
Nasze programy wieloletnie, przedsięwzięcia, inwestycje
WieloletNi Program iNWestycyjNy

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Strzyżowskiego jest stale 
aktualizowanym przez radę powiatu planem zadań inwestycyjnych. 
Jego podstawą są projekty rozwojowe finansowane z różnych progra-
mów pomocowych. Aktualnie WPI Powiatu Strzyżowskiego zawiera 
25 zadań inwestycyjnych na kwotę 99,8 mln zł, przy czym zakładane 
dofinansowanie z programów zewnętrznych ma wynieść 60,1 mln zł. 
Wśród projektów objętych programem są zadania infrastrukturalne 
dotyczące dróg powiatowych, budynków szkolnych, obiektów pomocy 
społecznej, zdegradowanych obiektów zabytkowych. 
Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku, 
którego rozbudowa jest jednym z zadań ujętych w WPI.

PoWiatoWy FuNdusz styPeNdialNy
Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrow-
skiego to program, którego celem jest wsparcie finansowe uzdolnio-
nej i osiągającej wysokie wyniki w nauce młodzieży z terenu powiatu 
strzyżowskiego. Patronem programu jest pochodzący ze Strzyżowa, 
żyjący w XVII w. profesor Akademii Krakowskiej, który utworzył fun-
dację wspierającą młodzież z naszego terenu, podejmującą naukę w 
Krakowie. Od 2000 roku ze środków Powiatowego Funduszu Stypen-
dialnego skorzystało 333 młode, uzdolnione osoby z naszego terenu. 
W formie stypendiów przekazano im w sumie 360,4 tys. zł. Obecnie 
Fundusz oferuje wsparcie w kilku kategoriach: absolwentom gimna-
zjów podejmującym naukę w szkołach na terenie powiatu, uczniom 
szkół średnich powiatowych, absolwentom szkół średnich i uczniom 
szkół policealnych prowadzonych przez powiat strzyżowski.
Stypendyści Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Program WsParcia odNoWy obiektóW 
dziedzictWa kulturoWego

Program wspiera renowację obiektów zabytkowych i jest realizowany 
przez samorząd powiatu strzyżowskiego od 1999 r. Obecnie jego pod-
stawę stanowi Uchwała Rady Powiatu nr XXXII/183/05 z dnia 1 czerwca 
2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków. Na ten cel od 1999 r. przeznaczono 530,7 tys. zł z budże-
tu powiatu. Wsparciem objętych zostało 15 obiektów zabytkowych na 
terenie powiatu strzyżowskiego, przede wszystkim sakralnych, w tym 
kościołów włączonych do szlaku architektury drewnianej. 
Zabytkowy kościół w Lutczy, którego renowacja dofinansowywana jest 
z budżetu powiatu.

cykliczNy Program imPrez kultural-
Nych, turystyczNych i sPortoWych

rada i zarząd powiatu co roku przyjmują powiatowy kalendarz Imprez, 
zawierający kilkadziesiąt wydarzeń w dziedzinie sportu, turystyki, kul-
tury i rekreacji. W kalendarzu na rok 2009 ujęto 70 różnych imprez 
otrzymujących wsparcie z budżetu powiatu lub samodzielnie organizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe. W ramach kalendarza realizowa-
ne są m.in. zawody powiatowe dla uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół średnich, uroczystości patriotyczne oraz wiele innych 
inicjatyw kulturalnych, sportowych itp. W roku 2009 przeznaczono na 
ten cel w sumie 177 tys. zł. 
Organizowany przez Starostwo Powiatowe tradycyjny Bieg uliczny o 
Puchar Starosty Strzyżowskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Programy Nagród W dziedziNie 
kultury i styPeNdióW sPortoWych 

Od 2005 roku zarząd powiatu przyznaje nagrody w dziedzinie kultury, 
a od 2006 r. - także stypendia sportowe zawodnikom z naszego powia-
tu, osiągającym wysokie wyniki. Stypendia i nagrody otrzymują oso-
by lub podmioty szczególnie zasłużone w obu dziedzinach dla naszej 
społeczności. Do tej pory stypendia przyznano 18 zawodnikom upra-
wiającym takie dyscypliny, jak: piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, 
tenis stołowy, kick-boxing, narciarstwo i inne. Nagrody w dziedzinie 
kultury otrzymało natomiast 7 zespołów i 9 indywidualnych twórców 
z naszego terenu. 
Wręczenie nagrody w dziedzinie kultury podczas I Sejmiku Kultury Po-
wiatu Strzyżowskiego.

PodkarPackie PrezeNtacje „agromaNia”
Turystyka i rekreacja to ważne kierunki rozwoju naszego powiatu. Aby 
te dziedziny mogły się rozwijać, konieczne są różne działania, a jed-
nym z nich, zapisanym w Strategii rozwoju powiatu jest organizowanie 
cyklicznych imprez promujących nasz region. Powiat strzyżowski od 
początku swojego funkcjonowania podjął to zadanie. Jedną z najpo-
pularniejszych  naszych imprez są - organizowane w ramach Święta 
Powiatu Strzyżowskiego - Podkarpackie Prezentacje „Agromania”. To 
wydarzenie jest połączeniem prezentacji i sprzedaży lokalnych produk-
tów z wydarzeniami artystycznymi i kulturalnymi. „Agromania” cieszy 
się dużym zainteresowaniem publiczności, a w kolejnych latach pod-
czas tej imprezy lokalnym odbiorcom zaprezentowały się m.in. uznane 
gwiazdy polskiej estrady. 
Koncert zespołu Golec uOrkiestra podczas Święta Powiatu w 2009 r.

sejmik kultury PoWiatu strzyżoWskiego
W 2006 roku rozpoczęto organizację konferencji tematycznych po-
święconych historii, tradycji i kulturze społeczności naszego powiatu. 
Do tej pory odbyły się 3 edycje sejmiku. Ich tematy to m.in.: charak-
ter lokalnego dziedzictwa kulturalnego, wielonarodowa przeszłość 
tego terenu, tradycja rodów ziemiańskich, funkcjonowanie struktur 
powiatowych w różnych okresach historycznych czy etymologia nazw 
własnych na naszym terenie. Sejmik skierowany jest do nauczycieli, 
pracowników samorządowych, ludzi kultury i wszystkich osób zainte-
resowanych lokalną kulturą, historią i tradycją.
III Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego Pstrągowa 2008.

PoWiatoWe ŚWięto Flagi PaństWoWej
W 2009 roku po raz drugi zorganizowano, tym razem w Czudcu, powia-
towe obchody Dnia Flagi Państwowej. Święto jest unikalną, cykliczną 
inicjatywą samorządu powiatowego, wpisaną w finansowany z budże-
tu powiatu kalendarz imprez i wydarzeń o charakterze patriotycznym. 
Głównym celem spotkania przygotowywanego przez nauczycieli i 
uczniów szkół średnich jest przekazanie uczniom klas pierwszych szkół 
prowadzonych przez powiat strzyżowski flag państwowych. W impre-
zie uczestniczą też dzieci z przedszkoli, zaproszeni goście, w tym przed-
stawiciele władz państwowych, a towarzyszy jej wydarzenie sportowe 
organizowane przez działaczy z terenu powiatu.
Przekazanie młodzieży flag państwowych z okazji Święta Flagi.

PatriotyczNe sPotkaNia chóralNe
Patriotyczne Spotkania Chóralne są organizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Strzyżowie z okazji obchodów Święta Niepodległości. W 
tym roku odbyła się III edycja tej imprezy. Podczas spotkań prezentują 
się zespoły chóralne z powiatu strzyżowskiego. Spotkania dostarczają 
wielu przeżyć artystycznych uczestnikom, są również okazją do wymia-
ny doświadczeń i podziwiania dokonań muzycznych chórów działają-
cych w środowiskach lokalnych na naszym terenie. 
Patriotyczne Spotkania Chóralne. Dobrzechów 2009.
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