
Trochę historii 
i współczesnych 
uwarunkowań…

Powiat strzyżowski został 
utworzony Rozporządze-
niem Rady Ministrów z 7 

sierpnia 1998 r. w sprawie utworze-
nia powiatów (Dz. U. z 1998 r. Nr 
103, poz. 652). Zgodnie z zapisami 
przyjętej w tym samym roku usta-
wy o samorządzie powiatowym to 
mieszkańcy danego terenu tworzą 
wspólnotę samorządową powia-
tu. Rada Powiatu, będąc organem 
uchwałodawczym samorządu, jed-
nocześnie reprezentuje ogół jego 
mieszkańców. Władzę wykonawczą  
sprawuje wybierany przez Radę 
Zarząd Powiatu. Podstawą naszych 

działań są regulacje ustawowe oraz 
przyjęty w 1999 r. statut powiatu 
strzyżowskiego i inne dokumenty 
ustanowione przez organy powiatu 
jako akty prawa miejscowego. 

Administrację zespoloną 
powiatu strzyżowskiego tworzy 
obecnie 18 jednostek, w tym: 7 
oświatowych, 6 pomocy społecznej, 
5 administracji i służb państwo-
wych. Powiat pełni także funkcję 
organu założycielskiego dla Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

Aktualnie naszym samo-
rządem kieruje 19-osobowa Rada 

Powiatu z Przewodniczącym Mar-
kiem Banasiem i 5-osobowy Zarząd 
Powiatu ze Starostą Strzyżowskim 
Robertem Godkiem i Wicestarostą 
Janem Stodolakiem. W skład Rady 
i Zarządu Powiatu wchodzą przed-
stawiciele wszystkich gmin tworzą-
cych nasz powiat. 

Powiat strzyżowski zajmuje 
obszar 50 336 ha, na którym znaj-
duje się 59 miejscowości przyna-
leżących do 5 gmin. Mieszka tu  
61 864 osób (wg stanu na koniec 
2008 r.)

Po raz pierwszy nasz teren zyskał rangę powiatu jeszcze w 1896 
r., kiedy to utworzono Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. Ten 
pierwszy okres istnienia powiatu datuje się na lata 1896-1932. 
Po raz drugi powiat strzyżowski powstał już w zupełnie innych 
uwarunkowaniach historycznych i politycznych - w roku 1954. 

Funkcjonował wtedy przez ponad 20 lat, do 1975 r. 

Obrady sesji Rady Powiatu w Strzyżowie III kadencji

- Lepiej się mieszka w powiecie strzyżowskim teraz niż 10 lat 
temu?
- To trudne pytanie. Cała Polska uległa (w tym także nasz po-
wiat) ogromnym zmianom. Ci, którzy mają pracę, dobrze za-
rabiają, oceniają te przemiany pozytywnie. Ci, którym się nie 
powiodło, mają zdanie zgoła odmienne. Osobiście uważam, że 
sprawy idą powoli, ale jednak w dobrym kierunku i za kilka lat 
znaczna część społeczeństwa będzie zadowolona. 
- Jakie problemy najczęściej zgłaszają radnym mieszkańcy 
powiatu strzyżowskiego? Czy dostrzegają pozytywne zmiany 
w swoim otoczeniu? Na co narzekają?
- Niewątpliwie największym problemem dla tutejszej społecz-
ności jest bezrobocie. Duże zakłady pracy miały i mają spore 
problemy finansowe, a małe są najczęściej firmami rodzinnymi, 
które nie są w stanie wchłonąć tylu bezrobotnych. Mam nadzie-
ję, że obecnie kształcona młodzież będzie miała inne podejście 
do pracy i sama zechce być pracodawcą, nie pracobiorcą. Sądzę, 
że szkoły prowadzone przez powiat temu zadaniu sprostają.
- Czy radni powiatu zabiegają o to, by prowadzono inwestycje 
w całym regionie, we wszystkich gminach? 

- Radni zabiegali i zabiegają, ale często uwarunkowania są ta-
kie, że mimo dobrej woli wszystkich stron inwestycje muszą być 
prowadzone w danym miejscu ze względu na infrastrukturę, 
określone potrzeby bądź przeznaczenie.
- Powiat prowadzi program ochrony zabytków, bo chce, by 
naprawdę piękna krajobrazowo i bogata w zabytki ziemia 
strzyżowska przyciągała coraz więcej turystów. To działa?
- Powiat strzyżowski jest przepięknie, malowniczo wręcz poło-
żony, jednak nadal nie przyciąga wielu turystów, ponieważ poza 
zabytkami ma zbyt mało innych atrakcji. Na szczęście to się 
zmienia. Dzięki wysiłkom samorządów zarówno gminnych, po-
wiatowego, a przede wszystkim dzięki przedsiębiorczości osób 
prywatnych powstają nowe miejsca wypoczynku. Nasz powiat 
nigdy nie będzie zagłębiem przemysłowym (i oby tak było), 
może jednak stać się naprawdę ważnym miejscem turystycz-
nym. Taki rozwój warto wspierać.
- Które z przedsięwzięć powiatu wykonanych przez ostatnie 
10 lat uważa Pan za najważniejsze?
- Jest wiele  problemów, którymi nasz samorząd przez ten okres 
się zajmował. Gdybym miał oceniać, to sądzę, że większość 
spraw nam powierzonych była dobrze zarządzana, chociaż z 
pewnością można było zrobić więcej.
- A czego się nie udało zrobić?
- Największą porażką - także moją osobistą - jest stan naszego 
szpitala, który wciąż nie może wydobyć się z kłopotów finanso-

wych oraz to, że nie potrafiliśmy doprowadzić do jego rozwoju. 
Wciąż niepewna jest jego przyszłość. 
- Co chcielibyście jeszcze dokończyć, zacząć w powiecie 
strzyżowskim jeszcze zanim minie kadencja tej rady? 
- Jest wiele projektów, głównie drogowych, oświatowych, także 
w obrębie służby zdrowia, których termin realizacji mija wraz z 
końcem naszej kadencji.

Malownicze widoki to za mało dla turysty
Rozmowa z Markiem Banasiem, 

Przewodniczącym Rady Powiatu w Strzyżowie

POWIAT STRZYŻOWSKI 
W 1999 ROKU

Fot. Tadeusz Poźniak

310 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie

Od 1998 roku Rada Powiatu w Strzyżowie obradowała na 135 sesjach, podczas których podjęto  
854 uchwały. Zarząd Powiatu przez ten okres obradował na 1119 posiedzeniach, podczas których podjął 2642 
uchwały. W pracach Rady Powiatu w kolejnych kadencjach wzięło udział 57 osób, w tym 4 radnych pełni tę 
funkcję od utworzenia samorządu powiatowego do chwili obecnej. W pracach Zarządu Powiatu w kolejnych 
kadencjach wzięło udział w sumie 11 osób. 

rAdNi i CzłoNKowie zArządu PowiATu w STrzyżowie w LATACh 1999-2009:
Kadencja i (1998-2002) Czudec: Banaś Kazimierz, Budzyń Adam, Iskra Ewa, Kruczek Janusz, Pszonka Józef, Stec Sławomir; Frysztak: Bliźniak Wiesław, Godek Robert, Kućma Janusz, Musiał Feliks, Niekowal Krzysztof, 
Wrona Mieczysław; Niebylec: Bobek Wiesław, Dzindzio Józef, Gruba Tadeusz, Pryć Roman, Wojtaszek Jan; Strzyżów: Banaś Marek, Borowski Henryk, Chowaniec Adam, Leśniak Marek, Majewski Leszek, Pelewicz 
Władysław, Pilch Ewa, Pyra Marian, Śliwiński Marek, Złotek Wiesław; Wiśniowa: Cynarski Stanisław, Grzebień Kazimierz, Przywara Tadeusz, Urban Robert, Winiarski Andrzej. Zarząd Powiatu: Godek Robert, Korab 
Zbigniew, Pelewicz Władysław, Pszonka Józef, Stodolak Jan, Winiarski Andrzej, Wrona Mieczysław. 
Kadencja ii (2002-2006) Czudec: Jurzysta Marek, Szafrański Paweł, Wałach Stanisław, Złotek Marian; Frysztak:  Biernikowicz Ewa, Godek Robert, Kućma Janusz, Musiał Feliks, Pieczka Marcin, Niebylec: Dzindzio Józef, 
Gruba Tadeusz, Pryć Roman; Strzyżów: Banaś Marek, Cynarski Jacek, Leśniak Marek, Majewski Leszek, Mazur Tadeusz, Tomkowicz Emilia, Stodolak Jan, Zabrzycki Jan; Wiśniowa: Miazga Robert, Przywara Tadeusz, 
Winiarski Andrzej. Zarząd Powiatu: Godek Robert, Korab Zbigniew, Stodolak Jan, Szafrański Paweł, Winiarski Andrzej.
Kadencja iii (2006-2010) Czudec: Drąg Wiesław, Jurzysta Marek, Kania Kazimierz, Złotek Marian; Frysztak: Garncarski Tomasz, Kućma Janusz, Musiał Feliks, Niebylec: Ciepielowski Antoni, Dzika Zofia, Dzindzio Józef, 
Strzyżów: Banaś Marek, Chrzanowski Adam, Leszczak Stanisław, Niemiec Tadeusz, Stasiowski Stanisław, Szary Wacław, Wiśniowa: Książek Małgorzata, Myćka Piotr, Wójtowicz Marian. Zarząd Powiatu: Dzika Zofia, 
Godek Robert, Myćka Piotr, Stodolak Jan, Wójtowicz Marian, Złotek Marian. Skarbnik Powiatu: Alina Dudzińska, Urszula Liszka-Bawoł, Sekretarz Powiatu: Jacek Boho.


