z kolei najmniej w gminie Wiśniowa – 964. 

Dane dotyczące liczby urodzeń, zgonów oraz wartości przyrostu naturalnego dla 

poszczególnych gmin w okresie od 2011 do 2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4    Liczba urodzeń, zgonów oraz przyrost naturalny w poszczególnych gminach na przestrzeni lat 2011-2021 

Nazwa gminy Liczba urodzień Liczba zgonów 
Wartość przyrostu 

naturalnego 

gmina Frysztak 1 051 1 142 - 91 

gmina Strzyżów 2 009 2 259 - 250 

gmina Wiśniowa 924 964 - 40 

gmina Wojaszówka 984 1 027 - 43 

RAZEM 4 968 5 392 - 424 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Analizując przedstawione powyżej dane, można zauważyć, że największa wartość przyrostu 

naturalnego wystąpiła na przestrzeni lat 2011-2021 w gminie Wiśniowa – 40, z kolei najmniejsza na 

terenie gminy Strzyżów -250, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie. 

 
 

Wykres 3     Przyrost naturalny w poszczególnych gminach w okresie lat 2011-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Zasadniczy wpływ na procesy demograficzne na danym obszarze ma również kwestia migracji 

ludności. Migracją określa się przemieszczanie ludzi, które ma na celu zmianę miejsca zamieszkania. Ze 

względu na kierunek migracji, wyróżnia się migracje wewnętrzne – w obrębie własnego kraju, oraz 

migracje zagraniczne – do innego kraju. Można również wyróżnić typy migracji ze względu na jej 

przyczynę, tj. m. in. migracje ekonomiczne, związane np. z pracą zawodową, migracje edukacyjne, 

które spowodowane są np. wyjazdem na studia, lub też migracje społeczne, wynikające np. z chęci 

zmiany otoczenia.  

 

Zjawisko migracji na danym obszarze mierzy się liczbą zameldowań oraz wymeldowań, których 

różnica stanowi saldo migracji. Na badanym obszarze w 2021 roku, odnotowano 399 zameldowań oraz 

509 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wyniosło – 110. Największa wartość salda migracji 

wystąpiła w 2021 roku w gminie Wojaszówka (z bilansem +14), z kolei najmniejsza w gminie miejsko-

wiejskiej Strzyżów – 66. 

 

Dane dotyczące liczby zameldowań oraz wymeldowań w 2021 r. na terenie poszczególnych 

gmin przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 4     Liczba zameldowań i wymeldowań oraz saldo migracji w poszczególnych gminach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Na przestrzeni lat 2011-2021 na obszarze gmin objętych Strategią, zameldowało się łącznie 

4 084 osób, natomiast wymeldowało 4 813, w wyniku czego saldo migracji wyniosło  

- 729. Świadczy to o tym, że największy wpływ na zmniejszającą się liczbę mieszkańców omawianego 

obszaru ma zjawisko migracji.  

 

Największa liczba osób w latach 2011-2021 zameldowała się, a także wymeldowała w gminie 

miejsko-wiejskiej Strzyżów – odpowiednio 2 257 i 1 854, z kolei najmniejsza liczba zameldowań 

wystąpiła w gminie Wiśniowa – 490 (gmina ta, w stosunku do liczby ludności ma szczególnie 

niekorzystne saldo migracji przyjmujące wartość -404, w porównaniu do innych miejscowości objętych 

Strategią). Dane dotyczące liczby zameldowań i wymeldowań, a także salda migracji w poszczególnych 

gminach na przestrzeni lat 2010-2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 5     Liczba zameldowań, wymeldowań oraz wartość salda migracji w poszczególnych gminach na przestrzeni lat 

2011-2021*) 

Nazwa gminy Liczba zameldowań Liczba wymeldowań Wartość salda migracjii 

gmina Frysztak 764 876 - 112 

gmina Strzyżów 1 854 2 257 - 403 

gmina Wiśniowa 490 894 - 404 

gmina Wojaszówka 976 786 190 

RAZEM 4 084 4 813 - 729 

 

*)bez uwzględniania roku 2015 - brak danych w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Analizując powyższe dane, możemy zauważyć, że dodatnia wartość salda migracji biorąc pod 

uwagę łączą liczbę zameldowań i wymeldowań na przestrzeni lat 2011-2021, wystąpiła jedynie  

w gminie Wojaszówka. Na obszarze pozostałych gmin suma wymeldowań przeważała nad 

zameldowaniami, w związku z czym saldo migracji przybrało wartość ujemną. Najmniejsza wartość 

salda migracji wystąpiła w gminach Wiśniowa i Strzyżów. Dane dotyczące salda migracji  

w poszczególnych gminach na przestrzeni lat 2011-2021 przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 5   Saldo migracji w poszczególnych gminach w okresie lat 2011-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Spadek liczby mieszkańców, który wynika z ruchu migracyjnego może prowadzić do stagnacji 

demograficznej oraz ekonomicznej danego obszaru. Najbardziej niekorzystny jest przede wszystkim 

odpływ ludzi młodych, wykształconych, innowacyjnych i aktywnych, co przyczynia się do zmniejszenia 
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zasobów pracy, a także obniżenia ich jakości. Podstawową przyczyną ruchów migracyjnych są przede 

wszystkim względy ekonomiczne i niekorzystne położenie geograficzne.  

Analizując kierunki migracji na badanym obszarze na podstawie danych GUS, zauważyć można, 

że połowa wymeldowań na przestrzeni lat 2011-2021 dotyczyła odpływu do ośrodków miejskich (2 

547, tj. 52,92 %), natomiast zaledwie 3,07 % (148 osób) dotyczyło wymeldowań za granicę. Trudno 

jednak na podstawie przedstawionych danych określić faktyczny odpływ mieszkańców do ośrodków 

miejskich lub za granicę, ze względu na możliwość niedokonania przez nich obowiązków 

meldunkowych, w związku z czym liczba ta może być większa. Liczbę wymeldowań do miast oraz za 

granicę w poszczególnych gminach w okresie lat 2011-2021 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 6     Liczba wymeldowań do miast oraz za granicę w poszczególnych gminach na przestrzeni lat 2011-2021 

Nazwa gminy Liczba wymeldowań do miast Liczba wymeldowań za granicę*) 

gmina Frysztak 458 14 

gmina Strzyżów 1 206 94 

gmina Wiśniowa 450 24 

gmina Wojaszówka 433 16 

RAZEM 2 547 148 

*)bez uwzględniania roku 2015 - brak danych w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

We wszystkich gminach omawianego obszaru zdecydowanie przeważa grupa mieszkańców  

w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lata) – według danych 

GUS z 2021 roku było to 61,9 % ogółu mieszkańców. Największy udział w tej grupie wiekowej 

występował w 2021 roku w gminie Wiśniowa – 62,8% oraz w gminie Frysztak – 62,7 %. Na przestrzeni 

lat 2011-2021 można zauważyć spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (kobiety  

i mężczyźni poniżej 18 roku życia) – z 20,2 % ogółu mieszkańców w 2011 roku do 17,6 % w roku 2021, 

przy równoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat  

i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej) – z 16,7 % ogółu mieszkańców w roku 2011 do 20,5 % 

w 2021 roku, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Strukturę mieszkańców według trzech grup 

wiekowych w roku 2011 i 2021 w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7    Struktura mieszkańców w poszczególnych gminach według trzech grup wiekowych 

Nazwa gminy 
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

2011 2021 2011 2021 2011 2021 

gmina Frysztak 2 287 1 845 6 590 6 450 1 700 1 984 

% 21,6 17,9 62,3 62,7 16,1 19,3 

gmina Strzyżów 3 980 3 395 13 429 12 492 3 511 4 395 

% 19,0 16,7 64,2 61,6 16,8 21,7 

gmina Wiśniowa 1 808 1 453 5 186 4 972 1 412 1 495 
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% 21,5 18,3 61,7 62,8 16,8 18,9 

gmina Wojaszówka 1847 1 749 5 794 5 677 1 577 1 932 

% 20,0 18,7 62,9 60,7 17,1 20,6 

RAZEM 9 922 8 442 30 999 29 591 8 200 9 806 

% 20,2 17,6 63,1 61,9 16,7 20,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Struktura mieszkańców według trzech grup wiekowych w roku 2021 na omawianym obszarze 

na tle województwa podkarpackiego wypada korzystnie, ze względu na nieco większy odsetek 

mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz mniejszy w wieku poprodukcyjnym, co przedstawia poniższy 

wykres. 

 

 

Wykres 6   Struktura mieszkańców według trzech grup wiekowych na obszarze objętym Strategią oraz w województwie 

podkarpackim w 2021 roku 

Obszar gmin objętych Strategią                                Województwo podkarpackie 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Liczebność poszczególnych grup wiekowych przekłada się na wartość wskaźnika obciążenia 

demograficznego, którym określa się stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (wiek 

przedprodukcyjny i poprodukcyjny) do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi Głównego 

Urzędu Statystycznego, wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym dla całego obszaru objętego Strategią w 2021 roku wyniósł 61,5, natomiast dla 

województwa podkarpackiego – 64,6 (powiat strzyżowski – 61,4). Największa wartość wskaźnika 

wystąpiła w tym czasie na obszarze gminy Wojaszówka – 64,8, natomiast najmniejsza w gminie 

Wiśniowa – 59,3 oraz w gminie Frysztak – 59,4. Biorąc pod uwagę współczynnik obciążenia 

demograficznego osobami starszymi (65 i więcej lat) na obszarze objętym Strategią w 2021 roku 
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kształtował się na poziomie 24,6 osób, z kolei w województwie podkarpackim – 26,4 (w powiecie 

strzyżowskim – 24,9). Innym wskaźnikiem określającym procesy demograficzne na danym obszarze jest 

odsetek osób w wieku 65 i więcej lat w populacji ogółem, który łącznie na terenie omawianych gmin 

wyniósł 16,9, natomiast ogólnie na terenie województwa podkarpackiego – 17,7 (17,0 dla powiatu 

strzyżowskiego). 

Liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, wartość 

współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi oraz odsetek osób w wieku 65  

i więcej lat w populacji ogółem w poszczególnych gminach, łącznie na obszarze objętym Strategią oraz 

w województwie podkarpackim w roku 2021 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8     Wskaźniki obciążenia demograficznego w poszczególnych gminach oraz ogólnie  w województwie podkarpackim 

w 2021 roku 

Obszar 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Współczynnik 

obciążenia 

demograficznego 

osobami starszymi 

Odsetek osób 

w wieku 65 i więcej 

lat w populacji 

ogółem 

gmina Frysztak 59,4 23,1 16,0 

gmina Strzyżów 62,4 26,9 18,3 

gmina Wiśniowa 59,3 23,1 15,9 

gmina Wojaszówka 64,8 25,9 17,4 

RAZEM 61,5 24,6 16,9 

województwo podkarpackie 64,6 26,4 17,7 

powiat strzyżowski 61,4 24,9 17,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, wskaźniki obciążenia demograficznego na 

obszarze analizowanego obszaru przybierały niższe wartości niż średnia województwa 

podkarpackiego. Zauważyć jednak można, że spośród omawianych gmin, w gminie Strzyżów 

współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi oraz odsetek osób w wieku 65 i więcej 

lat w populacji ogółem kształtowały się powyżej średniej województwa, co świadczy o problemie  

w tej kwestii. Ogólnie na analizowanym obszarze można zauważyć przejawiający się proces starzenia 

się społeczeństwa przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. To z kolei  

w perspektywie czasu negatywnie wpływać będzie na rozwój demograficzny i ekonomiczny.  
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W 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny zaprezentował „Prognozę ludności gmin na lata 

2017-2030”, będącą opracowaniem eksperymentalnym, w której punktem wyjścia był stan ludności 

 w dniu 31 grudnia 2016 roku. Z uwagi na dużą zmienność kształtowania się procesów demograficznych 

pod wpływem trudnych do przewidzenia czynników, które określają sytuację społeczną, ekonomiczną 

i zdrowotną i w konsekwencji wpływają na indywidualne decyzje ludności (w kwestii założenia rodziny, 

ruchów migracyjnych itp.), w niniejszej prognozie zaobserwować można różnice w stosunku do danych 

uzyskanych w aktualnych badaniach oraz wyników bilansów ludności. Niemniej, celem prognozy jest 

wskazanie kierunków przyszłych zmian w rozwoju demograficznym oraz potencjalnych negatywnych 

zjawisk, wymagających podjęcia interwencji przez odpowiednie organy pomocy społecznej. 

 

2.3. Pomoc społeczna 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268  

z późn. zm.), pomocą społeczną określa się instytucję polityki społecznej państwa, która ma na celu 

wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie 

sobie poradzić, przy wykorzystaniu własnych możliwości i uprawnień. Wsparcie osobom oraz rodzinom 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia  

w godnych warunkach, udzielane jest w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. Sprawy 

obejmujące zagadnienia z zakresu pomocy społecznej należą do zadań własnych gminy. 

 

Działania z zakresu pomocy społecznej w gminach realizowane są przez ośrodki pomocy 

społecznej lub centra usług wspólnych. Na analizowanym obszarze, działania te są realizowane przez: 

1) Gmina Frysztak  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku, 

2) Gmina Strzyżów  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Strzyżowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

3) Gmina Wiśniowa  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, 

4) Gmina Wojaszówka  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce, 
 

Oprócz wskazanej powyżej ustawy o pomocy społecznej, ośrodki wykonują swoje zadania 

również na podstawie innych ustaw, tj. m. in.: 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 447),  

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615),  

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 
r. poz. 877 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” (Dz. U z 2020 
r. poz. 1329),  

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1297),  
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 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 
2407 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285),  

 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744),  

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),  

 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 z późn. 
zm.).  

 

Ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy pieniężnej i niepieniężnej, tj. tzw. środowiskowej 

pomocy społecznej, osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem  

w środowisku. Prawo do świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej przysługuje osobom  

i rodzinom, których dochód nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego. Od dnia 

1 stycznia 2022 r. kwota kryterium dochodowego wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776, a 

dla osoby w rodzinie 600 zł. Poprzednio obowiązujące kryterium od 1 października 2018 r. do 31 

grudnia 2021 r. wynosiło odpowiednio 701 i 528 zł. 

Pomoc udzielana ludności w miejscu zamieszkania za pośrednictwem ośrodków pomocy 

społecznej określana jest jako środowiskowa pomoc społeczna. Beneficjentami pomocy 

środowiskowej są wszyscy członkowie gospodarstw domowych, którzy w danym roku przynajmniej raz 

otrzymały jakąkolwiek pomoc świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej, a także osoby bezdomne 

korzystające z pomocy gminy. Z kolei zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej to udział 

beneficjentów tejże pomocy w liczbie ludności ogółem, co pozwala określić skalę problemu w tej 

kwestii. 

Liczbę gospodarstw domowych i osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

w poszczególnych gminach analizowanego obszaru, a także zasięg korzystania ze środowiskowej 

pomocy społecznej w roku 2020, przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9     Liczba rodzin oraz osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w poszczególnych gminach w 2020 

roku*) 

Nazwa gminy 

Gospodarstwa 

domowe 

korzystające ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

Osoby korzystające 

ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

Beneficjenci 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

na 10 tys. ludności 

Zasięg korzystania 

ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

w % 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

gmina Frysztak 340 281 1 395 826 1 317 798 13,2 8,0 

gmina Strzyżów 890 527 2 666 1 305 1 273 633 12,7 6,3 
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gmina Wiśniowa 461 307 1 740 921 2 068 1 155 20,6 11,5 

gmina Wojaszówka 238 139 825 318 899 340 9,0 3,4 

RAZEM 1 929 1 254 6 626 3 370 5 557 2 926 13,5 7,0 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Powyższe dane wskazują, że największa liczba gospodarstw domowych oraz osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku wystąpiła w gminie Strzyżów 

–1 305, jednak pod względem wskaźnika beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. 

ludności, przoduje gmina Wiśniowa z wynikiem 1 155. Najmniejszymi wskaźnikami w każdym  

z powyższych kryteriów może poszczycić się  gmina Wojaszówka, odpowiednio – 139 i 318. Biorąc po 

uwagę uwarunkowania demograficzne w każdej gminie związany z nimi wskaźnik dotyczący zasięgu 

korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej, można zauważyć, że największy udział 

korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem występuje w gminie 

Wiśniowa – aż 11,5 %, natomiast najmniejszy w gminie Wojaszówka -3,4 %. Ogólnie dla całego 

analizowanego obszaru, udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie 

ludności ogółem wyniósł 7,0 %, według danych z 2020 roku. Dane dotyczące zasięgu środowiskowej 

pomocy społecznej w poszczególnych gminach w roku 2020, przedstawia poniższy wykres. 

  

Wykres 7     Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej w poszczególnych gminach 

 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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W omawianym obszarze, wskaźnik dotyczący udziału osób korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem (7,0 %), wyniósł powyżej średniej dla województwa 

podkarpackiego (5,4 %) oraz średniej dla całego kraju (4,1 %), co może świadczyć o problemie w tej 

kwestii oraz występowaniem większej liczby ludności, które wymagają pomocy ośrodków pomocy 

społecznej niż w innych częściach województwa oraz kraju, czego przyczyną może być większy zasięg 

ubóstwa czy też wykluczenia społecznego. Wskazane dane zostały przedstawione na poniższym 

wykresie. 

Wykres 8     Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2020 w obszarze Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Ustawa o pomocy społecznej określa również katalog przyczyn, ze względu na które udzielana 

jest osobom i rodzinom pomoc społeczna, do których zalicza się między innymi: ubóstwo, sieroctwo, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  

w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu i narkomanii czy też trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 

 
 

Tabela 10    Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 roku w poszczególnych gminach (liczba osób objęta 

problemem)*) 

Przyczyna korzystania z pomocy społecznej 
Gmina 

Frysztak 

Gmina 

Strzyżów 

Gmina 

Wiśniowa 

Gmina 

Wojaszówka 

Ubóstwo 369 40 302 141 

Potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym 

wielodzietność 
268 128 36 14 

Bezrobocie 435 745 471 126 

Niepełnosprawność 285 418 364 121 

Długotrwała lub ciężka choroba 481 383 446 78 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 
114 62 437 100 

7,0%

5,4%

4,1%

obszar SRP Województwo podkarpackie Polska
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Przemoc w rodzinie 49 0 7 0 

Alkoholizm 55 2 25 7 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
12 6 3 0 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych dla wszystkich gmin Strategii za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczanych przez GOPS 

 

Obok środowiskowej pomocy społecznej, w systemie funkcjonuje również pomoc 

instytucjonalna, realizowana poprzez placówki stacjonarnej pomocy społecznej, które zapewniają 

całodzienny pobyt, wyżywienie, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, 

edukacyjne czy też rehabilitacyjne. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie, która wymaga 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie może samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, a także której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na terenie 

analizowanego obszaru funkcjonuje pięć placówek pomocy społecznej:  

1) Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym – dla osób dorosłych, 

niepełnosprawnych, posiadający 70 miejsc statutowych, 

2) Dom Seniora „Za Górą” w Żyznowie – przeznaczony dla osób dorosłych; 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie;  

4) Dzienny Dom „Senior - Wigor” w Zawadce; 

5) Dzienny Dom „Senior - Wigor” w Łączkach Jagiellońskich. 

 

Funkcje społeczno-opiekuńcze w stosunku do dzieci i młodzieży realizują także: 

1) Dom Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie, 

2) Dom Dziecka w Żyznowie. 

 

 

 

2.4. Edukacja i wychowanie 

 

Edukacja wraz z wychowaniem pełnią niezwykle ważną rolę w sferze społecznej oraz 

w kształtowaniu kapitału ludzkiego, mając kluczowe znaczenie dla szans rozwojowych społeczeństwa. 

Jakość kapitału ludzkiego, na którą wpływ ma system edukacji, zasadniczo wpływa m. in. na rynek 

pracy. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji publicznej należy do zadań 

własnych gminy, a wydatki przeznaczane na kwestie z nią związane stanowią znaczną część budżetu 

każdej gminy.  
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Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią instytucjonalne formy opieki nad najmłodszymi 

dziećmi. Do form opieki nad dziećmi do lat trzech możemy zaliczyć żłobki oraz kluby dziecięce, 

w ramach, których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Korzystanie  

z tego typu placówek ma również pozytywny wpływ na rynek pracy, dzięki możliwości uczestnictwa  

w nim rodziców dzieci. W 2021 roku na terenie analizowanego obszaru, mimo że liczba dzieci  

w wieku do lat 3 wynosiła łącznie 1 465. 

 

Na terenie gmin objętych Strategią funkcjonowały następujące żłobki: 

1) Żłobek Samorządowy w Strzyżowie, 

2) Żłobek Samorządowy w Wiśniowej, 

3) Żłobek w Ustrobnej. 

4) Za-Bawni Sp. z o.o. Niepubliczny Klub Malucha, Glinik Średni, gm. Frysztak 

 

 Liczbę dzieci w wieku do lat 3 według danych z 2021 roku w poszczególnych gminach 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 9    Liczba dzieci w wieku do lat 3 w poszczególnych gminach w 2021 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Największa liczba dzieci do lat 3 w 2021 roku występowała na terenie gmin: Strzyżów i Frysztak, 

co ma związek z tym, że są to gminy z największą liczbą mieszkańców spośród analizowanych gmin. 

Najmniejsza liczba dzieci w tej grupie wiekowej występowała z kolei w gminach Wiśniowa i 

Wojaszówka, które zamieszkiwała również najmniejsza liczba mieszkańców. 

 

Z powodu braku dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie swojej gminy, 

część mieszkańców z gminy Wojaszówka korzysta z placówek oferujących tego typu usługi w mieście 

Krosno, gdzie przemieszczają się w drodze do swojego miejsca pracy. Jednak znaczna część 

mieszkańców zapewnia opiekę nad dziećmi w domach, kosztem własnej pracy zawodowej, co 

niekorzystnie wpływa również na rynek pracy. Jest to jednak zjawisko, które występuje w wielu 
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gminach województwa podkarpackiego. Z tego względu, konieczne może być podjęcie działań przez 

samorządy w zakresie inwestycji w infrastrukturę i stworzenia miejsc opieki, po uprzednim określeniu 

zapotrzebowania na te miejsca w poszczególnych gminach. 

 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w placówkach wychowania przedszkolnego, do 

których zalicza się przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespoły 

wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne. Ma ono na celu zapewnienie dzieciom opieki, 

wspomaganie indywidualnego rozwoju i wypełnienie podstawy programowej oraz obejmuje dzieci od 

3 do 6 roku życia. 

Tak samo jak w przypadku wskazywanej powyżej liczby dzieci w wieku do lat 3, na terenie 

analizowanych gmin w 2021 roku, największa liczba dzieci od 3 do 6 roku życia występowała w gminach 

Strzyżów i Wojaszówka, natomiast najmniejsza w gminie Wiśniowa. Łącznie na analizowanym 

obszarze, liczba dzieci w tym przedziale wiekowym wynosiła 1 819. Dane dotyczące liczby dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat w poszczególnych gminach przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 10    Liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat w poszczególnych gminach w 2021 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku (brak jest kompletu danych  

w zestawieniach za 2021 r.), na terenie obszaru funkcjonalnego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

„Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” funkcjonowało łącznie 9 przedszkoli, w tym 2 specjalne, 1 punkt 

przedszkolny i 19 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowaniem przedszkolnym 

objętych zostało 1 456 dzieci, co stanowiło 79,9 % ogółu dzieci w tym przedziale wiekowym. Największa 

liczba dzieci objętym wychowaniem przedszkolnym wystąpiła w gminie Strzyżów – 483, co stanowiło 

84,0 % ogółu dzieci w wieku od 3 do 6 lat, na co główny wpływ miało funkcjonowanie na ich terenie 

odpowiedniej ilości obiektów przedszkolnych oraz funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, co przekładało się na dobrą dostępność do usług w zakresie wychowania 

przedszkolnego.  
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Liczbę placówek wychowania przedszkolnego oraz liczbę i odsetek dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w poszczególnych gminach w 2020 roku przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 11     Liczba placówek wychowania przedszkolnego oraz liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 

poszczególnych gminach w 2020 roku*) 

Nazwa gminy 

Liczba 

przedszkoli 

(obiekty) 

Liczba 

punktów 

przedszkolnych 

(obiekty) 

Liczba 

oddziałów 

przedszkolnych 

w szkołach 

podstawowych 

(obiekty) 

Liczba dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

w wieku 3-6 

lat (os.) 

Odsetek dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

w wieku 3-6 lat 

(w %) 

gmina Frysztak 2 0 5 289 77,9 

gmina Strzyżów 6 1 2 483 84,0 

gmina Wiśniowa 0 0 5 311 77,5 

gmina Wojaszówka 1 0 7 373 80,2 

RAZEM 9 1 19 1 456 79,9 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021ze wszystkich miejscowości. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Pierwszym etapem zorganizowanej edukacji jest szkolnictwo podstawowe. Od 2017 roku,  

w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty, okres nauki w szkole podstawowej został wydłużony  

z 6 do 8 lat, a następnym etapem edukacji stało się do wyboru 4-letnie liceum ogólnokształcące,  

5-letnie technikum, 3-letni szkoła branżowa I stopnia i 2-letnia szkoła branżowa II stopnia.  

 

Na terenie omawianego obszaru, według danych z 2020 roku funkcjonowało łącznie 31 szkoły 

podstawowe, do których uczęszczało łącznie 3 552 uczniów. Na jeden oddział w szkole przypadało 

średnio 13 uczniów, natomiast zatrudnionych nauczycieli (pełnozatrudnionych oraz 

niepełnozatrudnionych) w przeliczeniu na etaty było 96,85. Największa liczba uczniów występowała  

w gminie miejsko-wiejskiej Strzyżów: 1 503, gdzie występuje zarazem największa liczba mieszkańców. 

Najmniej uczniów uczęszcza natomiast do szkół w gminie Wiśniowa. 

 

Liczbę szkół podstawowych oraz uczniów, a także liczbę uczniów na 1 oddział w szkole i liczbę 

nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 12   Liczba szkół, uczniów oraz etatów nauczycieli w poszczególnych gminach według danych 

Nazwa gminy 

Liczba szkół 

podstawowych 

(wraz z filiami) 

Liczba uczniów 
Uczniowie na  

1 oddział 

Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 

i niepełnozatrudnieni w 

przeliczeniu na etaty 

gmina Frysztak 6 772 12 85,01 

gmina Strzyżów 12 1 503 14 159,10 

gmina Wiśniowa 7 596 12 68,64 

gmina Wojaszówka 6 681 14 74,66 

RAZEM 31 3 552 13 96,85 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021ze wszystkich miejscowości. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Miarą powszechności nauczania, służącą do oceny aktywności edukacyjnej ludności jest tzw. 

współczynnik skolaryzacji, którego analizy dokonuje się z uwzględnieniem poziomu nauczania.  

W statystyce stosuje się dwa rodzaje tego współczynnika: brutto, określający relację liczby osób 

uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby osób w grupie wieku 

odpowiadającej temu poziomowi nauczania; oraz netto, określający relację liczby osób w danej grupie 

wiekowej, uczących się na danym poziomie kształcenia do liczby osób w grupie wieku odpowiadającej 

danemu poziomowi kształcenia. 

Analizując współczynnik skolaryzacji brutto dla poszczególnych gmin obszaru funkcjonalnego 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego”, zauważyć można, że  

w większości gmin na przestrzeni lat 2010-2020 doszło do wzrostu wartości tego współczynnika (poza 

gminą Frysztak, gdzie nastąpił spadek). Wzrost i spadek wartości współczynnika skolaryzacji  

w poszczególnych gminach jest przede wszystkim wynikiem uczęszczania przez uczniów z terenu gminy 

do placówki w innej gminie. Najczęściej świadczy to o tym, że część uczniów z obszarów wiejskich 

uczęszcza do szkół w miastach, stąd też np. wzrost wartości współczynnika na terenie gminy miejsko-

wiejskiej Strzyżów.  

Ogólnie na terenie analizowanego obszaru w 2020 roku, wskaźnik skolaryzacji brutto wyniósł 

95,11%, wzrastając w stosunku do roku 2010 (93,97 %) o 1,14 pp. Wartość wskaźnika w roku 2020 była 

powyżej średniej w województwie podkarpackim, gdzie wartość ta wynosiła 94,35. Dane dotyczące 

wskaźnika skolaryzacji brutto w poszczególnych gminach w roku 2010 

i 2020, a także wartość wskaźnika w Obszarze Funkcjonalnym SRP „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego” na lata 2022-2030 oraz w województwie podkarpackim w 2010 i 2020 roku,  

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 11   Współczynniki skolaryzacji w poszczególnych gminach w roku 2010 oraz 2020*) 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Wykres 12    Współczynniki skolaryzacji na terenie obszaru gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 oraz województwa podkarpackiego 

 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Spadająca liczba dzieci uczęszczających do szkół stanowi istotny problem dla gmin, ze względu 

na rosnące koszty utrzymania szkół oraz malejącą z tego powodu subwencją oświatową. Środki z 

subwencji oświatowej, w niektórych gminach pokrywają zaledwie 40-60 % kosztów funkcjonowania 

placówek oświatowych, przez co pozostałą część gminy muszą wydatkować z własnego budżetu, co 

wpływa z kolei na ilość działań inwestycyjnych. 
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Jakość edukacji na poziomie podstawowym ocenić można na podstawie wyników egzaminu 

ósmoklasisty, do którego przystąpienie jest warunkiem ukończenia szkoły. Egzamin obejmuje 

wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego.  

Na terenie omawianego obszaru w 2020 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 419 

uczniów, a liczba szkół w których przeprowadzono egzaminy, wyniosła 25. Analizując wyniki egzaminu 

w poszczególnych gminach, można zauważyć, że większość szkół osiągnęła wynik średni. Wynik niski 

szkoły to w skali staninowej 1-3 stanin, wynik średni – 4-6 stanin, natomiast wynik wysoki to 7-9 stanin. 

Z języka polskiego, średni wynik egzaminu wyniósł 59,5 %, natomiast najwyższa średnia 

wyników wystąpiła na terenie gminy Wojaszówka – 65 %, z kolei najniższa w gminie Wiśniowa – 54 %. 

Wyniki z matematyki były dużo niższe niż z języka polskiego i średni wynik egzaminu na terenie 

analizowanego obszaru wyniósł 46 %. Najwyższa średnia wyników wystąpiła w gminie Wojaszówka – 

52 %, natomiast najniższa w gminie Wiśniowa – 41 %. Średni wynik z języka angielskiego wyniósł 49,5 

%, a gminą, gdzie ta średnia była najwyższa była gmina Frysztak – 52 %. Najniższa średnia wystąpiła  

w gminie Wiśniowa – 47 %. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w placówkach oświatowych na terenie 

poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 13 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w poszczególnych gminach 

Nazwa gminy 

Język polski Matematyka Język angielski 

Liczba 

piszących 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba szkół 

z wynikiem 

Liczba 

piszących 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba szkół 

z wynikiem 

Liczba 

piszących 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba szkół 

z wynikiem 
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gmina Frysztak 88 60 0 5 1 88 43 1 5 0 88 52 0 5 1 

gmina Strzyżów 182 59 1 7 1 182 48 1 4 4 182 48 0 9 0 

gmina Wiśniowa 74 54 3 1 1 74 41 1 4 0 74 47 0 5 0 

gmina 

Wojaszówka 
75 65 0 2 3 75 52 0 2 3 75 51 0 3 2 

RAZEM gminy SRP 

„Pogórza 

Strzyżowsko–

Dynowskiego” 

419 59,5 4 15 6 419 46 3 15 7 419 49,5 0 22 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

 

 

 



Strona | 46  

  

 

Oprócz placówek oświatowych, kształcących w zakresie podstawowym, na analizowanym 

obszarze funkcjonują inne placówki oświatowe, realizujące kształcenie na poziomie średnim, 

artystycznym lub branżowym.  

 We Frysztaku funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym, udzielający wsparcia 

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzący przedszkole, szkołę 

podstawową w zakresie klas I-VIII i oddziałami edukacyjno-terapeutycznymi, oddział 

przysposobienia do pracy oraz 3-letnią szkołę branżową I stopnia, kształcąca aktualnie (oferta 

programowa) młodzież w kierunkach zawodowych takich jak cukiernik, kucharz, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz i ślusarz. Szkoła ta daje wykształcenie ogólne 

i zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole branżowej II stopnia. Cykl kształcenia 

kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w klasie 

programowo najwyższej. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu 

zawodowego. W roku 2020, w Szkole podstawowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

kształciło się 32 uczniów w różnym wieku, w tym 1 osoba z indywidualnym tokiem nauczania, 

a Szkole Branżowej 48 uczniów w 4 kierunkach nauczania. Liczba uczniów w Ośrodku 

systematycznie rośnie, co dowodzi potrzebę rozwoju placówki oraz wzrostem 

zapotrzebowania miejscowej społeczności na tego rodzaju ofertę edukacyjną.  

Na terenie miasta Strzyżowa mają swoje siedziby szkoły: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oferująca uczniom możliwość 

nauki w klasach profilowanych: IT, menadżerskiej, psychologiczno-społecznej, humanistycznej, 

promedycznej oraz politechnicznej. 

 Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w skład której wchodzą: 

 Branżowa Szkoła I stopnia, o 3 letnim cyklu nauczania, kształcąca w zawodach: fryzjer, 

sprzedawca, ślusarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, operator 

obrabiarek skrawających, 

 Branżowa Szkoła II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację 

wspólną dla zawodu nauczanego w Branżowej Szkole I i II Stopnia, po zdaniu egzaminu 

zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego. Słuchacz, który ukończy Branżową Szkołę II Stopnia uzyskuje 

wykształcenie średnie branżowe, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie 

nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Oferta jest skierowana do tych, którzy 

ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową,  

 Technikum kształcące w zawodach: programista, informatyk, analityk, fryzjer, ekonomista, 

księgowy, handlowiec, mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, spawacz, 

agronom, 
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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie. Przeznaczony jest dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Celem 

edukacji uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii 

ucznia, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, a w szczególności wyposażenie go 

w stosowne do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości które pozwolą mu na 

postrzeganie siebie jako osoby niezależnej, oraz aby: mógł porozumiewać się otoczeniem  

w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie, zdobył maksymalna samodzielność  

w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, był zaradny w życiu codziennym 

adekwatnie do indywidualnego poziomu i umiejętności oraz miał poczucie decydowania  

o sobie, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami 

danej zbiorowości. W skład Ośrodka wchodzą: Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka, Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3, Szkoła Przysposobienia do 

Pracy oraz Oddział dla Dzieci Głęboko Upośledzonych. Ośrodek dysponuje własnym 

internatem.  

 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie,  

w której kształcenie muzyczne dzieci odbywa się w ramach dwóch cykli nauczania: 

sześcioletniego - na instrumentach takich jak: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet 

poprzeczny, klarnet, saksofon - przeznaczonego dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, oraz 

czteroletniego - na instrumentach takich jak: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, flet 

poprzeczny, klarnet, saksofon - przeznaczonego dla młodzieży w wieku od 8 do 16 lat.
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2.5. Kultura 

Kultura ma zasadniczy wpływ na jakość życia, tworząc relacje społeczne i pomagając  

w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb niematerialnych, musi być jednak stale rozwijana. Duże 

znaczenie w tym aspekcie ma funkcjonująca infrastruktura kulturalna. Prowadzenie działalności 

kulturalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gminy organizują działalność 

kulturalną poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie tego typu 

działalności jest głównym celem statutowym. Poniżej przedstawione zostały instytucje kultury w 

poszczególnych gminach objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego” na lata 2022-2030. Z uwagi na ograniczenia w korzystaniu z instytucji kultury w 2020, 

spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, porównawczo zostały przedstawione dane z 2016 i 2020 

roku.  

Gmina Frysztak 

 

1) W gminie Frysztak jako instytucje kultury funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku. 

2) Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku jest gminną jednostką organizacyjną, wpisaną do 

rejestru kultury, której celem działania jest szerokie włączenie społeczności gminy  

w aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie właściwie pojmowanych 

wartości kultury i podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, jak również 

koordynacja przedsięwzięć kulturalnych. Przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku działają 

liczne zespoły folklorystyczne, muzyczne i śpiewacze oraz rozmaite kółka zainteresowań.  

 
 

Tabela 13    Działalność centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic na terenie gminy Frysztak 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

ogółem ob. 1 1 

imprezy szt. 30 28 

uczestnicy imprez osoba 7 300 980 

grupy artystyczne szt. 12 8 

członkowie grup artystycznych osoba 253 120 

koła / kluby / sekcje szt. 16 15 

członkowie kół / klubów / sekcji osoba 283 287 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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Tabela 14    Księgozbiór, czytelnicy i wypożyczenia w bibliotekach gminy Frysztak 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

biblioteki i filie Ob. 5 5 

pracownicy bibliotek (działalności 

podstawowej) 
osoba 7 7 

księgozbiór wol. 47  055 48 697 

czytelnicy w ciągu roku osoba 1 538 1 815 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz 
wol. 32 433 26 749 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Strzyżów 

Na terenie gminy Strzyżów funkcjonują: 

1) Dom Kultury „Sokół”, jako centrum kulturalne gminy i miasta Strzyżów. To miejsce wystaw, 

koncertów, spotkań poetyckich, konferencji, seansów filmowych itd. Przez cały rok DK 

organizuje zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych z zakresu plastyki, śpiewu, gry na saksofonie 

i tańca (ludowego, oraz nowoczesnego). Działają tu zespoły muzyczne, folklorystyczne i 

taneczne (dziecięce jak i dla dorosłych) a także amatorska grupa teatralna.  

W „Sokole” swoją siedzibę ma również Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.  „Sokół” jest 

organizatorem wielu cyklicznych imprez, które wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń 

miasta i gminy, jak i kilku nowych.  

2) Kino „Strzyżów” mieszczące się w Domu Kultury w Strzyżowie, 

3) Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, w którego skład wchodzą: 

 Gmach Główny z ekspozycjami tematycznymi, 

 Tunel Schronowy, wraz z obiektami pomocniczymi, wchodzący w czasie II wojny 

światowej w skład kompleksu schronowego wzniesionego również w Stępinie-

Cieszynie. Został on przekopany pod Żarnowska Górą, 

 Galeria Miejska. 

4) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie (BPGiM), mająca swą 

siedzibę w gmachu dawnej synagogi, wraz z filiami w: Dobrzechowie, Gliniku Charzewskim, 

Godowej, Grodzisku, Wysokiej Strzyżowskiej i Żyznowie. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych gminnej społeczności oraz uczestniczy w 

upowszechnianiu wiedzy, kultury i promocji czytelnictwa. Umożliwia bezpłatny dostęp do 

systemu Academica, który zawiera cyfrowe zasoby Biblioteki Narodowej, w tym współczesne 

książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka organizuje liczne 

warsztaty dla dzieci i dorosłych, przy okazji corocznych świąt i wydarzeń, współtworząc 
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różnorodne projekty społeczno-edukacyjne i inicjując działania aktywizujące czytelniczo 

mieszkańców gminy. W jej ramach funkcjonuje Klub Miłośników Książki i Biblioteki dla uczniów 

szkół podstawowych i średnich. Ważnym aspektem działalności Biblioteki jest również 

gromadzenie, opracowanie, upowszechnianie i promowanie kultury regionalnej.  

 

Tabela 15    Działalność centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic na terenie gminy Strzyżów 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

ogółem ob. 1 1 

imprezy szt. 61 21 

uczestnicy imprez osoba 16 900 2 200 

grupy artystyczne szt. 12 11 

członkowie grup artystycznych osoba 181 200 

koła / kluby / sekcje szt. 8 7 

członkowie kół / klubów / sekcji osoba 232 137 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Tabela 16    Księgozbiór, czytelnicy i wypożyczenia w bibliotekach gminy Strzyżów 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

biblioteki i filie Ob. 7 7 

pracownicy bibliotek (działalności 

podstawowej) 
osoba 19 14 

księgozbiór wol. 104 693 98 740 

czytelnicy w ciągu roku osoba 3 279 2 728 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz 
wol. 75 422 58 647 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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Gmina Wiśniowa 

W gminie Wiśniowa jako instytucje kultury funkcjonują: 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej, który jest gminną jednostką organizacyjną, wpisaną do 

rejestru kultury, której celem działania jest szerokie włączenie społeczności gminy w aktywne 

uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie właściwie pojmowanych wartości kultury 

i podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, jak również koordynacja 

przedsięwzięć kulturalnych. 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej wraz z filiami, 

3) Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, samorządowa instytucja kultury Powiatu 

Strzyżowskiego.  Podstawowym celem jego działalności jest tworzenie, upowszechnianie i 

ochrona kultury na terenie powiatu strzyżowskiego. a także organizowanie i prowadzenie 

wielokierunkowej działalności społecznej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 

w powiecie strzyżowskim. 

 

Na terenie gminy funkcjonują Domy Ludowe należące do zasobów gminy  

w miejscowościach: Jazowa, Jaszczurowa, Kalembina, Kozłówek, Markuszowa, Niewodna, Pstrągówka, 

Różanka, Szufnarowa i Oparówka, wynajmowane pod wszelkiego rodzaju imprezy.  Pod patronatem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej działają również Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

Tabela 17    Działalność centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic na terenie gminy Wiśniowa 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

ogółem ob. 1 1 

imprezy szt. 92 21 

uczestnicy imprez osoba 13 100 230 

grupy artystyczne szt. 7 6 

członkowie grup artystycznych osoba 85 80 

koła / kluby / sekcje szt. 19 18 

członkowie kół / klubów / sekcji osoba 621 610 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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Tabela 18    Księgozbiór, czytelnicy i wypożyczenia w bibliotekach gminy Wiśniowa 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

biblioteki i filie Ob. 5 5 

pracownicy bibliotek (działalności 

podstawowej) 
osoba 8 7 

księgozbiór wol. 49 334 48 451 

czytelnicy w ciągu roku osoba 1 368 1 120 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz 
wol. 28 515 21 504 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Wojaszówka 

Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy Wojaszówka prowadzą: 

1) Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, który jest samorządową instytucją kultury, 

działającą na podstawie statutu. Siedzibą GOKiR jest Dom Kultury w Odrzykoniu. Jest to gminna 

jednostka organizacyjna, wpisana do rejestru kultury, której celem działania jest szerokie 

włączenie społeczności gminy w aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie 

właściwie pojmowanych wartości kultury i podejmowanie różnorodnych form edukacji 

kulturalnej, jak również koordynacja przedsięwzięć kulturalnych. Wspiera ona liczne zespoły 

artystyczne oraz koła gospodyń wiejskich, 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzykoniu, posiadająca trzy filie: w Wojaszówce, Bratkówce i 

Łękach Strzyżowskich.  

3) Dwory w Bratkówce i Ustrobnej - instytucja, która powstała w celu zachowania dziedzictwa 

kulturowego gminy Wojaszówka, w ramach projektu pn.: „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w gminie Wojaszówka – zespoły dworskie w Bratkówce  

i Ustrobnej”. W ramach zadania zrewitalizowano dwory w Bratkówce i Ustrobnej, 

zagospodarowano tereny.  

4) Muzeum Wsi – powstało z inicjatywy władz samorządowych gminy Wojaszówka  

i miejscowej OSP, bazując głównie na zbiórce eksponatów etnograficznych zgromadzonych 

przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków, powstało w Odrzykoniu Muzeum Wsi.  
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Tabela 19    Działalność centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic na terenie gminy Wojaszówka 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

ogółem  ob. 1 1 

imprezy szt. 24 7 

uczestnicy imprez osoba 1 430 625 

grupy artystyczne szt. 6 8 

członkowie grup artystycznych osoba 79 124 

koła / kluby / sekcje szt. 13 12 

członkowie kół / klubów / sekcji osoba 250 260 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Tabela 20   Księgozbiór, czytelnicy i wypożyczenia w bibliotekach gminy Wojaszówka 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2020 

biblioteki i filie Ob. 4 4 

pracownicy bibliotek (działalności 

podstawowej) 
osoba 8 5 

księgozbiór wol. 43 447 44 714 

czytelnicy w ciągu roku osoba 1 016 813 

wypożyczenia księgozbioru na 

zewnątrz 
wol. 19 396 12 998 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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2.6. Sport 

 

Sport odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców. Sfera sportu i rekreacji jest obszarem działań 

szkół podstawowych oraz wszelkich stowarzyszeń i związków powstałych na terenie gminy. Zadaniem 

klubów sportowych jest rozpowszechnianie kultury fizycznej, poprawienie lub wypracowanie kondycji 

fizycznej i psychicznej członków, rozwój stosunków międzyludzkich, jak również osiągnięcie wyników 

sportowych na wszelkich poziomach poprzez uczestnictwo doraźne. Gminy wspierają i 

rozpowszechniają kulturę fizyczną między inny poprzez dotowanie funkcjonujących na ich terenie 

klubów. Dzięki corocznym dotacjom, mogą one realizować swoje cele. Dane dotyczące zagadnienia w 

poszczególnych gminach zostały przedstawione poniżej: 

 

Gmina Frysztak 

Największą jednostką organizacyjną jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 

Posiada on wielu ekspertów z różnych dziedzin sportu i fachowców od prowadzenia zaplecza 

sportowego. W jego ofercie znajdują się usługi z zakresu organizacji imprez sportowych, turystycznych, 

firmowych i rodzinnych. Grupom sportowym oraz osobom indywidualnym oferuje możliwość wynajmu 

obiektów noclegowych i rekreacyjnych z możliwością wypożyczenia sprzętu. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku oferuje: 

 Bazę szkoleniowo-noclegowo-wypoczynkową przygotowaną na organizacje różnego typu 

imprez: zgrupowań sportowych, szkoleń firmowych, konferencji, imprez rodzinnych, wesel itp. 

Główny budynek może przyjąć do 55 osób, 

 Kompletnie wyposażone mieszkanie na urlopowy wypoczynek lub dla delegacji 

 – max 6 osób, 

 Basen kąpielowy położony na ogrodzonym terenie o powierzchni ponad 6500 m2,  

z trzema nieckami basenowymi. Obiekt przystosowany jest dla niepełnosprawnych. Nad 

bezpieczeństwem osób kąpiących czuwają ratownicy, 

 Boiska piłkarskie, z zapleczem szatniowym z łazienkami i natryskami, 

 Kort tenisowy do rozgrywek amatorskich, 

 Sala gimnastyczna profesjonalnie wyposażona w urządzenia do gry w koszykówkę, piłkę nożną, 

ręczną oraz siatkówkę, 

 Boisko do piłki plażowej wysypane piaskiem, 

 Uniwersalne boisko asfaltowe do gry w tenisa, koszykówkę i piłki nożnej.  

 

Inne obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Frysztak: 

 Stok i wyciąg narciarski „Pod Dziedzicem” w Gogołowie, wraz z infrastrukturą noclegową, 

gastronomiczną, wypożyczalnią sprzętu i instruktorami, 
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 Kompleks lekkoatletyczny „Orlik” przy Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym we 

Frysztaku, przeznaczony dla użytku uczniów szkół specjalnych z całego województwa 

podkarpackiego oraz szkól położonych na terenie gminy Frysztak, 

 

Tabela 21   Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych oraz liczby osób ćwiczących na terenie gminy Frysztak w roku 

2016 i 2020 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2016 2020 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 2 3 

Sekcje sportowe sztuka 4 6 

Członkowie osoba 242 191 

Trenerzy osoba 8 3 

Instruktorzy osoba 10 3 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 1 2 

Ćwiczący 

ogółem osoba 201 153 

mężczyźni osoba 162 120 

kobiety osoba 39 33 

Ćwiczący do lat 18 

ogółem osoba 144 92 

chłopcy osoba 110 67 

dziewczęta osoba 34 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Strzyżów 

Największą bazą obiektów sportowych na terenie gminy dysponuje Centrum Sportu, Turystyki 

i Rekreacji w Strzyżowie, które zostało utworzone w celu skupienia wszelkich działań turystycznych, 

wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz sportowych. Centrum organizuje też zajęcia czynnego 

wypoczynku przez cały rok prowadząc edukację w zakresie aktywnego wypoczynku, organizując spływy 

kajakowe, półkolonie sportowe, naukę gry w tenisa. 

W dyspozycji Centrum pozostają: 

 Obiekt Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne  
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 Kryta Pływalnia „OTYLIA” dysponująca: 

 Kompleksem basenów w tym jeden sportowy z 6 torami pływackimi oraz drugi 

przeznaczony do nauki pływania z częścią rekreacyjną „dzika rzeka”, jacuzzi  

i zjeżdżalnią o długości 60m, 

 Łaźnią parową, 

 Sauną, 

 Grotą solną, 

 Salonem masażu. 

 Kompleks boisk sportowych do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, wraz  

z sezonowym sztucznym lodowiskiem, 

 Korty tenisowe, 

 Ścieżki rekreacyjne w Strzyżowie, 

 Regionalny Integracyjny Park Sportu i Rekreacji, 

 Stok narciarski z torem do snowtubingu. 

 

Prócz tego na terenie gminy istnieją inne obiekty sportowe: 

 Stok narciarski „Oaza Ski” w Strzyżowie z możliwością zakwaterowania do 30 osób, 

 Regionalny Integracyjny Park Sportu i Rekreacji z: 

 3 kortami tenisowymi wypożyczalnią sprzętu, 

 boiskiem do siatkówki, 

 skate park, 

  placem zabaw dla dzieci. 

 Stadion sportowy w Strzyżowie, 

 Stadion Klubu Sportowego „Granit” w Wysokiej Strzyżowskiej, 

 Stadion Parafialnego Klubu Sportowego „Korona” Dobrzechów, 

 Stadion Parafialnego Klubu Sportowego „Sokół” Grodzisko-Różanka-Zawadka, 

 11 boisk szkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkół, 

 4 hale sportowe – przy Zespole Szkół Technicznych oraz Szkole Podstawowej  

   w Strzyżowie, Zespole Szkół w Godowej i Szkole Podstawowej w Grodzisku, 

 

Tabela 22    Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych oraz liczby osób ćwiczących na terenie gminy Strzyżów w roku 

2016 i 2020 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2016 2020 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 4 8 

Sekcje sportowe sztuka 10 13 

Członkowie osoba 291 390 

Trenerzy osoba 4 12 
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Instruktorzy osoba 8 6 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 3 2 

Ćwiczący 

ogółem osoba 242 317 

mężczyźni osoba 195 287 

kobiety osoba 47 30 

Ćwiczący do lat 18 

ogółem osoba 205 193 

chłopcy osoba 159 171 

dziewczęta osoba 46 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Wiśniowa 

Większą działalność sportową inicjuje i organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Wiśniowej. Na terenie gminy działa pięć klubów sportowych, rozpowszechniających m.in.: piłkę 

nożną oraz szachy. 

 

Tabela 23    Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych oraz liczby osób ćwiczących na terenie gminy Wiśniowa w roku 

2016 i 2020 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2016 2020 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 3 5 

Sekcje sportowe sztuka 4 5 

Członkowie osoba 104 219 

Trenerzy osoba 2 3 

Instruktorzy osoba 2 2 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 0 1 

Ćwiczący 

ogółem osoba 118 201 

mężczyźni osoba 117 165 
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kobiety osoba 1 36 

Ćwiczący do lat 18 

ogółem osoba 51 108 

chłopcy osoba 50 76 

dziewczęta osoba 1 32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Wojaszówka 

Główną instytucją promującą kulturę fizyczną i aktywizującą mieszkańców jest Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wojaszówce. 

 

Tabela 24    Szczegółowe dane dotyczące klubów sportowych oraz liczby osób ćwiczących na terenie gminy Wojaszówka w 

roku 2016 i 2020 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2016 2020 

Kluby sportowe 

Kluby sztuka 11 10 

Sekcje sportowe sztuka 12 13 

Członkowie osoba 472 546 

Trenerzy osoba 10 9 

Instruktorzy osoba 6 8 

Inne osoby prowadzące zajęcia osoba 8 2 

Ćwiczący 

ogółem osoba 417 501 

mężczyźni osoba 354 350 

kobiety osoba 63 151 

Ćwiczący do lat 18 

ogółem osoba 306 372 

chłopcy osoba 254 222 

dziewczęta osoba 52 150 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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2.7. Aktywność obywatelska mieszkańców 

 

Kapitał społeczny w głównej mierze związany jest z aktywnością obywatelską mieszkańców, 

która mierzona jest liczbą organizacji pozarządowych, a więc fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych na terenie gminy, a także frekwencją mieszkańców gminy w wyborach i głosowaniach 

referendalnych. 

W zasięgu terytorialnym Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego” na lata 2022-2030 działały liczne organizacje pozarządowe takie jak: stowarzyszenia, 

fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, czy też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Wg danych GUS, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, na terytorium gmin należących do SRP 

„Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030, w roku 2021 funkcjonowały 33 organizacje 

pozarządowe. Najmniej fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców funkcjonowało w gminach Strzyżów i Wojaszówka, z kolei najwięcej w gminie Wiśniowa. 

Dla porównania średnia dla powiatu strzyżowskiego wyniosła wartość 28. Dane dotyczące liczby 

organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminach powiatu strzyżowskiego 

według stanu na 2021 rok, przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13    Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminach objętych Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Zaangażowanie mieszkańców w sprawy obywatelskie przejawia się w frekwencji wyborczej. 

Analizując wybory jakie miały miejsce w kraju na przestrzeni lat 2018-2020, tj. wybory samorządowe 

w 2018 roku, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku oraz 

wybory Prezydenta RP w 2020 r., można zauważyć, że na tle pozostałych gmin powiatów: 

strzyżowskiego i krośnieńskiego w gminach objętych Strategią występowała frekwencja poniżej 

średniej dla obu powiatów (w wyborach samorządowych w 2018 roku nieznacznie - w gminie Frysztak, 
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a w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. – frekwencja w gminie Wiśniowa nieznacznie przekroczyły 

średnią powiatu strzyżowskiego), co może świadczyć o niskim zaangażowaniu mieszkańców gminy w 

sprawy państwa. Frekwencję w poszczególnych gminach oraz w obu powiatach w wyborach w latach 

2018-2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 25     Dane dotyczące frekwencji w wyborach na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 na tle powiatów strzyżowskiego i  krośnieńskiego 

Jednostka samorządu 

terytorialnego 

Wybory 

samorządowe 

w 2018 r. – 

frekwencja 

[%] 

Wybory do PE 

w 2019 r. – 

frekwencja 

[%] 

Wybory do 

Sejmu i Senatu 

RP w 2019 – 

frekwencja 

[%] 

Wybory 

Prezydenta RP 

w 2020 r. – 

frekwencja  

I tura/II tura 

[%] 

gmina Frysztak 53,69  40,21 54,40 59,82/63,14 

gmina Strzyżów  49,99 41,74 54,82 60,24/63,29 

gmina Wiśniowa 49,27  41,03 55,44 63,00/66,14 

gmina Wojaszówka  48,36 38,26 51,72 58,16/64,12 

powiat Strzyżowski 52,76 42,93 57,04 62,84/66,12 

powiat Krośnieński  51,97 43,13 57,49 63,31/66,99 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza pkw.gov.pl 

 

 

2.8. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym 

z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności gminy oraz często są jednym z aspektów 

atrakcyjności inwestycyjnej. Położenie gminy i jej atrakcyjność turystyczna powodują, że sprawa 

bezpieczeństwa publicznego jest bardzo ważna tak dla mieszkańców, jaki dla innych znajdujących się 

tam osób. Za bezpieczeństwo na terenie gmin Frysztak, Strzyżów i Wiśniowa odpowiada Komenda 

Powiatowa Policji w Strzyżowie, znajdujący się w jej strukturach organizacyjnych Posterunki Policji we 

Frysztaku oraz w Wiśniowej, natomiast za bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy Wojaszówka 

odpowiada Komenda Miejska Policji w Krośnie oraz znajdujący się w jej strukturach organizacyjnych 

Komisariat Policji w Jedliczu. 

Duży wpływ na komfort życia mieszkańców ma rozbudowana struktura ochotniczej straży 

pożarnej, która oprócz działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz interwencji w wyniku 

ich powstania, bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i zagrożeniach ekologicznych związanych z 

ochroną środowiska. Główne zadania w tym zakresie wykonują: na terenie gminy Frysztak, Strzyżów i 

Wiśniowa - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, a na terenie gminy 
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Wojaszówka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Jednostki te są wspierane 

przez liczne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozlokowane w poszczególnych miejscowościach 

każdej z gmin. Wiele z tych jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Wraz z postępującą zmianą klimatu oraz rozwojem cywilizacyjnym, zmieniają się rodzaje  

i skale zagrożeń występujących zarówno cyklicznie (zjawiska pogodowe), jak i losowo (pożary, wypadki 

komunikacyjne itp.). Wyszczególnienie występujących miejscowych zagrożeń według ich rodzajów 

oraz rodzajów zdarzeń, które były objęte działalnością jednostek ochrony przeciwpożarowej w 

ostatnich 3 latach, przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 26   Miejscowe zagrożenia według rodzaju zagrożenia na przestrzeni lat 2019-2021 objętych zasięgiem terytorialnym 

Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

rodzaj zagrożenia 

la
ta
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gmina Frysztak 

2019 288 50 2 86 26 22 

2020 187 38 0 54 21 19 

2021 129 24 12 19 26 21 

gmina Strzyżów 

2019 300 59 1 78 47 25 

2020 375 76 0 92 43 50 

2021 220 40 28 17 44 58 

gmina Wiśniowa 

2019 322 25 2 135 10 6 

2020 80 25 0 6 19 21 

2021 65 11 6 13 14 6 

gmina Wojaszówka 

2019 288 87 0 71 20 7 

2020 467 37 0 201 11 10 

2021 79 13 13 5 22 18 

gminy objęte SRP razem 

2019 1198 221 5 370 103 60 

2020 1109 176 0 353 94 100 

2021 493 88 59 54 106 103 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Tabela 27    Działania ratownicze podejmowane przez OSP na terenie gmin na przestrzeni lat 2019-2021 

rodzaj zagrożenia 
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gmina Frysztak 

2019 17 143 2 162 

2020 26 219 8 253 

2021 32 170 3 205 

gmina Strzyżów 

2019 65 260 11 336 

2020 78 315 12 405 

2021 42 272 12 326 

gmina Wiśniowa 

2019 18 188 4 210 

2020 14 81 1 96 

2021 14 79 2 95 

gmina Wojaszówka 

2019 51 215 4 270 

2020 38 300 6 344 

2021 32 91 4 127 

gminy objęte SRP razem 

2019 151 806 21 978 

2020 156 915 27 1098 

2021 120 612 21 753 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 14    Zdarzenia wg rodzaju na 1000 ludności (wskaźniki) w gminach objętych zasięgiem terytorialnym Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Jak wynika z zestawienia, największy wskaźnik zdarzeń wymagających udziału jednostek p.poż 

oraz wskaźnik ilości pożarów w stosunku do populacji zamieszkującej gminę wystąpił  

w 2021 roku w gminie Frysztak. Zaraz po niej plasuje się gmina miejsko-wiejska Strzyżów. 

 

 

2.9. Środowisko naturalne i ochrona przyrody 

 

Środowisko naturalne 

 

Obszar gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 leży w obszarze należącym do Karpat, podprowincji 

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w dolinie Wisłoka, 

który przepływa przez wszystkie cztery gminy. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje większość 

ogółu powierzchni gmin i zawarty jest w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz jego 

Otulinie.  Budują go wzniesienia o wysokości od 200 do 500 m n.p.m. Stoki mają charakter od 

łagodnego do mających spad do 20%, czasami tworzące osuwiska.  Środowisko naturalne wszystkich 

gmin charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności, na który składają się różnorodne gatunki 

roślinne z udziałem roślin podlegających ochronie oraz wiele gatunków fauny. Warunki klimatyczne są 

sprzyjające dla występowania wszystkich gatunków drzew, a szczególnie dla cennych gospodarczo 

dębów, buków i jodeł. Ogólnie klimat tego obszaru ma charakter podgórski, umiarkowanie ciepły. 

 

Zasadniczy wpływ na ukształtowanie terenu na tym obszarze ma przepływająca przez niego 

rzeka Wisłok. Budowę geologiczną terenu gminy tworzą układy zróżnicowane skał osadowych złożone 

z piaskowców, łupków i iłów. W dolinach Wisłoki i jej dopływach występują mady, piaski  

i żwiry rzeczne. Ogólnie na dzień dzisiejszy, zasoby geologicznie tego regionu określane są jako ubogie, 
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a ewentualną eksploatację istniejących kopalin utrudniają lub wręcz uniemożliwiają występowanie 

przyrodniczych obszarów chronionych.  

Na terenie gminy Wiśniowa, na głębokości poniżej 3500m występują wody termalne, które 

mogą być pozyskane dla celów rekreacyjnych i energetycznych.  

Władze gminy rozpoczęły działania mające a celu zagospodarowanie tego zasobu naturalnego. 

Ogólny cel projektu „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy 

Wiśniowa” (dofinansowanie NFOSiGW), rozumiany jako długofalowe korzyści ze zrealizowanego 

projektu, wykraczający poza natychmiastowe efekty zarówno dla beneficjenta jak  

i innych grup społecznych został zdefiniowany jako: wzrost rozwoju społeczno – gospodarczego gminy 

Wiśniowa. Cel ten będzie realizowany poprzez stworzenie warunków dla rozwoju bazy energetycznej, 

ciepłowniczej oraz balneoterapeutycznej, sportowej i rekreacyjno- wypoczynkowej na bazie 

udostępnionych otworem Wiśniowa GT-1 wód termalnych. 

 

 

Mapa 8  Środowisko naturalne gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mapa.wirtualneszlaki.pl 

 

Oprócz rzeki Wisłok, głównymi ciekami wodnymi na analizowanym obszarze jest rzeka 

Stobnica oraz potoki (największe)Pstrągówka, Stępinka, Gogołówka, Kopytko, Łętowska Rzeka, Gbiska 

Rzeka, Różanka, Szufnarówka, Kozłówek, Kamienny Potok, Merla (Rzepniczanka), Nieplanka, 

Bajdowianka, Czarny Potok i Bierska, wraz z rozlicznymi pomniejszymi dopływami. 
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Mapa 9    Sieć wodna na obszarze gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie isok.gov.pl/hydroportal.html 

 

Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla dorzeczy jest opracowywany przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a następnie zatwierdzony i publikowany przez 

właściwego ministra. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we 

wstępnej ocenie ryzyka powodziowego opracowuje się mapy zagrożenia powodziowego (MZP) zgodnie 

z art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), na których 

przedstawia się w szczególności: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% lub na 

których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia: 

 wału przeciwpowodziowego, 
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 wału przeciwsztormowego, 

 budowli piętrzącej. 

 

Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zasięg obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią jest wyznaczany na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego, które są aktualizowane co 6 

lat na podstawie art. 171 ust. 8 tejże ustawy.  

 

 

Mapa 10    Mapa zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie isok.gov.pl/hydroportal.html 

 

Na terenie gminy Wiśniowa występuje strefa obszarów szczególnie zagrożonych powodzią. Są 

to tereny leżące bezpośrednio wzdłuż rzeki Wisłok jak również obszary zagrożone podtopieniem leżące 

wzdłuż potoków Pstrągówka, Szufnarówka i Różanka. Z tego względu na potoku Szufnarówka w 

Wiśniowej planowana jest budowa zbiornika retencyjnego. 
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Strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej danego obszaru mają główne zbiorniki wód 

podziemnych, stanowiące naturalne zbiorniki wodne, które gromadzą wody podziemne, znajdujące się pod 

powierzchnią ziemi. W granicach gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 znajduje się jeden Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP): nr 432 Dolina Wisłoka.  

Szczególne znaczenie GZWP wynika przede wszystkim z ich obecnego oraz perspektywicznego 

zaopatrzenia w wodę w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu przy pomocy 

stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii. Stąd ważna jest jakość zasobów wodnych  

i przeciwdziałanie zagrożeniom. Wody podziemne narażone są przede wszystkim na zagrożenia związane   

z działalnością człowieka, a największy wpływ na ich zanieczyszczenie mają ścieki komunalne i przemysłowe 

oraz składowiska odpadów komunalnych.  W obrębie analizowanego obszaru, na którym znajdują się GZWP 

dominują obszary rolnicze, w związku z tym zagrożenie dla wód podziemnych wynika również ze stosowania 

środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych. 

Położenie głównego zbiornika wód podziemnych, występującego na terenie SRP Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030 ilustruje poniższa mapa. 

Mapa 11     Główne zbiorniki wód podziemnych na obszarze gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl 
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Obszar gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 zagrożony jest występowaniem suszy hydrologicznej. 

W związku z powyższym, należałoby ustalić działania minimalizujące skutki suszy, uwzględniające: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, 

 zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód, 

 edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą, 

 stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom 

suszy. 

 

Mapa 12    Obszary zagrożone suszą hydrologiczną i rolniczą w województwie podkarpackim. 

 

Źródło: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2017-2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 

2023 
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Formy ochrony przyrody 

Kwestie związane z ochroną przyrody regulowane są przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszą ustawą formami ochrony 

przyrody są parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, a także ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Każda  

z tych form spełnia inną rolę w systemie ochrony przyrody i służy innym celom, z tego względu cechuje 

się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. 

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), środowiskiem nazywamy ogół elementów przyrodniczych,  

w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, w szczególności powierzchnię ziemi, 

kopaliny, wodę, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej,  

a także wzajemne powiązania pomiędzy tymi elementami.  

 

Zgodnie z dokonaną regionalizacją fizycznogeograficzną, mającą na celu wydzielenie obszarów, 

wykazujących pewien stopień spójności, wynikający m. in z ich położenia geograficznego, historii 

rozwoju, czy też wzajemnego powiązania poszczególnych elementów, obszar objęty Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 położony jest  

w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną. 

 

Na terenie analizowanego Obszaru Strategii Rozwoju „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na 

lata 2022-2030” występują następujące formy ochrony przyrody: 

1) obszary chronionego krajobrazu, 

2) obszary Natura 2000 – ptasie i siedliskowe, 

3) rezerwaty przyrody, 

4) użytki ekologiczne, 

5) pomniki przyrody. 

 

Gmina Frysztak 

W gminie Frysztak występują następujące formy ochrony przyrody: 

1. obszar chronionego krajobrazu 

2. Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.04 ha- nie jestem pewna, ale chyba nie 

https://www.infor.pl/akt-prawny/U78.2014.130.0001949,uchwala-nr-xlviii99614-sejmiku-

wojewodztwa-podkarpackiego-w-sprawie-czarnorzeckiego-obszaru-chronionego-

krajobrazu.html 

3. park krajobrazowy 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 4596.0 ha 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 4466.0 ha 

4. specjalny obszar ochrony (SOO) 

 Klonówka: 86.0 ha 



Strona | 70  

 

 Wisłok Środkowy z Dopływami: 30.0 ha 

5. Rezerwaty 

 Herby - otulina: 155.26 ha 

 Góra Chełm: 93.0 ha 

 Herby: 11.0 ha 

 

Mapa 13     Formy ochrony przyrody na terenie i w okolicach gminy Frysztak: 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Gmina Strzyżów 

 

Formami ochrony przyrody w gminie Strzyżów są: 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy – 4400,0 ha,  

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina 3827,0 ha,  

 Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu – 2055 h.,  

 Specjalne Obszary Ochrony należące do Obszaru Natura 2000, będące specjalnie chronionymi 

obszarami siedlisk ptaków: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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 Wisłok Środkowy z dopływami – 149 ha, obejmujący cały ekosystem - koryto rzeczne 

wraz z wąskim pasem siedlisk nadrzecznych, oraz występujące na nich przedstawicielstwo 

roślin i zwierząt, 

 Ostoja Czarnorzecka  - 61 ha. 

Mapa 14    Formy ochrony przyrody na terenie i w okolicach gminy Strzyżów: 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Gmina Wiśniowa 

W gminie Wiśniowa występują następujące formy ochrony przyrody: 

1. park krajobrazowy 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy – otulina: 1916.0 ha 

2. Rezerwaty razem: 196,5 ha 

 Herby - otulina: 155.4 ha 

 Herby: 11.0 ha 

3. Pomniki przyrody – 10, z czego 6 w Wiśniowej, 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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4. Obszary europejskiej sieci Natura 2000: 

 Klonówka, której najważniejszymi przedmiotami ochrony są żyzna buczyny i łęgi oraz 

liczne gatunki chronionej fauny (m.in. kumak górski, traszka karpacka, żaba trawana) 

i flory (pokrzyk wilcza jagoda, kruszczyk, wawrzynek wilcze łyko i inne), 

 Wisłok środkowy z dopływami, obejmujący cały ekosystem - koryto rzeczne wraz 

z wąskim pasem siedlisk nadrzecznych, oraz występujące na nich przedstawicielstwo 

roślin i zwierząt.  

Mapa 15     Formy ochrony przyrody na terenie i w okolicach gminy Wiśniowa: 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Gmina Wojaszówka 

Formy ochrony przyrody w gminie Wojaszówka: 

 

Obszar chronionego krajobrazu: 

 Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2196.0 ha 

Park krajobrazowy: 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 4047.0 ha 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy – otulina: 2196.0 ha 
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Specjalny obszar ochrony (SOO): 

 Ostoja Czarnorzecka: 454.0 ha 

 Wisłok Środkowy z Dopływami: 164.0 ha 

 Łąki nad Wojkówką: 9.6 ha 

Rezerwat: 

 Herby: 0.02 ha 

 Herby – otulina: 0.01 ha 

 

Mapa 16     Elementy środowiska przyrodniczego na terenie gminy Wojaszówka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/


Strona | 74  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny, które 

są chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz są wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy 

ekologicznych. 

 

 

2.10. Dziedzictwo kulturowe 

  

Gmina Frysztak 

Obszar gminy Frysztak naznaczony jest śladami wielowiekowego dziedzictwa kultury 

materialnej jak również duchowej. Na kształt tego dziedzictwa decydujący wpływ miały zachodzące 

procesy historyczne, a w ostatnich wiekach przede wszystkim współistnienie różnych grup etnicznych: 

polskiej, żydowskiej i łemkowskiej. Dziedzictwo kultury materialnej gminy skupione jest na obszarach 

takich jak; zabytkowe obiekty sakralne: obiekty kościołów rzymskokatolickich, dawnych cerkwi 

grekokatolickich, synagog żydowskich, zabytkowe układy urbanistyczne, zespoły architektury 

podworskiej, zabytkowe budowle przemysłowe oraz obiekty tzw. małej architektury. 

Początki zurbanizowanego osadnictwa sięgają prawdopodobnie XII wieku.  

Do najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy zalicza się: 

 Kościół pw. Św. Mikołaja w Lubli z XV wieku, 

 późnogotycki kościół pw. św. Katarzyny w Gołogowie z XVII wieku, 

 późno klasycystyczna kaplica Dekertów wraz z zabytkowym cmentarzem w Gołogowie, 

 Kościół pw. Narodzenia NMP wraz z plebanią i figurą św Józefa we Frysztaku, 

 Układ urbanistyczny rynku wraz z figurą św. Floriana we Frysztaku, 

 Zespół poniemieckich schronów kolejowych z okresu II wojny światowej z zapleczem  

i fortyfikacjami w Stępinie-Cieszynie, 

 

Gmina Strzyżów 

Strzyżów – to miasteczko na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, położone nad rzeką Wisłok, 30 

km na południowy zachód od Rzeszowa, liczące dziś prawie 9 tys. mieszkańców. Dzieje Strzyżowa 

sięgają IX wieku, czasów związku plemiennego Wiślan. U schyłku X wieku tereny te weszły w skład 

piastowskiego państwa polskiego. Miasto w XV-XVII w. miało dwa rynki, trzy kościoły, ratusz, łaźnię, 

szpital dla bezdomnych, trzy młyny, jatki, karczmę, gorzelnię, dwa browary i słodownie, szkołę 

parafialną, komorę celną, dwa mosty: godowski i gbiski, folusz, blech z maglem, staw rybny, itd. 

Produkowano tu saletrę, proch, namioty. Działało tu aż 8 różnych cechów rzemieślniczych. 

Najsłynniejsze były cechy sukienników, kowali i kuśnierzy. 15 sierpnia 1769 roku odbyła się przysięga 

Konfederatów Barskich przed obrazem Matki Boskiej Niepokalanej w Strzyżowie, w obecności 

Kazimierza Pułaskiego. Obraz ten został zamieszczony na sztandarze Konfederatów. Strzyżów trawiło 

http://www.projektatlas.eu/panorama.php?id=26&a=62
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w jego historii aż dziewięć pożarów – ostatni w 1895 r. spowodował, że powstało już w większości 

miasto murowane. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. miasto stało się częścią Monarchii Austriackiej.  

Do ważniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzyżów zaliczamy: 

 Kościół Parafialny w Strzyżowie z XV w. (zespół kościelny), 

 Zespół Folwarczny Golcówka w Wysokiej Strzyżowskiej, stanowiący zabudowania po 

założonym w XV folwarku cysterskim, 

 Dom Wójtowski zbudowany w 1600 r., 

 Budynek synagogi żydowskiej w Strzyżowie - 2 poł. XVIII w., 

 Dwór Dydyńskich w Strzyżowie - XVIII w.,                                                                

 Cmentarz żydowski z końca XIX w., 

 Zespół dworsko-pałacowy Wołkowickich-Konopków z końca XIX w. – Strzyżów, 

 Zespół parkowo-pałacowy Bylickich w Żyznowie - 1 poł. XIX w. wraz z parkiem                             

krajobrazowym, założonym przed 1877 rokiem,  

 Zespół klasztorny SS. Serafitek (kaplica, klasztor, ogrodzenie) z 1890 r., 

 XIX -wieczna cerkiew w Bonarówce, 

 Kaplica MB Bolesnej - ok. 1900 r. Strzyżów - Ratośniówki , 

 Dworzec kolejowy - ok. 1910 r., 

 Budynek Szkoły z połowy XX wieku (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzyżowie), 

 Budynek Sądu Rejonowego - ok. 1920 r., 

 Kolejowy tunel schronowy zaprojektowany i zbudowany przez niemiecką firmę                            

"Organisation Todt" w 1940 r. w Strzyżowie. 

 

Gmina Wiśniowa 

Gmina Wiśniowa prócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, posiada również 

bogatą i ciekawą historię. Wieś Wiśniowa, siedziba gminy, związana jest mocno z rodem 

Mycielskich, którzy osiedli tutaj w 1868 roku wchodząc w posiadanie miejscowości oraz 

murowanego dworu, zbudowanego przez ród Bonerów w II poł. XVI wieku znacznie 

przyczyniając się do rozwoju kulturalnego i agralnego wsi. Zygmunt hr. Mycielski był znanym 

propagatorem i kompozytorem polskiej muzyki współczesnej 

Najważniejsze zabytki gminy Wiśniowa: 

 Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny Dwór Mycielskich w Wiśniowej, 

 Kaplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej, 

 Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oparówce, 

http://www.strzyzow.pl/pol/pages/zabytki-kosciol-strzyzow
http://www.strzyzow.pl/pol/pages/zabytki-synagoga
https://www.strzyzow.pl/pol/pages/zabytki-cmentarz
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 Kościółek pw. Św. Doroty w Kozłówku, 

 Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Jazowej. 

 

Gmina Wojaszówka 

Przeprowadzane na terenie gminy Wojaszówka wykopaliska i związane z nimi odkrycia oraz 

znaleziska archeologiczne, powiązuje się z pradawnym plemieniem Wiślan. Intensyfikacja osadnictwa 

nastąpiła po roku 1340, po przyłączeniu tych terenów do państwa polskiego przez Kazimierza 

Wielkiego. W okresie zaborów tereny gminy należały do zaboru austriackiego. 

Najważniejsze zabytki w gminie Wojaszówka: 

 Ruiny Zamku Kamieniec w Odrzykoniu, 

 Późnobarokowy kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii i Andrzeja 

Apostoła w Łączkach Jagiellońskich, 

 Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny w Odrzykoniu, 

 Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Kantego w Ustrobnej, 

 Zespół dworsko – parkowy Starowieyskich w Bratkówce, 

 Dwór w Ustrobnej wraz z parkiem krajobrazowym, 

 Kaplica pod wezwaniem św. Zofii w Wojkówce, 

 Cerkiew w Rzepniku wraz z dzwonnicą, 

 Dwór w Przybówce, 

 Dwór w Łękach Strzyżowskich. 

 

Turystyka i rekreacja 

Głównym atutem gmin są walory krajobrazowe, malownicze wzgórza poprzetykane rozległymi 

dolinami Wisłoka oraz jego dopływów. Lasy typu górskiego porastające spadziste, tajemnicze zbocza i 

jary, nieskażona cywilizacją przyroda oraz liczne punkty widokowe na otaczającą, otwartą przestrzeń z 

okolicznych wzniesień. Do uprawiania turystyki i rekreacji zachęcają tereny parku krajobrazowego oraz 

ciekawe zabytki. Przez obszar gmin objętych zasięgiem terytorialnym Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” przebiega wiele szlaków turystycznych, 

zarówno pieszych jak i rowerowych. Przez obszar wszystkich czterech przebiega także wodny szlak 

kajakowy wytyczony na rzece Wisłok, cieszący się z roku na rok coraz większym powodzeniem. 

 

Szlak kajakowy na rzece Wisłok o zróżnicowanej charakterystyce i zmiennym nurcie 

dedykowany zarówno początkującym jak i doświadczonym kajakarzom. Górny odcinek szlaku 

(Wojkówka – Przybówka) jest bardziej dynamiczny i wymagający, z występującymi kamienistymi 

progami, dolny uspokaja się i poza kilkoma trudniejszymi miejscami prowadzi łagodnie do Strzyżowa. 
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Szlak o długości 30 km oznaczony jest od Wojkówki (gm. Wojaszówka) przez Frysztak do Strzyżowa. 

Przepływa przez miejscowości: Wojkówka – Wojaszówka – Przybówka – Twierdza – Frysztak – Kobyle 

– Wiśniowa – Markuszowa – Dobrzechów – Strzyżów. Trasa prowadzi przez Czarnorzecko-Strzyżowski 

Park Krajobrazowy oraz przez przełom Wisłoka zwany Bramą Frysztacką w otoczeniu Pogórza 

Strzyżowskiego i Dynowskiego. Wzdłuż szlaku, od Wojkówki po Strzyżów rozlokowane jest  

7 przystani.  

 

Mapa 17    Szlak kajakowy 

 
Źródło: http://www.gosir.frysztak.pl/ 

 

Gmina Frysztak 

 Szlak Edukacji Ekologicznej w którego skład wchodzą trzy ścieżki dydaktyczne: „Góra Chełm”, 

„Schrony” i „Herby”. 

 Trasa turystyczna Kamienne Herby 

 Szlak wodny rzeki Wisłok   

 

 

Przez teren gminy Frysztak przebiegają szlaki turystyczne piesze: - te same co w Wiśniowej 

 Niebieski (ok. 60km) Dębica – Wiśniowa – Czarnorzeki, 

 żółty (ok.40km) Strzyżów-Dobrzechów-Niewodna-Wiśniowa-Kozłówek-Frysztak-Kobyle-

Gogołów-Lubla-Łęki Strzyżowskie-Łączki Jagiellońskie. 
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Miejsca biwakowe, altany i paleniska: 

 Przystań kajakowa Doliny Wisłoka we Frysztaku 

 Stępina-Jaszczurowa na górze Chełm. 

 

Gmina Strzyżów 

 

Przez gminę Strzyżów przebiegają 2 szlaki turystyczne: 

 Zielony szlak prowadzi ze Strzyżowa w kierunku południowym przez Godową  

- Brzeżankę i wchodzi na grzbiet Pasma Brzeżanki, gdzie dochodzi czarny szlak turystyczny  

z Babicy. Z grzbietu Pasma Brzeżanki zielony szlak schodzi do Bonarówki, skąd prowadzi do ruin 

zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu. 

 Czarny szlak prowadzi z Babicy przez Lubenię, Połomię, Działy do Żarnowej. Następnie polami 

schodzi do doliny Stobnicy, aby stromą drogą wspiąć się na Pasmo Brzeżanki gdzie czarny szlak 

turystyczny łączy się ze szlakiem zielonym. 

  

 Ścieżki pieszo-rowerowe 

  

 Szlak „Malowniczymi grzbietami pogórzy” – szlak biegnie atrakcyjnymi widokowo, 

przeważnie odkrytymi grzbietami wokół Strzyżowa, schodzi w doliny, gdzie wzdłuż dróg, nad 

rzekami i potokami, rozciągają się wsie. Prowadzi przez tereny atrakcyjne przyrodniczo, objęte 

różnymi formami ochrony. Pokonując około 40-kilometrową trasę przejedziemy terenami 

Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Łętowni 

 

Szlaki rowerowe: 

 

 Strzyżów-Łętownia-Strzyżów 

Trasa rekreacyjna o długości ok. 10 km, przeznaczona dla wszystkich: młodszych i starszych. 

Oznaczona na odcinku 3,5 km tablicami informacyjnymi, które zaznajamiają o tym, co 

ciekawego można zobaczyć po drodze.  

 Strzyżów–Brzeżanka–Bonarówka–Żyznów–Godowa–Strzyżów 

 Trasa o długości 22 km, oznaczona kolorem zielonym, prowadząca przez największe partie 

wzniesień Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Można z niej podziwiać rozległy widok na dolinę 

Wisłoka i Stobnicy oraz okalających je wzgórz. 

 Strzyżów–Żarnowa–Strzyżów 

Trasa przeznaczona dla początkujących rowerzystów, łatwa do pokonania o długości około  

10 km, oznaczona kolorem purpurowym.  

 Strzyżów–Brzeżanka–Wysoka Strzyżowska 
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Trasa o długości 16 km, charakteryzująca się stromymi podjazdami i zjazdami i z tej przyczyny 

zaliczana jest do bardzo trudnych, przeznaczona dla rowerzystów z dużym doświadczeniem.  

 

Trasy rowerowe gminy Strzyżów przedstawia poniższa mapa. 

Mapa 18    Trasy rowerowe gminy Strzyżów 

 
Źródło: http://strzyzowski.pl 
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Gmina Wiśniowa 

Przez teren gminy Wiśniowa przebiegają szlaki turystyczne piesze: 

 Niebieski (ok. 60km) Dębica – Wiśniowa – Czarnorzeki, 

 żółty (ok.40km) Strzyżów-Dobrzechów-Niewodna-Wiśniowa-Kozłówek-Frysztak-Kobyle-

Gogołów-Lubla-Łęki Strzyżowskie-Łączki Jagiellońskie. 

 

Trasy rowerowe:  

 odcinek południowy – wzdłuż doliny Wisłoka, u podnóża pasma Jazowej i Rezerwatu Herby, 

 odcinek północny – od Tułowic poprzez Różanki, Niewodną po Szufnarową do Jaszczurowej, 

z licznymi punktami widokowymi na Bramę Frysztacką, góry Chełm i Bardo, pasmo Pogórza 

oraz Przełęcz Dukielską, 

 Czerwona Trasa Rowerowa „Wielka Pętla Gminy Wiśniowej” 

 

Mapa 19    Trasy rowerowe gminy Wiśniowa 

 
Źródło: http://wisniowa.pl 

http://wisniowa.pl/
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Miejsca biwakowe, altany i paleniska: 

 Wiśniowa- Rakówki, 

 Wiśniowa powyżej dawnego Gimnazjum, 

 Wiśniowa, przy zespole pałacowo-parkowym, 

 Styk wsi Tułowice, Różanki, Kożuchów, 

 Szufnarowa przy skale „Dudniacz”, 

 Kożuchów Górny, 

 Stępina-Jaszczurowa na górze Chełm. 

Wieże widokowe znajdują się w miejscowościach Szufnarowa i Różanka.  

Gmina Wojaszówka 

 Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamieniec, o długości 1,5 km. 

 Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu, długość trasy niebieskiej ok. 7 km (czas przejścia ok. 

3.5 godz.), długość trasy żółtej ok. 17 km (czas przejścia ok. 10 godz.).   

 

 

Mapa 20    Trasa turystyczna  śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu 

 

Źródło: wojaszowka.pl 

 

 

 Śladami Zamieszańców – trasa rowerowa Odrzykoń – Bratkówka – Wólka – Rzepnik – 

Węglówka – Odrzykoń, o długości ok. 20 km. Czas przejazdu wynosi ok. 1,5 godz. 

 Ścieżka przyrodnicza przy Zamku Kamieniec – długość ok. 4,4 km, czas przejścia to ok. 2,5 

godz.  

https://www.wojaszowka.pl/asp/,245
https://www.wojaszowka.pl/asp/,246
https://www.wojaszowka.pl/asp/,247
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Mapa 21    Ścieżka przyrodnicza przy Zamku Kamieniec 

 

Źródło: parkikrosno.pl 

 

 

 Transgraniczny szlak rowerowy – Beskidzkie muzea – szlak rozpoczynający się w Krośnie,  

a kończący na Słowacji, długości 32 km, w tym 21 km po drogach asfaltowych. 

 Szlak niebieski – biegnie z Dębicy przez Wiśniową, przez grzbiet pasma Jazowej, przechodząc 

przez Herby oraz Czarnówkę, Rzepnik, Królewską Górę do ruin Zamku Kamieniec. 

 Szlak zielony – prowadzi ze Strzyżowa na grzbiet Brzeżanki, przez Bonarówkę, Królewską Górę 

(gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim) do Krosna. 

 Szlak Wodny Rzeki Wisłok – trasa przebiega przez okolice Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego oraz przez przełom Wisłoka zwany Bramą Frysztacką przepływając przez 

Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie. Szlak o długości 30 km oznaczony jest od Wojkówki  

(gm. Wojaszówka) przez Frysztak do Strzyżowa.  

 

 

2.11. Planowanie przestrzenne 

 

Kierunki rozwoju przestrzennego określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, opracowywane dla poszczególnych gmin. Studium określa 

politykę przestrzenną gminy, lokalne zasady gospodarowania przestrzenią przy uwzględnieniu celów  

i kierunków polityki przestrzennej, określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

strategii rozwoju województwa, planie zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii 

https://www.wojaszowka.pl/asp/,249
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rozwoju gminy. W tym zakresie fundamentalne znaczenie mają zasady ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju.  

Ład przestrzenny jest określany jako ukształtowanie powierzchni, które tworzy harmonijną 

całość i uwzględnia w sposób uporządkowany wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Z kolei 

zrównoważony rozwój jest to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym występuje proces integracji 

działań politycznych, społecznych i gospodarczych, mając na względzie zachowanie równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno w chwili obecnej 

jak i dla przyszłych pokoleń. 

Studium jest sporządzane dla obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych gminy 

oraz pełni trzy podstawowe funkcje: 

1) stanowi akt polityki przestrzennej gminy, określający strategię rozwoju przestrzennego; 

2) wpływa na zasady kształtowania przestrzeni, określone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, koordynując ich ustalenia; 

3) może stanowić ofertę dla przyszłych inwestorów, będąc jednym z ważniejszych elementów 

programu rozwoju gminy. 

W celu kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu tworzone są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na działkach gminnych i prywatnych, 

umożliwiające przyjęcie wieloletniego kierunku działań standaryzujących ład i porządek przestrzenny 

oraz stwarzające możliwość zrównoważonego rozwoju podstawowej infrastruktury komunalnej  

i społecznej oraz sprawniejszego zasiedlania obszarów gminy. Obligatoryjnie realizowane są programy 

i projekty zmierzające do harmonizacji i kształtowania przestrzeni publicznej.  

Optymalnym rozwiązaniem w kształtowaniu polityki przestrzennej każdej z gmin byłoby 

uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich ich terenów 

zurbanizowanych. Jednak w obecnej sytuacji ekonomicznej gmin oraz obowiązujących przepisów 

prawnych dot. ochrony przyrody, jest to rozwiązanie trudne i czasochłonne w realizacji. 

Zagospodarowanie przestrzenne jest realizowane poprzez wydawanie przewidzianych prawem decyzji 

o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Gmina Frysztak 

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XIII/108/99 z dnia 

20 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z danymi GUS  

z 2020 r. na terenie gminy Frysztak obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z tego 6 planów zostało sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powierzchnia terenów objętych planami wynosi 

łącznie 3881 ha, co stanowi 42,8 % całkowitej powierzchni gminy. W 2020 r. wydanych zostało 52 
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decyzji o warunkach zabudowy oraz 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dane 

dotyczące wydawanych decyzji na przestrzeni lat 2016-2020 przedstawia poniższa tabela. 

W 2022 r. uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc jest ich  

w sumie 12., w tym 7 na podstawie ustawy z 2003 r. Powierzchnia terenów objętych planami wynosi 

3902,56 ha. 

 

 

Tabela 28    Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przestrzeni 

lat 2016-2020 w gminie Frysztak*) 

Rodzaj decyzji 2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 8 5 10 17 13 

Decyzje o warunkach zabudowy, ogółem w tym: 78 92 71 85 52 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 60 79 63 78 46 

- decyzje dotyczące zabudowy usługowej 4 3 4 3 3 

- decyzje dotyczące innej zabudowy 14 10 4 4 3 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Strzyżów 

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów przyjęte uchwałą Rady Miejskiej  

w Strzyżowie Nr XXXVI/291/01 z dnia 13 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami.  

Zgodnie z danymi GUS z 2020 r (na dzień tworzenia niniejszego dokumentu brak było danych 

za rok 2021 w bazie danych GUS), na terenie gminy Strzyżów obowiązuje 28 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z tego 18 planów zostało sporządzonych  na podstawie ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powierzchnia terenów 

objętych planami wynosi łącznie 4 948 ha, co stanowi 35,3 % całkowitej powierzchni gminy.  

Zagospodarowanie przestrzenne jest realizowane poprzez wydawanie przewidzianych 

prawem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2020 r. wydanych zostało 137 decyzji o warunkach zabudowy oraz 20 decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dane dotyczące wydawanych decyzji na przestrzeni 

lat 2016-2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 29    Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przestrzeni 

lat 2016-2020 w gminie Strzyżów*) 

Rodzaj decyzji 2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27 28 27 20 20 

Decyzje o warunkach zabudowy, ogółem w tym: 167 121 146 136 137 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 0 1 1 4 0 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 105 86 109 104 123 

- decyzje dotyczące zabudowy usługowej 14 8 6 5 4 

- decyzje dotyczące innej zabudowy 48 26 30 23 10 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Gmina Wiśniowa 

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/262/2021 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

 

Zgodnie z danymi GUS z 2020 r. na terenie gminy Wiśniowa obowiązuje 6 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz 1 plan w trakcie sporządzania. Powierzchnia terenów 

objętych planami wynosi łącznie 630 ha, co stanowi 7,6 % całkowitej powierzchni gminy.  

 

Zagospodarowanie przestrzenne jest realizowane poprzez wydawanie przewidzianych 

prawem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2020 r. wydanych zostało 52 decyzji o warunkach zabudowy oraz 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Dane dotyczące wydawanych decyzji na przestrzeni lat 2016-2020 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 30    Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na 

przestrzeni lat 2016-2020 w gminie Wiśniowa*) 

Rodzaj decyzji 2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 5 9 17 19 

Decyzje o warunkach zabudowy, ogółem w tym: 57 55 48 56 42 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 40 41 37 46 32 

- decyzje dotyczące zabudowy usługowej 3 4 5 4 1 

- decyzje dotyczące innej zabudowy 14 10 6 6 9 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Gmina Wojaszówka 

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojaszówka przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/230/02 

z dnia 31 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

Zagospodarowanie przestrzenne jest realizowane poprzez wydawanie przewidzianych 

prawem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2020 r. wydanych zostało 110 decyzji o warunkach zabudowy oraz 26 decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dane dotyczące wydawanych decyzji na przestrzeni 

lat 2016-2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 31   Liczba decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

Rodzaj decyzji 2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 22 17 47 22 26 

Decyzje o warunkach zabudowy, ogółem w tym: 130 137 134 129 110 

- decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 109 126 129 129 107 

- decyzje dotyczące zabudowy usługowej 3 3 5 0 3 

- decyzje dotyczące innej zabudowy 18 8 0 0 0 

*)na dzień tworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Tabela 32   Planowanie przestrzenne 

obszar 

Ilość planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ogółem 

Plany 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

podst. Ustawy z dn 

27.03.2003 

Powierzchnia 

objęta planami 

ogółem 

[ha] 

Udział powierzchni 

objętych planami 

do powierzchni 

całkowitej [%] 

Gmina Frysztak 11 6 3 881 42,8 

Gmina Strzyżów 28 18 4 948 35,3 

Gmina Wiśniowa 6 6 630 7,6 

Gmina Wojaszówka 0 0 0 0 

RAZEM gminy SRP 45 30 9 459 23,8 

 

 

 

2.12. Infrastruktura techniczna i gospodarka odpadami 

 

Dostępność komunikacyjna gminy jest czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy 

rozwój społeczno-gospodarczy, a także czynnikiem napędu gospodarczego, będącym elementem 

kluczowym do poprawy jakości życia mieszkańców. Główny wpływ na dostępność komunikacyjną ma 

stan i rodzaj dróg oraz możliwe połączenia z innymi miastami i miejscami, będącymi celem podróży. 

Dostępność ma ogromne znaczenie zarówno dla transportu osobowego, jak i transportu towarowego. 

Drogi publiczne ze względu na funkcję w sieci drogowej dzielą się według przepisów ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.) na następujące 

kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

Na terenie objętym Strategią występuje jedna droga krajowa ekspresowa (w budowie) – S19 

będąca częścią międzynarodowej magistrali drogowej Via-Carpatia, przebiegająca przez miejscowość 

Żarnowa, gdzie powstaje węzeł łączący bezkolizyjnie tą trasę z drogą wiodącą do Strzyżowa. 

Drogi wojewódzkie na terenie poszczególnych gmin: 

Gmina Frysztak  – łączna długość na terenie gminy - 15,70 km:  

 droga nr 988 Babica – Warzyce – km 13,30,  

 droga nr 990 Twierdza – Turaszówka – km 2,40, 

Gmina Strzyżów – łączna długość na terenie gminy - 21,2 km: 

 droga nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce,  

 droga nr 989 Strzyżów – Lutcza, 
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Gmina Wiśniowa - łączna długość na terenie gminy - 13,67 km:  

 droga nr 988 Babica – Strzyżów-Warzyce – 6,15km,  

 droga nr 986 Tuszyma – Ropczyce-Wiśniowa – 7,52km, 

Gmina Wojaszówka - o długości ok. 13 km.  

 droga wojewódzka nr 990 Krosno – Twierdza, 

Drogi powiatowe na terenie poszczególnych gmin: 

Gmina Frysztak - łączna długość na terenie gminy - 32,971 km 

 1 320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica – 10,603, 

 1 323 R Frysztak – Gogołów – Klecie – 10,692 km, 

 1 349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina – 3,73 km, 

 1 837 R Sieklówka – Lubla – 2,055 km, 

 1 923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa – 3,816 km, 

 1 924 R Frysztak – Łęki Strzyżowskie – 1,768 km, 

 1 925 R dojazd do stacji PKP Frysztak – 0,307 km, 

Gmina Strzyżów – łączna długość na terenie gminy - 65,192 km 

 1 350 R Różanka – Grodzisko – 0,919 km, 

 1 918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów – 9,697 km, 

 1 926 R Kożuchów –Markuszowa – Wysoka Strzyżówska – 1,312 km, 

 1 927 R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka – 10,183 km, 

 1 928 R Wysoka Strzyżówska – Strzyżów – Żarnowa – 8,101 km, 

 1 929 R Pstrągowa – Strzyżów – 4,473 km, 

 1 930 R Zaborów – Strzyżów – 4,341 km, 

 1 931 R Żarnowa – Niebylec – 3,075 km, 

 1 932 R Żarnowa –Jawornik – 0,075 km, 

 1 933 R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka – Żyznów – 10,245 km, 

 1 937 R Wysoka Strzyżówska – Brzeżanka – Strzyżów – 5,944 km, 

 1 938 R Połomia – Glinik Charzewski – 1,864 km, 

 1 939 R dojazd do CKP w Dobrzechowie – 0,607 km, 

 2 424 R Żarnowa – Strzyżów – 4,356 km. 

Gmina Wiśniowa – łączna długość na terenie gminy ok.38,25 km, 
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 1 349 R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina (gr. powiatu), Jaszczurowa, Stępina 

 1 350 R Różanka-Grodzisko (gr. powiatu), Różanka, Grodzisko 

 1 919 R Tułkowice przez wieś Tułkowice 

 1 920 R Różanka-Wiśniowa Różanka, Niewodna, Kalembina, Wiśniowa 

 1 921 R dojazd do stacji PKP Wiśniowa, 

 1 922 R Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa, 

 1 923 R Frysztak-Kobyle-Jazowa, 

 1 926 R Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska  

 2 405 R Jaszczurowa-Wiśniowa Jaszczurowa, Pstrągówka, Wiśniowa 

Gmina Wojaszówka – łączna długość na terenie gminy 48,638 km: 

 1 844 R Chrząstówka – Niepla – Przybówka – 1,953 km, 

 1 845 R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka – 2,517 km, 

 1 924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń – 13,406 km, 

 1 940 R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka – 11,152 km, 

 1 941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie – 1,364 km, 

 1 942 R Chrząstówka – Bajdy – 2,356 km, 

 1 943 R Jaszczew – Wojaszówka – 2,363 km, 

 1 944 R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka – 3,794 km, 

 1 960 R Krosno – Odrzykoń – 3,909 km, 

 1 961 R Odrzykoń – Sporne – 2,417 km, 

 1 962 R Krosno - Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielska – 3,407 km. 

 

Drogi gminne na terenie poszczególnych gmin: 

Gmina Frysztak – o łącznej długości na terenie gminy 48,57 km. 

  112 151 R Huta Gogołowska – Czerwona Górka – Gogołów – 1,955 km, 

  112 152 R Glinik Górny – Wieś – nawierzchnia bitumiczna – 2,97 km, 

 112 153 R Glinik Górny – Szeroka Rzeka – Huta Gogołowska – 2,92 km , 

 112 154 R Glinik Średni – Kamieniec – Gogołów – 3,774 km, 

 112 155 R Pułanki – Frysztak – Gliniczek – 0,296 km, 

 112 156 R Gliniczek – SKR – Frysztak – 0,757 km, 

 112 157 R Pułanki – Wanat – Las – Glinik Średni – 2,271 km, 
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 112 158 R Kobyle – Pietrusza Wola – 1,799 km, 

 112 159 R Frysztak – Sztukówka – Gogołów – Januszkowice – 10,517 km, 

 112 160 R Glinik Dolny – Bukowy Las – Lubla – 2,651 km, 

 112 161 R Twierdza – Widacz – Przybówka – 1,597 km, 

 112 162 R Twierdza – Cegielnia – Granice – 5,833 km, 

 112 163 R Lubla – Sośnina – Niepla – 1,689 km, 

 112 164 R Gogołów – Ośrodek Zdrowia – Dział – 1,362 km, 

 112 165 R Frysztak – ulica Nowa – 0,793 km, 

 112 166 R Frysztak - ulica Braci Dymnickich – 0,144 km, 

 112 167 R Frysztak – ulica Parkowa – 0,253 km, 

 112 168 R Widacz – wieś – Lubla – 2,191 km, 

 112 169 R Lubla – Kościół – Orzechówka – 1,455 km, 

 112 170 R Frysztak – ulica Jana Samolewicza – 0,126, 

 112 171 R Frysztak – ulica Franciszka Grzegorza Gołębiowskiego – 0,226 km, 

 112 172 R Cieszyna – Dół – 0,337 km, 

 112 173 R Pułanki – Przyrwy – 0,823 km, 

 112 174 R Pułanki – Dom Ludowy – oczyszczalnia – wanatówka – 1,223 km,, 

 112 175 R Twierdza – za torem - 0,349 km,  

 112 176 R Twierdza – równie – 0,122 km, 

 112 177 R Widacz – równie – 0,137 km. 

 

Na terenie gminy znajdują się również drogi wewnętrzne (osiedlowe) oraz drogi rolnicze, 

służące dojazdowi do pól. 

Ponadto w ciągu dróg powiatowych posadowionych jest 11 obiektów mostowych (7 na drodze 

nr 1320 i 4 na drodze 1923). Największy w miejscowości Frysztak Kobyle na rzece Wisłok – most o 

konstrukcji żelbetowej – płyta monolityczna, 

Gmina Strzyżów - łączna długość dróg gminnych wynosi 81,145 km 

 

 

 

 

 



Strona | 91  

 

Tabela 33   Wykaz dróg gminnych gminy Strzyżów 

Nr drogi Nazwa drogi 
Dł. całkowita 

(km) 

112 265.2 R Strzyżów - Łętownia - Pstrągowa 2,755 

112 357.2 R Lutcza - Żyznów - Godowa 8,015 

112 345 R Bonarówka - Brzeżanka 4,573 

112 280 R Żarnowa - Wielkie Pole 3,585 

112 338 R Wysoka Strzyżowska - Grodeczna 0,439 

112 340 R Wysoka Strzyżowska - koło Kościoła 0,355 

112 356 R Żarnowa Rzeki 1,143 

112 359 R Żarnowa - Godowa Zagórze 6,856 

112 365 R Godowa Podlas (koło cmentarza) 0,871 

112 347 R Wysoka Strzyżówska Stodolina (koło tartaku) 0,201 

112 368 R Godowa Rzeki - Zagórze 1,059 

112 279 R Żarnowa Podlas 3,35 

112 337.2 R Gbiska - Brzeżanka 0,99 

112 342 R Wysoka Strzyżowska Górna (koło SP nr 1) 0,262 

112 257 R Dobrzechów - Grodzisko (Bakonka) 4,896 

112 362 R Godowa Tartak 0,749 

112 364 R Godowa koło Ośrodka Zdrowia 0,521 

112 348 R Wysoka Strzyżowska Stodolina 0,177 

112 369 R Żyznów Igloopol 0,222 

112 334 R Wysoka Strzyżowska Dolna koło sklepu 0,18 

112 254 R Grodzisko Budy 1,433 

112 253 R Grodzisko Folwark Ciśnie 2,101 

112 255 R Grodzisko Wierzchowina 1,688 

112 261.3 R Tropie Pstrągowa 2,41 

112 278 R Glinik Zaborowski Podlas 2,341 

112 272 R Glinik Zaborowski Podlas (koło Kapliczki) 1,364 

112 276 R Glinik Zaborowski Kąty 0,776 
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112 274 R Glinik Charzewski Sołtysie 1,53 

112 335 R Gbiska Podwsie 0,792 

112 259 R Dobrzechów Budy 0,736 

112 258 R Dobrzechów Góra (od krzyża) 1,322 

112 260 R Dobrzechów Kolonia Granice 0,578 

112 252 R Zawadka - Pstrągowa 1,252 

112 332 R Markuszowa - Wysoka 0,96 

112 346 R Wysoka - Rzepnik 1,568 

112 366 R Żyznów do kościoła 0,377 

112 275 R Żarnowa Wielkie Pole Rzeki 1,011 

112 360 R Godowa Podlas sklep 1,684 

112 363 R Godowa Podlas Agronomówka 1,42 

112 358 R Godowa Tamta Strona za rz. Zagórze 2,556 

112 336 R Wysoka Strzyżowska Dolna za DL 0,256 

112 333 R Wysoka Strzyżowska za rz. Kopytko 8,321 

112 251 R Grodzisko Zawadka przez Sośninę 2,925 

112 256 R Dobrzechów stacja PKP 0,545 

Źródło: Urząd Miejski w Strzyżowie 

 

Na terenie gminy znajdują się również drogi wewnętrzne (osiedlowe) oraz drogi rolnicze, 

służące dojazdowi do pól o długości ponad 465 km. 

Ponadto w ciągu dróg na terenie gminy posadowione są 23 obiekty mostowe: 

 Droga powiatowa 1918R – Zawadka-Grodzisko-Strzyżów - 3 obiekty na potokach bez 

nazwy, 

 Droga powiatowa 1927R – Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów  

– 2 obiekty: w Wysokiej Strzyżowskiej na potoku Kopytko oraz w Dobrzechowie na 

rzece Wisłok, 

 Droga powiatowa 1928R - Wysoka Strzyżowska-Gbiska-Strzyżów-Żarnowa  

– 2 obiekty: w Strzyżowie na rzece Stobnica oraz w Żarnowej na potoku bez nazwy, 

 Droga powiatowa 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski – 1 obiekt na rzece Wisłok, 

 Droga powiatowa 1931R Żarnowa-Niebylec – 1 obiekt w Żarnowej na potoku bez 

nazwy, 
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 Droga gminna G112254 – Grodzisko-Budy, 

 Droga gminna G112257 – Dobrzechów-Grodzisko, 

 Droga gminna G 112261 – Strzyżów ul. Graniczna, Dobrzechów-Kolonia, Tropie-

Pstrągowa – 2 obiekty, 

 Droga gminna G112329 – Strzyżów, Żarnowska-Zadworze, 

 Droga gminna G112333 – Wysoka Strzyżowska za rzeką Kopytko, 

 Droga gminna G112366 – Żyznów do kościoła, 

 Droga gminna G112267 – Strzyżów, Kombatantów – 2 obiekty, 

 Droga gminna G112334 – Wysoka Strzyżowska Dolna (koło sklepu), 

 Droga gminna G112336 – Wysoka Strzyżowska Dolna (za Domem Ludowym), 

 Droga gminna G112338 – Wysoka Strzyżowska Grodeczna, 

 Droga gminna G112340 – Wysoka Strzyżowska koło kościoła, 

 Droga gminna G112342 – Wysoka Strzyżowska Górna koło szkoły nr 1, 

 Droga gminna G112347 – Wysoka Strzyżowska Stodolina (koło tartaku), 

 Droga gminna G112362 – Godowa Tartak, 

 Droga gminna G112364 – Godowa koło Ośrodka Zdrowia, 

 Droga gminna G112369 – Żyznów Igloopol. 

Gmina Wiśniowa - o łacznej długości na terenie gminy 40,98 km, 

 G 112 449 R Wiśniowa k.Kopcia, 

 G 112 450 R Szufnarowa-Pniakówki, 

 G 112 451 R Wiśniowa-Szufnarowa-Rakówki, 

 G 112 452 R Różank-Niewodna-Szufnarowa, 

 G 112 453 R Niewodna-Szkutniki-Szufnarowa-Wytrząska, 

 G 112 454 R Różanka-Rola-Grodzisko, 

 G 112 455 R Różanka-Zawadka, 

 G 112 456 R Wiśniowa-SKR-Urząd Gminy, 

 G 112 457 R Wiśniowa-Balice, 

 G 112 458 R Kalembina-Kożuchów-Niewodna, 

 G 112 459 R Kożuchów-Szkoła, 

 G 112 460 R Jazowa-Skrzyżowanie-SKR, 

 G 112 461 R Kalembina-Wisłok-Kładka, 
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 G 112 462 R Markuszowa-Wysoka-Szkoła, 

 G 112 463 R Markuszowa-Rędziny-Ława, 

 G 112 464 R Kozłówek-Podlas-Cyranówka, 

 G 112 465 R Markuszowa-Sklep-Oparówka, 

 G 112 466 R Oparówka-Las, 

 G 112 467 R Tułkowice Góra Różanka-Rola, 

 G 112 468 R Niewodna-Las-Różanka Cmentarz, 

 G 112 469 R Kożuchów Kąty – Markuszowa Most, 

 G 112 470 R Wiśniowa - Kalembina –Wisłok, 

 G 112 471 R Wiśniowa Jazowa Kładka, 

 G 112 472 R Wiśniowa-Za Torem, 

 G 112 473 R Kozłówek-Cyranówka, 

 G 112 474 R Wiśniowa-Oczyszczalnia, 

 G 112 475 R Tułkowice-Markuszowa.  

Na terenie gminy znajdują się również drogi wewnętrzne (osiedlowe) oraz drogi rolnicze, 

służące dojazdowi do pól. 

Ponadto w ciągu dróg powiatowych posadowionych jest 9 obiektów mostowych: 

 w miejscowości Jazowa na rzece Wisłok, 

 w miejscowości Markuszowa na rzece Wisłok, 

 w miejscowości Markuszowa na bezimiennym potoku, 

 w miejscowości Niewodna na bezimiennym potoku, 

 w miejscowości Pstrągówka na potoku Pstrągówka, 

 w miejscowości Jaszczurowa na bezimiennym potoku, 

 w miejscowości Wiśniowa na bezimiennym potoku, 

 w miejscowości Oparówka na bezimiennym potoku – 2mosty. 

Gmina Wojaszówka o łącznej długości ok. 48 km 
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Tabela 34   Wykaz dróg gminnych gminy Wojaszówka 

miejscowość nazwa drogi numer drogi 

Odrzykoń 

Ulica Leszczyny 1 15195 R 

Ulica Bierska 1 15190 R 

Obwodnica, Piłsudskiego 1 15189 R 

Ulica M. Konopnickiej 1 15193 R 

Od domu Kultury do Turaszówki (Skrzyneckiego, Łęgowa, Jagiełły) 1 15192 R 

Ulica Wisłocza 1 15191 R 

Ulica Młynek 1 15185 R 

Do przysiółka Rzeki 1 15186 R 

Ustrobna 

Droga w kierunku Potoka 1 15184 R 

Do góry w str. Potoka 1 14666 R 

Droga k. Kościoła do skrzyżowania z Potokiem 1 15183 R 

Droga do cmentarza 1 15182 R 

Droga Gąsienice (prawa strona) 1 15179 R 

Droga Gąsienice (lewa strona) 1 15177 R 

Bajdy 

Od SKR do skrzyżowania (k. D.L.) 1 15178 R 

Koło szkoły 1 15175 R 

Do cmentarza 1 15176 R 

Od drogi Twierdza – Krosno do brodu w Wojkówce 1 15174 R 

Wojaszówka 

Droga w kierunku Bajd (k. Szkoły) 1 15167 R 

Koło mleczarni 1 15165 R 

Koło remizy OSP 1 15166 R 

Droga k. P. St. Gardziny 1 15168 R 

Droga do stacji PKP w kier. Chrząstówki 1 15162 R 

Za sklepem 1 15164 R 

Przybówka 

Od drogi powiatowej w kierunku Chrząstówki 1 15161 R 

Zagóra 1 15160 R 

Od D.S. K. Kościoła 1 15158 R 

Od kościoła do przys. Zagórze 1 15159 R 

Od skrzyż. z dr. powiatową do przys. Pole (Czajki) 1 15157 R 

Od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z Czajki 1 15156 R 

Łęki 

Strzyżowskie 

Do stacji PKP w Przybówce (przys. Zarzecze) 1 15154 R 

Od D. L. Na Podlesie 1 15152 R 

Od kapliczki do przysiółka Podlesie 1 15151 R 

Droga do przysiółek Piotrówka 1 15153 R 

Pietrusza Wola Zawada 1 15155 R 
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Od drogi powiatowej do Łączek (przez Grabnik) 1 15169 R 

Łączki 

Jagiellońskie 

Na morgi 1 15163 R 

W kier. P. Woli 1 15169 R 

Od D. S. w kier. Rzepnika (za kościołem) 1 15170 R 

Rzepnik 

Rzepnik – Łączki Jagiellońskie (przez Łazy) 1 15170 R 

Rzepnik – Węglówka 1 15172 R 

Rzepnik – Wysoka Strzyżowska 1 12346 R 

Bratkówka 

Na Wólkę (w kier. Rzepnika) 1 15173 R 

Za ośrodkiem zdrowia (od drogi powiatowej) 1 15180 R 

Koło przepompowni 1 15187 R 

Do rzeki Wisłok 1 15181 R 

Wojkówka Od Domu Strażaka do ławy 1 14666 R 

Źródło: Urząd Gminy w Wojaszówce 

 

 

Oprócz dróg gminnych, na terenie gminy są też drogi dojazdowe i wewnętrzne, które stanowią 

znaczne uzupełnienie sieci dróg publicznych. Ich zarządcą jest Gmina Wojaszówka,  

a grunty, po których biegną szlaki drożne dróg wewnętrznych stanowią własność Gminy Wojaszówka.  

Na terenie gminy znajduje się także 10 obiektów mostowych podległych Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Krośnie: 

 

Tabela 35   Wykaz przepraw mostowych w gminie Wojaszówka 

Nr drogi miejscowość rzeka 
Nośność 

[ton] 

Długość 

[m] 

1924R Łęki Strzyżowskie Merla 20 10,6 

1940R Łęki Strzyżowskie Wisłok 30 109,3 

1940R Pietrusza Wola Merla 15 5,0 

1940R Pietrusza Wola Merla 15 5,0 

1940R Pietrusza Wola Merla 20 4,9 

1940R Pietrusza Wola Merla 20 6,2 

1941R Łączki Jagiellońskie Wisłok 15 60,7 

1944R Bratkówka Wisłok 30 42,6 

1960R Odrzykoń Wisłok 40 64,6 

990/1924R Wojkówka Wisłok 40 188,0 

Źródło: Urząd Gminy w Wojaszówce 
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Linie kolejowe 

Przez teren gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–

Dynowskiego” na lata 2022-2030 przebiega także niezelektryfikowana linia kolejowa nr 106 relacji 

Rzeszów – Jasło, z jedno peronowymi przystankami we Frysztaku-Twierdzy, Wiśniowej, Kalembinie, 

Markuszowej, z dwu peronowym przystankiem i mijanką kolejową w miejscowości Przybówka oraz 

jedno peronowym przystankiem w Wojaszówce. Linia obsługiwana jest przez pociągi Kolei 

Regionalnych. 

Do Strzyżowa dociera, uruchomiona w 2021 roku w ramach linii nr 106, Podkarpacka 

Kolej Aglomeracyjna relacji Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów. Pociągi są klimatyzowane, jest w nich 

Wi-Fi, można w nich płacić kartą bankomatową.  W pojazdach wyznaczono specjalne miejsca 

z uchwytami do zamocowania wózków inwalidzkich oraz rampy, aby ułatwić wsiadanie  

i wysiadanie pasażerom, matkom z małymi dziećmi oraz rowerzystom, dla których wydzielone 

miejsca do przewożenia rowerów.  

Infrastruktura techniczna 

 

 

Sieć wodociągowa 

 

Zadania w zakresie dostarczania wody na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 należących do realizowane 

są przez: 

1. Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, który pobiera wodę z ujęć głębinowych 

zlokalizowanych we Frysztaku oraz studni głębinowych S 1 Glinik Średni, S 2 Glinik Średni, 

2. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Strzyżowie, 

3. Spółki Wodne w Wiśniowej, Kalembinie, Tułkowicach, Pstrągówce i Różance 

eksploatujące studnie głębinowe i ujęcia źródlane, oraz ujęcia własne mieszkańców  

w gminie Wiśniowej, 

4. Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce posiadający cztery podziemne ujęcia wody 

wraz z Wodociągami Krośnieńskimi w gminie Wojaszówka. 
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Tabela 36    Wybrane dane dotyczące sieci wodociągowej w roku 2016 oraz 2020 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2020 

gmina Frysztak 

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej  

w zarządzie bądź administracji gminy 
km 85,1 86,4 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1 335 1 433 

Awarie sieci wodociągowej szt. 9 14 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 100,2 77,4 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 9,5 7,5 

gmina Strzyżów 

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej  

w zarządzie bądź administracji gminy 
km 33,6 0,0 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 2 022 1 158 

Awarie sieci wodociągowej szt. 18 39 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 408,8 197,7 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 9,5 9,7 

gmina Wiśniowa 

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej  

w zarządzie bądź administracji gminy 
km 46,2 46,5 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1 585 1 690 

Awarie sieci wodociągowej szt. 43 15 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 187,7 179,1 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 22,9 22,5 

gmina Wojaszówka 

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej  

w zarządzie bądź administracji gminy 
km 33,1 36,3 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 339 317 

Awarie sieci wodociągowej szt. 14 6 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 48,1 54,8 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 5,2 5,9 
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Gminy SRP RAZEM 

Długość czynnej sieci rozdzielczej będącej  

w zarządzie bądź administracji gminy 
km 198,0 169,2 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 5 281 4 598 

Awarie sieci wodociągowej szt. 84 74 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 744,8 509,0 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 11,8 11,4 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 dla wszystkich miejscowości w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Najlepszym wynikiem pod względem liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej na 

terenie gmin objętych Strategią może poszczycić się gmina Wiśniowa (76,6%), zaś najmniejszy wynik 

osiągnęła gmina Wojaszówka (28,2%).  Ogólnie dla całego obszaru wynik wynosi 56,1%, i jest znacznie 

niższy od wyniku województwa podkarpackiego który wynosi 81,1 %.  

 

Wykres 15    Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności w gminach SRP na tle województwa 

podkarpackiego w 2020r. 

 
*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Rozwój sieci wodociągowej ma ogromne znaczenie w kontekście ocieplenia się klimatu oraz 

spadającego rok rocznie poziomu wód gruntowych, zwłaszcza na terenach objętych suszą 

hydrologiczną, a właśnie do takich zalicza się gminy objęte Strategią. 
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Sieć kanalizacyjna 

 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków realizowane są w poszczególnych gminach zasadniczo 

za pomocą kanalizacji zbiorczej, administrowanej przez Gminne Zakłady Gospodarki Komunalnej.  

W wielu miejscowościach ze względu na trudne warunki terenowe są obszary które nie są objęte 

zbiorczą siecią kanalizacyjną.  Na tych obszarach mieszkańcy posiadają zbiorniki typu „szambo” które 

opróżniane są przez podmioty posiadające koncesję Wójta Gminy lub posiadają przydomowe, 

indywidualne oczyszczalnie ścieków. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków a następnie, 

oczyszczone, do rzeki Wisłok. 

 

Tabela 37    Dane dotyczące instalacji kanalizacyjnej w roku 2016 i 2020 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2020 

gmina Frysztak 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy 
km 63,0 89,7 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 810 1136 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. 24 41 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 94,3 106,4 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 3 474 4 168 

gmina Strzyżów 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy 
km 42,5 85,2 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1 137 1 413 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. 5 2 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 259,4 267,5 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 7 042 7 935 

gmina Wiśniowa 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy 
km 18,1 31,6 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 348 552 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. bd bd 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 96,0 106,0 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 1 382 1 936 
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gmina Wojaszówka 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy 
km 42,5 43,6 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1 366 1 480 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. 11 13 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 177,2 192,4 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 5 464 5 664 

Gminy SRP RAZEM 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 

administracji gminy 
km 166,1 250,1 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 3 661 4 581 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. > 40 > 56 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 626,9 672,3 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 17 362 19 703 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

  

Najmniej skanalizowana gminą jest gmina Wiśniowa w której tylko 24,2 % ludności korzysta ze 

zbiorczej kanalizacji. Najwyższym wskaźnikiem może natomiast poszczycić się gmina Wojaszówka – 

60,5 % jej mieszkańców korzysta z infrastruktury kanalizacyjnej. 

Wynik dla gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na 

lata 2022-2030 wynosi 40,9 % i jest dużo niższy od obliczonego dla województwa podkarpackiego, 

który wynosi 71,8 %. 

Wykres 16    Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności w gminach SRP na tle województwa podkarpackiego w 

2020r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Sieć gazowa 

Gaz ziemny jest niewątpliwie jednym z najwygodniejszych nośników energii dla mieszkańców,  

a jego użycie nie powoduje takich szkód dla środowiska jak spalanie węgla, drewna, oleju opałowego 

czy też ich pochodnych. Jest też najekonomiczniejszym wyborem w kontekście ciągle jeszcze 

kosztownych, będących w fazie rozwoju, instalacji wykorzystujących energię odnawialną. 

 

Według danych GUS z 2020 roku, w gminach objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego, 

odbiorcami gazu było 10 302 gospodarstw domowych, a liczba ludności korzystająca z sieci gazowej 

wyniosła 38 740 osób, tj. 80,2 % ogółu mieszkańców gmin objętych Strategią. Wybrane dane dotyczące 

sieci gazowej na terenie gmin w roku 2016 i 2020 przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Tabela 38   Wybrane dane dotyczące sieci gazowej w gminach SRP 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2020 

gmina Frysztak 

Długość czynnej sieci gazowej m 155 304 159 624 

Czynne przyłącza do budynków ogółem szt. 2 274 2 326 

- w tym do budynków mieszkalnych szt. 2 181 2 236 

Liczba odbiorców gazu gosp. 2 126 2 156 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 406 463 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 8 071 7 964 

Zużycie gazu MWh 8 902,6 1 973,3 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań MWh 3 059,1 4 054,7 

gmina Strzyżów 

Długość czynnej sieci gazowej m 196 995 221 180 

Czynne przyłącza do budynków ogółem szt. 3 909 4 051 

- w tym do budynków mieszkalnych szt. 3 769 3 879 

Liczba odbiorców gazu gosp. 4 783 5 667 
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Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 1 490 1 744 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 16 676 16 603 

Zużycie gazu MWh 25 453,3 32 862,4 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań MWh 12 678,4 19 121,4 

gmina Wiśniowa 

Długość czynnej sieci gazowej m 143 702 148 410 

Czynne przyłącza do budynków ogółem szt. 1 782 1 821 

- w tym do budynków mieszkalnych szt. 1 725 1 748 

Liczba odbiorców gazu gosp. 1 605 1 663 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 329 402 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 6 295 6 251 

Zużycie gazu MWh 5 960,5 7 650,3 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań MWh 1 828,3 2 933,2 

gmina Wojaszówka 

Długość czynnej sieci gazowej m 118 679 139 336 

Czynne przyłącza do budynków ogółem szt. 2 195 2 483 

- w tym do budynków mieszkalnych szt. 2 124 2 439 

Liczba odbiorców gazu gosp. 2 202 2 326 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 1 176 1 312 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 7 657 7 922 

Zużycie gazu MWh 12 025,6 14 337,9 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań MWh 8 471,6 10 170,8 

Gminy SRP RAZEM 
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Długość czynnej sieci gazowej m 614 680 668 550 

Czynne przyłącza do budynków ogółem szt. 10 160 10 681 

- w tym do budynków mieszkalnych szt. 9 799 10 302 

Liczba odbiorców gazu gosp. 10 716 11 812 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 3 401 3 921 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 38 699 38 740 

Zużycie gazu MWh 52 342,0 56 823,9 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań MWh 26 037,4 36 280,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

W zestawieniu zwraca uwagę wzrost o 39,34 % zużycia gazu do ogrzewania mieszkań w roku 

2020, w stosunku do roku 2016. W tym czasie liczba przyłączy do budynków mieszkalnych zwiększyła 

się o 503, co stanowi powiększenie ich ilości o 5,1 %. Może być to związane z ogólnokrajową promocją 

niskoemisyjnych i ekologicznych źródeł energii (w tym gazu). 

Pod względem instalacji sieci gazowej, obszar gmin objętych SRP z wynikiem 80,2 %, korzystnie 

odznacza się na tle województwa podkarpackiego, dla którego wartość wynosi 74,1 %. Najwyższy 

wskaźnik występuje na terenie gminy Wojaszówka (84,6 %), najniższy zaś na terenie gminy Frysztak 

77,0 %, co obrazuje poniższy wykres: 

 

Wykres 17    Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności w gminach SRP na tle województwa podkarpackiego w 2020r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Gospodarka odpadami 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2022 poz. 1297 z póź. zm.), utrzymanie czystości i porządku, a w tym kwestie związane z 

gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy, należą do zadań własnych gmin. Gminy są 

zobowiązana do zorganizowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w 

nieruchomościach położonych na jej terenie.  

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie poszczególnych gmin, 

właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na własnym terenie między 

innymi poprzez zbieranie segregowanych odpadów komunalnych, a następnie przekazywanie ich  

w terminach wyznaczonych harmonogramem w pojemnikach lub workach w odpowiednim kolorze, 

oznakowanych kartką z nazwą miejscowości, ulicą i nr domu. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z 

harmonogram odbierania ww. odpadów od właścicieli.   

W 2020 roku z terenu gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego odebrano ogółem 

7 549 ton odpadów z czego 4 038,7 ton odpadów zmieszanych (53,5 % odpadów ogółem) oraz 3 510,3 

ton odpadów selektywnych (46,5 %). W porównaniu do roku 2017 ilość odpadów zebranych 

selektywnie zwiększyła się o 533,2 t.  

Relację odpadów zebranych selektywnie do odpadów ogółem w poszczególnych gminach oraz 

dla całego obszaru objętego Strategią przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres 18    Odebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Odpady zebrane w 2020 roku selektywnie stanowiły 46,6 % ogółu odpadów zebranych z terenu 

gmin objętych Strategią. Jest to wynik lepszy od wyniku dla województwa podkarpackiego 

wynoszącego 37,2 %, lecz w dalszym ciągu jest to wartość niezadowalająca, wymagająca dalszego 

rozwoju świadomości mieszkańców w zakresie ekologii. 
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2.13. Mieszkalnictwo i planowanie przestrzenne 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 

Gminy powinny posiadać własny zasób mieszkaniowe, zarządzane w taki sposób, żeby potrzeby rodzin 

mających dochody niepozwalające na zakup własnego mieszkania zostały zaspokojone. Zgodnie z 

danymi Urzędu Gminy we Frysztaku oraz Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, gminy te nie dysponują w 

chwili obecnej lokalami stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy. W gminach Wojaszówka i 

Wiśniowa, w roku 2020 znajdowało się po 5 lokali, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.  

Według danych GUS z 2020 roku, na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego 

„Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 znajdowało się 11 510 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 1 067 750 m2, a w odniesieniu do roku 2016 ich liczba wzrosła o 1 670. Dane 

dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie w roku 2016 i 2020 przedstawia poniższa tabela.  

  

Tabela 39   Zasoby mieszkaniowe na terenie gmin Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” 

na lata 2022-2030*) 
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Jednostka miary szt. szt. m2 m2 m2 m2 

Gmina 

Frysztak 

2016 2 975 12 925 272 114 91,9 25,9 281,9 

2020 3 013 13 170 280 586 93,1 27,1 291,4 

Gmina 

Strzyżów 

2016 3 295 14 352 306 173 92,9 25,8 277,6 

2020 3 397 14 968 320 653 94,4 27,3 289,4 

Gmina 

Wiśniowa 

2016 2 238 9 478 192 008 85,8 23,5 273,5 

2020 2 286 9 758 198 534 86,8 24,9 286,2 

Gmina 

Wojaszówka 

2016 2 725 12 388 255 579 93,8 27,6 294,2 

2020 2 814 12 917 267 977 95,2 28,6 300,6 
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Gminy SRP 

RAZEM 

2016 11 233 49 143 1 025 874 91,1 25,7 281,8 

2020 11 510 50 813 1 067 750 92,4 27,0 291,9 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych oraz stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie tych 

zasobów, określany jest poprzez wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców. Na terenie gmin 

objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego ten wskaźnik kształtował się w roku 2020 na poziomie:  

 gmina Frysztak – 291,4, 

 gmina Strzyżów – 304,5, 

 gmina Wiśniowa – 286,2, 

 gmina Wojaszówka - 300,6. 

Dla porównania, wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców dla województwa podkarpackiego 

wynosił 324,1. 

 Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost dostępu mieszkańców gmin do urządzeń 

techniczno-sanitarnych. Od roku 2016 do końca 2020, liczba mieszkań przyłączonych do sieci 

wodociągowej powiększyła się o 377, wyposażonych w kanalizację wzrosła o 473, a dostęp do gazu  

z sieci uzyskało 422 mieszkań. 

 

 

Tabela 40    Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczne i sanitarne*) 

Wyszczególnienie 

2016 2020 

Liczba mieszkań 

wyposażonych 

w instalacje 

techniczno-

sanitarne 

% ogółu mieszkań 

Liczba mieszkań 

wyposażonych w 

instalacje 

techniczno-

sanitarne 

% ogółu mieszkań 

Gmina Frysztak 

Wodociąg 2 745 92,7 2 803 93,0 

Ustęp spłukiwany 2 628 88,8 2 686 89,1 

Gaz sieciowy 2 278 76,9 2 322 77,1 

Gmina Strzyżów 

Wodociąg 5 765 95,0 5 946 95,2 

Ustęp spłukiwany 1 137 90,9 1 413 91,3 

Gaz sieciowy 4 923 80,2 5 103 80,9 

Gmina Wiśniowa 

Wodociąg 2 106 94,1 2 155 94,3 

Ustęp spłukiwany 1 978 88,4 2 028 88,7 
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Gaz sieciowy 1 720 76,8 1 791 78,4 

Gmina Wojaszówka 

Wodociąg 2 365 86,8 2 454 87,2 

Ustęp spłukiwany 2 308 84,7 2 397 85,2 

Gaz sieciowy 2 252 82,6 2 379 84,5 

Obszar gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego”  

na lata 2022-2030 

Wodociąg 12 981 92,2 13 358 92,4 

Ustęp spłukiwany 8 051 88,2 8 524 88,6 

Gaz sieciowy 11 173 79,1 11 595 80,2 

*)na dzień utworzenia dokumentu brak danych BDL za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Budownictwo 

 

W latach 2017 – 2021 na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030 oddano łącznie do użytkowania 621 budynków – 500 

budynków mieszkalnych oraz 121 budynków niemieszkalnych. Podstawowe informacje przedstawione 

w poniższej tabeli dotyczą budynków mieszkalnych i mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2017 

– 2021. Przedstawione dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach 

nowo wybudowanych. 

 

Tabela 41    Budownictwo mieszkaniowe w latach 2017 – 2021. Budynki mieszkalne jednorodzinne nowe 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina Frysztak 

Oddane mieszkania ogółem szt. 17 17 15 21 24 

Mieszkania oddane do 

użytkowania na 1000 ludności 
szt. 1,6 1,6 1,4 2,0 2,5 

Ilość izb ogółem szt. 99 97 86 117 134 

Powierzchnia użytkowa m² 2 513 2 105 2 325 2 846 3 161 

Gmina Strzyżów 

Oddane mieszkania ogółem szt. 30 30 54 53 43 

Mieszkania oddane do 

użytkowaniana 1000  ludności 
szt. 1,5 3,1 2,7 2,6 3,6 
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Ilość izb ogółem szt. 174 180 313 314 242 

Powierzchnia użytkowa m² 3 982 4 571 7 375 7 266 6 030 

Gmina Wiśniowa 

Oddane mieszkania ogółem szt. 22 8 13 15 12 

Mieszkania oddane do 

użytkowania na 1000 ludności 
szt. 2,7 1,0 1,6 2,1 1,5 

Ilość izb ogółem szt. 134 44 75 74 67 

Powierzchnia użytkowa m² 2 879 1 018 1 790 1 835 1 571 

Gmina Wojaszówka 

Oddane mieszkania ogółem szt. 24 21 30 21 30 

Mieszkania oddane do 

użytkowania na 1000  ludności 
szt. 2,6 2,3 3,2 2,2 3,2 

Ilość izb ogółem szt. 141 120 180 132 182 

Powierzchnia użytkowa m² 3 468 2 739 4 272 2 921 4 772 

Gminy SRP RAZEM 

Oddane mieszkania ogółem szt. 93 76 112 110 109 

Mieszkania oddane do 

użytkowania na 1000 ludności 
szt. 2,1 2,0 2,2 2,2 2,7 

Ilość izb ogółem szt. 548 441 654 637 625 

Powierzchnia użytkowa m² 12 842 10 433 15 762 14 868 15 534 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Tabela 42    Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w latach 2017 - 2021 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina Frysztak 

Oddane budynki ogółem szt. 4 0 6 5 7 

Powierzchnia użytkowa szt. 1 123 0 1 379 1 139 486 
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Kubatura ogółem m² 6 104 0 6 933 6 512 2 268 

Gmina Strzyżów 

Oddane budynki ogółem szt. 5 13 10 12 11 

Powierzchnia użytkowa szt. 811 1 133 2 910 4 925 3 335 

Kubatura ogółem m² 3 276 5 333 13 489 34 792 28 806 

Gmina Wiśniowa 

Oddane budynki ogółem szt. 3 2 7 2 6 

Powierzchnia użytkowa szt. 454 1 097 1 542 239 954 

Kubatura ogółem m² 2 692 7 103 8 386 1 185 5 938 

Gmina Wojaszówka 

Oddane budynki ogółem szt. 4 2 7 6 9 

Powierzchnia użytkowa szt. 231 132 3 770 1 443 1 727 

Kubatura ogółem m² 933 669 19 727 8 585 9 741 

Gminy SRP RAZEM 

Oddane budynki ogółem szt. 16 17 30 25 33 

Powierzchnia użytkowa szt. 2 619 2 362 9 601 7 746 6 502 

Kubatura ogółem m² 13 005 13 105 48 535 51 074 46 753 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

2.14.  Rynek pracy i bezrobocie 

 

Rynek pracy 

Analizując ekonomiczną strukturę wiekową mieszkańców gmin objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030, można zauważyć spadek na 

koniec 2020 roku w odniesieniu do 2016 roku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 

17r.ż.)– zmniejszyła się o 366 osób (o 0,5 %). Najliczniejszą grupę w dalszym ciągu stanowią mieszkańcy 

w wieku produkcyjnym (62,6 % populacji), jednak ich ilość zmniejszyła się w ciągu pięciu lat o 1002 

osoby (1,4 %), natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 r.  

ż u kobiet, pow. 64 r. ż u mężczyzn) wzrosła o 836 osób (przyrost o 1,9%), Struktura wiekowa 

mieszkańców gminy odzwierciedla ogólną sytuację występującą na terenie województwa 



Strona | 111  

 

podkarpackiego - postępuje spadek ilości osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Utrzymanie się obecnej tendencji tak na terenie miasta jak i powiatu niekorzystnie 

rokuje na przyszłość i w perspektywie kilkunastu lat będzie skutkować postępującym starzeniem się 

społeczeństwa. Dane dotyczące struktury ludności pod względem ekonomicznych grup wiekowych 

przedstawiają poniższa tabela oraz wykres. 

 

Tabela 43    Struktura ludności w gminach objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” 

na lata 2022-2030 wg ekonomicznych grup wiekowych w roku 2016 oraz 2020 

gmina Frysztak 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Ilość osób 2 007 1 858 6 705 6 521 1 791 1 959 

Udział % w ludności 

ogółem 
19,11 17,97 63.84 63,08 17,05 18,95 

gmina Strzyżów 

Grupa ludności 

w wieku 

przedprodukcyj

nym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Ilość osób 3 616 3  496 13 211 12 629 3 962 4 396 

Udział % w ludności 

ogółem 
17,39 17,04 63,55 61,54 19,06 21,42 

gmina Wiśniowa 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Ilość osób 1 575 1 480 5 177 5 018 1 432 1 490 

Udział % w ludności 

ogółem 
19,24 18,53 63,26 62,82 17,50 18,65 

gmina Wojaszówka 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Ilość osób 1 438 1 436 6 094 6 017 1 731 1 907 
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Udział % w ludności 

ogółem 
15,5 15,3 65,8 64,3 18,7 20,4 

Gminy SRP RAZEM 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Ilość osób 8 636 8 270 31 187 30 185 8 916 9 752 

Udział % w ludności 

ogółem 
17,7 17,2 64,0 62,6 18,3 20,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Wykres 19    Struktura ludności obszaru gmin SRP według ekonomicznych grup wiekowych w roku 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 20    Wskaźnik liczby pracujących na 1000 ludności kształtował się w poszczególnych gminach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Ze względu na to, że obszar gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego jest obszarem w 

przeważającej części wiejskim, część mieszkańców ukierunkowana jest na działalność rolniczą  

z wykorzystaniem miejscowych zasobów. Jednak znaczna liczba mieszkańców pozostaje w 

zatrudnieniu poza rolnictwem, w tym w miejscowych zakładach pracy. Największymi 

przedsiębiorstwami działającymi na terenie gmin objętych SRP są: 

 

gmina Frysztak:  

- firma ASPROD zajmująca się obróbką drewna,  

- przedsiębiorstwo wielobranżowe WENTA Sp. z o.o. prowadząca sieć sklepów Zielony  

i Oszczędny Koszyk,  

- przedsiębiorstwo wielobranżowe TARA zajmujące się produkcją i sprzedażą wyrobów 

cukierniczych oraz produkcją opakowań z papieru i tektury, 

- Młyn Frysztak,  

- firma Tomasz Mikuszewski i s-ka AUTO NAPRAWA i HANDEL.  

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska we Frysztaku  

- firma „Stara Wędzarnia” zajmująca się przygotowaniem i sprzedażą wyrobów mięsnych, 

- przedsiębiorstwo „Elementy budowlane Frysztak Sp. z o.o” zajmujące się produkcja 

konstrukcyjnych prefabrykatów z betonu i żelbetu, 

gmina Strzyżów: 

 Zagroda Sp. z o.o. Strzyżów, 
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 Przedsiębiorstwo Budowlane Remontowo-Montażowo-Instalacyjne Transport  

i Mechanika Samochodowa Roman Fąfara - Strzyżów, 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Leśniak Marek - Strzyżów, 

 PGKiM Sp. Z o.o. Strzyżów, 

 Firma Handlowa „DS” Danuta Znamirowska - Strzyżów, 

 Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane Rembud Sp. z o.o.  - Strzyżów, 

 Spółdzielnia Cukiernicza „Roksana” - Strzyżów, 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Strzyżów, 

 FHU Wojan, 

 Modern Forms Sp. Z o.o. - Dobrzechów, 

 KRIS BUD Krzysztof Leszczak - Gbiska, 

 SFM w Strzyżowie, 

 Zakład Mięsarsko-Wędliniarski Fiołek Czesław - Godowa, 

 FH „Rose” Tomasz Leszczak w Strzyżowie, 

 Met-Bud. Hurtownia materiałów budowlanych – Strzyżów, 

 Spółdzielnia Asprod w Strzyżowie, 

 Stacja obsługi i kontroli pojazdów Spółdzielni Kółek Rolniczych – Godowa, 

 TRITON s.c. - Strzyżów, 

 AZ-KOP Sp. z o.o. w Godowej, 

 VENA, Hurtownia kosiarek, skuterów, quadów – Strzyżów. 

 

gmina Wiśniowa: 

 AGROFRUCT Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Wiśniowej, 

 WITMAR s.c. w Wiśniowej, 

 MEBLARZ s.c. w Wiśniowej, 

 Seger Cutting Tools w Wiśniowej, 

 AGART Sp. z o.o. w Wiśniowej, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WENTA Sp. z o.o. (Oszczędny Koszyk) w Wiśniowej, 

 Delikatesy Centrum w Wiśniowej, 

 TOI TOI Polska Sp. z o.o. w Kalembinie, 

 DREWNOM Lucyna Niemiec, 

 ROMI Sp. z o.o. 

Gmina Wojaszówka:  

 MAX-STONE SP. Z O.O. SP.K., 38-406 Bratkówka 130; 

 INWEST-PROFIL SP Z O.O. SP.K., 38-471 Bajdy 206; 

 BRAMEX FHUP, 38-471 Bajdy 170; 

 BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O., 38-471 Wojkówka 60; 

 KARCZMA KAMIENIEC S.C. Beata Oszajca, 38-471 Bajdy 189; 

 PIEKARNIA "ŻANETA" Michał Krasowski, 38-471 Bajdy 182. 
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Przedsiębiorstwa zlokalizowane poza terenem tej gminy, które mają wpływ na rynek pracy 

gminy to: 

 KROSNO GLASS S.A., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13; 

 BWI KROSNO – BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O., 38-400 Krosno, ul. Gen. 

Okulickiego 7. 

Analizując dane dotyczące liczby osób pracujących na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego, można zauważyć wzrost liczby osób pracujących o 111 osób w 2020 roku w stosunku 

do roku 2016. Tendencja wzrostowa w tej kwestii miała miejsce w latach 2016-2019, natomiast w 2020 

roku nastąpił spadek liczby osób pracujących w stosunku do roku poprzedniego.  

Zestawienie danych zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 44    Pracujący na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego w latach 2016 – 2020*) 

Lata Ogółem w tym kobiety w tym mężczyźni 
Pracujący na 1000 

ludności 

gmina Frysztak 

2016 941 518 423 90 

2017 979 572 407 94 

2018 1 061 596 420 98 

2019 876 490 386 85 

2020 872 523 349 84 

gmina Strzyżów 

2016 3 436 1 958 1 478 165 

2017 3 520 2 042 1 478 170 

2018 3 571 2 095 1 476 172 

2019 3 708 2 177 1 531 179 

2020 3 645 2 132 1 513 178 

gmina Wiśniowa 

2016 633 323 310 77 

2017 603 310 293 74 

2018 681 317 364 85 

2019 716 336 380 90 

2020 697 322 375 87 

gmina Wojaszówka 

2016 655 341 314 71 
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2017 666 370 296 71 

2018 751 385 366 81 

2019 840 428 412 90 

2020 766 393 373 82 

Gminy SRR RAZEM 

2016 5 665 3 140 2 525 101 

2017 5 768 3 294 2 474 102 

2018 6 064 3 393 2 626 109 

2019 6 140 3 431 2 709 111 

2020 5 980 3 370 2 610 108 

*) Brak danych w źródłach GUS za rok 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Bezrobocie 

 

Duży wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju 

Regionalnego ma zjawisko bezrobocia. Udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym na koniec 2021 roku wyniósł 7,8 %, notując spadek w porównaniu z 2017 

rokiem o 1,1 %. Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego na tle powiatu strzyżowskiego 

przedstawiają poniższa tabela oraz wykres. 

 

Tabela 45    Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku według płci 

Jednostka terytorialna 
Ogółem % Kobiety % Mężczyźni % 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 

gmina Frysztak 11,7 10,8 14,7 13,3 9,1 8,7 

gmina Strzyżów 9,2 7,4 9,4 9,0 9,0 7,8 

gmina Wiśniowa 10,9 9,9 13,2 11,7 9,0 8,4 

gmina Wojaszówka 3,7 3,0 4,3 4,0 3,2 2,2 

Gminy SRP razem 8,9 7,8 10,4 9,5 7,6 6,8 

woj. podkarpackie 6,8 6,0 7,8 6,9 6,0 5,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 21    Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminach SRR w liczbie ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Powyższe dane pokazują, że na tle województwa podkarpackiego, gminy objęte Strategią 

Rozwoju Ponadlokalnego, z wyjątkiem gminy Wojaszówka mają wyższy odsetek bezrobotnych. Dotyczy 

to przede wszystkim gmin wiejskich, oddalonych od centrów miejskich – Frysztak i Wiśniowa. Może to 

świadczyć o niezbyt dobrej sytuacji gospodarczej na terenie gminy i braku problemach  

w kwestii zapewnienia możliwości zatrudnienia. Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby osób 

pracujących, można wysunąć wniosek, że większość osób znajduje zatrudnienie w sąsiednich gminach 

oraz przede wszystkim w miastach Strzyżów, Jasło lub Krosno. Niemniej ważnym zagadnieniem jest 

zjawisko bezrobocia ukrytego, tj. pozostawanie bez pracy i nierejestrowanie się jako osoba 

bezrobotna, a także zjawisko „szarej strefy”, tj. nielegalne zatrudnienie, bez opłacania składek oraz 

podatku dochodowego. 

Według danych GUS, na koniec 2021 roku zarejestrowanych było 2 404 bezrobotnych mieszkańców 

gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-

2030, w tym 1 277 kobiet (53,1 % ogółu bezrobotnych). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 1 588 

mieszkańców (66,1 %) to osoby długotrwale bezrobotne. Liczbę osób bezrobotnych na przestrzeni lat 

2017-2021 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 46     Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2017- 2021 

Lata 
Bezrobotni 

ogółem 
W tym kobiety 

W tym do 30 

roku życia 

W tym powyżej 

50 roku życia 

Osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

gmina Frysztak 

2017 785 456 217 184 522 

2021 696 392 188 165 470 

gmina Strzyżów 

2017 1 203 574 363 281 749 

2021 1 044 516 281 263 696 

gmina Wiśniowa 

2017 559 309 173 123 347 

2021 491 264 145 110 318 

gmina Wojaszówka 

2017 213 115 50 73 122 

2021 173 105 43 43 104 

Gminy SRP razem 

2017 2 760 1 454 803 661 1 740 

2021 2 404 1 277 657 581 1 588 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Według stanu na koniec 2021 na terenie gminy najwięcej bezrobotnych było w wieku od 31 do 

50 lat – 1 166 osób, tj. 48,5 % ogółu bezrobotnych, natomiast bezrobotni w wieku do 30 lat, stanowili 

27,3 % ogółu bezrobotnych. 

 

2.15. Gospodarka i rolnictwo 

 

Gospodarka 

 

W ostatnich latach zarówno we wszystkich gminach objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-2030, obserwuje się pozytywne 

zjawisko rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost liczby podmiotów gospodarczych. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie SRP na koniec 2021 roku działało 3 820 

podmioty gospodarki narodowej. Od 2017 roku liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 516, tj. 

o 15,6 %. 
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Dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych 

gminach przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 47     Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gmin SRP 

Jednostka terytorialna 

Ogółem* Sektor publiczny Sektor prywatny 

2017 2021 
Wzrost w 

% 
2017 2021 2017 2021 

gmina Frysztak 664 766 +15,4 28 27 633 732 

gmina Strzyżów 1 528 1 772 +16,0 62 64 1 454 1 692 

gmina Wiśniowa 472 559 +18,4 14 15 452 535 

gmina Wojaszówka 640 723 +13,0 15 18 622 700 

gminy SRP razem 3 304 3 820 +15,6 119 124 3 161 3 659 

* W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania 

rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych 

według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji 

dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy 

własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować 

się na liczbę ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gmin objętych SRP dotyczy przede wszystkim sektora 

prywatnego, w którym liczba podmiotów w latach 2017 – 2021 wzrosła o 500 i wyniosła na koniec 2021 

roku 3 664. Liczba osób fizycznych z zarejestrowaną działalnością gospodarczą wzrosła do 3 069 wobec 

2 642 zarejestrowanych w 2017 roku podmiotów. Jak wynika z przedstawionych danych, zjawisko 

zwiększającej się liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym dotyczy wszystkich gmin 

objętych Strategią Rozwoju Ponadregionalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 2022-

2030. 

 

Tabela 48    Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy 

gmina Frysztak 

Rodzaje podmiotów 2017 2021 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
25 24 

Pozostałe formy prawne 3 3 

Sektor prywatny Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 530 615 
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Spółki handlowe 23 34 

Spółdzielnie 2 1 

Fundacje 0 4 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 30 31 

Pozostałe formy prawne 48 47 

gmina Strzyżów 

Rodzaje podmiotów 2017 2021 

Sektor publiczny 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
51 53 

 Pozostałe formy prawne 11 11 

Sektor prywatny Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 214 1 407 

 Spółki handlowe 56 84 

 Spółdzielnie 8 7 

 Fundacje 2 4 

 Stowarzyszenia i organizacje społeczne 59 62 

 Pozostałe formy prawne 115 128 

gmina Wiśniowa 

Rodzaje podmiotów 2017 2021 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
11 11 

Pozostałe formy prawne 3 4 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 369 447 

Spółki handlowe 19 19 

Spółdzielnie 6 6 

Fundacje 2 2 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 25 26 

Pozostałe formy prawne 31 35 

gmina Wojaszówka 

Rodzaje podmiotów 2017 2021 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
12 14 

Pozostałe formy prawne 3 4 

Sektor prywatny Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 529 600 
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Spółki handlowe 26 24 

Spółdzielnie 1 0 

Fundacje 1 2 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 26 29 

Pozostałe formy prawne 42 50 

Gminy SRP razem 

Rodzaje podmiotów 2017 2021 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
99 102 

Pozostałe formy prawne 20 22 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2 642 3 069 

Spółki handlowe 124 161 

Spółdzielnie 17 14 

Fundacje 5 12 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 140 148 

Pozostałe formy prawne 236 260 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Najwięcej działających podmiotów gospodarczych to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 

9 osób, których ilość zwiększyła się w porównaniu do danych z 2017 roku o 515. Na terenie gmin 

objętych Strategią działa 104 przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób oraz  

23 przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób. Ich liczba zmalała o 3 do 2021 roku. Duże 

przedsiębiorstwa mają lokalizację przede wszystkim na terenie miasta Strzyżowa. 

 

Tabela 49    Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w gminach objętych SRP 

Lp. 

zatrudnionych 

gmina Frysztak gmina Strzyżów 
gmina 

Wiśniowa 

gmina 

Wojaszówka 

RAZEM gminy 

SRP 

2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 

0-9 636 737 1 457 1 702 456 545 629 709 3 178 3 693 

10-49 25 27 49 52 15 13 12 12 101 104 

50-249 3 2 22 18 1 1 2 2 28 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 22   Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w gminach objętych SRP 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

 

 

W okresie ostatnich pięciu lat na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego 

zwiększyła się ilość podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 10 tysięcy ludności. Korzystną 

wartość posiada również wskaźnik dotyczący jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. 

ludności. Ilość wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w 2021 roku była mniejsza 

o 19 w porównaniu do 2017 roku. 

 

Tabela 50    Wskaźniki w zakresie podmiotów gospodarki narodowej dla obszaru gminy SRP za lata 2017 i 2021 

gmina Frysztak 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 634 745 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 72 70 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 66 31 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 63 75 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 99,2 118,8 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 51 60 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
7,92 9,53 

gmina Strzyżów 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 736 874 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 67 79 

50-249

10-49

0-9

28

101

3178

23

104

3693

2021 2017
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Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 57 40 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 74 87 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 116,6 141,9 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 58 69 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
9,26 11,26 

gmina Wiśniowa 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 581 706 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 49 67 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 42 34 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 58 71 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 91,9 112,4 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 45 56 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
7,19 8,99 

gmina Wojaszówka 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 686 773 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 55 55 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 44 29 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 69 77 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 111,1 127,4 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 57 64 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
9,18 10,57 

Gminy SRP RAZEM 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 659 774 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 61 68 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 52 33 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 66 77 
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Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 104,7 125,1 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 54 64 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
8,39 10,09 

Województwo podkarpackie 

Wskaźnik 2017 2021 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 803 931 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 73 78 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 56 37 

Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności 80 93 

Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 128,7 153,2 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 59 70 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
9,45 11,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Rolnictwo 

Gleby występujące na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju Lokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”, są głównie glebami brunatnymi i bielicowymi, 

wykształconymi na podłożu glin powstałych z wietrzenia skał fliszowych bądź na podłożu lessów 

piaszczystych. W dnach dolin Wisłoka i innych cieków wodnych wytworzyły się gleby typu mad na 

podłożu osadów rzecznych. Przeważają gleby w III i IV klasie bonitacyjnej. Gleby klas I i III występują w 

niewielkich ilościach, głównie w dolinach Wisłoka oraz na płaskich wierzchowinach garbów pogórza. 

Dominują gospodarstwa prywatne o średnich wielkościach 1 do 5 ha powierzchni całkowitej. Obszar 

gmin jest korzystny dla rolnictwa ze względu na stosunkowo dobre gleby do upraw oraz korzystne 

warunki klimatyczne. Na terenie tym rozwinięta jest uprawa warzyw i owoców miękkich oraz hodowla 

trzody chlewnej, drobiu i bydła. Rolnictwo ma wysoki stopień rozdrobnienia agrarnego, bez działań 

scaleniowych. Produkcja rolna w gospodarstwach nastawiona jest głównie na zaopatrzenie rodzin 

wiejskich, w niewielkim stopniu na sprzedaż produktów. Szansą dla rolnictwa  

w wysokim stopniu rozdrobnionego jest rozwój produkcji żywności ekologicznej. Przeszkodą  

w rozwoju gospodarstw rolnych jest ich mały areał w połączeniu z nadmiarem osób czerpiących  

z nich źródło utrzymania, co skutkuje niskimi dochodami i niszowym znaczeniem dla przemysłu 

przetwórczego oraz handlu. Gleby na terenie gminy Wojaszówka wymagają wysiania raz na pięć lat ok. 

2 tys. ton wapna. 

Rodzaje użytków rolnych, występujących na terenie gmin objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”, według danych z 2021 roku, 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 51    Rodzaje użytków rolnych i gruntów leśnych na terenie gmin 

Wyszczególnienie 

Gmina Frysztak 
Gmina 

Strzyżów 

Gmina 

Wiśniowa 

Gmina 

Wojaszówka 

RAZEM gminy 

SRP 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[ha] 

Grunty orne 3 838,98 5 265,76 3 342,03 3 707,52 16 154,29 

Sady ogółem 28,17 21,65 26,36 53,40 129,58 

Łąki trwałe 289,41 305,20 197,89 555,35 1 347,85 

Pastwiska trwałe 671,5 868,52 404,00 880,77 2 824,79 

Pozostałe użytki rolne 332,08 3 037,54 864,36 555,69 4 789,67 

Nieużytki 28,89 52,57 13,00 21,23 115,69 

Lasy i grunty leśne 3 389,79 4 051,38 1 405,31 2 142,48 10 988,96 

RAZEM 8 578,82 13 602,62 6 252,95 7 916,44 36 350,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin oraz Urzędu Miejskiego w Strzyżowie 

 

Strukturę agrarną gospodarstw położonych na terenie gmin objętych Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”, charakteryzuje znaczne 

rozdrobnienie, które może stanowić jednak pewien atut dla rozwoju produkcji ponadstandardowej, 

ekologicznej, opartej na tradycyjnych rozwiązaniach. W granicach administracyjnych tych gmin,  

wg danych GUS ze Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku, znajduje się 3 799 gospodarstw 

rolnych, w większości zakwalifikowanych jako gospodarstwa indywidualne. 

 

Tabela 52    Rodzaje gospodarstw na terenie gmin objętych Strategią w roku 2020 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw rolnych 
Powierzchnia 

[ha] 

gmina Frysztak 

Gospodarstwa ogółem  839 2 666,89 

do 1 ha 17 15,68 

1-5  ha 728 1 696,08 

5 –10 ha 80 522,68 

10-15 ha 5 59,18 

15 ha i więcej 9 373,27 

gmina Strzyżów 
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Gospodarstwa ogółem 1 309 6 158,46 

do 1 ha 31 53,57 

1-5  ha 1 088 3 705,49 

5 –10 ha 139 1 246,07 

10-15 ha 28 402,08 

15 ha i więcej 23 751,25 

gmina Wiśniowa 

Gospodarstwa ogółem 795 4 093,97 

do 1 ha 23 33,60 

1-5  ha 635 2 114,66 

5 –10 ha 102 852,50 

10-15 ha 12 177,63 

15 ha i więcej 23 915,58 

gmina Wojaszówka 

Gospodarstwa ogółem 856 3 301,44 

do 1 ha 25 24,65 

1-5  ha 720 1 540,55 

5 –10 ha 69 466,88 

10-15 ha 10 116,26 

15 ha i więcej 32 1 153,10 

RAZEM gminy SRP  

Gospodarstwa ogółem 3 799 16 220,76 

do 1 ha 96 127,50 

1-5  ha 3 171 9 056,78 

5 –10 ha 390 3 088,13 

10-15 ha 55 755,15 

15 ha i więcej 87 3 193,20 

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL 
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Gospodarstwa od 1 do 5 ha stanowią prawie 83,5 % ogólnej liczby gospodarstw, zajmując 55,8 

% powierzchni, natomiast gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha stanowią 2,3 % ogólnej liczby 

gospodarstw, zajmując prawie 19,7 % powierzchni gmin. 

Dochód tylko i wyłącznie z działalności rolniczej osiąga 3 786 gospodarstw rolnych (99,66 %), z 

tego 1 855 gospodarstw (49 %) końcową produkcję rolną przeznacza na samo zaopatrzenie,   

a 1 238 gospodarstw (32,7 %) końcową produkcję przeznacza na sprzedaż. 

W 2020 roku, na terenie gmin objętych Strategią tylko i wyłącznie w rolnictwie pracowało 8 030 

osób (członków rodzin oraz stałych najemników), co stanowiło 16,66% ludności. 

 

Wykres 23   Struktura ilościowa gospodarstw rolnych w gminach objętych SRP 
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Gminy SRP RAZEM: 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

2.16. Gospodarka finansowa 

 

 

Polityka finansowa gmin objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego, realizowana jest  

w oparciu o uchwały budżetowe, uchwalane corocznie przez Rady Gmin: Frysztak, Wiśniowa  

i Wojaszówka oraz Radę Miejską w Strzyżowie. Dochody i wydatki gmin na przestrzeni lat 2017-2021 

przedstawione są w poniższej tabeli. 

 

Tabela 53    Realizacja budżetu gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na 

lata 2022-2030” na przestrzeni lat 2017-2021 w zł 

gmina Frysztak 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 42 795 610,44  48 661 491,20  49 472 951,69  49 392 775,19  60 657 883,33 

Wydatki 44 112 037,23 50 559 234,11 51 098 043,46 49 717 166,94 54 432 412,13 

saldo -1 316 426,79 -1 897 742,91 -1 625 091,77 -324 391,75 6 225 471,20 

gmina Strzyżów 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 80 619 374,10 88 303 663,75 97 080 632,43 113 368 043,28 116 395 742,97 
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Wydatki 79 648 502,86 98 928 213,20 94 331 301,61 115 706 682,67 99 460 549,66 

saldo 970 871,24 - 10 624 549,45 2 749 330,82 - 2 338 639,39 16 935 193,31 

gmina Wiśniowa 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 34 222 343,23 39 389 334,21 49 054 160,63 40 199 758,50 47 361 469,34 

Wydatki 34 837 048,16 39 528 704,59 51 538 057,76 41 132 947,10 42 478 911,53 

saldo -614 704,93 -139 370,38 -2 483 897,13 -933 188,60 4 882 557,81 

gmina Wojaszówka 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 35 376 349,62 43 358 681,64 49 833 780,86 56 388 023,43 55 853 878,74 

Wydatki 37 617 175,78 48 645 746,80 48 907 632,65 60 875 379,10 50 887 602,74 

saldo - 2 240 826,16 - 5 287 065,16 926 148,21 - 4 487 355,67 4 966 276,00 

RAZEM gminy SRP 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 193 013 677,39 219 713 170,80 245 441 525,61 259 348 600,40 280 268 974,38 

Wydatki 196 214 764,03 237 661 898,70 245 875 035,48 267 432 175,81 247 259 476,06 

saldo -3 201 086,64 -17 948 727,90 -433 509,87 -8 083 575,41 33 009 498,32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Dochody na 1 mieszkańca obszaru gmin objętych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza 

Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”, w 2021 roku wynosiły 5 882,38 zł, a wydatki na 1 

mieszkańca wyniosły 5 237,26 zł. Wszystkie gminy w 2021 roku odnotowały nadmiar salda pomiędzy 

dochodami a wydatkami. 

Tabela 54    Porównanie dochodów i wydatków na jednego mieszkańca w gminach SRP w 2021 w zł 

rodzaj gmina   Frysztak 
gmina   

Strzyżów 
gmina Wiśniowa 

gmina 

Wojaszówka 

średnia dla gmin 

SRP 

dochody 5 870,88 5 710,15 5 975,46 5 973,04 5 882,38 

wydatki 5 268,33 4 879,34 5 359,44 5 441,94 5 237,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Dane dotyczące dochodów oraz wydatków na 1 mieszkańca w latach 2017-2021 dla 

poszczególnych gmin przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 24   Dochody oraz wydatki na 1 mieszkańca na przestrzeni lat 2017-2021 w zł  

Gmina Frysztak 

 
Gmina Strzyżów 

 
gmina Wiśniowa 

 
gmina Wojaszówka 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

4 093,32 4 666,87 4 760,68 4 770,87 
5 870,88 

4 219,23 4 848,88 4 917,06 4 802,20 5 268,33 

2017 2018 2019 2020 2021

dochody na 1 mieszkańca wydatki na 1 mieszkańca

3880,97 4253,96 4683,78
5499,57 5710,15

3834,23
4765,79 4551,13

5613,01 4879,34

2017 2018 2019 2020 2021

dochody na 1 mieszkańca wydatki na 1 mieszkańca

4185,71
4865,28

6103,54
5040,09

5975,46

4260,89
4882,5

6412,6
5157,09 5359,44

2017 2018 2019 2020 2021

dochody na 1 mieszkańca wydatki na 1 mieszkańca

3 810,46 
4 648,23 

5 350,99 

6 025,65 
5 973,04 

4 051,83 
5 215,02 

5 251,54 
6 505,17 5 441,94 

2017 2018 2019 2020 2021

dochody na 1 mieszkańca wydatki na 1 mieszkańca
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Znaczną część dochodów gminy stanowią dochody bieżące, jednak ważnym ich elementem są 

również dochody majątkowe. Pochodzą one w głównej mierze z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje, ale też ze sprzedaży składników majątkowych. W latach2017-2021, 

udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wykazywał tendencję wzrostową. Główną 

przyczynę tego można upatrywać w aktywnym i skutecznym pozyskiwaniu przez gminy środków 

zewnętrznych, w tym też środkach otrzymanych w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  

Kształtowanie się dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2017-2021 przestawiają poniższa 

tabela oraz wykres. 

 

 

Tabela 55    Kształtowanie się dochodów majątkowych (inwestycyjnych) na przestrzeni lat 2017-2021 

gmina Frysztak 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Subwencje 14 959 408,00 15 742 873,00 16 822 683,00 18 270 776,00 25 775 602,00 

Dochody własne 9 696 945,57 11 569 204,46 11 656 399,50 11 753 677,59 14 669 662,58 

Dotacje ogółem  18 139 256,87 21 349 413,74 20 993 869,19 19 368 321,60 20 212 618,75 

Finansowanie i 

współfinansowan

ie programów i 

projektów 

unijnych 

3 512 493,39 5 513 937,32 4 337 491,92 920 321,30 2 750 363,34 

Dotacje celowe 

ogółem, w tym 
14 876 168,62 17 339 628,87 16 297 091,00 18 448 000,30 18 503 202,44 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zadania 

własne 

1 469 076,20 3 904 826,74 1 386 080,09 1 457 565,94 1 441 316,38 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zlecone 

zadania z zakresu 

administracji 

rządowej 

13 210 431,10 13 365 343,84 14 689 875,91 16 797 434,36 16 507 946,66 

gmina Strzyżów 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Subwencje 26 470 364,00 27 019 867,00 29 633 951,00 30 662 920,00 43 497 037,00 

Dochody własne 22 455 991,35 27 080 217,14 31 231 347,94 35 972 179,49 32 771 048,70 

Dotacje ogółem  31 693 018,75 34 203 579,61 36 215 333,49 46 732 943,79 40 127 657,27 

Finansowanie i 

współfinansowan

ie programów i 

projektów 

unijnych 

5 047 967,68 7 205 786,47 7 870 440,56 12 832 015,05 5 160 022,72 
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Dotacje celowe 

ogółem, w tym 
27 086 520,28 27 008 366,76 30 704 878,35 35 085 014,46 34 974 080,90 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zadania 

własne 

3 154 477,15 2 946 327,73 3 382 688,66 2 702 989,76 2 613 468,84 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zlecone 

zadania z zakresu 

administracji 

rządowej 

23 759 810,36 23 919 468,27 27 200 547,99 32 221 732,32 31 598 226,62 

gmina Wiśniowa 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Subwencje 13 643 090,00 14 210 152,00 15 225 831,00 15 252 405,00 20 809 886,00 

Dochody własne 6 599 415,28 8 729 883,79 10 190 958,25 9 269 587,13 9 613 146,04 

Dotacje ogółem  13 979 837,95 16 449 298,42 23 637 371,38 15 677 766,37 16 938 437,30 

Finansowanie i 

współfinansowan

ie programów i 

projektów 

unijnych 

1 429 611,88 3 105 524,95 11 029 664,98 558 186,59 0,00 

Dotacje celowe 

ogółem, w tym 
13 095 092,23 15 220 658,44 14 639 261,19 15 119 579,78 16 938 437,30 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zadania 

własne 

1 329 005,37 3 715 704,19 2 173 102,88 1 462 154,66 1 464 137,86 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zlecone 

zadania z zakresu 

administracji 

rządowej 

11 315 328,70 11 331 456,25 12 381 158,31 13 461 872,62 13 398 205,12 

gmina Wojaszówka 

Rodzaj 2017 2018 2019 2020 2021 

Subwencje 12 112 837,00 13 145 151,00 14 089 978,00 18 698 215,00 21 905 146,00 

Dochody własne 8 833 273,70 10 534 434,52 16 071 623,42 14 259 607,22 14 497 993,84 

Dotacje ogółem  14 430 238,92 19 679 096,12 19 672 179,44 23 430 201,21 19 450 738,90 

Finansowanie i 

współfinansowan

ie programów i 

projektów 

unijnych 

1 463 763,47 6 137 184,67 4 244 322,10 7 526 450,71 4 251 901,85 

Dotacje celowe 

ogółem, w tym 
10 900,00 43 199,40 1 120 300,00 269 296,00 31 956,76 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 
2 733 222,12 2 796 421,78 2 446 523,59 1 095 264,71 925 620,48 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Wykres 25    Źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem dla obszaru gmin objętych Strategią Rozwoju 

Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030”  w 2021r. w zł. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku wydatków. Obok wydatków bieżących ważną rolę 

w kształtowaniu budżetu pełnią wydatki majątkowe, które obejmują wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne. Realizacja inwestycji przez gminę stanowi główny element jej rozwoju, wyrażany przede 

wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Wydatki 

inwestycyjne w tym kontekście mają zasadnicze znaczenie, wpływają one w istotny sposób zarówno 

na skalę, jak i rodzaj podejmowanych działań inwestycyjnych. Zalicza się je do najbardziej efektywnych 

narzędzi wpływania na rozwój regionalny. W swej istocie wydatki inwestycyjne umożliwiają 

111 987 671,00 

71 581 851,16 

96 729 452,22 

12 162 287,91 

Subwencje

Dochody własne

Dotacje ogółem

Finansowanie i
współfinansowanie
programów i projektów unijnych

na zadania 

własne 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 

na zlecone 

zadania z zakresu 

administracji 

rządowej 

10 085 353,33 10 709 935,60 12 252 014,56 14 448 680,34 13 856 519,53 
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oddziaływanie na skuteczność wypełniania zadań publicznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Wnioskować można, że niezbędność realizacji inwestycji przez gminę w kluczowy 

sposób wpływa na strukturę ponoszonych przez nią wydatków. 

Poziom wydatków inwestycyjnych majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach 

budżetowych w latach 2017-2018 wykazywał tendencję wzrostową. Dane dotyczące poziomu 

wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w latach 2017-2021, przedstawiają poniższa tabela oraz 

wykres. 

 

Tabela 56    Udział wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w wydatkach budżetowych na przestrzeni lat 2017-2020 

Gmina Frysztak 

Rok Wydatki ogółem (w zł) Wydatki inwestycyjne (w zł) 

Udział inwestycji 

w wydatkach ogółem 

(w %) 

2017 44 112 037,23 9 214 777,17 20,9 

2018 50 559 234,11 13 064 855,60 25,8 

2019 51 098 043,46 10 047 191,01 19,7 

2020 49 717 166,94 5 275 936,40 10,6 

2021 54 432 412,13 6 581 703,49 12,1 

Gmina Strzyżów 

Rok Wydatki ogółem (w zł) Wydatki majątkowe (w zł) 

Udział inwestycji 

w wydatkach ogółem 

(w %) 

2017 79 648 502,86 7 615 463,00 9,56 

2018 98 928 213,20 23 449 350,96 23,70 

2019 94 331 301,61 9 895 931,74 10,49 

2020 115 706 682,67 26 008 716,02 22,48 

2021 99 460 549,66 6 444 992,46 6,5 

Gmina Wiśniowa 

Rok Wydatki ogółem (w zł) Wydatki majątkowe (w zł) 

Udział inwestycji 

w wydatkach ogółem 

(w %) 

2017 34 837 048,16 4 469 743,01 12,8 

2018 39 528 704,59 7 621 294,04 19,3 

2019 51 538 057,76 16 548 270,03 32,1 

2020 41 132 947,10 4 043 001,79 9,8 
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2021 42 478 911,53  3 165 891,93 7,5 

Gmina Wojaszówka 

Rok Wydatki ogółem (w zł) Wydatki majątkowe (w zł) 

Udział inwestycji 

w wydatkach ogółem 

(w %) 

2017 37 617 175,78 3 998 718,12 10,63 

2018 48 645 746,80 4 567 373,39 9,39 

2019 48 907 632,65 4 931 204,12 10,08 

2020 60 875 379,10 6 490 747,05 10,66 

2021 50 887 602,74 9 280 509,66 18,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Wykres 26    Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na przestrzeni dla obszaru gmin objętych Strategią 

Rozwoju Ponadlokalnego w latach 2017-2021 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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Wykres 27   Udział wydatków bieżących oraz majątkowych (inwestycyjnych) w wydatkach ogółem 

 

gmina Frysztak 

 

 
gmina Strzyżów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,1% 74,2% 80,3% 89,4% 87,9%

20,9% 25,8% 19,7% 10,6% 12,1%

2017 2018 2019 2020 2021

wydatki bieżące wydatki majątkowe

90,4%
76,3%

89,5%
77,5%

93,5%

9,6%
23,7%

10,5%
22,5%

6,5%

2017 2018 2019 2020 2021

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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gmina Wiśniowa 

 
 

 

gmina Wojaszówka 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

Tabela 57   Zadłużenie gmin w roku (stan na dzień 31.12.2020) 

 
gmina       

Frysztak 

gmina      

Strzyżów 

gmina    

Wiśniowa 

gmina 

Wojaszówka 
RAZEM 

zadłużenie 

gminy 
20 561 413,36 37 439 882,82 16 562 540,00 12 085 927,00 86 649 763,18 

% 

zrealizowanego 

budżetu 

41,63 33,02 41,20 21,43 33,41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udzielonej przez Urzędy Gmin poszczególnych gmin oraz 

Urząd Miasta w Strzyżowie 

 

87,20% 80,70%
67,90%

90,20% 92,50%

12,80% 19,30%
32,10%

9,80% 7,50%

2017 2018 2019 2020 2021

wydatki bieżące wydatki majątkowe

75,1% 65,3% 73,0% 69,9%
81,8%

24,9% 34,7% 27,0% 30,1%
18,2%

2017 2018 2019 2020 2021

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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Analizując roczne sprawozdania finansowe z wykonania budżetu poszczególnych gmin 

objętych Strategią Rozwoju Ponadlokalnego, można stwierdzić, że ich sytuacja finansowa jest stabilna 

i nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Gminy objęte Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego” na lata 

2022-2030 mają również duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie 

zadań. Środki te pozyskiwano zarówno z Budżetu Państwa (RFIL, wsparcie na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych), Budżetu Województwa Podkarpackiego, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojewody 

Podkarpackiego, a także z funduszy unijnych (RPO, PROW, POWER, POKL). 

Niemniej ważnym składnikiem budżetu każdej z gmin są również Fundusze Europejskie. Gminy 

objęte Strategią aktywnie działają w pozyskiwaniu tych środków, realizując różnego rodzaju programy 

oraz projekty, które są finansowane lub współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat 2014-2020 na realizację programów oraz projektów 

unijnych pozyskano łącznie 100 981 153,09 zł, co zostało przedstawione w poniższym wykresie. 

Wykres 28    Wysokość pozyskanych środków w ramach programów i projektów unijnych przez gminy objęte Strategią 

Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2020-2030” 

 
*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 58    Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej przez poszczególne gminy objęte Strategią Rozwoju Ponadlokalnego w 

latach 2014-2020*) 

lata gmina       

Frysztak 

gmina      

Strzyżów 

gmina    

Wiśniowa 

gmina 

Wojaszówka 

RAZEM GMINY 

[zł] 

9 552 551,16 zł
8 228 970,41 zł

464 468,48 zł

11 453 836,42 zł

21 962 433,41 zł

27 481 919,56 zł

21 836 973,65 zł

0,00 zł

5 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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[zł] [zł] [zł] [zł] 

2014 773 675,30 2 563 271,47 3 478 747,72 2 736 856,67 9 552 551,16 

2015 470 669,92 815 152,24 4 431 757,46 2 511 390,79 8 228 970,41 

2016 8 651,46 455 817,02 0,00 0,00  464 468,48 

2017 3 512 493,39 5 047 967,68 1 429 611,88 1 463 763,47 11 453 836,42 

2018 5 513 937,32 7 205 786,47 3 105 524,95 6 137 184,67 21 962 433,41 

2019 4 337 491,92 7 870 440,56 11 029 664,98 4 244 322,10 27 481 919,56 

2020 920 321,30 12 832 015,05 558 186,59 7 526 450,71 21 836 973,65 

2014-2020 15 537 240,61 36 790 450,49 24 033 493,58 24 619 968,41 100 981 153,09 

*) Na dzień opracowania zestawienia brak danych za rok 2021 w bazie BDL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 
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