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1. Wstęp 

Celem programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawiskom 

wykluczenia społecznego na zagrożonych patologiami obszarach. Realizacja programu rewitalizacji 

ma umożliwić tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju 

przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej. W działaniach tych brane pod uwagę są 

zagadnienia ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-

społeczny.  

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób skoordynowany. 

Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  

z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. 

Stan kryzysowy – jest spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w innych sferach. 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej 

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem 

stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może 
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obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy.  

2. Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi  
 

Lokalny Plan Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do zidentyfikowanych problemów 

mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia kontekst innych dokumentów 

strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju 

jednostki), a także dokumentów regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szczeblu 

subregionalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku z tym, komplementarność  

z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

2.1. Szczebel europejski  

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu  

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych:  

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-

64 lata.  

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka 

osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 

40% liczby osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.  

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mające na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.  

2.2 Szczebel krajowy  

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:  
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Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki;  

Kapitał Ludzki:  

Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”;  

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny:  

Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych;  

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:  

Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.  

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.  

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Kierunki interwencji: 

Aktywna polityka prorodzinna 

Działania do 2020 r.: 

• Dalszy rozwój zróżnicowanych form opieki nad dziećmi (wzrost dostępności i jakości usług 

opiekuńczych i wczesno-edukacyjnych). 

• Ujednolicenie i wzmocnienie systemu wsparcia rodziny, w tym m.in. wsparcie finansowe 

rodziców z dziećmi w ramach programu Rodzina 500+. 

• Przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych na 

rzecz wsparcia psychologicznego, zdrowotnego, społecznego, funkcjonalnego  

i ekonomicznego rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Działania do 2030 r.: 

• Wprowadzenie zmian w organizacji opieki zdrowotnej, prowadzenie szerokiej edukacji 

zdrowotnej, adaptacja nowych standardów postępowania w opiece specjalistycznej, 

poprawa zdrowia prokreacyjnego (w tym m.in. poprawy stanu zdrowia w zakresie 

zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie potomstwa). 

• Przegląd i lepsze dopasowanie systemu wsparcia finansowego (w tym systemu 

podatkowego) do potrzeb rodzin z dziećmi. 
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• Wdrażanie i aktualizacja rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych na rzecz 

wsparcia psychologicznego, zdrowotnego, społecznego, funkcjonalnego i ekonomicznego 

rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i zdrowotnych 

Działania do 2020 r.: 

• Wsparcie rozwoju (w tym standaryzacja i certyfikacja jakości) usług asystenckich  

i opiekuńczych, w szczególności w warunkach domowych i pół-stacjonarnych. Włączanie 

obywateli i podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych)  

w realizację usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

• Wsparcie rozwoju społecznej funkcji gospodarstw rolnych, łączącej rolnictwo 

wielofunkcyjne i usługi o charakterze społecznym (lub zdrowotnym) na poziomie lokalnym, 

umożliwiające dywersyfikację dochodów rolników połączoną z szerszą ofertą usług 

socjalnych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

• Promocja aktywności zawodowej i społecznej seniorów (wolontariat seniorów, pomoc 

sąsiedzka). 

• Zwiększenie dostępu do taniego mieszkalnictwa (mieszkania na wynajem), poprawa 

funkcjonowania prywatnego rynku najmu (m.in. poprzez reformę prawa lokatorskiego 

łączącą ochronę interesów osób prywatnych i firm oferujących mieszkania na wynajem), 

rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Działania do 2030 r.: 

• Optymalizacja mobilności przestrzennej w dojazdach do pracy oraz racjonalizacja 

przestrzennej lokalizacji obiektów świadczących usługi społeczne (w tym edukacyjne  

i zdrowotne). 

• Poprawa dostępu do produktów i usług umożliwiających mobilność społeczną i zawodową, 

oraz zwiększających autonomię funkcjonowania społecznego (np. teleopieki, sprzętu 

rehabilitacyjnego, sprzętu kompensacyjnego, innowacyjnych technologii wspomagających 

dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, bezpiecznych środków/usług 

transportowych, nowoczesnego sprzętu komputerowego). 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
8 

 

• Wzmocnienie socjalnej i zdrowotnej funkcji placówek edukacyjnych i oświatowych. 

• Podejmowanie działań służących poprawie świadomości demograficznej społeczeństwa. 

Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na 

rzecz integracji społecznej 

Działania do 2020 r.: 

• Uspójnienie systemu programowania i realizacji polityki integracji społecznej (różnych 

szczebli), w tym m.in. zmiana modelu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, 

szersze wykorzystanie aktywizacji zawodowej w podmiotach reintegracyjnych (WTZ, CIS, 

KIS), większy udział podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań i usług, w celu 

skuteczniejszej aktywizacji zawodowej uczestników zajęć rehabilitacyjnych  

i reintegracyjnych oraz lepsze adresowanie pomocy i egzekwowania warunków jej 

udzielania. 

• Tworzenie i wdrażanie sieci usług i programów aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych, 

resocjalizacyjnych (w szczególności dla osób z niepełnosprawnością) – od aktywizacji 

społecznej do włączenia społecznego i zawodowego. 

• Rozpoczęcie prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem projektu ustawy 

kompleksowo regulującej sferę ekonomii społecznej, w tym zasady udziału podmiotów 

ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych. 

• Rozwijanie sektora ekonomii społecznej jako miejsca aktywizacji i pracy dla osób o 

ograniczonej zatrudnialności na otwartym rynku (np. wsparcie tworzenia PES i usługi dla 

PES, instrumenty zwrotne, partnerstwo publiczno-społeczne). 

• Poprawa dostępu do leków dla osób w podeszłym wieku poprzez niwelowanie 

ekonomicznej bariery związanej z kosztem zakupu leków. 

• Poszukiwanie innowacyjnych metod aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy 

(np. innowacje i obligacje społeczne, adresowanie wielu problemów społecznych  

w ramach jednego przedsięwzięcia). 

• Poprawa dostępności edukacji (edukacja włączająca) dla osób niepełnosprawnych 

(zwłaszcza edukacji zawodowej i edukacji na poziomie wyższym). 

Działania do 2030 r.: 
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• Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i międzysąsiedzkich w otoczeniu osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i spójności  

w horyzoncie długookresowym.  

Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”).  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

Dokument służy osiągnięciu celu głównego i strategicznych kierunków działań dla Polski 

Wschodniej: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego – Przeciwdziałanie wykluczeniu na 

makroregionalnym rynku pracy, Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki 

opartej na wiedzy.  

 

 

2.3. Szczebel regionalny  

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 

Cel główny: Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla 

zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości 

życia mieszkańców.  

Cel 1. Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania 

konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, Priorytet 1.5 Instytucje otoczenia biznesu.  

Cel 2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz 

poprawy poziomu życia mieszkańców.  

Cel 3. Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako element 

budowania potencjału rozwojowego regionu.  

Cel 4. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego 

sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju 

gospodarczego województwa.  
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2.4. Szczebel lokalny  

Strategia Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2014 – 2024  

Poniżej przedstawiono cele strategiczne i operacyjne wypracowane w ramach Strategii:  

I. Infrastruktura  

Cel strategiczny: Dobrze rozwinięta infrastruktura pozwalająca na sprawne funkcjonowanie 

społeczności lokalnej oraz stwarzająca atrakcyjną ofertę dla zewnętrznych podmiotów i 

migracji ludności 

Cele operacyjne: 

• Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej. 

• Gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

• Utworzenie przyjaznego środowiska dla budownictwa jednorodzinnego. 

 

II. Potencjał gospodarczy 

Cel strategiczny: Konkurencyjna i silna gospodarka, odpowiadająca na potrzeby rynku oraz ambicje 

zawodowe mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

• Zagospodarowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.  

• Przygotowanie oferty dla inwestorów zewnętrznych. 

• Rozwój potencjału gospodarczego gminy.  

 

III. Kapitał społeczny 

Cel strategiczny: Efektywny, różnorodny i dostępny system edukacji oraz aktywizacja zawodowa 

ludności odpowiadająca na potrzeby rynku pracy i poprawiająca dostęp do realizacji planów 

zawodowych mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

• Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi 

celem umożliwienia realizacji planów zawodowych i intelektualnych mieszkańców gminy. 
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• Poprawa infrastruktury edukacyjnej oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej.  

• Działania wspierające dostęp mieszkańców do rynku pracy.  

 

IV. Jakość życia mieszkańców 

Cel strategiczny: Szeroki i efektywny system usług publicznych, odpowiednia oferta kulturalna, 

bezpieczeństwo warunkujące odpowiednią jakość życia mieszkańców.  

Cele operacyjne:  

• Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej.  

• Poprawa bezpieczeństwa w pojęciu społecznym i zdrowotnym.  

• Zwiększenie oferty rekreacyjno – sportowej i kulturalnej. 

 

V. Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe  

Cel strategiczny: Atrakcyjna rekreacyjno – turystycznie gmina wykorzystująca swoje walory 

przyrodniczo historyczne 

Cele operacyjne: 

• Zwiększenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.  

• Wzbogacenie oferty turystycznej gminy.  

• Kontynuacja działań na rzecz poprawy środowiska.  

 

 

3.Opis obszaru objętego opracowaniem  
 

Gmina Żyraków położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Gmina 

stanowi 14,21 % powierzchni powiatu dębickiego. Od wschodu granice naturalną z miastem 

Dębica i gminą Dębica stanowi rzeka Wisłoka. 

Przebiegający przez Gminę odcinek autostrady A4 wraz z węzłem autostradowym "Dębica - 

Zachód" oraz bliskość miasta powiatowego Dębicy pozwala łączyć walory spokojnego, wiejskiego 

życia z miejskimi udogodnieniami.  
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Granice administracyjne gminy Żyraków przedstawiono na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Żyraków. 
Źródło:www.google.pl/maps 

Gmina Żyraków od północy sąsiaduje z Gminą Radomyśl Wielki i Przecław, które należą do powiatu 

mieleckiego. Od południowego zachodu sąsiaduje z Gminą Czarna, a w pozostałej części z Gminą 

Dębica, należącymi do powiatu dębickiego. 

Położenie gminy na tle powiatu dębickiego przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Rysunek 2. Położenie gminy Żyraków na tle powiatu dębickiego.  

Źródło: https://www.osp.org.pl 

Gmina Żyraków swoim obszarem obejmuje 13 sołectw. 

Sołectwo Bobrowa -. Położona na terenie równinnym, we wschodniej części Gminy. Wieś ma 

charakter zwartej zabudowy. Na granicy Bobrowej i Bobrowej Woli usytuowany jest „cmentarz 

choleryczny” będący konsekwencją epidemii cholery, która nawiedziła okoliczne miejscowości w 

1873 r. We wsi istnieje Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole Publiczne, biblioteka, stadion 

sportowy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz remiza strażacka. Znajduje się również kilka 

zakładów usługowych oraz sklepów spożywczo – przemysłowych. 

Sołectwo Bobrowa Wola - Miejscowość o skoncentrowanej zabudowie, usytuowana we 

wschodniej części gminy. Pierwotne nazwy przysiółka: Dąbrowa i Dębina wskazują na „leśne” 

pochodzenie osady. Obecnie tylko około 20% ludności tej miejscowości utrzymuje się  

z rolnictwa. Coraz większa grupa ludzi swoje źródło utrzymania znajduje poza rolnictwem. 

Sołectwo Góra Motyczna - Wieś położona na najwyższym wzniesieniu Płaskowyżu Tarnowskiego 

(236 m n.p.m.). Stąd roztacza się panorama Dębicy i okolic. We wsi istnieje Kościół wybudowany 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
14 

 

w 1978 r., Zespół Szkół Publicznych, biblioteka, stadion sportowy oraz remiza strażacka. Znajduje 

się również kilka firm produkcyjnych oraz sklepów spożywczo – przemysłowych. 

Sołectwo Korzeniów – położone w dolinie Wisłoki przy bocznej trasie Dębica – Mielec, wśród 

lasów Puszczy Sandomierskiej. W Korzeniowie znajduje się dwór , który związany jest  

z potyczką jaka rozegrała się w Korzeniowie w 1656 r. podczas pacyfikacji tutejszych włości. W 

parku poza dworem, znajduje się jeszcze zabytkowa kapliczka z figurą Matki Bożej. Istnieje również 

Kościół pod wezwaniem św. Anny i Remiza Strażacka. 

Sołectwo Mokre - jest wioską słynącą ze szkółkarstwa. Istnieje w niej szereg gospodarstw 

zajmujących się produkcją drzew owocowych i krzewów ozdobnych. Obiektem sakralnym, ale i 

historycznym jest murowana kapliczka z kamienną tablicą, na której widnieją nazwiska 

mieszkańców wsi zamęczonych w sowieckich obozach.  

Sołectwo Nagoszyn - to powierzchniowo największa miejscowość Gminy Żyraków. Obecnie  

w Nagoszynie znajduje się Kościół pod wezwaniem św. Antoniego zbudowany w latach 1922 – 

1925 r., Punkt Lekarski, Ochotnicza Straż Pożarna, poczta, przedszkola i Zespół Szkół Publicznych. 

Sołectwo Straszęcin - wieś usytuowana w odległości 3 km od Dębicy nad rzeką Grabinianką. 

Charakterem zabudowy przypomina małe miasteczko. Największy rozkwit Straszęcina nastąpił w 

latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Tu jedną ze swoich głównych baz miał znany w całej 

Polsce Kombinat Rolno – Przemysłowy „ILGLOOPOL”.  

Sołectwo Wiewiórka - wieś położona na wysokości 205 m w odległości 10 km na północny – 

wschód od Dębicy. Ciągnie się wzdłuż drogi Radomyśl Wielki – Dębica, na długości około 2 km. 

Uważa się, że obecne tereny Wiewiórki były zamieszkiwane od pradawnych czasów, świadczą o 

tym znaleziska z epoki kamiennej. Warto zobaczyć ruiny zamczyska, relikt dworu obronnego 

będący pozostałością po zamku rodziny Tarnowskich z przełomu XV i XVI wieku, oraz fosy i wały, 

które kiedyś otaczały zamczysko.  

Sołectwo Wola Wielka - miejscowość wymieniana jako przysiółek Straszęcina, położona jest nad 

potokiem Wiewiórczańskim. W dawnych czasach istniał tu gród, a jego resztki pochodzące z XI – 

XIII wieku znajdziemy na 10 – metrowym wzgórzu. Sołectwo należy do jednego z mniejszych.  

W centrum wsi znajduje się szkoła i Dom Strażaka, który służy również, jako miejsce organizowania 

licznych uroczystości. 
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Sołectwo Wola Żyrakowska - miejscowość, która przypuszczalnie została wyodrębniona  

z części Żyrakowa. To niewielka miejscowość o zwartej zabudowie. We wsi działa piekarnia  

i młyn gospodarczy.  

Sołectwo Zasów – to niewielka miejscowość ze śladami małomiasteczkowego układu 

przestrzennego z ryneczkiem, usytuowana na lekkim wzniesieniu o wysokości 241m n.p.m, 

nazwanego Wyżyna Zasowską. Lokowana jest na skrzyżowaniu dróg łączących Pilzno  

z Radomyślem i Mielcem oraz Dębicę z Tarnowem i stanowi centrum Zasowszczyzny.  

Sołectwo Zawierzbie - to najmłodsze i najmniejsze sołectwo Gminy Żyraków. Wieś położona jest 

w dolinie Wisłoki i przylega bezpośrednio do granicy z Dębicą.  

Sołectwo Żyraków - Położone wzdłuż drogi Straszęcin – Przecław jest dziś stolicą gminy. Tu mieści 

się siedziba Urzędu Gminy. Pozostałością po szlacheckich rodach jest stojący do dziś pałacyk, 

którego okala mały podworski park. Przez wiele lat mieścił się w nim Urząd Gminy.  

. 

3.1. Zasoby przyrodnicze  

Do form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 

obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa 

roślin, zwierząt i grzybów. 

Obszary Natura 2000 

Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 

Obszar obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od ujścia lewostronnego dopływu, potoku Chotowskiego 

w m. Chotowa do ujścia lewostronnego dopływu, cieku w miejscowości Grabiny - Dębica oraz od ujścia 

rzeki Wielopolka w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki w m. Podleszany wraz 

z dopływami: 

• Chotowski od jazu w m Żdżary do ujścia w m. Chotowa - Parkosz, 

• Grabinka (Czarna) od ujścia prawostronnego dopływu w m. Jodłówka -Wałki (granica 

województwa) do ujścia w m. Zawierzbie - Dębica, 

• Wielopolka i Brzezinka, Wielopolka od ujścia lewostronnego dopływu potoku Brzezinka do 

mostu drogowego w m. Glinik oraz potok Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole 

Skrzyńskie - Brzeziny do ujścia, 
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• Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sędziszowska - Kolbuszowa do ujścia w m. Tuszyma, 

• Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujścia w m. Rzemień, 

• Stary Breń od mostu w m. Gawłuszowice do ujścia. 

Pozostałe dopływy jak potok Jodłówka, Dulcza i Ostra ze względu na znaczne przekształcenia koryt i 

zanieczyszczenia wód nie są proponowane do włączenia do obszaru. Rzeka Wisłoka jest 

prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i powierzchni zlewni 4110,2 km2. 

Bierze początek na terenie województwa małopolskiego, na wysokości około 600 m n.p.m., na 

południowym stoku Dębiego Wierchu oraz między Popowymi Wierchami a Kamiennym Wierchem. 

Wisłoka płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską i przez 

Pogórza: Strzyżowskie oraz Ciężkowickie do Kotliny Sandomierskiej. Do doliny Wisły rzeka wpływa 

poniżej Mielca. Uchodzi do Wisły w km 226,9, w rejonie Gawłuszowic. 

 

4. Diagnoza sytuacji i czynników kryzysowych 

4.1. Metodologia 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obszar zdegradowany jest to obszar, 

na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy, rozumiany jako stan spowodowany 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami 

w co najmniej jednej z następujących sfer: 

• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 

środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 

publicznych), 
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• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Jednostki statystyczne przyjęte na potrzeby przeprowadzenia wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych 

 

Powierzchnię poszczególnych sołectw składających się na obszar gminy Żyraków przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

Tabela 1. Powierzchnia sołectw na terenie gminy Żyraków. 

Sołectwo Powierzchnia [km2] 

Bobrowa 12,20 

Bobrowa Wola 3,49 

Góra Motyczna 9,31 

Korzeniów 7,51 

Mokre 6,04 

Nagoszyn 21,93 

Straszęcin 8,32 

Wiewiórka 12,70 

Wola Wielka 5,97 

Wola Żyrakowska 4,57 

Zasów 9,94 

Zawierzbie 1,84 

Żyraków 6,58 

RAZEM 110,40 

Źródło: Urząd Gminy Żyraków.  

 

Metodą, która pozwala na ocenę i selekcję obszarów gminy o najwyższym stopniu degradacji jest 

standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników cząstkowych, a następnie stworzenie na ich 

podstawie wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego). Wskaźnik sumaryczny stanowi sumę 

wskaźników cząstkowych. 
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Pierwszym etapem wyznaczania wskaźnika cząstkowego była normalizacja zmiennych w celu 

sprowadzenia ich do porównywalnej skali, czyli skali niemianowanej, niezwiązanej z jednostką 

miary.  

Obliczeń dokonano wg następujących wzorów: 
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Obszar będzie mógł zostać uznany za obszar zdegradowany, jeśli indeks zbiorczy dla danego obszaru 

będzie osiągał wartości najwyższe, co jest równoznaczne z najwyższym stopniem jego degradacji  

w skali gminy.  

Celem wydzielenia obszarów kryzysowych w gminie uwzględniono także: 

• analizę ankietowych wypowiedzi mieszkańców na temat zakresu przestrzennego  

i symptomów kryzysu oraz działań prowadzących do poprawy jakości życia w gminie, 

• kwerendę wiedzy eksperckiej zawartej, między innymi, w dokumentach gminnych.  

 

4.2. Sfera społeczna – analiza wskaźnikowa 

Zrównoważony rozwój poszczególnych gmin uzależniony jest od sytuacji demograficznej, jak 

również różnego rodzaju trendów demograficznych. Są to istotne czynniki świadczące  

o potencjale rozwojowym i inwestycyjnym. Innymi, równie ważnymi kwestiami poruszonymi  

w części społecznej diagnozy są: pomoc społeczna, edukacja, kultura, opieka medyczna, sport  

i rekreacja oraz aktywność publiczna mieszkańców. Podjęcie działań ukierunkowanych na 

wzmocnienie spójności społecznej jest priorytetem z punktu widzenia rozwiązywania powszechnie 

występującego problemu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. 

 

4.1.1. Struktura demograficzna  

Liczba mieszkańców  
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Liczba mieszkańców Gminy Żyraków w ogólnym trendzie od roku 2010 do 2015 wzrastała. Poniższy 

wykres przedstawia zakres zmian we wskazanym okresie dla tej zmiennej. 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Żyraków w latach 2010 – 2015. 
Źródło: Urząd Gminy w Żyrakowie. 

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwo Straszęcin.  

 

Wykres 2. Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa w roku 2015. 
Źródło: Urząd Gminy w Żyrakowie. 
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Wartość gęstości zaludnienia w poszczególnych sołectwach gminy Żyraków waha się  

w przedziale od 76 do 520 mieszkańców na kilometr kwadratowy.  Znaczna rozpiętość tego 

wskaźnika wiąże się w głównej mierze z charakterem danej jednostki pomocniczej gminy oraz 

zróżnicowaną powierzchnią poszczególnych sołectw. Największą gęstość zaludnienia 

odnotowuje się we wsi Zawierzbie, zaś najniższą w Nagoszynie. 

 

Wykres 3. Gęstość zaludnienia na km2 sołectwa gminy Żyraków. 
Źródło: Urząd Gminy Żyraków. 

Grupy ekonomiczne  

Analizując przebieg zmian demograficznych na terenie Gminy Żyraków, można zauważyć stały 

wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co wskazuje na problem starzenia się 

społeczeństwa, co przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 4. Mieszkańcy Gminy Żyraków z podziałem na grupy ekonomiczne. 
Źródło: Urząd Gminy w Żyrakowie. 

Szczególnie istotnymi wskaźnikami z punktu widzenia możliwości rozwojowych gmin są wskaźniki 

obrazujące strukturę wiekową ich mieszkańców. Najważniejszym z nich jest wskaźnik ukazujący 

stopień starzenia się lokalnych społeczności, którego miernikiem jest stosunek osób w wieku 

poprodukcyjnym (emerytalnym – kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia) do liczby 

osób w wieku produkcyjnym (kobiety w przedziale wiekowym 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 

lat). 
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Rysunek 3. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do 
liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na terenie sołectwa.  

Źródło: Opracowanie własne.  

Aktywizacja i integracja w środowisku lokalnym osób w wieku poprodukcyjnym powinna być 

realizowana przez promowanie i wspieranie rozwiązań służących pełniejszej integracji społecznej. 

Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie różnych form samoorganizacji, samodzielności  

i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne są także działania wspierające więzi 

międzypokoleniowe i poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za osoby starsze z otoczenia 

rodzinnego i sąsiedzkiego. 

Największe nasilenie wskaźnika związanego z liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym  

w stosunku do liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miało miejsce na terenie sołectwa 

Straszęcin.   

Saldo migracji  

Najczęstszym powodem odpływu ludności z gminy Żyraków jest migracja zarobkowa. Migracja 

zarobkowa to zjawisko społeczne, które jest jednym z przejawów poszukiwania przez ludzi 

lepszych warunków zaspokajania własnych potrzeb i realizacji aspiracji życiowych. 
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Na terenie gminy Żyraków obserwuje się migracje na krótkich dystansach - ze wsi do miast oraz 

migracje długodystansowe do państw bogatych, często przeradzające się w migracje trwałe. 

W roku 2015 saldo migracji na terenie poszczególnych sołectw należących do terenu gminy 

Żyraków było dodatnie. 

Poniższa tabela przedstawia saldo migracji na terenie gminy w rok 2015. Ujemne saldo 

migracji zanotowano na terenie sołectw: Bobrowa Wola, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka 

i Zasów.  Biorąc pod uwagę obszar całej gminy odnotowano dodatnie saldo migracji.  

Tabela 2. Saldo migracji za rok 2015 na terenie gminy Żyraków. 

Migracja za 2015 w Gminie Żyraków 

Sołectwo 
Przybyli spoza 

gminy 
Wymeldowani poza 

gminę 
Saldo 

Bobrowa 26 9 17 

Bobrowa Wola 2 3 -1 

Góra Motyczna 13 13 0 

Korzeniów 10 2 8 

Mokre 3 3 0 

Nagoszyn 12 10 2 

Straszęcin 16 17 -1 

Wiewiórka 1 3 -2 

Wola Wielka 2 8 -6 

Wola Żyrakowska 7 5 2 

Zasów 7 8 -1 

Zawierzbie 20 7 13 

Żyraków 19 5 14 

Razem 138 93 45 
Źródło: Urząd Gminy w Żyrakowie. 
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Rysunek 4. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – saldo migracji na 100 mieszkańców sołectwa.  
Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.2. Pomoc społeczna i mieszkania socjalne  

Suma przydzielonych świadczeń pomocy społecznej na terenie Gminy Żyraków w roku 2015 

wynosiła 771. Wartości poszczególnych danych dotyczących pomocy społecznej wpisujące się  

w zakres określający wielkość problemów społecznych w tej sferze w Gminie Żyraków prezentuje 

poniższy wykres.  
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Wykres 5. Powody przyznawania pomocy społecznej przed GOPS w Żyrakowie w roku 2015. 
Źródło: GOPS w Żyrakowie. 

Znaczną część przyznanych świadczeń pomocy społecznej w gminie zajmowały zasiłki przyznane 

ze względu na poziom ubóstwa, będące jednym z elementów wspierania rodzin będących  

w trudnej sytuacji materialnej. Tyle samo wniosków przyznano ze względu na długotrwałą lub 

ciężką chorobę. Długotrwała i ciężka choroba członka gospodarstwa domowego dezorganizuje 

życie rodziny. Niejednokrotnie w związku z podjęciem opieki nad taką osobą, członek rodziny 

zmuszony jest częściowo lub w całości zrezygnować z pracy zarobkowej. Ponadto osoby przewlekle 

chore mogą wymagać specjalistycznych zabiegów medycznych oraz drogich lekarstw, które 

istotnie obciążają budżet gospodarstwa domowego. 

Najmniejsza liczba świadczeń dotyczyła pomocy udzielonej ze względu na bezdomność, alkoholizm 

oraz ofiary przemocy w rodzinie.  

Do głównych form wspierania rodzin w gminie należy pomoc finansowa. Udzielana pomoc 

realizowana jest przede wszystkim poprzez wydawanie stałych zasiłków, zasiłków okresowych oraz 

zasiłków celowych w tym opłat za schronienie. Formy udzielanej pomocy przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żyrakowie przedstawiono w poniższej tabeli.  

3 3

215

94

2

24

52

218

9 11

113

5

0

50

100

150

200

250

Powody przyznania pomocy społecznej 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
26 

 

 

Tabela 3. Formy udzielanej pomocy przez GOPS w Żyrakowie. 

Formy udzielanej pomocy przez GOPS w Żyrakowie 

Zasiłki 
stałe 

Składki na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 
opłacane za 

osoby 
pobierające 
zasiłek stały 

Specjalistyczne 
usługi 

opiekuńcze 

Usługi 
opiekuńcze 

Zasiłki 
okresowe 

Zasiłki 
celowe 

Zasiłki 
celowe w 
wyniku 

zdarzenia 
losowego 

Zasiłki 
celowe 

specjalne 

Dopłata 
do 

kosztów 
pobytu w 

Domu 
Pomocy 

Społecznej 

Pomoc 
socjalna 

414 169 708 3500 652 739 0 238 18 80 

Źródło: GOPS w Żyrakowie. 

Zdecydowanie największą liczbę środków przekazanych przez GOPS dotyczyło usług opiekuńczych.  

Jako wskaźnik problemowy na terenie gminy wskazano liczbę świadczeń przyznanych na 100 

mieszkańców sołectwa.  Do obszarów o największej koncentracji problemu należy sołectwo 

Korzenna i Mokre. Można zauważyć iż najmniej świadczeń socjalnych przyznawanych jest  

w południowo – wschodniej części gminy Żyraków.  
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Rysunek 5. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba świadczeń społecznych przyznanych na 100 
mieszkańców sołectwa.  

Źródło: Opracowanie własne.  

Niepełnosprawność 

Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym 

funkcjonowaniem. Formułując kierunki polityki społecznej gminy Żyraków należy pamiętać  

o prowadzeniu szeroko zakrojonych działań, których celem jest przeciwdziałanie społecznemu 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych, prowadzących do większej ich aktywności zawodowej  

i społecznej. Problem osób niepełnosprawnych w gminie jest bliski zarówno pracownikom 

samorządowym jak i społeczności lokalnej.  

Jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców sołectwa. Największa liczba osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców zamieszkuje sołectwo Zasów.    
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Rysunek 6. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba świadczeń przyznanych ze względu na 
niepełnosprawność na 100 mieszkańców sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Mieszkania socjalne  

Istotnym elementem udzielanej pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego są 

przyznawane mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej lokale 

socjalne zasobu mieszkaniowego gminy. Co za tym idzie ważnym elementem polityki prowadzonej 

przez daną jednostkę samorządu terytorialnego jest dbałość o wielkość oraz jakość zasobu 

komunalnego, którego udzielana jest pomoc w zakresie lokali socjalnych. 

Przyjętym na potrzeby niniejszej analizy wskaźnikiem opisującym możliwości sołectw w tym 

zakresie jest liczba mieszkań socjalnych na 100 mieszkańców sołectwa. Im większa jest liczba 

posiadanego zasobu mieszkaniowego sołectwa tym dany obszar jest w stanie zapewnić lepsze 

warunki życia najuboższym mieszkańcom i tym samym przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 

oraz nierówności bytowej i materialnej mieszkańców. 

 

 

Rysunek 7. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba mieszkań socjalnych na 100 mieszkańców sołectwa.  
Źródło: Opracowanie własne.  

Zasób mieszkań socjalnych na terenie gminy Żyraków jest bardzo niewielki. 
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4.1.3. Bezpieczeństwo  

Jakość życia mieszkańców związana jest nierozerwalnie z poczuciem ich osobistego 

bezpieczeństwa. Dlatego ważne i nieodzowne są działania zmierzające do ciągłego doskonalenia  

i poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa publicznego. 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, 

pracuje i spędza czas. Stanowi ono ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców. 

Analizy poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków dokonano w oparciu o dane Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy o liczbie pożarów, miejscowych zagrożeń  

i fałszywych alarmów oraz w oparciu o dane Posterunku Policji w Żyrakowie. 

W roku 2015 na terenie gminy odnotowano 62 przestępstwa i 24 wykroczenia.  

Tabela 4. Rodzaje przestępstw na terenie Gminy Żyraków w roku 2015. 

Bójki i pobicia, 

uszkodzenia ciała 
Uszkodzenia mienia Włamania  Kradzieże Inne 

2 8 9 13 30 

Źródło: Posterunek Policji w Żyrakowie.  

Największą liczbę przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowano na terenie 

sołectwa Straszęcin i Żyraków.  
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Rysunek 8. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba przestępstw na 100 mieszkańców sołectwa.  
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Tabela 5. Rodzaje wykroczeń na terenie Gminy Żyraków w roku 2015. 

Zakłócenie spokoju, 
porządku publicznego 

Kradzież 
Zniszczenie, uszkodzenie 

rzeczy 

Niezachowanie środków 
ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia, 
drażnienie zwierzęcia 

3 13 2 1 

Źródło: Posterunek Policji w Żyrakowie.  

 

Największa liczba wykroczeń na 100 mieszkańców na terenie gminy została odnotowana na 

terenie sołectwa Straszęcin oraz Żyraków.  Najmniej wykroczeń odnotowano w północnej części 

gminy.  
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Rysunek 9. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba wykroczeń na 100 mieszkańców sołectwa.  
Źródło: Opracowanie własne.  

Na terenie gminy Żyraków w roku 2015 odnotowano 105 wyjazdów Państwowej Staży Pożarnej, 

w tym: 

• 41 wyjazdów dotyczyło pożarów,  

• 61 wyjazdów dotyczyło miejscowych zagrożeń,  

• 3 wyjazdy dotyczyły fałszywych alarmów. 
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4.1.4. Bezrobocie  

Bezrobocie należy do najpoważniejszych problemów współczesnej gospodarki. Wpływa ono 

bowiem na wiele sfer życia, zarówno ekonomiczną, społeczną, socjologiczną jak  

i psychologiczną. Najsilniej jednak bezrobocie dotyka samych bezrobotnych i wpływa negatywnie 

na zjawiska społeczne występujące na terenie gminy.  

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla ich rodzin.  

W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do poważnych zakłóceń. Negatywne 

zmiany mogą dotyczyć wszystkich funkcji rodziny. Negatywny wpływ bezrobocia na więź 

małżeńską niesie ze sobą niebezpieczeństwo osłabienia związków uczuciowych i zaburzenia ról 

małżeńskich i rodzicielskich. Utrata pracy zawodowej wpływa najczęściej na powstawanie napięć 

i konfliktów w rodzinie. Z drugiej strony, ograniczenie możliwości materialnego zabezpieczenia 

rodziny prowadzi do ograniczenia stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb. Bezrobocie 

rodziców nie stwarza poczucia bezpieczeństwa u dzieci i negatywnie wpływa na ich dalszą 

edukację. Często prowadzi do rozpadu rodziny i może być zagrożeniem przyjmowania przez dzieci 

negatywnych wzorców osobowych a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

Problem bezrobocia zwłaszcza długotrwałego wymaga stosowania odpowiednich form 

oddziaływania.  

Bezrobocie pociąga za sobą szereg innych patologii społecznych, związku z tym wskaźnik ten jest 

niezwykle istotny podczas wyznaczania obszarów zdegradowanych na terenie gminy.  

W roku 2015 na terenie gminy zarejestrowanych było 649 osób.  

 

Wykres 6. Liczba bezrobotnych w latach 2010 – 2015 na terenie gminy Żyraków. 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. 

Podział bezrobotnych na terenie gminy ze względu na wykształcenie przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres 7. Bezrobotni z podziałem na wykształcenie na terenie Gminy Żyraków w roku 2015. 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. 

 

Jako wskaźnik problemowy wskazano liczbę bezrobotnych na terenie gminy Żyraków na 100 

mieszkańców sołectwa. Najwyższa wartość tego wskaźnika odnotowano dla sołectwa Korzeniów. 
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Rysunek 10. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba bezrobotnych 100 mieszkańców sołectwa. 
Źródło: Opracowanie własne.  

Jako wskaźnik problemowy wskazano także liczbę osób pozostających bez pracy powyżej dwóch 

lat. Osobom takim najciężej jest się dostosować do stale zmieniającego się rynku pracy. Udział 

osób długotrwale bezrobotnych stanowi niemal 58 % wszystkich zarejestrowanych osób.  
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Rysunek 11. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców 
sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

4.1.5. Dostęp do kultury, sportu, edukacji i opieki 

lekarskiej 

Wysoki poziom dostępności kultury, edukacji i ośrodków pierwszej pomocy jest jednym  

z podstawowych wyznaczników rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na 

obywateli. 

Placówki oświatowe 

Na terenie gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół i oddziałów przedszkolnych, są to 

następujące placówki: 

• Zespół Szkół Publicznych Bobrowa, 
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• Zespół Szkół Publicznych Góra Motyczna, 

• Zespół Szkół Publicznych Korzeniów, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Mokre, 

• Zespół Szkół Publicznych Nagoszyn, 

• Zespół Szkół Publicznych Straszęcin, 

• Zespół Szkół Publicznych Wiewiórka, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Wielka 

• Zespół Szkół Publicznych Zasów, 

• Zespół Szkół Publicznych Żyraków, 

• Przedszkole Nagoszyn, 

• Przedszkole Nagoszyn Wola. 

Ośrodki Zdrowia  

Do ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie gminy można liczyć: 

• NZOZ Straszęcin 211, 39-218 Straszęcin, 

• NZOZ Bobrowa 109 E, 39-203 Nagoszyn, 

• GSPZOZ Żyraków, 39-204 Żyraków 156A, 

• ZOZ Nagoszyn, 39-203 Nagoszyn 21, 

• Gabinety Rehabilitacji Straszęcin, 39-218 Straszęcin 233, 

• Gabinety Rehabilitacji Żyraków, 39-204 Żyraków 138 C. 

Placówki kulturalne  

Życie kulturalne mieszkańców Gminy Żyraków organizują lokalne instytucje kultury, tj.:  

• Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej,  

• Domu Ludowego w Nagoszynie,  

• Czterech świetlic wiejskich zlokalizowanych w Bobrowej Woli, Straszęcinie, Wiewiórce 

oraz Woli Wielkiej.  

Na ternie Gminy Żyraków funkcjonuje także Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie oraz 

biblioteki w Zasowie, Górze Motycznej, Bobrowej i Nagoszynie.  
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Jako wskaźnik problemowy wskazano dostęp do placówek oświatowych, kulturowych, sportowych 

i medycznych na 100 mieszkańców sołectwa (im mniejszy dostęp do ww. placówek, tym sytuacja 

na terenie danego sołectwa jest bardziej niekorzystna). 

 

 

Rysunek 12. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – dostęp do placówek oświatowych, , kulturowych, 
sportowych i medycznych na 100 mieszkańców sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Imprezy cykliczne  

Na terenie gminy Żyraków organizowanych jest szereg wydarzeń kulturalnych. I większa liczba 

imprez/wydarzeń kulturalnych na terenie gminy tym większa możliwość integracji mieszkańców. 

Sołectwem, w którym organizowanych jest najwięcej cyklicznych wydarzeń kulturalnych jest Wola 

Żyrakowska. Część imprez posiada zmienne lokalizacje.   

Wykaz imprez kulturalnych z podziałem na miejsce organizacji przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 6. Imprezy cykliczne na terenie gminy Żyraków. 

Lp.  Nazwa imprezy Miesiąc Lokalizacja (sołectwo) 

1. Finał WOŚP Styczeń Wola Żyrakowska 

2. 
Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów 

Teatralnych pod hasłem „Tradycje 
Bożonarodzeniowe” 

Styczeń Wola Żyrakowska 

3. 

Kiermasz Wielkanocny połączony z 
Gminnym Konkursem na Pisankę Ludową 
i Plastykę Obrzędową związaną z okresem 

Wielkanocy 

Marzec różna lokalizacja 

4. 
Gminnego Konkursu Plastycznego na 

Kartkę Wielkanocną 
Marzec Wola Żyrakowska 

5. 
Gminny Turniej Recytatorski Poezji 

Dziecięcej im. Jana Brzechwy 
Kwiecień Wola Żyrakowska 

6. Dni Gminy Żyraków Czerwiec Żyraków 

7. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  różna lokalizacja 

8. Dożynki Gminne Sierpień różna lokalizacja 

9. Święto Ziemniaka Wrzesień Wiewiórka 

10. 
Gminne Obchody Dnia Sybiraka w 

Mokrem 
Wrzesień Mokre 

11. 
Gminny Konkurs Plastycznego Jesień-

Bogactwo Kolorów 
Październik różna lokalizacja 

12. 
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 

Religijnej 
Listopad różna lokalizacja 

13. 
Gminny Konkurs na Szopkę 

Bożonarodzeniową 
Grudzień Wola Żyrakowska 

14. 
Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka 

Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” 
Grudzień Wola Żyrakowska 

15. 
Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z 

VIII Gminnym Konkursem na Ozdoby 
Choinkowe i Świąteczne Stroiki 

Grudzień różna lokalizacja 

Źródło: Urząd Gminy Żyraków. 

4.1.6. Aktywność społeczna mieszkańców 

Organizacje pozarządowe sprzyjają włączeniu w życie społeczne osób lub grup zagrożonych 

marginalizacją (np. długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych). W ten sposób sprzyjają 

rozwojowi ich zaufania do instytucji demokratycznych i uczą współpracy. Organizacje podejmują 

również działania, które zmierzają do podnoszenia standardu życia grup o niskim statusie 

ekonomicznym lub społecznym. Dzięki temu ludzie mało zarabiający mają dostęp do dóbr i usług, 

które inaczej byłyby poza ich zasięgiem. 

Do organizacji społecznych działających na terenie gminy można zaliczyć:  
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• Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” w Bobrowej, 

• Stowarzyszenie inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych 

„Dębina”, 

• Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” w Górze Motycznej, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze Motycznej, 

• Stowarzyszenie "Nasz Korzeniów", 

• Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś", 

• Stowarzyszenie „Nagoszyn otwarty  na zmiany”  w Nagoszynie, 

• Stowarzyszenie Mój Straszęcin, 

• Stowarzyszenie „Razem zdziałamy więcej” w Straszęcinie, 

• Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Straszęcin, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka "Hanka", 

• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej  

w Straszęcinie, 

• Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce, 

• Koło Gospodyń Wiejskich "Wolanki”, 

•  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej, 

• Stowarzyszenie "Razem w przyszłość", 

• Stowarzyszenie Zasowianki   w Zasowie, 

• Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie, 

• Stowarzyszenie "Dla Zawierzbia", 

• Stowarzyszenie na rzecz odnowy kapliczki w Żyrakowie, 

• Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, 

• Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków. 

W ramach opracowania dokumentu wskazano na wskaźnik problemowy odnoszący się do liczby 

organizacji samorządowych na 100 mieszkańców (im mniejsza liczba organizacji pozarządowych, 

tym sytuacja na terenie danego sołectwa jest bardziej niekorzystna). 
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Rysunek 13. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 
sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.7. Frekwencja wyborcza  

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym jest głosowanie  

w wyborach (dostępne dla każdego uprawnionego). Analiza rozkładu przestrzennego 

frekwencji w wyborach samorządowych, które miały miejsce w Polsce w 2014 roku.  
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Rysunek 14. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – frekwencja wyborcza [%]. 
Źródło: Opracowanie własne.  

 

4.2. Sfera gospodarcza – analiza wskaźnikowa 
 

Większość podmiotów na terenie Gminy ma charakter małych i średnich przedsiębiorstw, dających 

zatrudnienie mieszkańcom. Analiza struktury podmiotowej gospodarki Gminy wyraźnie wskazuje 

na przewagę sektora prywatnego (podmioty gospodarcze w rękach prywatnych stanowią 95 % 

wszystkich podmiotów).  
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Wykres 8. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2010 – 2015 na terenie gminy Żyraków. 
Źródło: Urząd Gminy Żyraków. 

Najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych jest na terenie sołectwa Straszęcin oraz sołectwa 

Żyraków. 

 

Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na sołectwa w roku 2015. 
Źródło: Urząd Gminy Żyraków. 

Do większych przedsiębiorstw na terenie gminy można zaliczyć m.in.: 

• „ALTA TRANS" Międzynarodowy Transport i Spedycja,  

• Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Dom-TRANS", 

• F.P.H AGROBUD ADAM CIOŁEK, 

• MARMOPOL DARIUSZ ŁĄCZAK,  

• F.H.U "WOLDREX",  
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• Firma Usługowa "ŁANPOL". 

Specyfikę gospodarczą gminy charakteryzuje poniższa tabela.  

Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji działów PKD raz sektorów własnościowych. 

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności  

OGÓŁEM 852 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 16 

B. Górnictwo i wydobywanie 7 

C. Przetwórstwo przemysłowe 123 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

3 

F. Budownictwo 93 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

190 

H. Transport i gospodarka magazynowa 104 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14 

J. Informacja i komunikacja 17 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 67 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 26 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

15 

P. Edukacja 47 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22 

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja 
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

61 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Podstawowym miernikiem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości mieszkańców danego 

obszaru jest wskaźnik obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na każde 100 

mieszkańców danego sołectwa.  

Zdecydowanie najwyższym nasyceniem podmiotów gospodarczych cechuje się południe gminy – 

sołectwa Straszęcin, Zawierzbie i Żyraków.   
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Rysunek 15. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 
sołectwa.  

Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach analizy sfery gospodarczej przeanalizowano liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy Żyraków. Do obszarów najmniej problemowych (największa 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców sołectwa) 

zaliczono sołectwa Zawierzbie, Żyraków i Góra Motyczna.   
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Rysunek 16. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
na 100 mieszkańców sołectwa. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.3. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – analiza 

wskaźnikowa 

 

4.3.1. Dostępność komunikacyjna  

Przez teren gminy przebiega autostrada A4 (przebiega przez grunty miejscowości Wola Wielka, 

Wiewiórka, Góra Motyczna, Straszęcin, Żyraków). Znajduje się tu węzeł komunikacyjny Dębica – 

Żyraków, powiązany z drogą powiatową 1180 – Dębica – Zdziarzec oraz drogą powiatową 1184 

Chotowa – Przecław. Autostrada dzieli gminę na dwie części, komunikacja pomiędzy nimi 

zapewniona jest przejazdy pod autostradą i wiadukty ponad nią, w ciągach dróg powiatowych:  

• 1289 (Straszęcin – Wiewiórka, przejazd w miejscowości Wola Wielka),  
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• 1180 (Dębica – Zdziarzec, wiadukt w Straszęcinie)  

oraz dróg gminnych:  

• Wola Wielka – Góra Motyczna (wiadukt w Woli Wielkiej),  

• Żyraków – Zawierzbie (przejazd w Żyrakowie),  

• przejście dla pieszych w ciągu drogi Żyraków – Żyraków Cegielnia.  

Gmina jest skomunikowana za pomocą dróg gminnych i powiatowych. Długość dróg gminnych 

publicznych wynosi 42,7 km, z tego 33,4 km ma nawierzchnię asfaltową. Ponadto na terenie gminy 

jest 70,1 km dróg wewnętrznych i dojazdowych, z tego 20,5 km dróg asfaltowych.  

Obecnie teren gminy łączą z miastem Dębicą 2 mosty samochodowe w Straszęcinie i Zawierzbiu 

oraz kładka we wsi Bobrowa, pozwalająca przedostać się do Brzeźnicy w gminie Dębica i poprzez 

nią do drogi krajowej prowadzącej w kierunku Mielca. Gmina nie posiada na swym terenie 

wydzielonych ścieżek rowerowych. 

Wyżej wymieniony układ drogowy corocznie generuje przestępstwa i wykroczenia związane z 

ruchem drogowym. Takie zdarzenia bezpośrednio związane są funkcjonalnością sieci drogowej 

gminy, zaś ich natężenie oraz lokalizacja wskazują na obszary problemowe w tym zakresie. Liczba 

zdarzeń drogowych z podziałem na sołectwa w roku 2015 została zaprezentowana na poniższym 

wykresie.  

 

Wykres 10. Liczba zdarzeń drogowych z podziałem na sołectwa w roku 2015. 
Źródło: Posterunek Policji w Żyrakowie. 
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Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz wywiadów pogłębionych na terenie 

gminy Żyraków stwierdzono na istniejący problem dróg, które są w złym stanie i wymagają 

remontu bądź przebudowy.  

To właśnie zły stan dróg jest jednym z powodów zdarzeń drogowych na obszarze rewitalizacji. 

Najgorszy stan dróg odnotowano na terenie sołectw Straszęcin i Żyraków. Jest to związane z dużym 

udziałem pojazdów ciężarowych w ogólnym strumieniu pojazdów.  

 

4.3.2. Zabytki  

Poniżej zaprezentowano najciekawsze zabytki zlokalizowane na terenie gminy Żyraków.  

Zespół dworsko – parkowy w Korzeniowie - Dwór 

powstał w końcu XVIII w; przebudowany w pocz. XIX 

w. klasycystyczny, murowany. Park w Korzeniowie 

został założony pod koniec XVIII wieku na bazie 

istniejących lokalnych zadrzewień. Na terenie parku 

znajduje się pięć stawów połączonych ze sobą siecią 

kanałów, mających połączenie z przepływającym  

w pobliżu potokiem Pastyrniak. 

 

Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie - 

Mur kościoła parafialnego powstał w latach 1929-30. Od 

strony południowo-zachodniej ogrodzenie zostało 

wzniesione na betonowo - kamiennym cokole, słupy 

ogrodzenia są murowane z cegły ceramicznej, przykryte 

czterospadowymi czopami kamiennymi, przęsła 

murowane z cegły pełnej z ażurowym wykończeniem  

w formie krzyży, przykryte dwuspadowym daszkiem kamiennym. 

W ołtarzu głównym obraz św. Jana Kantego, malowany około 1920 r. przez Wincentego 

Wodzinowskiego. Ambona i konfesjonały neogotyckie wykonane około 1925 r. przez Wojciecha 

Gallusa. 
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Zespół dworsko – parkowy  

w Straszęcinie - Obiekt położony jest  

w centralnym miejscu sołectwa Straszęcin 

w sąsiedztwie Kościoła parafialnego i 

budynku Zespołu Szkół Publicznych w 

Straszęcinie, ok. 2.5 km od zjazdu z 

autostrady A4. Dwór przebudowany został w pierwszej połowie XIX w. przez Atanazego 

Raczyńskiego, ówczesnego właściciela Zawady. 

Wokół budynku dworu znajduje się niewielki park ze starym drzewostanem. Po stronie 

południowej dworu układ zieleni utrzymany jest w typie "nowowłoskim" (aleja grabowa 

obiegająca z trzech stron partery kwiatowe przed dworem) z elementami naturalistycznymi (grupa 

modrzewi i akacji). Natomiast po stronie północnej występują małe grupy  

i pojedyncze okazy świerka i topoli, co świadczy o naturalistycznej kompozycji tej części parku. 

Relikty umocnień obronnych zamku w Wiewiórce 

- Dwór w Wiewiórce to relikty dworu obronnego. 

Ruiny zamczyska w Wiewiórce stanowią 

pozostałości ziemne po zamku obronnym rodziny 

Tarnowskich z przełomu XV i XVI wieku. Położone 

są na niewielkim wzniesieniu w odległości ok. 300 

m na wschód od drogi Dębica-Radomyśl Wielki. 

Zamek miał kształt kwadratu o bokach 30x30 m. 

Grodzisko średniowieczne i nowożytne w Woli 

Wielkiej - stanowi unikalny typ średniowiecznych umocnień obronnych o wysokich ziemnych 

wałach. W południowej części wsi Wola Wielka, ok.100 metrów od Potoku Wiewiórskiego, 

znajduje się znane w okolicy grodzisko. Ma stożkowaty kształt, średnica ok. 25 m, wysokość 8 –9 

m. Przedzielone jest fosą głęboką na 5 m. Zabudowania grodu znajdowały się na okrągłym 

wzniesieniu otoczonym fosą. Dziś miejsce to położone jest trochę niżej w stosunku do wałów i 

sprawia wrażenie zapadniętego. 
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Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika  

w Zasowie - został zbudowany w 1885 roku i konsekrowany  

w roku następnym przez biskupa tarnowskiego Ignacego 

Łobosa. Niszczony w czasie działań wojennych w 1915 roku 

kiedy zburzona została wieża oraz w 1944 roku kiedy zniszczeniu 

uległy dachy, wieża i część wyposażenia. Ma charakter 

neogotycki, murowany z cegły, otynkowany. Od południa przy 

kościele stoją dwa krzyże nagrobne, z nich jeden hrabiny Amelii 

z Jezierskich Łubieńskiej (zm. W 1885 roku). Dzwonnica wolno 

stojąca, wzniesiona w 1960 roku z żelaza z trzema dzwonami z 

lat 60 –tych XX wieku. 

Zespół dworsko –parkowy w Zasowie - 

Najciekawszym zasowskim zabytkiem są ruiny 

dworu Łubieńskich i otaczający je park. Pałac 

został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX 

wieku w stylu klasycystycznym. Pałac otacza 

park dworski założony przez rodzinę 

Łubieńskich w stylu angielskim o zatartej 

kompozycji z dwoma stawami. Park zajmuje 

powierzchnię 11,5 ha, w tym zadrzewionych 

jest ok 7 ha, natomiast 0,3 ha zajmują stawy. 

 

Zespół dworsko –parkowy w Żyrakowie - Dwór w 

Żyrakowie został wzniesiony przed poł. XIX 

wieku. Około 1920 r. uległ gruntownej 

przebudowie. Murowany z cegły otynkowany, 

piętrowy, podpiwniczony. Dach dwuspadowy, 

kryty blachą. Podczas II wojny światowej 

zniszczeniu uległy pomieszczenia, a znajdujące 

się tam wyposażenie zostało rozkradzione  

i zdewastowane. 

Liczba zabytków z podziałem na sołectwa została przedstawiona na poniższym wykresie.  
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Wykres 11. Liczba zabytków z podziałem na sołectwa na terenie gminy Żyraków. 
Źródło: Urząd Gminy w Żyrakowie. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęty wskaźnik, który jako obszary bardziej problemowe 

wykazuje te, na których występuje wyższy stopień zagęszczenia zabytkami na km2. Wiąże się to 

między innymi z wydatkowaniem większych środków finansowych na prace, które muszą być 

prowadzone pod nadzorem konserwatorskim na terenie obiektów.  
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Rysunek 17. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba zabytków na km2 sołectwa. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.4. Sfera techniczna – analiza wskaźnikowa 

Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono również sferę techniczną rozumianą przede 

wszystkim jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych. 

Wskaźnikiem, który pozwala w sposób ogólny oszacować uwarunkowania przestrzenne danego 

obszaru (np. zwiększone ryzyko konieczności przeprowadzenia remontu lub przebudowy obiektu  

z uwagi na zużycie materiałów, instalacji) jest udział budynków mieszkalnych wybudowanych 

przed 1989 r. w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych. 

Najstarsze budownictwo na terenie gminy Żyraków występuje na terenie sołectwa Straszęcin, Żyraków 

i Zawierzbie.  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
53 

 

 

 

Rysunek 18. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba budynków wybudowanych przed rokiem 89  
w stosunku do wszystkich budynków.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Największy problem związany z budynkami na terenie gminy, odnosi się do sołectwa Straszęcin, 

na terenie którego wstępują najstarsze budynki, w bardzo złym stanie technicznym i wizualnym. 

Jako wskaźnik problemowy wskazano także powierzchnie azbestu na terenie budynków, 

zlokalizowanych na terenie poszczególnych sołectw. Szczegółowe dane na temat wyrobów 

azbestowych na terenie gminy Żyraków przedstawiono w poniższej tabeli.   
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Tabela 8. Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach Gminy Żyraków (stan na 
31.12.2015 r.) 

 

Źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków na lata 2016-2032. 

Wskaźnikiem, który pozwala w sposób ogólny oszacować uwarunkowania przestrzenne danego 

obszaru (np. zwiększone ryzyko konieczności przeprowadzenia remontu) jest obecność azbestu na 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy. Stopień degradacji budynków mieszkalnych 

analizowano za pomocą liczby budynków, które zawierają wyroby azbestowe na 1 km2.  
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Rysunek 19. Prezentacja przestrzenna wskaźnika – liczba wyrobów azbestowych na 1 km2 sołectwa. 
Źródło: Opracowanie własne. 

Największa koncentracja wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 km2 sołectwa występuje na 

terenie sołectw Zasów i Wola Wielka.   

 

4.5. Sfera środowiskowa 

Oceniając sferę środowiskową na terenie gminy wzięto pod uwagę m.in. jakość powietrza 

atmosferycznego.  

Powietrze  

Prowadzeniem pomiarów jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa 

podkarpackiego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pomiary 

prowadzone są w ramach Państwowego monitoringu środowiska na stacjach monitoringu 

powietrza, które zlokalizowane są w większych miastach województwa- Rzeszowie, Krośnie, Jaśle, 
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Jarosławiu, Mielcu, Nisku, Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku. Dla terenu gminy Żyraków nie ma 

szczegółowych danych dotyczących emisji. 

 Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Żyraków są: 

• źródła ciepła funkcjonujące głównie w sezonie zimowym oraz w pewnym zakresie  

w sezonie letnim, 

• wzrastające natężenie ruchu samochodowego 

W związku z brakiem pomiarów prowadzonych na terenie gminy Żyraków, nie jest możliwe 

szczegółowe określenie zanieszczenia powietrza na terenie gminy. 

Część emisji na terenie gminy wiąże się z nieodpowiednim użytkowaniem energii w samych budynkach 

- nieefektywnym wykorzystaniem, związanym nie tylko ze złym stanem technicznym i brakiem 

odpowiedniej izolacji cieplnej ale również złymi nawykami użytkowników (brak zachowań 

sprzyjających oszczędzaniu energii), które mogłyby w znaczącym stopniu zmniejszyć zużycie energii 

zarówno cieplnej jak i elektrycznej oraz gazu. Należy także wziąć pod uwagę stan cieplny budynków. 

Wiele z nich wymaga przeprowadzenia termomodernizacji. Termomodernizacji wymaga także część 

budynków użyteczności publicznej należących do gminy. Część z nich wymaga także wymiany źródeł 

ciepła. 

Hałas 

W ostatnich latach na terenie gminy Żyraków nie prowadzono pomiarów oddziaływania hałasu. 

Jednakże przez teren sołectw Straszęcin, Wola Wielka i Żyraków przebiega autostrada A4, która 

jest generatorem hałasu drogowego na terenie gminy. W związku z tym ww. sołectwa są narażone 

w największym stopniu na negatywny wpływ hałasu drogowego.  

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna  

Gmina Żyraków jest dobrze wyposażona w sieć wodociągową. Z sieci wodociągowej na terenie 

gminy korzysta 97,1 % mieszkańców. Sieć wodociągowa jednakowo rozwinięta we wszystkich 

sołectwach. 

Tabela 9. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Żyraków (stan na 31.12.2015 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 
Długość czynnej sieci rozdzielczej km 169,4 
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2 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 3218 

3 
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 347,8 

4 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 13574 

5 
% ludności korzystający z instalacji % 97,1 

6 
Zużycie wody na jednego mieszkańca m3 25,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Istnieje duża rozbieżność pomiędzy siecią wodociągową, a siecią kanalizacyjną, co przedstawia 

poniższa tabel. Sieć kanalizacyjna jest jednakowo rozwinięta we wszystkich sołectwach. Istniejąca 

sieć kanalizacyjna jest w bardzo złym stanie technicznym, stwarza realne zagrożenie dla środowiska i 

mieszkańców.  

Tabela 10. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żyraków (stan na 31.12.2015 r.). 

Lp. 
Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej Km 148,1 

2 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 2274 

3 
Ścieki odprowadzone dam3 371,0 

4 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 9150 

5 
% ludności korzystający z instalacji % 64,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W związku z brakiem pełnego skanalizowania gminy część mieszkańców korzystać może ze zbiorników 

bezodpływowych, które negatywnie mogą wpływać na jakość wód i gleb na omawianym obszarze.  

Wizja lokalna i przeprowadzone konsultacje społeczne wskazały na konieczność modernizacji 

istniejącej oczyszczalni ścieków.  

 

Na podstawie wyżej przytoczonych danych można stwierdzić iż obszar całej gminy jest  

w jednakowym stopniu narażony na negatywne oddziaływanie sfery środowiskowej w związku  

z tym nie jest możliwe uwzględnienie danych z podziałem na sołectwa.  
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5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego - podsumowanie 

analizy wskaźnikowej 

 

5.1. Sfera społeczna 

Diagnoza zjawisk społecznych jest pierwszym etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Żyraków. Wyznaczono 11 wskaźników, które poddano analizie 

w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej 

zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników częściowych dla poszczególnych 

wartości oraz wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla każdego sołectwa.   

W diagnozie społecznej wyznaczone zostały następujące wskaźniki: 

• Wskaźnik liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym na terenie sołectwa, 

• Wskaźnik salda migracji na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba przydzielonych świadczeń społecznych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba przydzielonych świadczeń społecznych ze względu na niepełnosprawność na 100 

mieszkańców sołectwa, 

• Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców sołectwa,  

• Liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Dostęp do placówek sportowych, oświatowych, kulturalnych i medycznych na 100 

mieszkańców sołectwa, 

• Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Frekwencja wyborcza.  
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Tabela 11. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery społecznej.  
 Sfera społeczna   

Sołectwo 

Liczba 
mieszkańc

ów w 
wieku 

produkcyj
nym 

przypadaj
ąca na 
liczbę 

mieszkańc
ów w 
wieku 

poproduk
cyjnym na 

terenie 
sołectwa 

Saldo 
migracji 
na 100 

mieszkańc
ów 

sołectwa 

Liczba 
przydzielo

nych 
świadczeń 
społeczny
ch na 100 
mieszkańc

ów 
sołectwa 

Liczba 
przydzielo

nych 
świadczeń 

ze 
względu 

na 
niepełnos
prawność 

na 100 
mieszkańc

ów 
sołectwa 

Liczba 
mieszkań 
komunaln

ych 
przypadaj

ąca na 
100 

mieszkańc
ów 

Liczba 
popełnion

ych 
przestępst
w na 100 

mieszkańc
ów 

Liczba 
popełnion

ych 
wykrocze
ń na 100 

mieszkańc
ów 

Liczba 
bezrobotn

ych na 
100 

mieszkańc
ów 

sołectwa 

Długotrw
ale 

bezrobotn
i (powyżej 

24 
miesięcy) 

na 100 
mieszkańc

ów 

Liczba 
organizacj

i 
społeczny
ch na 100 
mieszkańc

ów 

Dostęp do 
placówek 
sportowy

ch, 
oświatow

ych, 
kulturalny

ch i 
ochrony 
zdrowia 
na 100 

mieszkańc
ów 

Frekwencj
a 

wyborcza 

Wskaźni
k 

Sumary
czny 
(WS) 

Bobrowa 0,63 0,11 0,24 0,50 0,65 0,57 0,52 0,15 0,43 0,96 0,36 0,80 5,29 

Bobrowa 
Wola 

0,75 0,70 0,34 0,49 1,00 0,65 0,00 0,37 0,30 0,96 1,00 0,60 6,41 

Góra 
Motyczna 

0,27 0,59 0,34 0,72 0,00 0,46 0,74 0,22 0,25 0,00 0,40 0,16 3,88 

Korzeniów 0,00 0,14 1,00 0,31 1,00 0,48 0,00 1,00 0,50 0,90 0,58 1,00 6,91 

Mokre 0,59 0,59 0,81 0,38 1,00 0,19 0,00 0,56 0,60 0,83 1,00 0,29 6,25 

Nagoszyn 0,59 0,54 0,32 0,09 0,50 0,39 0,16 0,44 0,67 0,77 0,19 0,57 4,64 

Straszęcin 1,00 0,61 0,06 0,76 0,87 1,00 1,00 0,21 1,00 0,71 0,54 1,00 7,76 

Wiewiórka 0,61 0,68 0,22 0,53 0,44 0,39 0,00 0,30 0,44 1,00 0,32 0,00 4,32 
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Wola Wielka 0,28 1,00 0,36 0,07 1,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,88 0,49 0,25 4,47 

Wola 
Żyrakowska 

0,47 0,47 0,11 0,05 1,00 0,17 0,37 0,34 0,27 0,44 0,55 0,21 3,98 

Zasów 0,62 0,64 0,68 1,00 0,41 0,41 0,29 0,23 0,42 0,52 0,64 0,81 6,05 

Zawierzbie 0,13 0,00 0,04 0,39 1,00 0,39 0,83 0,26 0,32 0,87 1,00 0,90 6,00 

Żyraków 0,65 0,22 0,00 0,00 0,67 0,84 0,49 0,70 0,71 0,71 0,00 0,35 4,69 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.2. Sfera gospodarcza 

Diagnoza zjawisk gospodarczych była drugim etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Żyraków. Wyznaczono 2 wskaźniki, które poddano analizie  

w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej 

zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników częściowych dla poszczególnych 

wartości oraz wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla każdego sołectwa.   

W diagnozie gospodarczej wyznaczone zostały następujące wskaźniki: 

• Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców sołectwa. 

Tabela 12. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery gospodarczej.  

Sfera gospodarcza 

Sołectwo 
Liczba podmiotów 
gospodarczych na 
100 mieszkańców 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych na 100 

mieszkańców 
sołectwa 

Wskaźnik 
sumaryczny (WS) 

Bobrowa 0,70 0,99 1,69 
Bobrowa Wola 0,49 0,83 1,32 
Góra Motyczna 0,25 0,44 0,69 

Korzeniów 0,93 0,63 1,56 
Mokre 1,00 0,76 1,76 

Nagoszyn 0,84 0,85 1,69 
Straszęcin 0,16 0,91 1,07 
Wiewiórka 0,67 1,00 1,67 

Wola Wielka 0,78 0,62 1,40 
Wola Żyrakowska 0,74 0,92 1,66 

Zasów 0,70 0,99 1,69 
Zawierzbie 0,00 0,00 0,00 

Żyraków 0,11 0,47 0,58 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.3. Sfera techniczna, przestrzenno – funkcjonalna  

i środowiskowa  

Diagnoza zjawisk technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych była trzecim 

etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie gminy Żyraków. 

Wyznaczono 4 wskaźniki, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane 

ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości 

wskaźników częściowych dla poszczególnych wartości oraz wyznaczony wskaźnik sumaryczny dla 

każdego sołectwa.   

W diagnozie technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej wyznaczone zostały 

następujące wskaźniki: 

• Liczba zabytków na km2 sołectwa,  

• Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców sołectwa, 

• Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 w stosunku do wszystkich budynków 

na terenie sołectwa,  

• Powierzchnia wyrobów azbestowych na km2 sołectwa. 

Ze względu na brak miarodajnych danych nt. przekroczenia standardów jakości środowiska,  

w analizie nie uwzględniono danych dotyczących negatywnych zjawisk środowiskowych. 

Tabela 13. Wskaźnik sumaryczny wyznaczony dla sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej  
i środowiskowej. 

Sfera techniczna, przestrzenno – funkcjonalna i środowiskowa 

Sołectwo 
Liczba 

zabytków na 
km2 sołectwa 

Liczba 
zdarzeń 

drogowych 
na 100 

mieszkańców 
sołectwa 

Powierzchnia 
wyrobów 

azbestowych 
na km2 

sołectwa 

Liczba 
budynków 

wybudowanych 
przed rokiem 

1989 w 
stosunku do 
wszystkich 

budynków na 
terenie 

sołectwa 

Wskaźnik 
sumaryczny 

(WS) 

Bobrowa 0,29 0,17 0,52 0,40 1,38 

Bobrowa Wola 0,00 0,33 0,22 0,00 0,55 

Góra Motyczna 0,26 0,28 0,51 0,39 1,44 

Korzeniów 0,79 0,55 0,36 0,21 1,91 

Mokre 0,00 0,01 0,63 0,34 0,98 
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Nagoszyn 0,38 0,10 0,77 0,22 1,47 

Straszęcin 1,00 0,82 0,32 1,00 3,14 

Wiewiórka 0,28 0,15 0,69 0,02 1,14 

Wola Wielka 0,20 0,29 1,00 0,40 1,89 

Wola Żyrakowska 0,26 0,00 0,17 0,47 0,90 

Zasów 0,96 0,64 0,82 0,26 2,68 

Zawierzbie 0,00 0,70 0,00 0,65 1,35 

Żyraków 0,72 1,00 0,11 0,79 2,62 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.4. Zasięg obszarów zdegradowanych  

Kluczowym etapem przeprowadzonej analizy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po 

pierwsze wykazują największą liczbę negatywnych aspektów społecznych oraz dodatkowo  

w pozostałych analizowanych sferach wykazują także kumulację cech (dotyczącej sfery 

gospodarczej bądź sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej. 

Tabela 14. Wskaźniki degradacji dla sołectw na terenie gminy Żyraków.  

Sołectwo 
Wskaźnik 

sumaryczny dla 
sfery społecznej 

Wskaźnik 
sumaryczny dla sfery 

gospodarczej 

Wskaźnik 
sumaryczny dla 

sfery 
funkcjonalno - 
przestrzennej, 

technicznej  
i środowiskowej 

Wskaźnik 
degradacji 

(syntetyczny) 

Bobrowa 5,29 1,69 1,38 8,36 

Bobrowa Wola 6,41 1,32 0,55 8,28 

Góra Motyczna 3,88 0,69 1,44 6,01 

Korzeniów 6,91 1,56 1,91 10,38 

Mokre 6,25 1,76 0,98 8,99 

Nagoszyn 4,64 1,69 1,47 7,80 

Straszęcin 7,76 1,07 3,14 11,97 

Wiewiórka 4,32 1,67 1,14 7,13 

Wola Wielka 4,47 1,40 1,89 7,76 

Wola Żyrakowska 3,98 1,66 0,90 6,54 

Zasów 6,05 1,69 2,68 10,42 

Zawierzbie 6,00 0,00 1,35 7,35 

Żyraków 4,69 0,58 2,62 7,89 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie obszaru zdegradowanego, który obejmuje 

teren sołectwa Straszęcin.  

 

5.5. Wskazanie obszaru rewitalizacji  

Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz ocena obecnej sytuacji  

w Gminie Żyraków doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie gminy, który 

cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym 

potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów 

rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja znacznych możliwości realizacji potencjalnych 
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działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, stwarzając realną 

możliwość kreowania pozytywnych zmian na obszarze zdegradowanym, a w konsekwencji 

pozytywnie wpływać na kondycję całej gminy Żyraków. Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje 

65,38 ha i zamieszkany jest przez 392 osoby. Wytypowany obszar rewitalizacji zajmuje 0,59 % 

powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 2,83 % mieszkańców gminy. Wobec powyższego, 

wskazany obszar rewitalizacji nie przekroczył 20% powierzchni gminy ani nie jest zamieszkały przez 

więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. 

 

Rysunek 20. Obszar rewitalizacji Gminy Żyraków.  
Źródło: Opracowanie własne.  

Podobszar I  

Podobszar obejmuje działki nr 975, 987, 1000, 696/63 i 867. Jest to teren niezamieszkały 

stanowiący drogi dojazdowe mieszkańców sołectwa Straszęcin. Drogi na terenie sołectwa są w 

bardzo złym stanie i uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się mieszkańców. Zły stan dróg wpływa 

na pogłębianie się negatywnych zjawisk w aspekcie funkcjonalno – przestrzennym. 
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Rysunek 21. Lokalizacja podobszaru 1  
na tle obszaru zdegradowanego. 

                                                                                                                 Źródło: Opracowanie własne.  

 

Podobszar II  

Podobszar obejmuje tereny obszaru „Park przemysłowego – Straszęcin” – obejmującego działki o 

numerach 48, 49, 50, 51, 474/1, 474/2, 474/4, 583/1, 583/2 i 579. Tereny te to obszar dawnego 

Kombinatu Rolno – Przemysłowego „Igloopol”. W szczytowym momencie działalności Igloopolu 

pracowało prawie 35 tysięcy ludzi. Igloopol posiadał gospodarstwa rolne, chłodnie, zakłady 

przetwórstwa owocowo – warzywnego, mięsnego, zakłady produkcji metalowej oraz własne 

ogólnospożywcze sklepy firmowe. Produkował żywność, napoje, samochody chłodnicze, maszyny 

rolnicze, materiały budowalne. Skala oddziaływania byłego Kombinatu Rolno – Przemysłowego i 

jego inwestycji na rozwój Straszęcina był ogromny. Po likwidacji dawnych struktur kombinatu 

Rolno – Przemysłowego, prywatyzacji i podziału jego majątku część obiektów położonych na 

terenie Straszęcina wydzierżawiono prywatnym firmom.  

Liczba mieszkańców podobszaru – 

niezamieszkały 

Powierzchnia podobszaru rewitalizacji – 

1,11 ha 
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Celem działań rewitalizacyjnych na wskazanym podobszarze jest uzbrojenie i przygotowanie 

terenów inwestycyjnych co skutkowałoby zwiększeniem atrakcyjności obszarów dla 

potencjalnych inwestorów i ożywieniem obszaru zdegradowanego Straszęcina oraz 

zmniejszeniem poziomu bezrobocia i zmniejszeniem zjawisk ekskluzji społecznej jakie 

niewątpliwe występują na wyznaczonym obszarze zdegradowanym.  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobszar III 

Podobszar III obejmuje teren oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Straszęcin znajdującej się 

na działce 684/25 oraz drogi dojazdowej do terenu oczyszczalni nr 866. Modernizacja istniejącej 

oczyszczalni podyktowana jest koniecznością dostosowania jej parametrów pracy do obecnie 

obowiązujących przepisów i norm w zakresie oczyszczania ścieków. Obecnie stosowana 

technologia oraz urządzenia są przestarzałe i wymagają modernizacji, ponadto oczyszczalnia 

ścieków pracuje na granicy zaprojektowanych mocy przerobowych, co również jest przyczyną 

występowania uciążliwości. Konieczna jest także wymiana sieci kanalizacyjnej w związku z jej złym 

stanem technicznym.  

Liczba mieszkańców podobszaru – 

niezamieszkały 

Powierzchnia podobszaru rewitalizacji – 

52,93 ha 
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Podobszar IV 

Podobszar obejmuje teren kościoła wraz z parkingiem – numery działek 593/5 i 593/17.  

W bliskim sąsiedztwie kościoła znajduje się grota solna, która stanowi niezagospodarowaną w 

żaden sposób atrakcję turystyczną. Teren znajdujący się wokół groty solnej oraz kościoła jest 

niezaniedbany i nieprzystosowany do komfortowego poruszania dla mieszkańców  

i turystów.  

Rysunek 22. Lokalizacja podobszaru 1 na tle obszaru 
zdegradowanego. 
Źródło: Opracowanie własne. 

Liczba mieszkańców podobszaru – 

niezamieszkały 

Powierzchnia podobszaru rewitalizacji – 

1,21 ha 
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Podobszar V 

Podobszar piąty obejmuje obszar znajdujący się w centrum sołectwa Straszęcin obejmuje 

działki 684/6, 684/103, 684/109, 684/118, 684/119, 684/120, 684/121, 684/122, 684/123, 

684/124, 684/125, 684/140, 684/140, 683, 684/10, 684/9, 685, 690, 684/11, 684/100, 684/30, 

696/14. 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców podobszaru – 

niezamieszkały 

Powierzchnia podobszaru 

rewitalizacji – 1,86 ha 

Liczba mieszkańców 

podobszaru – 392 osoby 

Powierzchnia podobszaru 

rewitalizacji – 7,73 ha  
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Obszar rewitalizacji obejmuje centrum sołectwa Straszęcin, gdzie znajdują się budynki mieszkalne 

wielorodzinne (spółdzielnia mieszkaniowa), parkingi, drogi dojazdowe.  

W centrum Straszęcina znajduje także się Zespół 

dworsko – parkowy, który odznacza się zaniedbaną 

przestrzenią wokół tego zabytkowego obiektu.  

Uniemożliwione jest swobodne poruszanie się 

wokół obiektu, a ponieważ znajduje się on w 

centrum sołectwa i jest obiektem zabytkowym, 

stanowi niejaką wizytówkę tego obszaru (obszar 

sołectwa Straszęcin).  

Budynki mieszkalne na terenie sołectwa Straszęcina są w bardzo złym stanie i sprzyjają rozwojowi 

negatywnych zjawisk zarówno w aspekcie społecznym jak i technicznym. Bloki na terenie obszaru 

nie są ocieplone, klatki schodowe przykuwają uwagę ubytkami, brudem, rdzewieniem oraz 

brakiem ogrzewania, co jest powodem powstawania pleśni i zagrzybień w przyległych do nich 

lokalach mieszkalnych. Teren wokół bloków nie jest zagospodarowany, występuje deficyt 

urządzonych terenów zielonych. Istniejące nawierzchnie parkingów i ciągów pieszych wykonane 

są z płyt betonowych. Unoszący się w powietrzu pył betonowy stanowi bardzo duże zagrożenie dla 

małych dzieci oraz osób cierpiących na choroby układu oddechowego.  

W skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji wchodzą także drogi dojazdowe na terenie gminy, 

będące w bardzo złym stanie technicznym, stanowiące realne niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców gminy.  
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Podobszar VI  

Obszar obejmuje działki 165, 363/6 oraz 703 stanowiące drogi dojazdowe do budynków 

mieszkalnych na terenie gminy Żyraków. Drogi dojazdowe do miejsc zamieszkania są  

w wyjątkowo złym stanie i nie pozwalają na swobodne i bezpieczne poruszanie się zarówno 

samochodem jak i pieszo.  

 

 

 

Liczba mieszkańców 

podobszaru – niezamieszkały 

Powierzchnia podobszaru 

rewitalizacji – 0,54 ha 
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5.6. Obszary zdegradowane w badaniu społecznym  

W ramach opracowania programu rewitalizacji na terenie gminy Żyraków przeprowadzono 

ankietyzację mieszkańców. Łącznie zankietowanych zostało 14 % mieszkańców ze wszystkich 

sołectw na terenie gminy.  

W ramach ankiety zapytano mieszkańców o stosunek do gminy Żyraków.  

 

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania najważniejszych problemów społecznych na terenie gminy 

Żyraków. Mieszkańcy jednogłośnie wskazali na:  

• Bezrobocie i za mała pomoc w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia). 

• Niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. 

• Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób. 

Jako problemy związane sferą techniczną oraz przestrzenno – funkcjonalną mieszkańcy wskazali:  

• Brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych. 

12,0%

58,4%

26,1%

3,5%

Jestem bardzo związany(a) z gminą i dobrze mi się tu żyje

Pomimo pewnych braków lubię moją gminę

Mieszkam tu bo mam tu pracę/dom/znajomych/rodzinę ale gdybym mógł(a) to bym się wyprowadził(a)

Dążę do zmiany miejsca zamieszkania
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• Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami. 

Na pytanie jakie działania podejmowane w gminie Żyraków poprawiłyby jakość życia Pana(i) lub 

Pańskiej rodziny?, mieszkańcy wskazali:  

• Wygodne i funkcjonalne chodniki i poprawa stanu technicznego dróg. 

• Wzrost przedsiębiorczości. 

• Budowa obiektów rekreacji i wypoczynku (boisko, plac zabaw itp.). 

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Żyraków przeprowadzono 

spotkanie konsultacyjne. Był to moment szerokiego zaprezentowania idei rewitalizacji, osadzenia 

w kontekście strategicznym procesów rozwojowych gminy, a także pokazania dobrych i złych 

praktyk działań rewitalizacyjnych.  

W części warsztatowej skupiono się na pogłębionym diagnozowaniu przyczyn powstawania 

problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz próbie 

osadzania poszczególnych zjawisk w konkretnych, wskazanych sołectwach gminy Żyraków.  

W trakcie realizacji warsztatów uczestnicy wypełniali ankiety, w których wskazywali na obszary 

które najbardziej kwalifikują się jako obszary zdegradowane. Do obszarów o największym stopniu 

degradacji (na podstawie odpowiedzi z ankiet) wskazano Sołectwo Straszęcin.  

Przeprowadzana ankietyzacja miała swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej diagnozie.  

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, na których prezentowano wyznaczony 

obszar zdegradowany mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania pomysłów i projektów 

rewitalizacyjnych w oparciu o przygotowany i uzgodniony formularz projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (tzw. karta projektu).   

Karta projektu była dostępna także na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków.  

Zgłaszającymi mogły być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i 

prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców 

nieruchomości czy też lokalnych liderów. 

Wszystkie zgłaszane projekty zostały zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich  

w dokumencie. Zgłoszone projekty i pomysły, które spełniły wymogi formalne zostały ujęte  

w programie rewitalizacji.  
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6. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji  

Sfera społeczna  

W tabeli poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki dotyczące sfery społecznej obszaru 

rewitalizacji na tle danych dla całej gminy oraz województwa podkarpackiego. 

Wskaźniki odnoszą się do roku 2014 i zostały przekazane przez Urząd Gminy w Żyrakowie.  

Tabela 15. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy społecznej.  

 
Saldo migracji  

w przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca 

zamieszkania  

Liczba długotrwale bezrobotnych 
w % bezrobotnych ogółem  

Wartość referencyjna dla obszaru 
rewitalizacji -0,2 65,5% 

Wartość referencyjna dla gminy 
Żyraków  0,3 29,9% 

Wartość referencyjna dla 
województwa podkarpackiego 

-0,1 61,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy w Żyrakowie. 

Na terenie obszaru rewitalizacji można zauważyć wyraźne problemy związane ze strukturą 

demograficzną. Widocznym trendem jest starzenie się społeczeństwa. Osoby starsze często 

zostają bez opieki, co jest związane z odpływem osób młodych z terenu gminy, najczęściej w celach 

zarobkowych.  

Na obszarze rewitalizacji odnotowano także największą liczbę osób długotrwałych w stosunku do 

liczby wszystkich bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie jest poważnym problemem, gdyż 

osobom takim najtrudniej się przystosować do ciągle zmieniającego się rynku pracy.  

Obszar rewitalizacji jest miejscem na terenie gminy, gdzie mieszkańcy czują się najmniej 

bezpiecznie. Zdecydowana większość popełnianych przestępstw i wykroczeń (ponad 70 %) 

odnotowywana jest na terenie sołectwa Straszęcin.  

Sfera funkcjonalno-przestrzenna i techniczna 

Na obszarze rewitalizacji występuje szereg problemów: 

• Stan dróg na obszarze rewitalizacji określono jako bardzo zły,  
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• Występuje zniszczonych obiektów danego Kombinatu Rolno – Przemysłowego „Igloopol”, 

które negatywnie oddziałują na cały obszar rewitalizacji, 

• Brak zagospodarowania obiektów możliwych do zagospodarowania pod kątem 

turystycznym,  

• Niewykorzystane tereny inwestycyjne, 

• Największa liczba wypadów i innych zdarzeń drogowych odnotowywana jest na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji.  

Wskaźniki odnoszą się do roku 2014 i zostały przekazane przez Urząd Gminy w Żyrakowie.  

Tabela 16. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy społecznej. 

 Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 

wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej 

liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych  

Wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji 
89,20% 

Wartość referencyjna dla gminy Żyraków  
77,40 % 

Wartość referencyjna dla województwa 
podkarpackiego 

76,36% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy w Żyrakowie. 

 

Sfera gospodarcza  

Strefa gospodarcza zarówno na obszarze rewitalizacji jak i na terenie całej gminy nie jest 

dostatecznie rozwinięta.  

W przeszłości w związku z lokalizacją na terenie Straszęcina Kombinatu Rolno – Przemysłowego 

„Igloopol” na obszarze rewitalizacji powstał ośrodek przetwórstwa i obsługi rolnictwa 

prowadzonego na skalę przemysłową, zatrudniający większość mieszkańców Straszęcina. 

Kombinat Rolno – Przemysłowy „Igloopol” rozpoczynał swoją działalność jako zaledwie jedna 

Chłodnia Składowa w Dębicy by końcem lat 80-tych stać się największym przedsiębiorstwem 

rolniczo – przemysłowym w tej części Europy. Na początku lat 70 –tych na bazie istniejącej od 1951 

r. Chłodni Składowej w Dębicy utworzone zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu 
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Chłodniczego z siedzibą w Dębicy w wyniku przyłączenia do chłodni dębickiej chłodni w Rzeszowie. 

1 lipca 1978 r. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego zostało przekształcone w Kombinat 

Przemysłowo – Rolny „Igloopol” w Dębicy.  

W szczytowym momencie w „Igloopolu” pracowało 35 tysięcy ludzi. „Igloopol” posiadał 

gospodarstwa rolne, chłodnie, zakłady przetwórstwa owocowo – warzywnego, mięsnego itp., 

zakłady produkcji metalowej oraz własne ogólnospożywcze sklepy firmowe. Produkował żywność, 

napoje, samochody chłodnicze, maszyny rolnicze, materiały budowlane.  

Po likwidacji dawnych struktur Kombinatu Rolno – Przemysłowego „Igloopol”, prywatyzacji  

i podziału jego majątku część obiektów położonych na terenie Straszęcina wydzierżawiono 

prywatnym firmom. 

Likwidacja tak dużego miejsca pracy dla większości mieszkańców gminy Żyraków, a w szczególnie 

dla obszaru sołectwa Straszęcin miała duży wpływ na dalszy rozwój strefy gospodarczej. 

Tabela 17. Porównanie wartości referencyjnych dla strefy gospodarczej.  

 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców sołectwa 

Wartość referencyjna dla obszaru rewitalizacji 
0,4 

Wartość referencyjna dla gminy Żyraków  
0,6 

Wartość referencyjna dla województwa 
podkarpackiego 

0,7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Analiza SWOT 

Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji na terenie gminy Żyraków została opracowana wspólnie  

z mieszkańcami i pracownikami gminy Żyraków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- emigracja ludzi młodych do większych ośrodków 
miejskich oraz za granicę 
- zły stan mieszkań socjalnych na terenie gminy  
- zły stan dróg na terenie gminy (dziurowe nawierzchnię, 
brak oświetlenia) 
- obszary o szczególnie niskim poziomie bezpieczeństwa 
(sołectwo Straszęcin) 
- duży odsetek młodych osób pozostających bez pracy  
- starzejące się społeczeństwo gminy  
- niszczejące tereny poprzemysłowe po dawnym 
Kombinacie Rolno – Przemysłowym Igloopol 
 

- pogłębianie się ubóstwa 
- wzrost bezrobocia, szczególnie ludzi młodych  
- długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy  
   społecznej 
- zanik aktywności społecznej 
- brak rozwoju przedsiębiorczości  
- Niewystarczająca dostępność zewnętrznych    
  środków pomocowych (UE, programy rządowe) na   
  rewitalizację prowadząca do „mozaikowych  
  efektów” rewitalizacji 

 

- korzystne położenie gminy (bliskość aglomeracji 
miejskiej) 
- dodatnie saldo migracji  
- atrakcyjne warunki do uprawiania sportu  
i turystyki  
- dobrze rozwinięta baza oświatowa 
- aktywność społeczności lokalnej  

- Dostępność środków finansowych UE na rozwój,  
  w tym na rewitalizację obszarów kryzysowych  
- wdrażanie nowoczesnych strategii pomocowych  
  i podniesienie poziomu świadomości społecznej, 
- rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji  
- poprawa estetyki obszarów dawnego Kombinatu 
Rolno – Przemysłowego Igloopol  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
78 

 

8. Wizja obszaru i cele rewitalizacji 

Określona wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi wyraz aspiracji władz 

samorządowych, mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji, obrazujący docelowy stan 

obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb 

rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji gminy i obszarów 

rewitalizacji oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowania wizji rewitalizacji gminy 

Żyraków.   

Gmina Żyraków to miejsce o zrównoważonym rozwoju 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym, przyjazne 

środowisku naturalnemu, z zagospodarowanymi terenami 

inwestycyjnymi, wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości 

oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa mieszkańców. 

Osiągnięcie przyjętej wizji obszaru może być możliwe dzięki realizacji celów rewitalizacji  

i przypisanych im kierunków działań. Ich zakres wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy 

stanu obszarów kryzysowych gminy oraz z postulatów dotyczących oczekiwanych zmian 

podnoszonych przez mieszkańców w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych.  

 

 

1.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.  

1.2. Poprawa opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

1.3. Zmniejszenie poziomu długotrwałego bezrobocia na obszarze rewitalizacji.   

1.4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 

 

1. Cele rewitalizacji – Sfera społeczna 

2. Cele rewitalizacji – Sfera gospodarcza 
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2.1. Wzrost przedsiębiorczości.  

 

 

3.1. Poprawa infrastruktury technicznej poprzez remonty dróg i modernizację oświetlenia.  

3.2. Rozwój terenów inwestycyjnych. 

3.3. Odnowa zdegradowanych obiektów i obszarów na obszarze rewitalizacji.  

 

 

4.1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego (rozbudowa infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej). 

4.2. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji i rozwój odnawialnych źródeł energii.  

 

9. Lista projektów rewitalizacyjnych 

W trakcie otwartego naboru oraz propozycji własnych gminy określono zestaw projektów 

rewitalizacyjnych, które warunkują prawidłowe wdrożenie zaplanowanych w ramach programu 

rewitalizacji celów rewitalizacji. W dłuższej perspektywie ich realizacja, poprzez stopniowe 

wyprowadzanie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, ma pomóc w osiągnięciu 

zamierzonej wizji rewitalizacji, pożądanego obrazu obszaru rewitalizacji gminy Żyraków.   

9.1. Projekty główne  

W celu osiągnięcia przedstawionej powyżej wizji, a także celów rewitalizacji obszarów gminy  

w oparciu o identyfikację potrzeb społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych, a także możliwości inwestycyjnych, przedstawiono listę 

projektów głównych przewidzianych do realizacji w perspektywie czasowej  2017-2023.  

 

 

3. Cele rewitalizacji – Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna 

4. Cele rewitalizacji – Sfera środowiskowa 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
80 

 

Tabela 18. Projekty główne przewidziane do realizacji. 

Lp. Tytuł projektu i zakres projektu 
Termin 

realizacji 

Typ projektu, 
S-społeczny 

PF – 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Szacunkowa 
kwota 

Lokalizacja 
na obszarze 
rewitalizacji 

Nazwa 
wnioskodawcy  

i podmiotu 
realizującego 

Powiązanie z 
celami 

rewitalizacji 

Sposób ich 
oceny i 

zmierzenia w 
odniesieniu do 

celów 
rewitalizacji 

Proje
kt 1 

Rewitalizacja Straszęcina  

Zada
nie 1 

Zagospodarowanie terenu spółdzielni 

mieszkaniowej w Straszęcinie 

Celem projektu jest zagospodarowanie 

przestrzeni wokół spółdzielni 

mieszkaniowej. Obecnie teren ten jest w 

bardzo złym stanie. 

• Tereny zielone są przypadkowo 

urządzone. Zakres prac będzie 

obejmował sporządzenie spójnego 

projektu terenów zielonych, wycinką 

zbędnych krzewów i zarośli, zakup i 

posadzenie nowych drzewek i krzewów. 

• Istniejące nawierzchnię parkingów i 

traktów pieszych są wykonane z płyt 

batonowych (wiele z nich jest 

uszkodzonych). Unoszący się w 

2017-
2018 

PF 
1 000 000,00 

zł 

działki o nr 
ewid. 

684/11, 
684/100, 
684/30 

Gmina Żyraków 3.3. 
Audyt 

powykonawczy 
inwestycji  
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powietrzu pył betonowy stanowi 

bardzo duże zagrożenie dla małych 

dzieci oraz osób cierpiących na choroby 

układu oddechowego. 

• Projekt zakłada rozbudowę placu 

zabaw. Istniejący plac zabaw jest 

bardzo ubogo wyposażony. Jego 

modernizacja będzie obejmować zakup 

i montaż urządzeń spełniających 

wymogi pełnego bezpieczeństwa dla 

bawiących się dzieci. 

• W ramach projektu planowane jest 

także objęcie monitoringiem obszaru 

wokół spółdzielni co przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa. 

Zada
nie 2 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół 

dworku w Straszęcinie 

W ramach projektu planuje się 

zagospodarowanie przestrzeni wokół 

zabytku.  

Obecnie uniemożliwione jest swobodne 

poruszanie się wokół obiektu, a ponieważ 

znajduje się on w centrum sołectwa i jest 

2017-
2020 

PF 
500 000,00 

zł 
działka o nr 
ewid. 684/3 

Gmina Żyraków 3.3. 
Audyt 

powykonawczy 
inwestycji 
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obiektem zabytkowym, stanowi niejaką 

wizytówkę tego obszaru (obszar sołectwa 

Straszęcin).  

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni 

wokół dworku w Straszęcinie może 

stanowić miejsce spotkań mieszkańców, a 

także atrakcje turystyczną.  

W trakcie prac teren wokół obiektu zostanie 

zagospodarowany pod kątem dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 

Zada
nie 3 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Celem projektu jest uzbrojenie i 

przygotowanie terenów inwestycyjnych co 

skutkowałoby zwiększeniem atrakcyjności 

obszarów dla potencjalnych inwestorów i 

ożywieniem obszaru zdegradowanego 

Straszęcina oraz zmniejszeniem poziomu 

bezrobocia i zmniejszeniem zjawisk ekskluzji 

społecznej. Potencjalne tereny inwestycyjne 

zlokalizowane są na terenie dawnego 

Kombinatu Rolno – Przemysłowego 

„Igloopol”. 

2017 - 
2020 

PF 
3 000 000,00 

zł 

działki o nr 
ewid. 48, 49, 

50, 51, 
474/1, 474/2, 
474/4, 583/1, 

583/2 i 579 

Gmina Żyraków 3.2. 
Audyt 

powykonawczy 
inwestycji 
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Zada
nie 4 

Zagospodarowanie terenów wokół 

Kościoła Wszystkich Świętych  

w Straszęcinie 

Celem projektu jest odpowiednie 

zagospodarowanie terenów wokół kościoła 

w szczególności terenów wokół groty Matki 

Bożej z Lourdes.  

2017 - 
2020 

PF 
450 000,00 

zł 

działki o nr 
ewid. 593/5, 

593/17 
Gmina Żyraków 3.3. 

Audyt 
powykonawczy 

inwestycji 

Zada
nie 5 

Przebudowa dróg gminnych i chodników 

wraz z oświetleniem ulicznym w 

miejscowości Straszęcin 

Projekt zakłada przeprowadzenie 

przebudowy dróg i chodników na obszarze 

rewitalizacji oraz budowę oświetlenia 

ulicznego. 

2017-
2023 

PF 5 000 000,00 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
Żyraków 

3.1. 
Długość 
przebudowan
ych dróg [km] 

Proje
kt 2 

Cykl szkoleń w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości  

Celem projektu jest rozwój 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Uczestnicy projektu 

wezmą udział w szkoleniach, konsultacjach z 

profesjonalistami, w czasie których poznają 

warunki prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Będą zdobywali umiejętności 

postaw otwartych wobec wyzwań rynku 

2017-
2023 

S 100 000,00 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina Żyraków 1.3.,2.1. 

Liczba osób 
bezrobotnych 

[l. osób] 
Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
[l. osób] 

Liczba nowo 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych 
[l. podmiotów 

gosp.] 
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pracy, zdobędą umiejętności pozwalające na 

założenie i utrzymanie działalności 

gospodarczej, w tym również w formule 

spółdzielni socjalnej. 

Cykl szkoleń będzie obejmował wybrane 

aspekty prawne, fiskalne  

i organizacyjne prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

W ramach projektu odbędą się także 

szkolenia dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą z zakresu usług turystycznych 

oraz rolników prowadzących gospodarstwa 

agroturystyczne.  

Wśród tematów poruszanych w ramach 

cyklu szkoleniowego byłby:  

• Marketing turystyczny, czyli jak 

budować ofertę, jak promować m.in. 

internecie. 

• Obsługa klientów - uświadomienie 

uczestnikom znaczenia profesjonalnej i 

wieloaspektowej obsługi turystów. 
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• Kwestie formalno-prawne związane z 

prowadzeniem działalności 

agroturystycznej i noclegowej. 

Proje
kt 3 

Wsparcie seniorów na obszarze 

rewitalizacji 

Projekt polega także na kompleksowym 

wsparciu seniorów zamieszkujących obszar 

rewitalizacji. Będzie miał charakter działań 

w rodzaju: spotkania z kulturą 

(wyjścia/wyjazdy do instytucji kultury), 

działania prozdrowotne (spotkania z 

dietetykami, lekarzami), działania 

integracyjne i aktywizujące (spotkania, 

zajęcia sportowe dla seniorów) oraz 

codzienny pobyt w celu spotkań z grupą 

seniorów. 

2017-
2023 

S 200 000,00 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina Żyraków 1.2. 

Liczba osób 
starszych 

korzystających 
Z zajęć 

społecznych (na 
podstawie list 

obecności) 
 

Proje
kt 4 

Projekt integracji społecznej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji   

Zakres: działania organizujące czas wolny, 

działania edukacyjne przeciwdziałające 

wykluczeniu społecznemu dla różnych grup 

wiekowych, oferta pobudzająca aktywność 

edukacyjną, doradztwo psychologiczne, 

porady, zajęcia socjoterapeutyczne 

2017-
2023 

S 100 000,00 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina Żyraków 1.1. 

Liczba osób 
korzystających 

Z zajęć 
społecznych (na 
podstawie list 

obecności) 
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Zajęcia będą realizowane na terenie 

zrewitalizowanego Dworku w Straszęcinie. 

Projekt ma na celu pobudzenie aktywności 

społecznej obszaru rewitalizacji.   

Proje
kt 5 

Kurs samoobrony dla dzieci i osób 

starszych  

Organizacja kursów dla uczniów i osób 

starszych celem zwiększenia 

bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.  

Kursy będą organizowane na 

zagospodarowanym terenie spółdzielni 

mieszkaniowej w Straszęcinie  

2017-
2023 

S 100 000,00 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina Żyraków 1.1. 

Liczba osób 
korzystających 

Z zajęć 
społecznych (na 
podstawie list 

obecności) 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3.1. Projekty uzupełniające  

Projekty uzupełniające dopełniają prowadzoną politykę rewitalizacji. Niwelując problemy  

o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i środowiskowym 

stanowią ważny czynnik prowadzonej odnowy gminy Żyraków.  
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Tabela 19. Projekty uzupełniające przewidziane do realizacji. 

Lp. Tytuł projektu i zakres projektu 
Termin 

realizacji 

Typ projektu, 
S-społeczny 

PF – 
przestrzenno-
funkcjonalny, 

Ś - 
środowiskowy 

Szacunkowa 
kwota 

Lokalizacja na 
obszarze 

rewitalizacji 

Nazwa 
wnioskodawcy  

i podmiotu 
realizującego 

Powiązanie 
z celami 

rewitalizacji 

Sposób ich oceny i 
zmierzenia w 

odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

Projekt 
1 

Modernizacja istniejącej oczyszczalni 

Modernizacja istniejącej oczyszczalni 

podyktowana jest koniecznością 

dostosowania jej parametrów pracy 

do obecnie obowiązujących 

przepisów i norm w zakresie 

oczyszczania ścieków. Obecnie 

stosowana technologia oraz 

urządzenia są przestarzałe i 

wymagają modernizacji, ponadto 

oczyszczalnia ścieków pracuje na 

granicy zaprojektowanych mocy 

przerobowych, co również jest 

przyczyną występowania 

uciążliwości. Konieczna jest także 

wymiana sieci kanalizacyjnej w 

związku z jej złym stanem 

technicznym. 

2017-
2023 

Ś 2 000 000,00 
działka o nr 

ewid. 684/25 

Gmina 
Żyraków  

4.1. 
Audyt 

powykonawczy 
inwestycji  
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Projekt 
2 

Termomodernizacja budynków 

będących w zarządzie Gminy 

Projekt zakłada termomodernizację 

budynków znajdujących się na 

obszarze rewitalizacji. Celem jest to 

poprawienie cech technicznych 

budynków w celu zmniejszenia 

zużycia energii dla potrzeb 

ogrzewania, wentylacji  

i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz montażu 

odnawialnych źródeł energii. 

2017-
2023 

PF 1 200 000,00 zł 
Cały obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
Żyraków, 
zarządcy 

budynków 

4.2. 

Liczba 
ztermomoder- 

nizowanych 
budynków [szt.] 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

program rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach: 

Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna projektów rewitalizacyjnych oznacza, że przy ich wyznaczaniu 

wzięto pod uwagę miejsce planowanej realizacji – czy jest ono zlokalizowane w granicach obszaru 

rewitalizacji, a także czy jego realizacja wzmocni oddziaływanie innych działań, zapewniając 

kompleksowe wzmocnienie realizacji danego celu na całym obszarze wskazanym do rewitalizacji. 

Zgodnie z charakterem działań większość projektów rewitalizacyjnych realizowana będzie 

punktowo w różnych rejonach obszaru, ale ich oddziaływanie będzie obejmowało całość obszaru 

rewitalizacji. 

Kluczem do definiowania działań i projektów było to, aby się wzajemnie dopełniały i aby ich 

rozkład przestrzenny nie pomijał żadnego obszaru zdegradowanego, co mogłoby powodować 

pogłębianie się sytuacji kryzysowej. 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych, znajdujących się zarówno 

na liście projektów podstawowych jak i określonych jako projekty uzupełniające, będzie polegać 

na umiejętnym łączeniu własnych środków budżetowych ze wsparciem dostępnym w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Funduszu Spójności, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Lp. 1 

Projekt planowany do finansowania w ramach działania 
6.3 RPO WP 2014-2020 

Projekt planowany do finansowania z EFS 

Projekt I: Rewitalizacja Straszęcina  

Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu spółdzielni 

mieszkaniowej w Straszęcinie 

Zadanie 5: Przebudowa dróg gminnych i chodników wraz z 

oświetleniem ulicznym w miejscowości Straszęcin 

Projekt V: Kurs samoobrony dla dzieci i osób starszych 

Miejsce realizacji: 
działki o nr ewid. 684/11, 684/100, 684/30 

Źródło finansowania:  
1.RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
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Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 

Opis wpływu projektów na sytuacje kryzysową w szczególności w sferze społecznej 

Na terenie zagospodarowanego terenu będą odbywać się kursy samoobrony, które są ważnym elementem działań 

społecznych, związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji.  

 

 

Lp. 2 

Projekt planowany do finansowania w ramach działania 
6.3 RPO WP 2014-2020 

Projekt planowany do finansowania z EFS 

Projekt I: Rewitalizacja Straszęcina  

Zadanie 2: Zagospodarowanie przestrzeni wokół dworku w 

Straszęcinie 

Zadanie 5: Przebudowa dróg gminnych i chodników wraz z 

oświetleniem ulicznym w miejscowości Straszęcin 

Projekt IV: Projekt integracji społecznej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji   

Miejsce realizacji: 
działka o nr ewid. 684/3 

Źródło finansowania:  
1.RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 

Opis wpływu projektów na sytuacje kryzysową w szczególności w sferze społecznej 

Na terenie dworku, który znajduje się centralnej części obszaru rewitalizacji realizowane będą działania w zakresie 

integracji społecznej.  

Teren wokół obiektu zostanie odpowiednio zagospodarowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy 

będą mogli uczestniczyć w organizowanych działaniach społecznych. 

 

Lp. 3 

Projekt planowany do finansowania w ramach działania 
6.3 RPO WP 2014-2020 

Projekt planowany do finansowania z EFS 

Projekt I: Rewitalizacja Straszęcina  

Zadanie 3: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Zadanie 4: Zagospodarowanie terenów wokół Kościoła 

Wszystkich Świętych w Straszęcinie 

Zadanie 5: Przebudowa dróg gminnych i chodników wraz z 

oświetleniem ulicznym w miejscowości Straszęcin 

Projekt II: Cykl szkoleń w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości   

Miejsce realizacji: 
działki o nr ewid. 48, 49, 50, 51, 474/1, 474/2, 474/4, 
583/1, 583/2 i 579 
działki o nr ewid. 593/5, 593/17 

Źródło finansowania:  
1.RPO WP 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
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Opis wpływu projektów na sytuacje kryzysową w szczególności w sferze społecznej 

Projekt z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowany na obszarze rewitalizacji ma na celu stworzenie 

wykwalifikowanej kadry pracowników, wśród osób długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizacji.  

Wykwalifikowana kadra mogłaby znaleźć zatrudnienie na zagospodarowanych i uzbrojonych terenach inwestycyjnych. 

 

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 

systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego 

rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. 

Komplementarność międzyokresowa 

Zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014-2020 

jest dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz sformułowanych wniosków na temat 

dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć  

i problemów wdrażania projektów. 

Gmina Żyraków już w latach wcześniejszych (lata 2007-2013) prowadziła działania inwestycyjne  

w zakresie rewitalizacji: 

• Kompleksowa przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej w gminie Żyraków. 

• Remont drogi gminnej o nr ewid. 106710R w Górze Motycznej. 

• Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie i Zespołu Szkół w 

Zasowie. 

Działania planowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016 – 2023 

będą stanowiły kontynuację ww. działań.  

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych, znajdujących się zarówno 

na liście projektów podstawowych jak i określonych jako projekty uzupełniające, będzie polegać 

na umiejętnym łączeniu własnych środków budżetowych ze wsparciem dostępnym w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Funduszu Spójności, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 
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W ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dopuszcza się także możliwość wsparcia 

procesu rewitalizacji środkami prywatnymi, szczególnie w zakresie realizacji projektów 

uzupełniających. 

5. Indykatywne ramy finansowe projektów 

rewitalizacyjnych 

W rozdziale przedstawiono potencjalne źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

gminy Żyraków oraz indykatywne ramy finansowe projektów głównych rewitalizacji.  

Podstawowym źródłem finansowania działań określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

będą środki własne pochodzące z budżetu Gminy Żyraków. Pełna realizacja LPR wymaga jednak 

zaangażowania wysokich środków finansowych, często przewyższających możliwości Gminy co 

wiąże się z koniecznością aktywnego stosowania różnych wariantów montażu finansowego, przy 

udziale: środków własnych, celowych środków publicznych, instrumentów zwrotnych, a także 

Funduszy Europejskich. 

Podstawowe źródła pozyskiwania środków zewnętrznych obejmują:  

� środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument 

Łącząc Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

� środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako 

niezależne źródło finansowania,  

� środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie 

projektów lub jako niezależne źródło finansowania,  

� inne środki publiczne – np. fundusze celowe z NFOŚiGW / WFOŚiGW, PFRON  

� środki prywatne – np. środki wspólnot mieszkaniowych,  

� kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe 

kierowane do JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Ważnym, zewnętrznym źródłem finansowania większości ujętych w LPR działań rewitalizacyjnych 

będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w 

ramach którego wskazano działania służące wsparciu rewitalizacji, na których sfinansowanie 

wyodrębniono odrębną pulę alokacji i zastosowano zróżnicowane mechanizmy preferencji. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

RPO WP jest najważniejszym źródłem pozyskiwania funduszy na zadania zawarte w LPR. Poniżej 

wypisano najważniejsze osie priorytetowe i ich działania, w które mogą wpisać się zadania 

rewitalizacji. 

Oś Priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna 

6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

6.4 Infrastruktura edukacyjna 

Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe 

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna 

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona 

przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej 

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

Oś Priorytetowa X. Pomoc techniczna 

10.1 Pomoc Techniczna 
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5.1.  Plan finansowy LPR 
 

W tabeli poniżej przedstawione zostały szacowane wartości projektów ujętych na liście projektów 

podstawowych i uzupełniających, a także potencjalne źródła ich finansowania. Z uwagi na brak 

szczegółowych informacji dotyczących projektów niemożliwe jest precyzyjne określenie wkładu 

własnego jak i źródła oraz poziomu dofinansowania zewnętrznego, stąd w tabeli pojawiają się 

jedynie szacowane wartości ogólne projektów. Ostateczne kwoty kosztów całkowitych i kosztów 

kwalifikowalnych zostaną dookreślone we wnioskach aplikacyjnych na etapie naboru wniosków  

o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań, funduszy lub programów, do których dany 

projekt zostanie skierowany.
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Tabela 20. Propozycja finansowania projektów głównych rewitalizacji. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 21. Propozycja finansowania projektów głównych rewitalizacji. 

Lp. Nazwa Projektu Termin realizacji 
Szacunkowa 

wartość 

Wkład 
finansowy 

gminy 

Źródła finansowania (środki unijne oraz inne źródła 
finansowania w przypadku nie otrzymania dotacji z 

Funduszy Europejskich) 

Projekt 
1 Rewitalizacja Straszęcina  

Zadanie 
1 

Zagospodarowanie terenu spółdzielni mieszkaniowej w 

Straszęcinie 

 

2017-2018 1 000 000,00 150 000 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Zadanie 
2 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół dworku w 

Straszęcinie 

 

2017-2020 500 000,00 75 000 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Zadanie 
3 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

 
2017-2020 3 000 000,00 450 000 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Zadanie 
4 

Zagospodarowanie terenów wokół Kościoła Wszystkich 

Świętych w Straszęcinie 

 

2017-2020 450 000,00 67 500 

1. RPO WP 2014-2020 
Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Inne możliwości finansowania: 

2. Partnerstwo publiczno - prywatne 
3. Budżet Gminy Żyraków 
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Zadanie 
5 

Przebudowa dróg gminnych i chodników wraz z 

oświetleniem ulicznym w miejscowości Straszęcin 
2017-2023 5 000 000,00  

1. Oś VI: spójność przestrzenna i społeczna 
Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

2.Budżet Gminy Żyraków 

Projekt 
2 

Cykl szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 2017-2023 100 000,00 15 000,00 

1.RPO WP 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy 
Działanie 7.3 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

2.RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Inne źródła finansowania: 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Projekt 
3 

Wsparcie seniorów na obszarze rewitalizacji 2017-2023 200 000,00 30 000,00 

1. RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Inne źródła finansowania: 

2. FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; wspieranie aktywnych 

form integracji społecznej 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Projekt 
4 

Projekt integracji społecznej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji   
2017-2023 100 000,00 15 000,00 

1. RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Inne źródła finansowania: 

2. FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; wspieranie aktywnych 

form integracji społecznej 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Projekt 
5 

Kurs samoobrony dla dzieci i osób starszych  2017-2023 100 000,00 15 000,00 

1. RPO WP Oś VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Inne źródła finansowania: 

2. FIO 2014 – 2020 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; wspieranie aktywnych 

form integracji społecznej 
3. Budżet Gminy Żyraków 

Źródło: Opracowanie własne. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków 
 

 
98 

 

 

Tabela 22. Propozycja finansowania projektów uzupełniających rewitalizacji. 

Lp. Nazwa Projektu/podprojektu Termin realizacji Szacunkowa wartość Źródła finansowania 

1 Modernizacja istniejącej oczyszczalni 2017-2023 2 000 000,00 

1. NFOŚiGW 
2. WFOŚiGW 

3. EBI 
4. BGK 

5. Budżet Gminy Żyraków 

2 
Termomodernizacja budynków będących w zarządzie 

Gminy 
2017-2023 1 200 000,00 

1. NFOŚiGW 
2. WFOŚiGW 

3. Budżet Gminy Żyraków 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dla podniesienia efektywności rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe partnerstwo między 

różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji, a szczególnie we 

wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji. Formalnie funkcje te będzie pełnić Zespół ds. 

Rewitalizacji, który po uchwaleniu dokumentu przejmie funkcje na etapie wdrażania. 

Konsultacje będą organizowane w formie pisemnej oraz w formie spotkań otwartych  

i indywidualnych z instytucjami szczególnie zainteresowanymi wybranymi projektami.  

6. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców 

 i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w 

proces rewitalizacji 

Partycypacja społeczna Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016 – 2023 

rozumiana jako proces, będzie realizowana na etapie przygotowania programu i jego aktualizowania 

oraz na etapie realizacji, w tym oceny programu. 

Etap przygotowania 

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami 

interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością i instytucjami działającymi w obszarze rewitalizacji. 

Podczas opracowania dokumentu wykorzystano następujące formy współpracy: 

• Działania informacyjne  

• Warsztaty rewitalizacyjne,  

• Nabór projektów,  

• Badania ankietowe,  

• Wywiady pogłębione. 

Etap wdrażania  

Dla prawidłowej realizacji działań przyjętych w Programie Rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe 

partnerstwo między różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji, 

a szczególnie we wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji. Kontrolę nad prawidłową 

realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków będą pełnić lokalni liderzy, 

przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych, przedsiębiorstw, itp. Angażowani oni 

będą w konsultacje poszczególnych projektów rewitalizacyjnych oraz na etapie oceny realizacji 
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całego programu. Formalnie funkcje te będzie pełnić Zespół ds. Rewitalizacji, który po uchwaleniu 

dokumentu przejmie funkcje na etapie wdrażania. 

Konsultacje będą organizowane w formie pisemnej oraz w formie spotkań otwartych  

i indywidualnych z instytucjami szczególnie zainteresowanymi wybranymi projektami. Nad 

prawidłowym przebiegiem konsultacji będzie czuwać Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu 

Gminy Żyraków. Do jego zadań w zakresie partycypacji społecznej będzie należało przygotowanie 

procesu konsultacji i aktywne angażowanie przedstawicieli interesariuszy do prac nad projektami 

rewitalizacyjnymi oraz nad oceną programu. Referat będzie także odpowiedzialny za organizację 

spotkań konsultacyjnych. 

 

Etap monitorowania 

Etap monitorowania w kontekście partycypacji społecznej został opisany w poniższym rozdziale.  

Zespół ds. Rewitalizacji, który docelowo zostanie powołany jako społeczny organ wsparcia i 

nadzoru nad realizacją działań rewitalizacyjnych, będzie współpracował z organami administracji 

samorządowej, które będą głównym wykonawcą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

7. System realizacji programu rewitalizacji, monitoring i 

ewaluacja 

7.1. Wdrażanie  

Podstawą skuteczności realizacji celów i założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest system jego 

wdrażania. Pierwszym punktem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie przyjęcie 

Programu stosowną uchwałą Rady Gminy.   

Kolejnym punktem jest powołanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie dokumentu. 

Koordynatorem realizacji programu rewitalizacji będzie powołany Zespół ds. Rewitalizacji.   

Do obowiązków ustanowionego Zespołu ds. Rewitalizacji będzie należało: 

• Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków  

w budżecie gminy, 
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• Nadzorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez wydziały 

Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne,  

• Koordynacja działań pomiędzy Urzędem Gminy, a podmiotami zewnętrznymi, 

• Monitoring postępów procesu rewitalizacji,  

• Wykonanie badań ewaluacyjnych,  

• Organizacja konsultacji społecznych dotyczących realizowanych projektów, w tym spotkań 

z mieszkańcami,  

• Bieżąca obsługa administracyjno-informacyjna procesu rewitalizacji. 

Zespół ds. rewitalizacji zostanie powołany w ramach jednostek organizacyjnych gminy Żyraków. 

W skład Zespołu wchodzić będą m.in. następujące podmioty: skarbnik gminy, pracownicy Urzędu 

Gminy Żyraków, którzy są mieszkańcami gminy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żyrakowie.   

W ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy monitorować zgodność jego 

realizacji z dokumentami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

• potencjalnych konieczności zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 

• potencjalnych konieczności zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Proces rewitalizacji, podlegać może wpływowi czynników zewnętrznych, co wymusza 

konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz aktualizacji nadzwyczajnej w razie 

zaistnienia takiej konieczności.  

Aktualizacja, o ile zaistnieją ku niej odpowiednie przesłanki, dokonywana będzie co najmniej raz  

w roku wraz z przedłożeniem Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu. 

Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki: 

• Zainteresowane podmioty, działające na obszarach wskazanych do rewitalizacji w ramach 

Programu lub zainteresowane podjęciem działań, w zakresie przyczyniającym się do 

realizacji celów rewitalizacji, zgłaszają propozycje projektów w formie pisemnej do Urzędu 

Gminy Żyraków,   
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• Wójt po skonsultowaniu z właściwymi wydziałami Urzędu Gminy, oraz po zapoznaniu się  

z opinią Zespołu ds. Rewitalizacji dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji i wydaje 

opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego działania bądź innej 

proponowanej zmiany do LPR,  

• Odpowiedni Referat raz do roku przygotowuje dla Wójta propozycje zmian lub aktualizacji 

Programu, 

•  Jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji 

założonych celów bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie 

rewitalizacji – Wójt podejmuje decyzję o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu.  

Wniosek o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 

Typ projektu 

☐ Inwestycyjny ☐ Społeczny 

Tytuł projektu  

Lokalizacja projektu 
Na obszarze rewitalizacji 

 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 

 

Opis projektu  

Finansowanie projektu  

Szacowany koszt realizacji  

Źródło finansowania  

Udział środków własnych  

Planowane efekty realizacji działania 

Powierzchnia odnowionych 
budynków 

 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

 

Inne efekty   

Informację o wnioskodawcy  

Nazwa 
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Adres 

 Tel/fax/mail 

Osoba kontaktowa 

 

7.2. Monitoring i ewaluacja 

Zapewnieniu efektywności prowadzonych działań rewitalizacyjnych służyć będzie proces 

monitoringu i ewaluacji. 

Monitorowanie Programu Rewitalizacji obejmuje: 

• rejestrowanie rezultatów realizacji celów, 

• rejestrowanie procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących  

w obszarze rewitalizacji, 

• obserwację zewnętrznych uwarunkowań realizacji Programu, w tym zmian w kierunkach 

polityki regionalnej i krajowej,  

• rejestrowanie rezultatów projektów inwestycyjnych oraz społecznych, których realizacja 

wymaga przeprowadzenia wcześniejszych projektów inwestycyjnych oraz 

kontynuowanych projektów społecznych z poprzedniego okresu programowania. 

Na podstawie danych z monitoringu przeprowadzana będzie bieżąca i okresowa ocena programu 

rewitalizacji, zarówno w zakresie uzyskiwanych rezultatów i aktualności przyjętych założeń. 

Za przeprowadzanie procesu monitoringu odpowiedzialny będzie powołany Zespół ds. 

Rewitalizacji. W ramach przeprowadzanego monitoringu konieczne będzie: 

• Sporządzanie raportów z realizacji Programu Rewitalizacji przyjmowanych uchwała Rady 

Gminy Żyraków (za każdy rok realizacji Programu), 

• Publikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Żyraków.  

• Ocena ewentualnej zmiany lub aktualizacji Programu Rewitalizacji. 

Proces monitoringu będzie przeprowadzany co najmniej raz do roku.  

Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane 

za pomocą karty monitoringowej projektu (karty będą wykorzystywane w trakcie sporządzania 

raportów monitoringowych). Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien zostać 

wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki 
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kartom monitoringowym możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej 

inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny.  

Tabela 23. Wzór karty monitoringu realizacji projektu. 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt  

Nazwa projektu/podprojektu  

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu  
w tym wartość dofinansowania [%] 

 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

Źródło: Opracowanie własne. 

Po zakończeniu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Żyraków 

przeprowadzona zostanie ewaluacja, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych celów 

rewitalizacji, stopień, zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym rewitalizacją na 

skutek wdrażania programu. Raport ewaluacyjny zostanie opracowany po zakończeniu okresu 

obowiązywania niniejszego programu i zakończeniu wdrażania większości ujętych w nim działań, 

tak aby możliwe było dokonanie rzetelnej oceny ich efektów. 

Za wykonanie raportu ewaluacyjnego odpowiedzialny będzie powołany Zespół ds. Rewitalizacji.  

Przewiduje się, iż mierząc stopień zmian zachodzących na terenie objętym działaniami 

rewitalizacyjnymi, przy opracowywaniu raportu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Żyraków wykorzystany zostanie zestaw wskaźników rezultatu, odnoszących się do 

wskaźników problemowych które zostały zaplanowane do rozwiązania w ramach LPR w sferach 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej gminy.  

Lista wskaźników rezultatu została przedstawiona w poniższej tabeli.  

Tabela 24. Wskaźniki rezultatu dla procesu ewaluacji. 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

bazowa 

Oczekiwana 

zmiana 

Źródło 

pozyskania 

danych  
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Sfera społeczna  

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 

100 osób 
0,32 Wzrost 

Urząd Gminy 

Żyraków  

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku produkcyjnym 
22,86 % Spadek 

Urząd Gminy 

Żyraków 

Liczba osób bezrobotnych (stopa bezrobocia) na 

100 osób 
4,64 Spadek PUP w Dębicy 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem  

w przeliczeniu na 100 osób  
0,43 Spadek 

Posterunku 

Policji w 

Żyrakowie 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób 
5,36 Spadek 

GOPS  

w Żyrakowie 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 

100 osób 

0,67 Spadek 
GOPS  

w Żyrakowie 

Sfera gospodarcza 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób 

6,10 Wzrost CEIDG  

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób 

0,64 Wzrost CEIDG 

Sfera techniczna, przestrzenno – funkcjonalna i środowiskowa 

Liczba budynków pokrytych azbestem na 1 km2 

sołectwa 
695,92 Spadek 

Urząd Gminy 

Żyraków 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wyżej wymienione wskaźniki rewitalizacji będą badane corocznie przez powołany Zespół ds. 

Rewitalizacji.  

Przeprowadzony proces ewaluacji stanowić będzie materiał umożliwiający wskazanie działań 

naprawczych w procesie rewitalizacji oraz zaprogramowanie kolejnych działań rewitalizacyjnych, 

które powinny zostać ujęte w zaktualizowanym programie lub innym, równoważnym dokumencie. 
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Ocena oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu należy, przed 

podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia LPR, skonsultować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). 

Zgodnie z ww. ustawą przez SOOŚ rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub LPRu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku możliwe jest odstąpienia od 

konieczności przeprowadzenia SOOŚ, gdy po uzgodnieniu katalogu proponowanych działań, organ 

prowadzący postępowanie stwierdzi brak znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Gmina Żyraków wystąpiła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Żyraków na lata 2016-2023. Wspomniane pisma zawierają informacje o uwarunkowaniach,  

o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) 

Gmina Żyraków otrzymała pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

w którym stwierdzono, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2016-2023 nie 

jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 
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Również Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2016-2023, działając na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2,  

w związku 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poza 1412). 
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