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1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

1.1. Metoda
Niniejszy  Plan  został  sporządzony  w  oparciu  o  szczegółowe  wytyczne 

zawarte  w  „Uzupełnieniu  Programu”  do  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wersji z marca 2004 (Wersja IV – 

Dokument  Roboczy).  W  dokumencie  tym  została  zaprezentowana 

przykładowa struktura planu rozwoju lokalnego i w oparciu o nią została 

przygotowana struktura niniejszego Planu.

Opracowanie planu zostało powierzone Instytutowi Karpackiemu z siedzibą 

w Starym Sączu. Prace ekspertów Instytutu nad planem trwały pomiędzy 

marcem  a  kwietniem  2004.  Redakcja  dokumentu  została  zakończona 

15.IV.2004.

Zgodnie  z  wytycznymi  „Uzupełnienia  Programu”  przy  tworzeniu  planu 

wykorzystano metodę społeczną. Udział społeczności lokalnej miał miejsce 

zarówno  na  etapie  przedwstępnym (I  2003),  podczas  którego  w  wyniku 

społecznych konsultacji została stworzona wstępna, zbiorcza lista zadań/ 

projektów do zrealizowania w perspektywie najbliższych dziesięciu lat jak 

i podczas sesji strategicznej, która odbyła się w  dniu 1 IV 2004 podczas, 

której  dokonano  uzupełnienia  i  priorytetyzacji  zadań/  projektów  ze 

względu na kryteria  pilności  i  priorytetowości.  W sesji  wzięły  udział  34 

osoby,  wśród  nich  radni  gminy  Rymanów,  przedstawiciele  kluczowych 

referatów  UG  Rymanów,  sołtysi  i  przewodniczący  osiedli,  kierownicy 

jednostek organizacyjnych podległych UG Rymanów. Sesja oraz będące jej 

częścią  głosowania  rang,  zostały  przeprowadzone  w  oparciu  o  autorską 

metodę IK będącą rodzajem zmodyfikowanej metody delfickiej. 

Prace  kameralne  szczególnie  w  zakresie  opracowania  materiałów 

źródłowych  oraz  danych  statystyczne,  zostały  wykonane  przez  zespół 

ekspertów w ramach tzw. „desk research”. 
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Systematyzacja  zebranego  materiału  została  przeprowadzona 

pod nadzorem zespołu zadaniowego powołanego Zarządzeniem Burmistrza 

Gminy Rymanów nr 38/2004 z dnia 1 kwietnia 2004: w składzie:

Alicja  Rutkowska  –  Kierownik  Referatu  Inwestycji,  Drogownictwa 

i Gospodarki  Przestrzennej  UG  Rymanów,  pełnomocnik  ds.  rozwoju 

lokalnego  dla  obszaru  Gminy  Rymanów,  Leon  Telaga  –  Radny, 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  w  Rymanowie  Zdroju,  Józef  Penar  – 

Dyrektor ZGK w Rymanowie, Stanisław Adam – Radny Gminy Rymanów, 

Wojciech Knapik – ekspert, Przewodniczący Rady Instytutu Karpackiego.

1.2. Obszar objęty planem

Plan  został  sporządzony  dla  gminy  Rymanów,  w  jej  granicach 

administracyjnych.

1.3. Horyzont czasowy
Plan  Rozwoju  Lokalnego  został  przygotowany  w  dwóch  przedziałach 

czasowych odpowiadających horyzontowi planowania w Unii Europejskiej. 

Pierwszy,  bliski  okres  planowania  to  lata  2004-2006,  drugi  horyzont 

planowania to lata 2007-2013.

Z  natury  rzeczy  bliższy  horyzont  planu  został  opracowany  bardziej 

precyzyjnie i szczegółowo, natomiast plan na lata 2007-2013 ma charakter 

prognostyczny.  Zakłada  się  przeprowadzenie  nowelizacji  planu  zgodnie 

z wytycznymi  określonymi  w rozdziałach:  „System wdrażania”  i  „System 

monitorowania”.
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2.  AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO- 
EKONOMICZNA GMINY
2.1. Położenie, powierzchnia ludność

Ukształtowanie powierzchni 

Gmina  Rymanów  zajmuje  powierzchnię  16.58  km2.  Ludność  gminy 

Rymanów liczy 15 928 mieszkańców.

Mapa1. Mapa gminy Rymanów
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Źródło: Strona internetowa www.rymanow.pl

2.2. Środowisko geograficzne
Gmina Rymanów leży na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich oraz Beskidu 

Niskiego,  w  jego  części  zwanej  Wzgórzami  Rymanowskimi  

i  pasmem  Bukowicy.  Doły  Jasielsko-Sanockie  to  szerokie  obniżenie 

pomiędzy Beskidem Niskim a Pogórzem Strzyżowsko-Dynowskim, leżące na 

wysokości ok. 280-350 m n.p.m.  Do gminy Rymanow należą miejscowości: 

Rymanów,  Rymanów  Zdrój,  Wróblik  Królewski,  Wróblik  Szlachecki, 

Ladzin,  Bzianka,  Zmysłówka,  Milcza,  Łazy,  Sieniawa,  Posada  Górna, 

Klimkówka, Głębokie,  Puławy, Wisłoczek,  Rudawka Rymanowska, Królik 

Polski.  Wzgórza  Rymanowskie  to  teren  niewysokich,  kopulastych  gór 

pokrytych  lasem lub  śródleśnymi  polanami.  Najwyższy  szczyt  w  gminie 

to Jawornik  (761  m n.p.m.).  Inne  istotniejsze  szczyty  to  Mogiła,  Sucha 

Góra czy Dział nad Rymanowem Zdrojem, osiągające wysokości ponad 600 

m n.p.m. Wysokości względne dochodzą do ok.300m.

Rymanów położony jest na wyniosłym wzgórzu (352 m n.p.m.), położony 

w odległości 15 km w kierunku południowo-wschodnim od Krosna.  

W centrum krzyżują się ważne dla kraju arterie komunikacyjne. Są to drogi 

kołowe: Wadowice - Przemyśl - Medyka (odległość od przejścia granicznego 

z Ukrainą w Medyce wynosi około 130 km), Brzozów - Rymanów - Daliowa 

- Barwinek (odległość od Rymanowa do przejścia granicznego ze Słowacją 

wynosi  około  25  km).  Klimat  omawianego  terenu  uwarunkowany  jest 

wieloma  czynnikami,  z  których  najważniejszą  rolę  odgrywają:  położenie 

geograficzne,  napływające  masy  powietrza,  ukształtowanie  powierzchni. 

Klimat  gminy  Rymanów,  podobnie  jak  i  całego  Beskidu  Niskiego  oraz 

Bieszczadów Zachodnich, kształtowany jest głównie przez masy powietrza 

morskiego (63% dni w roku) i  powietrza polarno-kontynentalnego (26%). 

Inne układy napływu mas powietrza zdarzają się rzadziej.  Każda z mas 

posiada  odmienną  charakterystykę  meteorologiczną,  kształtuje  zatem 

swoisty typ pogody.
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Położenie  gminy  w  obrębie  Beskidu  Niskiego,  największego  obniżenia 

równoleżnikowego bariery orograficznej Karpat, decyduje o występowaniu 

tu  wiatrów  typu  fenowego  -  tzw.  rymanowskich.  Wieją  one  od  strony 

Słowacji  przez  Przełęcz  Dukielską.  Wiatry  fenowe  występują  przede 

wszystkim w półroczu jesienno-zimowym. 

Przewodnim  i  kompleksowym  wskaźnikiem  zróżnicowania  stosunków 

klimatycznych  jest  tu  średnia  temperatura  roczna,  która  wynosi  6,5oC. 

Miesiącem  najchłodniejszym  jest  luty  (-4,3oC),  najcieplejszym  lipiec 

(16,3oC). Dotychczasowe absolutne maksimum temperatur przypadało na 

czerwiec (32,4o C), a minimum na marzec (-32,9o C).

Roczne sumy opadów są w górach wyższe niż na obszarach sąsiednich, 

położonych niżej. Przeciętna liczba opadów na terenie gminy wynosi 816,6 

mm.

W przebiegu rocznym maksimum przypada na miesiące lipiec - 121,5 mm 

i sierpień 118,6 mm.

Dzisiejsza szata roślinna Beskidu Niskiego ukształtowała się  w wyniku 

długotrwałego  oddziaływania  klimatu,  podłoża  skalnego  i  gospodarki 

człowieka. Śledząc rozwój tutejszej flory od plejstocenu zauważa się zmiany 

w  składzie  gatunkowym drzewostanów oraz  zmiany  w  przebiegu  górnej 

granicy lasu.

Dominującym typem siedliskowym jest las górski (95%) i las wyżynny (5%).

Lasy te należą do I grupy ochronnej, z czego lasy glebochronne stanowią 

1,95,  wodochronne  82,5%,  uzdrowiskowo-klimatyczne  6,4%  i  lasy 

masowego wypoczynku i turystyki 9,2%.

Ponad 50% powierzchni gminy zajmują lasy o dominującym drzewostanie 

buka  (31,4%),  jodły  (27,3%),  sosny  (24%)  z  domieszką  świerków 

i modrzewi. 

W drzewostanach bukowo-jodłowych prowadzona jest przez Nadleśnictwo 

Rymanów gospodarka leśna na zasadach zachowania lasów i korzystnego 

ich  wpływu na  klimat,  powietrze,  wodę,  glebę,  warunki  życia  i  zdrowia 
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człowieka  oraz  równowagę  przyrodniczą.  Szczególną  ochroną  objęte  są 

obszary  dwu  rezerwatów  tj.  “Źródliska  Jasiołki”  i  “Bukowica”.  Obszary 

chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego zajmują ponad 60% powierzchni 

gminy,  a  zgrupowane  są  głównie  w  jej  południowej  części  z  centralną 

miejscowością Rymanów Zdrój, położoną 4 km na południe od Rymanowa, 

przy drodze krajowej 888.

Obszar  gminy  jest  odwadniany  przez  rzekę  Wisłok  i  jej  lewobrzeżne 

dopływy:  Wisłoczek  i  Tabor.  Wisłok,  który  bierze  początek  na  zboczach 

Kanasiówki, na teren gminy wpływa na terenie Wernejówki . Do Sieniawy 

Wisłok jest rzeką górską, z wartkim biegiem, skalistym podłożem i licznymi 

przełomami. Czystość i dostępność rzeki tworzy idealne warunki do kąpieli 

na  całej  długości  do  Sieniawy.  W  Sieniawie  wybudowana  jest  zapora 

wodna, o wys. 38 m, która spiętrza wody tworząc sztuczny zbiornik o pow. 

ok. 2 km2. Zbiornik ten utworzono w celach retencyjnych. 

Bogactwa naturalne

Na  terenie  uzdrowiska  Rymanów  Zdrój  występują  wody  chlorkowo-

wodorowęglano-sodowe,  jodkowe,  bromkowe  i  bromowe  z  niewielką 

zawartością  strontu,  a  także  wolnego  dwutlenku  węgla.  Wody  te 

genetycznie związane są z morskimi utworami fliszowymi i mają charakter 

reliktowy.  W  obecnej  chwili  wykorzystuje  się  wodę  ze  źródeł:  “Tytus”, 

“Klaudia” i “Celestyna” oraz otworów: “Rymanów Zdrój 1” i “Rymanów Zdrój 

2”. Istnieje ponadto kilka nowych odwiertów.

Wody  te  wydobywane  ze  złóż  oligoceńsko-mioceńskich,  zalegających  na 

głębokości 250 m, wykorzystuje się w lecznictwie uzdrowiskowym .

Na  wschód  od  uzdrowiska  Rymanów  Zdrój  w  odległości  5  km  leży 

miejscowość  Rudawka  Rymanowska.  Tu  również  występują  wody 

mineralne siarczanowe oraz solanki jodowo-bromowe. Jeden z odwiertów 

dostarcza zmineralizowanej cieplicy o temperaturze 48o C .
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Beskid Niski i Pogórze Bukowskie, stanowiące część Karpat Zewnętrznych, 

zbudowane  są  z  tzw.  fliszu  skał  osadowych,  żwirów  zlepieńców,  iłów 

i łupków.

W pobliżu Rudawki Rymanowskiej nad Wisłokiem występują ściany skalne, 

dochodzące do 40 m wysokości. Najciekawsze ze ścian - zlewnia dawnej 

Olzy-  to  największa  w  pobliskich  Karpatach  odkrywka  łupków 

menilitowych.

Na  terenie  gminy  w  rejonie  Klimkówki,  Rymanowa  Zdroju  i  Rudawki 

Rymanowskiej prowadzone są specjalistyczne prace geologiczne związane 

z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecność gazu ziemnego 

i ropy naftowej na tych terenach była znana od dawna. Eksploatację tych 

złóż rozpoczęto w 1854 roku. Gaz ziemny występuje w utworach kredowych 

i  trzeciorzędowych, zarówno w złożach samodzielnych, jak i  towarzysząc 

złożom ropy naftowej.  Zasoby gazu wydobywane na terenie województwa 

wynosiły  914,9  mln  m3,  co  stanowi  0,6%  wydobywanych  zasobów 

krajowych.  Złoża  ropy  naftowej  są  to  złoża  strukturalne,  głównie  typu 

warstwowego z wodą okalającą. Ropa występująca na naszym terenie jest 

bezsiarkowa,  za  to  z  zawartością  parafiny.  Zasoby  wydobywane 

w województwie  wynoszą  927,73  tys.  ton,  co  stanowi  20,7%  zasobów 

krajowych.

W  1995  roku  zasoby  ropy  naftowej  zwiększyły  się  w  wyniku 

przekwalifikowania zasobów w istniejących już złożach oraz zatwierdzenia 

nowego  złoża  Iwonicz-Północ,  które  swoim  zasięgiem  obejmuje  gminę 

Rymanów.

Do  bogactw  naturalnych  występujących  na  terenie  gminy  należą  m.in. 

surowce  skalne.  Geologiczne  zasoby  bilansowe  kruszyw  naturalnych  to 

głównie holoceńskie (czwartorzędowe) nagromadzenia utworów żwirowych 

i pospółek, które występują w obrębie niskich dolin rzecznych. Natomiast 

źródłem pozyskiwania kruszywa drobnego dla budownictwa są rozsypliwe 

piaskowce fliszowe.
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2.3. Turystyka
Określenie  potencjału  turystycznego  gminy  Rymanów  związane  jest 

z wieloma czynnikami.

Jednym z decydujących uwarunkowań  jest środowisko naturalne oraz jego 

walory turystyczne.

Istotnym czynnikiem rozwoju turystyki są również walory antropogeniczne 

związane  z  działalnością  człowieka.  Zaliczyć  tu  należy  obiekty  związane 

z kulturą  i  historia  regionu  jak  również  prowadzoną  tu  działalnością 

gospodarczą. W bezpośrednim związku z walorami turystycznymi pozostaje 

infrastruktura turystyczna- baza noclegowa, baza sportowo rekreacyjna , 

szlaki  turystyczne.  Środowisko  naturalne  oraz  jego  walory  zostały 

przedstawione  w  innych  rozdziałach  niniejszego  opracowania. 

Do najistotniejszej funkcji turystycznych na terenie gminy należy zaliczyć 

funkcję uzdrowiskową jaką pełni Rymanów Zdrój.

Rymanów Zdrój  jest  renomowanym krajowym uzdrowiskiem dziecięcym. 

Warunki  klimatyczne  w  połączeniu  z  występującymi  tu  solankami 

jodkowymi są bardzo skuteczne przy leczeniu dzieci,  co stanowi główną 

specjalizację uzdrowiska.

Profil  leczniczy  uzdrowiska,  oparty  o  jego  walory  przyrodolecznicze, 

obejmuje  w  kierunku  pierwszoplanowym  profilaktykę  leczenie 

i rehabilitację 

• chorób  układu  oddechowego  w  tym:  dychawicę  oskrzelową, 

nawracające  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,  gardła,  migdałków 

i oskrzeli,  nawracające  zapalenie  płuc,  stany  po  resekcji  tkanki 

płucnej. 

U dzieci dodatkowo: 

• nerek i dróg moczowych, 

• celiakii (zespoły złego wchłaniania). 

Ponadto: 
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• choroby układu krążenia, w tym chorobę wieńcową, stany po zawale 

serca,  chorobę  nadciśnieniową,  zaburzenia  nadciśnieniowe, 

miażdżycę, 

• otyłość. 

Badania diagnostyczne zgodnie z profilem leczniczym wykonywane są we 

własnych pracowniach: 

• EKG, 

• RTG, 

• badań czynnościowych układu oddechowego, 

• centralnym laboratorium analitycznym. 

Zakłady przyrodolecznicze z wyodrębnionymi działami: 

• balneologicznym (inhalacji), 

• hydroterapii, 

• fizjoterapii. 

Wachlarz  zabiegów wykonywanych  w  powyższych  działach  zakładów 

przyrodoleczniczych dostosowany jest  do  profilu  leczniczego uzdrowiska. 

Obejmują one: 

• kriokomora - leczenie zimnem w Sanatorium "Teresa". 

• kąpiele mineralne sporządzane z własnych wód mineralnych, 

• kąpiele kwasowęglowe, 

• zawijania borowinowe częściowe i całkowite, 

• inhalacje z wód mineralnych oraz leków wydawanych przy pomocy 

aparatów ultradźwiękowych oraz grubo i średniokroplistych. 

• hydroterapię  (natryski  szkockie,  masaż  podwodny,  masaże 

wibracyjne, kąpiele elektryczne czterokomorowe), 

• fizykoterapię  (gimnastyka  lecznicza,  masaż  ręczny,  światło 

i elektroterapia, sauna. 

Poszczególne  działy  wyposażone  są  w  dostępną  w  Polsce  aparaturę 
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zabiegową.  Posiadane  wody  mineralne  stosowane  są  także  do  kuracji 

pitnej.

 Dużą atrakcją turystyczną gminy Rymanów są walory kulturowe związane 

z historią tego regionu.

 Znajdują się tu liczne ślady oraz obiekty związane z rozwiniętym na tym 

terenie ruchem chasydzkim.

Ważnym  miejscem  dla  przyjeżdżających  turystów  są  Synagoga  oraz 

cmentarz żydowski z grobami cadyków.

Różnorodność kulturalną i religijną regionu podkreślają znajdujące się na 

terenie gminy cerkwie.

W  celu  uwypuklenia  walorów  kulturowych  gminy  wytyczono  trasę 

historyczną obejmującą  ważniejsze obiekty zabytkowe.

Wykaz  najistotniejszych  obiektów  zabytkowych  znajduje  się  w  rozdziale 

zagospodarowania przestrzennego.

Atrakcyjność turystyczną podnoszą wytyczone trasy spacerowe i rowerowe.

Przez obszar Wzgórz Rymanowskich przebiega główny szlak Beskidzki.

Infrastrukturę turystyczną uzupełnia znajdujący się w Romanowie Zdroju 

basen kąpielowy oraz wyciąg narciarski.

Miejsca kąpieliskowe położone są wzdłuż brzegów rzeki Tabor oraz Wisłoka, 

a także przy zbiorniku retencyjnym w Sieniawie

Istotnym elementem wpływającym na walory turystyczne jest  całoroczny 

kalendarz imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy.
.

Baza noclegowa

Tabela 1.Wykaz bazy noclegowej w gminie Rymanów

Obiekty Liczba miejsc noclegowych

Ogółem 16 1508 /całoroczne 1138/

Hotele, motele pensjonaty 1 35
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Schroniska młodzieżowe 1 45

Ośrodki wczasowe 1 70

Pola biwakowe 1 50

Zakłady uzdrowiskowe 9 1000

Pozostałe niesklasyfikowane 1 150

Zespoły domków turystycznych 1 8

Zakłady uzdrowiskowe 1 150

Należy zauważyć ze powyższy wykaz nie obejmuje kwater prywatnych oraz 

gospodarstw  agroturystycznych.  GUS nie  prowadzi  oficjalnych  statystyk 

kwater  prywatnych.  Kwatery  prywatne  są  znaczącym  elementem  bazy 

noclegowej  na  terenie  gminy.   Posiadają  one  w sumie  ok.   700  miejsc 

noclegowych.  Ilość  miejsc  noclegowych  zdominowana  jest  przez  bazę 

uzdrowiskową  która  stanowi  ponad  70%  całości  miejsc  noclegowych. 

Wliczając  kwatery  prywatne  oraz  gospodarstwa  agroturystyczne  należy 

przyjąć  że  baza  noclegowa  gminy  Rymanów  liczy  ponad  2200  miejsc 

noclegowych.

W ostatnich  latach wzrasta  liczba  gospodarstw agroturystycznych  które 

stanowią komplementarny element w zakresie uzupełnienia oferty miejsc 

noclegowych.

   Ruch turystyczny

Rozkład ruchu turystycznego w roku 2003 przedstawia poniższy wykres.
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WYKRES 1. Korzystający z bazy noclegowej, miasto i gmina Rymanów, 2003 r.
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Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej turystów do gminy Rymanów przyjechało w okresie maj- sierpień. 

Najmniej  w okresie od listopada do stycznia.

Według danych GUS oraz informacji uzyskanych z Uzdrowiska Rymanów 

S.A w roku 2003 odwiedziło gminę Rymanów  16 353 turystów.

Udzielonych zostało 26 599 noclegów. Średnie wykorzystanie bazy wg GUS 

wynosi 61 % przy średniej w powiecie krośnieńskim 41%.

Dane te nie obejmują kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.

Słabo rozwinięta jest turystyka zagraniczna przyjazdowa.

W  2003r.  w   gminie  Rymanów  przebywało   zaledwie  157  turystów 

zagranicznych.  Dane  te  nie  uwzględniają  odwiedzających  turystów 

przebywających na terenie gminy mniej niż 24 h.
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WYKRES 2. Liczba udzielonych noclegów, miasto i gmina Rymanów, 2003 r.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

LICZBA UDZIELONYCH NOCLEGÓW, MIASTO I GMINA 
RYMANÓW, 2003 R.

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych GUS

WYKRES 3.  Wykorzystanie  bazy noclegowej  (%),  miasto i  gmina Rymanów, 

2003 r.
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Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 Ponad 94% udzielonych noclegów na obszarze gminy przypada na zakłady 

uzdrowiskowe. Uzdrowisko Rymanów S.A wykonało  w 2003 roku 457158 

zabiegów leczniczych.
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Z  bazy  noclegowej  uzdrowiska   Rymanów Zdrój  skorzystało  76% ogółu 

turystów odwiedzających gminę.

Średni czas pobytu turysty na terenie gminy Rymanów wynosi ok. 16 dni.

WYKRES 4.  Udzielone noclegi  według wybranych kategorii  bazy noclegowej, 

miasto i gmina Rymanów, 2003 r.

UDZIELONE NOCLEGI WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII BAZY 
NOCLEGOWEJ MIASTO I GMINA RYMANÓW, 2003 R.
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Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  danych  GUS  i  Uzdrowiska 

Rymanów S.A.

WYKRES  5.  Korzystający  z  wybranych  kategorii  bazy  noclegowej,  miasto 

i gmina Rymanów, 2003 r.
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Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  danych  GUS  i  Uzdrowiska 
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Rymanów S.A.

Stosunkowo  długi  średni  czas  pobytu  turystów  w  gminie  Rymanów 

związany jest z pobytem turystów w sanatoriach.

Powyższe dane świadczą o zdecydowanej dominacji funkcji uzdrowiskowej 

na terenie gminy Rymanów.  Walory turystyczne gminy stwarzają warunki 

do dynamicznego rozwoju turystyki poznawczej oraz weekendowej  .              

Przedstawiona  poniżej  analiza  SWOT   charakteryzuje   poszczególne 

czynniki rozwoju turystyki w odniesieniu do gminy  Rymanów

mocne strony - atuty:

+ szlaki turystyczne przebiegające przez gminę, ścieżki zdrowia

+ walory klimatyczne i przyrodnicze terenu uzdrowiska

+ istniejące gospodarstwa prowadzące działalność agroturystyczną

+ możliwość  rozbudowy  uzdrowiska  w  kierunku  Doliny  Wołtuszowej  - 

czysty i nieskażony ekologicznie teren (istniejące plany i koncepcje)

+ park zdrojowy i istniejące parki podworskie

+ walory krajobrazowe  (Rudawka, Puławy, Zalew Sieniawski)

+ dobrze rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych

+ wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra w uzdrowisku

+ istniejąca baza kulturalno - rozrywkowa

+ istniejąca - dobrze rozwinięta baza sanatoryjna

+ zasoby wód mineralnych

+ uznana renoma uzdrowiska

+ funkcjonujące obiekty sportowe - basen, wyciąg narciarski, korty

+ istniejące zabytki kultury materialnej i duchowej

+ istniejąca baza noclegowo - gastronomiczna

słabe strony - słabości:
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− niepełne wykorzystywanie obiektów ze względu na sezonowość

−  przebieg drogi wojewódzkiej przez centrum uzdrowiska

− niewystarczająca baza turystyczna - mało pól namiotowych, campingów

− niedostatecznie  rozbudowana  infrastruktura  tj.  place  zabaw, 

wypożyczalnie sprzętu sportowo - turystycznego, tory saneczkowe

− niewystarczające środki w budżecie gminy na rozwój uzdrowiska

− mała oferta kulturalno - rozrywkowa dla turystów

− niewystarczająca promocja walorów gminy

− niewystarczająca ilość miejsc do parkowania

− ograniczony kapitał

− znaczna ilość kotłowni lokalnych opalanych węglem i drewnem

Czynniki rozwojowe zewnętrzne:

szanse:

+ duże zapotrzebowanie i moda na czynny wypoczynek

+ wzrost zainteresowania agroturystyką

+ bliskość parku krajobrazowego

+ bliskość przejścia granicznego ze Słowacją i Ukrainą

+ bliskość dużych ośrodków miejskich

+ wejście Polski do UE

zagrożenia:

− wzrastające zróżnicowanie dochodów ludności

− konkurencyjność blisko położonych Bieszczadów, Iwonicza Zdroju

− ograniczone możliwości finansowe społeczeństwa 

− wzrost wyjazdów zagranicznych

 Jedną  z  ważniejszych  determinant  dla  ruchu  turystycznego  w  gminie 

Rymanów będą tendencje zachodzące w krajowym ruchu turystycznym. 
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Tabela 2 Liczba podróży turystycznych mieszkańców Polski w latach 
1994-2002 i prognozy do 2006 roku (w mln)

Rok
Długie 
podróże
(co najmniej 
5 dni)

Krótkie 
podróże (2-4 

dni)

Łączna 
liczba 

podróży 
krajowych

Liczba podróży 
zagranicznych 
(przekroczenia 

granicy)

Liczba 
turystycznych 

podróży 
zagranicznych 
(min. 1 nocleg)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15,7

22,9

21,3

25,9

25,1

25,2

19,2

17,4

18,0

19

19

20

21

43,4

43,6

54,0

60,7

56,4

65,6

44,7

36,4

36,2

39

41

42

44

59,1

66,5

75,3

86,7

82,5

90,8

63,9

53,8

54,2

58

60

62

65

34,3

36,4

44,7

48,6

49,3

55,5

56,7

53,1

45,0

50,9

53,3

55,9

58,3

b. d

b. d

9,0

9,5

7,6

7,5

9,6

7,7

8,4

8,8

9,2

9,6

10,0

Średnie tempo zmian w okresach:

94-99

94-02

03-06

9,9%

1,7%

5,0%

8,6%

-2,2%

4,1%

9,0%

-1,1%

3,9%

10,1%

3,5%

4,0%

-1,1%*

1,9%

Źródło: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki w Warszawie
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*średnie tempo zmian dla okresu 1996-2002

Instytut  Turystyki  w  Warszawie  prognozuje  wzrost  liczby  podróży 

krajowych  zarówno  długookresowych  i  krótkookresowych.  Tendencje 

wzrostowe  dotyczyć  będą  również  aktywności  Polaków  w  uczestnictwie 

w wyjazdach. Liczba uczestników będzie systematycznie rosła. 

 Według prognoz dynamika wzrostu ruchu krajowego w latach 2003 – 2006 

wynosić  będzie  3,9%.  Zwiększy  się  również  liczba  wyjazdów  w  celach 

wypoczynkowych,  które  dominować  będą  jako  główny  cel  wyjazdów. 

Tendencje wzrostowe dotyczyć będą rozwoju turystyki aktywnej. W dalszym 

ciągu  ważną  rolę  pełnić  będzie  turystyka  poznawcza.  Szczególną  rolę 

przypisać  należy  turystyce  uzdrowiskowej,  której  rola  z  racji  struktury 

demograficznej w Polsce będzie rosła.  Jej  rola będzie rosnąc również na 

skutek  wzrostu  zainteresowania  tą  formą  zdrowego  wypoczynku,  który 

obserwowalny  jest  w  krajach  Europy  Zachodniej.  Szansą  rozwoju 

uzdrowisk  powiatu  krośnieńskiego  jest  wejście  Polski  do  struktur  Unii 

Europejskiej.  W  momencie  stania  się  przez  nasz  kraj  pełnoprawnym 

członkiem UE, zakłada się, że turyści europejscy będą mogli refundować 

pobyt  w  polskich  kurortach  ze  źródeł  finansowych  ubezpieczeń 

zdrowotnych swoich krajów. W tym kontekście istotnym zadaniem staje się 

podniesienie  jakości  świadczonych  przez  uzdrowiska  usług.  Korzystną 

tendencją dotyczącą przyjazdów turystów z regionu Europy Wschodniej jest 

zmiana  struktury  tych  przyjazdów.  Przewidywany  jest  znaczący  rozwój 

agroturystyki,  która  będzie  pełniła  rolę  komplementarną  do  głównych 

funkcji  turystycznych.  W  dobie  rozwoju  cywilizacji  oraz  jej  globalizacja 

powodują   że  współczesny  człowiek  szuka  bezpośredniego  kontaktu 

z naturą  i  kulturą  ludową.  Z  tegoż  też  względu  jednym z  dynamiczniej 

rozwijających się kierunków turystyki jest agroturystyka. Jej rozwój idzie 

w parze  ze  wzrostem  konieczności  poszukiwania  przez  mieszkańców 

terenów  wiejskich  dodatkowych  źródeł  dochodu.  Położenie  gminy 

predysponuje jej obszary do intensywnego rozwoju agroturystyki. Wiejski 
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charakter  gospodarki  lokalnej,  korzystne  warunki  przyrodnicze,  bogata 

kultura oraz stosunkowo dobrze rozbudowana baza noclegowa sprzyjają 

rozwojowi szeroko pojętej turystyki wiejskiej.

.

Szczególna rola w rozwoju turystycznym gminy winna zostać przypisana 

informacji  turystycznej,  stanowiącej istotny składnik kanału dystrybucji. 

W przepływie  informacji  wzrasta  znaczenie  narzędzi  elektronicznych  – 

aktywnymi  turystami  staje  się  powoli  pokolenie  wychowane  w  dobie 

komputera i internetu. 

Wykazane tendencje  pozwalają z  optymizmem spojrzeć na  perspektywy 

rozwoju turystyki w gminie i jej rosnącej roli w gospodarce lokalnej.

Istotną  rolą  turystyki  jest  jej  duży  wpływ  na  lokalny  rozwój 

przedsiębiorczości.  Dotyczy  to  w szczególności  regionów w których inne 

dziedziny  gospodarki  są  słabo  rozwinięte.  Rozwój  rynku  turystycznego 

niesie za sobą rozwój sektora usług, przede wszystkim bazy noclegowej, 

gastronomii oraz biur podróży. Ma on również znaczący wpływ na rozwój 

lokalnych produktów, co z kolei  wpływa stymulująco na rozwój lokalnej 

gospodarki w danym regionie.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Ochrona  zasobów  środowiska  przyrodniczego  jest  warunkiem  poprawy 

życia  mieszkańców miasta  i  gminy  oraz  co  istotne  warunkiem trwałego 

utrzymania i wzrostu jakości życia na zadawalającym poziomie.

Realizacja tego założenia polega w szczególności na:

- ochronie  szczególnie  ważnych  obiektów  przyrodniczych, 

krajobrazowych  i  kulturowych  dla  turystyki,  wypoczynku  i 

lecznictwa uzdrowiskowego,
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- prowadzeniu  racjonalnej  gospodarki  lasami,  wodami  i  terenami 

otwartymi,

- kształtowaniu  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  do  systemów 

ekologicznych,

- traktowaniu ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich 

procesów rozwojowych,

- rozwijaniu funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska

Główną rzeką omawianego obszaru jest lewy dopływ Wisłoka -Tabor, który 

w swym dolnym biegu jest  również zwany Morwawą. Całkowita długość 

rzeki  równa  jest  27,9  km,  a  powierzchnia  dorzecza  109,2  km2,  średni 

spadek 8,4%. 0 jakości wody w rzece decydują głównie zanieczyszczenia 

dopływające z Rymanowa Zdroju i Rymanowa oraz spływy powierzchniowe. 

Zgodnie  z  wymaganiami  docelowymi  jakość  wody  w  rzece  powinna 

odpowiadać I klasie powyżej Rymanowa, natomiast w pozostałym biegu - II 

klasie.  Charakterystyka  jakości  wody  Morwawy  w  1995  roku  w  grupie 

parametrów  fizykochemicznych  wykazała,  że  na  początkowym  odcinku 

rzeki,  powyżej  Deszna,  spełnione  były  wymagania  I  klasy  czystości. 

W przekroju kontrolnym powyżej  Rymanowa stężenie  azotu azotynowego 

decydowało o III klasie czystości. Oddana w 1998 r. do eksploatacji miejska 

oczyszczalnia  ścieków  w  Rymanowie  ,ma  znaczący  wpływ  na  poprawę 

jakości  wód  rzeki.  Kąpieliska  naturalne  i  baseny  kąpielowe  są  objęte 

nadzorem sanitarnym przez cały sezon letni. Woda w kąpielisku "'dzikim" 

urządzonym na rzece Wisłok w Rudawce Rymanowskiej odpowiada I klasie 

czystości  pod  względem  chemicznym,  natomiast  pod  względem 

bakteriologicznym  II  klasie  czystości.  Na  rzece  Wisłok  w  miejscowości 

Sieniawa  znajduje  się  zapora  i  retencyjny  zbiornik  wodny,  stanowiący 

sztuczne jezioro o pojemności całkowitej V = 6 mln m3. Powstał on w latach 

1971-1978 w celu zaopatrzenia w wodę Krosna, Iwonicza i Rymanowa oraz 

redukcji  fali  powodziowej  w górnym  biegu rzeki.  Zlewnia zbiornika ma 
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charakter rolniczy i silnie rozwiniętą gospodarkę leśną. Kompleksy leśne 

zajmują ponad 50% obszaru zlewni, natomiast w użytkach znaczny udział 

mają łąki i pastwiska. Zabudowa rekreacyjna zlewni jest skromna, głównie 

w Rudawce Rymanowskiej i okolicy. Większość wsi położonych w obrębie 

zlewni zbiornika nie jest skanalizowana, ścieki gromadzi się najczęściej w 

szambach. Częstym “odbiornikiem” nieczystości z gospodarstw wiejskich są 

potoki. Przykładem jest potok Głęboki, gdzie koncentracja zabudowy w jego 

dolinie,  szczególnie  na  obszarze  ujściowym,  znajduje  odzwierciedlenie 

w niezadowalającej jakości wód potoku. Wody magazynowane w zbiorniku 

Sieniawa, z uwagi na wykorzystanie ich do celów pitnych, powinny spełniać 

wymagania  I  klasy.  Wartości  graniczne  poszczególnych  wskaźników dla 

I klasy przekraczane są w różnych okresach i w różnym stopniu, ponieważ 

jakość wód uzależniona jest w różnym stopniu od sposobu użytkowania 

przyległych terenów. Gmina Rymanów zaopatrywana jest w wodę ze studni 

kopanych  przydomowych,  w  wodę  podziemną  pochodzącą  ze  studni 

wierconych oraz w wodę powierzchniową ze zbiornika zaporowego Sieniawa 

na Wisłoku, która kupowana jest z wodociągu krośnieńskiego. 

Wybudowanie oczyszczalni  i  kolektorów stworzyło  szansę na przyjęcie 

ścieków  z  kolejnych  miejscowości  tj.  Deszna,  Królika  Polskiego 

i Klimkówki.  Ochrona  zasobów  wodnych  na  terenie  gminy  wymaga 

uporządkowania,  w  szczególności  dotyczy  to  ochrony  wód  przed 

spływaniem  wraz  z  wodami  opadowymi  środków  chemicznych, 

gnojowicy czy ścieków bytowo-gospodarczych.

Na poprawę czystości powietrza wpływa wykorzystanie w coraz większym 

zakresie  do  celów  grzewczych  i  socjalno-bytowych  gazu  ziemnego. 

Rymanów Zdrój jako obszar specjalnie chroniony objęty jest siecią nadzoru 

ogólnego w zakresie monitoringu atmosfery. Pomiar stężeń zanieczyszczeń 

pyłowo - gazowych powietrza atmosferycznego prowadzony jest w punkcie 

pomiarowym  usytuowanym  w  centrum   uzdrowiska.  W  punkcie  tym 

prowadzony jest pomiar stężenia dwutlenku azotu. Pomiary prowadzone od 
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1980  roku  w  sposób  ciągły  wykazują  spadek  średniorocznych  stężeń 

mierzonych  substancji,  dopuszczalne  stężenia  nie  są  przekraczane, 

a odnotowywane wielkości  osiągają najniższe wartości.  Na tej  podstawie, 

stan  czystości  powietrza  atmosferycznego,  można  określić  jako  dobry, 

a wpływ na to ma występująca w coraz większym stopniu zmiana paliwa 

w lokalnych kotłowniach, poprzez zastosowanie gazu ziemnego. Zagrożenie 

środowiska odpadami stało się w ostatnich latach jednym z ważniejszych 

problemów  ekologicznych.  Jest  to  spowodowane  ciągle  zwiększającą  się 

masą  odpadów i  niewystarczającym ich  zagospodarowaniem.  Pojemność 

istniejących wysypisk komunalnych sukcesywnie zmniejsza się. Trudności 

w pozyskiwaniu terenów na lokalizację nowych wysypisk śmieci narzucają 

konieczność  bardziej  racjonalnego  gospodarowania  już  istniejącymi 

obszarami wysypisk komunalnych. Gmina Rymanów rozwiązała problemy 

związane z zagospodarowywaniem odpadów, mimo iż na terenie gminy nie 

istnieją urządzone wysypiska odpadów stałych. Korzysta się z wysypiska 

usytuowanego w Krośnie.

Infrastruktura techniczna

Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie została rozpoczęta w 1984 r. 

jako  inwestycja  planu  wojewódzkiego.  Na  wykonawcę  robót  wybrano 

Rzeszowskie  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  od  tego  czasu  nie 

dokonano zmiany Wykonawcy. Po przerwaniu robót w latach 1989-1992 

wznowiono je w 1993 r. Proces technologiczny opiera się na mechanicznym 

i  biologicznym  usuwaniu  zanieczyszczeń  organicznych  i  biogennych 

z wykorzystaniem  pracy  osadu  czynnego.  Wybudowana  oczyszczalnia 

i kolektory  sanitarne  zapewniają  ochronę  ekologiczną  rzeki  Tabor 

wpadającej do rzeki Wisłok, głównego źródła wody pitnej dla takich dużych 

miast jak: Krosno i Rzeszów. Oczyszczalnia położna jest w północnej części 

miasta na prawym brzegu rzeki Tabor. W chwili obecnej zrzutu ścieków do 
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nowo wybudowanej oczyszczalni dokonują sanatoria w Rymanowie Zdroju, 

zakłady pracy oraz gospodarstwa domowe w ilości 921 budynków. 

Kolektor  sanitarny  główny  "A"  został  wybudowany  w  latach 

siedemdziesiątych.  Przebiega  on  przez  teren  Rymanowa  Zdroju,  Posady 

Górnej,  Rymanowa  Miasta  oraz  Posady  Dolnej  gdzie  zlokalizowana  jest 

oczyszczalnia ścieków. Długość kolektora "A" wynosi 7 km. Kolektor ten 

został wykonany z rur kamionkowo-betonowych o średnicach  800, 500 

i 300 mm. Następnie  wybudowane zostały  kolektory  "C"  i  "D"  (w latach 

94/95).   Kolektor  "C"  przebiega  przez  teren  Posady  Górnej  i  część 

Rymanowa, natomiast kolektor "D" przez teren Posady Górnej.  W latach 

94/96 zostały wybudowane kolektory "B" i "E". Kolektor "B" przebiega przez 

część Rymanowa oraz przez teren Posady Dolnej, natomiast kolektor "E" 

przez Posadę Dolną. 

Poprawa czystości rzeki Tabor bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości 

wody  Wisłok.  Zakładana  ilość  ścieków  odprowadzonych  z  gospodarstw 

domowych  z  terenu  miasta  Rymanowa  do  oczyszczalni  ścieków 

w Rymanowie, wybudowaną kanalizacją sanitarną wyniesie Q śr. dobowe = 

208 m 3/d.

Kanalizacja  sanitarna  wykonana  jest  w  następujących  miejscowościach: 

Rymanów  Miasto,  Rymanów  Zdrój,  Posada  Górna,  Rymanów  -  Posada 

Dolna, Klimkówka, Królik Polski. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni 

w  Rymanowie.  Podłączenie  pozostałych  miejscowości  do  oczyszczalni 

ścieków w Romanowie następować będzie sukcesywnie do roku 2013. W 

takich miejscowościach jak Sieniawa, Głębokie, Milcza, Wróblik Szlachecki 

i Królewski, Ladzin oraz Bzianka zachodzi konieczność budowy lokalnych 

przepompowni  ścieków.  Czynna  przepompownia  pracuje  w  Rymanowie-

Posada Dolna. 

Kanalizacja deszczowa wykonana jest na terenia miasta Rymanowa. Wody 

odprowadzane są do rzeki Tabor. Na terenie wsi Sieniawa w strefie ochrony 
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zbiornika  wodnego  wykonany  jest  kolektor  deszczowy  odprowadzający 

wodę do rzeki Wisłok poniżej Zapory Wodnej.

Istniejący ropociąg eksploatacyjny o średnicy 80 mm wykorzystywany jest 

do przesyłania ropy z kopalni Iwonicz i Klimkówka do zbiornika na ropę 

przy stacji  kolejowej we Wróbliku Szlacheckim na długości 10,5 km. Ze 

zbiornika do bocznicy kolejowej ropa jest tłoczona ropociągiem o długości 

0,4 km. 

Gmina  Rymanów nie  posiada  własnego  wysypiska  śmieci  i  pojemników 

przy  zakładach  pracy  oraz  obiektach  użyteczności  publicznej.  Obecnie 

problem ten  rozwiązano  poprzez  rozstawienie  kontenerów  i  pojemników 

przy zakładach pracy w których gromadzone są śmieci, a następnie wywozi 

się je na wysypisko do Krosna.

Natomiast  śmieci  z  gospodarstw  domowych  gromadzone  są  przez 

mieszkańców w workach foliowych, a następnie wywożone na wysypisko. 

Każda  ulica  w  Rymanowie  oraz  każda  miejscowość  gminy  ma ustalony 

dzień  wywozu  worków z  nieczystościami.  Wywozem nieczystości  stałych 

zajmuje  się  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Rymanowie,  który  jest 

zakładem budżetowym gminy.

Na terenie miasta i gminy istnieją następujące gazociągi przesyłowe:

-  gazociąg  wysokoprężny  śr.  250  mm  Pnom.  2,5  MPa  Strachocina  - 

Targowiska przez Milczę, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski dług. 6,8 

km,

-  gazociąg wysokoprężny śr.  80 mm Pnom. 1,6 MPa Iwonicz-Klimkówka 

dług. 1,5 km,

- gazociąg średnioprężny śr. 150 mm Wróblik Szlachecki-Ladzin- Rymanów 

dług.  5,1 km,

- gazociąg średnioprężny śr. 80 mm Rymanów Zdrój-Deszno-Królik Polski 

dług. 5,8 km,

- gazociąg średnioprężny śr. 50 mm Królik Polski-Bałucianka dług. 3,2 km,

- gazociąg średnioprężny śr. 65 mm  Milcza-Bzianka-Poręby dług. 5,0 km.
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Gazyfikacja  wsi  wykonana jest  na  terenie  całości  gminy  z  wyłączeniem 

takich miejscowości jak: Łazy, Puławy, Wisłoczek, Rudawka Rymanowska, 

Rymanów  Osiedle  Bartoszów.  Są  to  małe  miejscowości  liczące  po 

kilkanaście  i  więcej  budynków.  W  Łazach  i  Rymanowie  Os.  Bartoszów 

planuje  się  w  przyszłości  wykonanie  gazyfikacji,  zaś  w  pozostałych 

miejscowościach  położonych  w  znacznych  odległościach  od  istniejących 

urządzeń gazowych (gazociągów), takich inwestycji w najbliższym czasie nie 

przewiduje się.

Sieć  wodociągowa  na  terenie  gminy  Rymanów  obejmuje  urządzenia 

zaopatrzenia w wodę oraz wodociągi:

- wodociąg grupowy tłoczny Sieniawa - Krosno przez Rymanów, Klimkówkę 

śr. 500 mm dług. 9,5 km,

- wodociąg tłoczny grupowy Sieniawa - Rymanów śr. 400 mm dług. 4,2 km,

- wodociąg tłoczny Rymanów - Rymanów Zdrój śr. 300 mm dług. 3,5 km,

- wodociąg tłoczny Klimkówka - Iwonicz Zdrój śr. 400 mm dług. 3,0 km,

- wodociąg tłoczny Klimkówka - Iwonicz WOPR śr. 200 mm dług. 1,0 km,

- wodociąg tłoczny do zbiorników wodnych w Rymanowie dług. 1,0 km.

Sieć  wodociągową  rozdzielczą  posiadają  miejscowości:  Klimkówka, 

Rymanów  Miasto,  Rymanów  Zdrój,  Sieniawa,  Gniewoszówka.  Część 

miejscowości  Posada  Górna,  Deszno,  Królik  Polski,  Wisłoczek,  Puławy 

posiada  sieć  wodociągową  z  ujęć  powierzchniowych  źródlanych. 

W pozostałych  miejscowościach  korzysta  się  z  ujęć  wodnych  ze  studni 

kopanych.

Gmina zasilana jest w energię elektryczną liniami SN 15 kV relacji Iwonicz 

– Besko, Równe – Besko, Besko – Klimkówka (pompownia) oraz linią SN 

30 kV  relacji  Iwonicz  –  Besko.  Gmina  Rymanów  znajduje  się  w  gronie 

kilkunastu  gmin  województwa  podkarpackiego  o  niewystarczającym 

wyposażeniu w sieć średnich i niskich napięć o  wymaganym standardzie. 

Modernizację  sieci  elektroenergetycznych  wykonano  dotychczas 

w miejscowościach Posada Górna, Milcza, Wróblik Szlachecki i Królewski, 
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Bzianka. Potrzeby modernizacyjne określone zostały następująco: budowa 

stacji transformatorowych SN/nn – 38 szt. (obecnie 78), budowa nowych 

odcinków linii SN – 16 km, budowa nowych odcinków linii nn – 3,2 km.

Potrzeby  remontowe  to:  istniejące  linie  SN  15  kV  –  około  20  km, 

istniejące linie kablowe – 1,1 km. Przez północną część gminy przebiega 

linia  elektroenergetyczna  najwyższych  napięć  400  kV  relacji  GPZ 

Iskrzynia –  Słowacja oraz linia WN 110 kV relacji  Iskrzynia –  Besko. 

Przez  północno  zachodni  kraniec  gminy  przebiegała  będzie 

projektowana  linia  WN 110  kV  relacji  Iskrzynia  –  Iwonicz  i  dalej  do 

projektowanego  GPZ  Dukla,  a  przez  południowo  zachodni  kraniec 

projektowana  linia  WN  110  kV  relacji  projektowany  GPZ  Dukla  – 

projektowany  GPZ  Jaśliska.  Dla  projektowanych  linii  w  Studium 

zarezerwowano odpowiednie pasy terenu.

Abonenci  miasta  i  gminy  Rymanów  obsługiwani  są  przez  centralę 

automatyczną, która znajduje się na terenie miasta Rymanów.  Na terenie 

gminy zlokalizowane są przekaźniki telefonii komórkowej. Większość gminy 

wokół  miasta  Rymanowa  znajduje  się  w  zasięgu  telefonii  komórkowej. 

Wskaźnik gęstości przewodowej na 100 mieszkańców dla miasta i zdroju 

łącznie wynosi 31.05, a dla całej gminy wynosi 17.94.

Infrastruktura komunikacyjna

Na terenie gminy Rymanów jest ogólnie 36,5 km dróg w tym:

- drogi gminne - ogółem  27,8 km 

- drogi gminne miejskie - ogółem 8,7 km,

Istniejąca  linia  kolejowa  jednotorowa  relacji  Krosno   -  Zagórz  przez 

teren wsi  Milcza,  Wróblik Szlachecki  i  Wróblik Królewski  ma długość 

5,6 km.

Komunikacja  autobusowa  obejmuje  teren  całej  gminy.  Przystanki  PKS 

wyposażone są w zadaszenia chroniące przed opadami atmosferycznymi. 

W Rymanowie Zdroju wybudowany jest obiekt z poczekalnią, sanitariatami.
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Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy politykę ochrony dziedzictwa kulturowego oparto na wcześniejszym 

rozpoznaniu  i  określeniu  obszarów,  które  mogą  stanowić  przedmiot 

ochrony  konserwatorskiej,  sprawowanej  w  oparciu  o  wytyczne 

konserwatorskie.  Opracowanie  poprzedziło  rozpoznanie  terenowe, 

archiwalne, kartograficzne i bibliograficzne. Przemiany obszaru kształtuje 

w głównej mierze przyrastająca w szybkim tempie zabudowa mieszkaniowa 

i wymiana starej zabudowy na nową. Przekształcenia te wymusiły zjawiska 

nie  zawsze  korzystne  dla  zachowania  historycznego  krajobrazu. 

Wartościowe i zróżnicowane zasoby dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 

gminy stanowią o tożsamości kulturowej gminy.

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wsi gminnej, nadania 

odpowiedniej rangi w strukturze całego powiatu, zwiększenia stopnia ich 

ekspozycji wyodrębnia się następujące strefy o zróżnicowanych kierunkach 

działań i zasadach gospodarowania:

- strefa „A” ścisłej, pełnej ochrony konserwatorskiej zachowanych obiektów,

- strefa „B” ochrony w formie otuliny strefy ścisłej,

- strefa „K” ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego, uzdrowiskowego 

i miasta Rymanowa,

- strefa ochrony archeologicznej.

Zrównoważeniu działań ochronnych z potrzebami racjonalnej gospodarki 

powinna służyć zróżnicowana skala rygorów ochronnych przypisanych do 

poszczególnych stref, które postuluje studium. 

Polityka przestrzenna w poszczególnych strefach konserwatorskich

a) w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej „A”

Działalność  konserwatorska  w  strefie  „A”  winna  zmierzać  do  możliwie 

najpełniejszej rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego i polegać 
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na  zachowaniu  zasadniczych  proporcji  wysokościowych,  kształtujących 

sylwetkę  zespołu  dworskiego,  na  ewentualnej  rekonstrukcji  fragmentów 

historycznej  architektury,  ważnych  dominant  sylwety,  restauracji 

i rekonstrukcji  parku,  na  konserwacji  zachowanych  elementów 

zabytkowych  układu  terenu  zieleni,  zbiorników  wodnych,  na  usunięciu 

elementów  zniekształcających  historyczne  założenia,  na  dostosowaniu 

współczesnych  funkcji  do  wartości  zabytkowych  zespołu,  eliminacji 

uciążliwych  funkcji  składowych,  na  dążeniu  do  przeprowadzania 

kompleksowych  badań  archeologicznych,  które  powinny  wyprzedzać 

wszelką działalność budowlaną.

Ścisłą  strefę  ochrony  konserwatorskiej  „A”  ustala  się  dla  następujących 

obiektów i terenów:

• dla zespołu staromiejskiego miasta Rymanowa

• dla cmentarza żydowskiego na wzgórzu „Kalwaria”

• dla centrum Uzdrowiska, a w tym dla:

- Kościoła Św. Stanisława Szczepanowskiego,

- Szpitala „Eskulap”,

- Szpitala „Krystyna”,

- Domu Wczasów Dziecięcych,

- Willi „Biały Orzeł”,

- Szpitala Dziecięcego „GOZDAWA” i innych.

• dla zabytkowego parku:

- w Bziance,

- w mieście Rymanów,

- w Ladzinie,

- w Głębokiem,

- w Klimkówce.

• dla cerkwi: 
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- w Bałuciance,

- w Króliku Wołoskim,

- we Wróbliku Szlacheckim,

- we Wróbliku Królewskim,

- w Sieniawie.

b) w strefie „B” tj. otuliny strefy „A”

Mimo,  że  obszar  o  powyższych  cechach  nie  reprezentuje  tak  wysokich 

walorów  przestrzennych  i  architektonicznych  jak  strefa  „A”  winien 

pozostawać  pod  ochroną  konserwatorską  z  uwagi  na  konieczność 

zabezpieczenia  przed  zniszczeniem  zabytkowych  elementów  dawnego 

układu przestrzennego,  które przemieszane z  elementami  współczesnego 

zainwestowania,  jakkolwiek  nie  dominują  w  obrazie  przestrzennym 

miejscowości,  posiadają  jednak  wartości  kulturowe.  Działalność 

konserwatorska  w strefie  „B”  winna zmierzać  do  ochrony  historycznego 

układu przestrzennego w zakresie  rozplanowania,  skali  i  brył  zabudowy 

i polega na:

- restauracji  i  modernizacji  technicznej  obiektów  o  wartościach 

kulturowych  z  dostosowaniem  współczesnej  funkcji  do  wartości 

zabytkowych obiektów,

- na  dostosowaniu  nowej  zabudowy  do  historycznej  kompozycji 

urbanistycznej  przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej,

- na  usunięciu  lub  odpowiedniej  przebudowie  obiektów 

dysharmonizujących, zwłaszcza uniemożliwiających ekspozycję zespołu 

strefy „A”,

- na  ewentualnym  zaznaczeniu  śladów  nieistniejących  fragmentów 

historycznej kompozycji przestrzennej.

c) w strefie rewitalizacji zabytkowej zabudowy „wsi historycznej”
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Dla obszaru,  w którym występują dobrze zachowane grupy zabudowy 

drewnianej  oraz  krajobraz  utrzymujący  klimat  dawnej  wsi,  należy 

zapewnić  tożsamość  tych  obszarów  na  zasadzie  kontynuacji  form 

architektoniczno-krajobrazowych  wywodzących  się  z  miejscowej 

tradycji,  porządkowanie  i  uzupełnianie  istniejącej  zabudowy.  Pod 

pojęciem  zasadniczych  cech  formy  architektonicznej  zabudowy 

historycznej  rozumie  się  gabaryt  pionowy,  kształt  dachu,  zasady 

kompozycji elewacji i  kolorystyki zabudowy historycznej przeważającej 

na  przedmiotowym  obszarze  bądź  dla  niego  charakterystycznej,  czy 

unikalnej.

d) w strefie „K” ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego

Strefa  „K”  obejmuje  tereny  krajobrazu  integralnie  związanego 

z zespołem zabytkowym, znajdujące się w jego otoczeniu.

Podstawowe działania konserwatorskie winny:

- zmierzać  do  restauracji  zabytkowych  elementów  krajobrazu 

urządzonego, ewentualnie częściowym ich odtworzeniu, zachowania 

istniejących zadrzewień i przebiegu cieków wodnych,

- zmierzać  do  konserwacji  krajobrazu  naturalnego  związanego 

przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym np. skarpy 

nadrzecznej,  do  wprowadzenia  nowych  elementów  krajobrazowych, 

podnoszących estetyczne wartości tych terenów, do zwiększenia lub 

wprowadzenia  funkcji  ogólnospołecznych,  rekreacyjnych 

i reprezentacyjnych, należytego zabezpieczenia zabytkowych wartości 

tych terenów przed zniszczeniem i zniekształceniem.

Ochroną  o  ograniczonym  rygorze  obejmuje  się  obszary  rolne 

z zachowanymi  rozłogami  pól,  dążąc  do  nie  rozpraszania  zabudowy. 

Studium zabezpiecza osie widokowe w kierunkach na centra zabytkowe. 

Studium  ogranicza  zabudowę  na  szczytach,  grzbietach 

i eksponowanych stokach wzniesień.
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e) w strefie ochrony archeologicznej

Zalecenia konserwatorskie  w przypadku planowania na terenie  gminy 

dużych inwestycji związanych z pracami ziemnymi:

1. wszelkie prace ziemne (melioracyjne, gazyfikacyjne, wykopy pod 

fundamenty,  niwelacje  itp.)  na  obszarze  stanowisk 

archeologicznych  mogą  być  prowadzone  wyłącznie  po 

wcześniejszym uzgodnieniu ze Służbą Ochrony Zabytków i pod 

nadzorem  archeologicznym.  Zastrzeżenie  to  nie  dotyczy  prac 

rolnych,

2. w wypadku, gdy planowane prace ziemne mogłyby doprowadzić 

do  zniszczenia  stanowiska  archeologicznego,  konieczne  jest 

przeprowadzenie  na  koszt  inwestora  wyprzedzających  badań 

ratowniczych,

3. wszelkie  zmiany  sposobu  użytkownika  terenu  stanowisk 

archeologicznych  wymagają  uzgodnienia  ze  Służbą  Ochrony 

Zabytków,

4. wszelkie  przypadkowe  odkrycia  zabytków  archeologicznych, 

zarówno na obszarze wymienionych stanowisk jak i poza nimi, 

należy zgłaszać do Służby Ochrony Zabytków.

Na  terenie  gminy  Rymanów  oznaczonych  jest  40.  stanowisk 

archeologicznych.  Są  to  bardzo  ciekawe  osady  i  cmentarze 

prehistoryczne, datowane od okresu neolitu przez epokę brązu i żelaza 

(szczególnie  obfity  w  zabytki  okres  wpływów  rzymskich)  po 

średniowiecze.  Wartości  historyczne  i  poznawcze  tych  stanowisk 

w zasadniczy  sposób wzbogacają  i  określają  zasoby  kulturowe miasta 

i gminy.  Dwa  stanowiska  położone  na  Górze  Zamczysko  świadczą 

o istnieniu  w  tym  miejscu  budowli  obronnych  ochraniających  już 

w średniowieczu dostępu do Posady Górnej.
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Tabela 3. Zabytkowe cerkwie w gminie Rymanów
miejsce obiekt materiał datowanie użytkownik rejestr stan zach.

Bałucianka cerkiew drewno 1776 Parafia 

Rzym. Kat.

A-267/92 zaniedb.

Bałucianka dzwonnica 

cerkiew

mur 1820 Parafia 

Rzym. Kat.

A-267/92 zaniedb.

Królik Wołoski dzwonnica 

cerkiew

mur 1843-45 Skarb 

Państwa

A-70/83 zły

Królik Wołoski cerkiew mur 1843-45 Skarb 

Państwa

A-70/85 zły

Wróblik Królewski cerkiew mur 1888 Skarb 

Państwa

A-277/92 dobry

Wróblik Królewski dzwonnica 

cerkiew

mur 1888 Skarb 

Państwa

A-277/92 dobry

Wróblik Szlachecki dzwonnica 

cerkiew

mur 1875-1899 Skarb 

Państwa

A-69/85 dobry

Wróblik Szlachecki cerkiew drewno 1869 Skarb 

Państwa

A-69/85 dobry

Sieniawa dzwonnica 

cerkiew

mur 1874 Skarb 

Państwa

A-262/92 dobry

Sieniawa cerkiew drewno 1874 Skarb 

Państwa

A-262 dobry

Tabela 4. Zabytkowe cmentarze w gminie Rymanów
miejsce adres cmentarz obszar obecnie rejestr stan zach.

Bałucianka gr. kat/ rzym. 

kat.

0.22 czynny dobry

Głębokie rzym. kat 0.8 czynny dobry
Klimkówka rzym. kat 1.48 czynny dobry
Królik Polski rzym. kat 1.21 czynny dobry
Milcza rzym. kat 1.5 czynny dobry
Puławy ewangelicki 0.8 czynny dobry
Rymanów Bartoszów II wojna 0.29 nieczynny dobry
Rymanów Kalwaria żydowski 2.52 nieczynny A-343/95 Dobry
Rymanów Kalwaria rzym. kat 2.53 czynny Dobry
Rymanów na cm. rzym. 

kat.

I wojna 0 nieczynny Dobry

Sieniawa przy cerkwi gr. kat/ rzym. 

kat.

0.32 czynny A-262/92 Dobry

Wisłoczek ewangelicki 0.6 czynny Dobry
Wróblik Królewski rzym. kat 0.2 nieczynny Dobry
Wróblik Szlachecki gr. kat/ rzym. 

kat.

0.3 czynny Dobry
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Tabela 5. Wykaz parków zabytkowych w gminie Rymanów 
miejsce obszar 

(ha)

datowanie rejestr użytkownik obiekty stan zach.

Bzianka 2 ----------------- A-88/86 Szkoła 

Podstawowa

dwór, 

czworak

------------

Rymanów 4,5 1800-1825 A-73/52 Nadleśnictwo 

Rymanów

dwór, zab. 

gospod.

dobry

Ladzin 2,7 1850 A-95/86 Antoni 

Bojanowski

dwór dobry

Głębokie 1 1850-1875 Urząd Gminy resztki
Klimkówka 9 1750-1825 A-333/95 M.J. 

Tomaszewscy

Dobry

Problemy kierunkowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rymanów 

wskazuje na szereg problemów, wynikających z niedostatecznego poziomu 

niektórych  elementów  infrastruktury.  Są  to  następujące  obszary 

tematyczne i konkretne problemy:

w zakresie infrastruktury:

− niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna i wodociągowa

− niewłaściwe  parametry  dostarczanej  energii  elektrycznej  (sieci 

zewnętrznej)

− zły stan dróg szczególnie powiatowych i wojewódzkich

− brak obwodnicy dla Rymanowa i Rymanowa Zdroju

− ograniczone możliwości rozbudowy infrastruktury i  budowy budynków 

mieszkalnych

− zły stan techniczny większości mostów

− brak terenów pod garaże samochodowe i place parkingowe

− niewystarczająca ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych

− zagrożenie powodziowe ze strony nieuregulowanych rzek i innych cieków 

wodnych

− niedostateczna  wiedza  społeczeństwa  na  temat  właściwego 

zabezpieczenia mienia
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− zły stan techniczny sprzętu p. poż. jednostek OSP

− niewystarczające oświetlenie dróg i obiektów użyteczności publicznej

w zakresie ochrony środowiska i polityki ekologicznej:

− niewykorzystane  możliwości  pozyskiwania  energii 

z niekonwencjonalnych źródeł (zapora, wiatr)

− niepełna wiedza na temat zasobów wód geotermalnych

− niewykorzystane zasoby kruszyw naturalnych

− niewykorzystane zasoby gazu ziemnego

− ograniczona  możliwość  przekwalifikowania  gruntów  rolnych  słabych 

jakościowo pod zalesienia

− brak składowiska lub innej formy unieszkodliwiania odpadów

− nie w pełni zagospodarowane ścieki na terenie gminy w zlewni Wisłoka 

i Taboru

− niewystarczająca ochrona lasów klimatyczno - uzdrowiskowych

− zwiększone zanieczyszczenie powietrza spalinami komunikacyjnymi

− zanieczyszczenie  powietrza  przez  kotłownie  zakładów  i  budynków 

indywidualnych.
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2.5. Gospodarka

Struktura podmiotów gospodarczych 

Szczegółowy opis i  analiza struktury podmiotów gospodarczych w ujęciu 

własności miasta i gminy Rymanów najlepiej jest prześledzić na tle całego 

powiatu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego. Analiza ta oddaje 

specyfikę gospodarczą omawianego obszaru zwracając uwagę na kierunki 

rozwoju miasta i gminy.

WYKRES 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

według sektorów własności, powiat krośnieński, 2002 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE 
W REJESTRZE REGON WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI 

POWIAT KROŚNIEŃSKI, 2002 R.

0.13%
3.38%

0.16%

96.33%

w łasność państw ow a

w łasnośc samorządu
terytorialnego

w łasność pryw atna krajow a

w łasność zagraniczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W powiecie krośnieńskim na ogólną liczbę 6221 podmiotów gospodarki 

narodowej  zarejestrowanych  w  systemie  REGON  w  roku  2002,  na 

sektor prywatny krajowy przypada 5993 podmiotów, co daje ponad 96% 

ogólnej  liczby podmiotów. Drugim co do liczby podmiotów jest  sektor 

samorządu terytorialnego  –  ponad 3% ogółu  podmiotów.  Proporcje  te 

dla całego województwa podkarpackiego wynoszą odpowiednio:
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 ogólna  liczba  podmiotów  gospodarki  narodowej  zarejestrowana 

w systemie REGON wynosi 138713,

 w tym dominuje  własność  prywatna  krajowa –  ponad 95% ogółu 

podmiotów (132649 podmiotów)

 drugie miejsce zajmuje własność samorządu terytorialnego – 3,5% 

(4861 podmiotów)

Na tym tle  struktura podmiotów na obszarze miasta i  gminy Rymanów 

wykazuje  znaczną  dominację  własności  prywatnej  krajowej  (na  1080 

całkowitej  ilości  zarejestrowanych  podmiotów  1047  stanowi  własność 

prywatną); mniejszy odsetek stanową jednostki  samorządu terytorialnego 

(30  podmiotów).  Zarejestrowano  zaledwie  2  podmioty  o  własności 

państwowej i  jeden zagranicznej.  Struktura taka stanowi typowe odbicie 

gminnego  charakteru  obszarów  Rymanowa,  w  którym  inwestycje  mają 

zdecydowanie  charakter  prywatny,  a  udział  sektora  publicznego  jest 

ograniczony do niezbędnych instytucji  administracyjnych, edukacyjnych, 

ochrony zdrowia itp. 

WYKRES 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

według sektorów własności, miasto i gmina Rymanów, 2002 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE 
W REJESTRZE REGON WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI 

MIASTO I GMINA RYMANÓW, 2002 R.

96.94%

0.19%

2.78%
0.09%

w łasność państw ow a

w łasnośc samorządu
terytorialnego

w łasność pryw atna krajow a

w łasność zagraniczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
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W  latach  1995  –  2002  zanotowano  stopniowy  wzrost  podmiotów 

zarejestrowanych  w  systemie  REGON  Wzrost  ten  był  szczególnie 

dynamiczny w latach 1995 – 1999, po czym nastąpił lekki spadek liczby 

rejestrowanych podmiotów, który utrzymuje się w mieście Rymanowie. Od 

roku 2000 wzrost liczby podmiotów notowany jest  na obszarze wiejskim 

miasta i gminy Rymanów.

WYKRES  8.  Jednostki  zarejestrowane  w  systemie  REGON,  miasto  i  gmina 

Rymanów, lata 1995-2002
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Szczególnie  dynamiczny wzrost  liczby podmiotów w latach 1995 – 1998 

spowodowany był  zmianami strukturalnymi  oraz reformami na szczeblu 

państwowym. 
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WYKRES  9.  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  w  rejestrze 

REGON, według poszczególnych miast i gmin powiatu krośnieńskiego, 2002 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE 
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GMIN POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO, 2002 R.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Jeśli porówna się liczbę podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON 

na  obszarze  miasta  i  gminy  Rymanów z  liczbą  podmiotów  na  obszarze 

innych  jednostek  administracyjnych  powiatu  krośnieńskiego  można 

zauważyć, że obszar wiejski Rymanowa zajmuje tutaj pod względem ilości 

miejsce drugie (12%) za Miejscem Piastowym. W miejscowości tej istnieje 

przecięcie  ważnych  dróg  krajowych,  w  tym  drogi  na  przejście  drogowe 

z Republiką Słowacką i Ukrainą. Na obszarze samego miasta Rymanowa 

zarejestrowano 6% ogółu podmiotów w powiecie krośnieńskim.

Tabela  6.  Struktura  własności  podmiotów  gospodarki  narodowej 
zarejestrowanych  w systemie  REGON  dla  obszarów  miejskiego 
i wiejskiego Rymanowa, 2002 r.
Forma własności 
podmiotu

Rymanów - miasto Romanów - wieś Ogółem

państwowa 1 1 2
samorządu 
terytorialnego

11 19 30

prywatna krajowa 332 715 1047
zagraniczna - 1 1
RAZEM 344 736 1080
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Większa ilość podmiotów REGON zarejestrowanych jest na terenie wiejskim 

gminy  Rymanowa.  Widać  to  szczególnie  jeśli  chodzi  o  liczbę  podmiotów 

prywatnych.  Także  tutaj  zarejestrowany  jest  jedyny  na  obszarze  gminy 

Rymanów podmiot zagraniczny.

Struktura podstawowych branż

Charakter  gospodarki  miasta  i  gminy  Rymanów  znajduje  odbicie 

w strukturze branżowej podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. 

Możliwie jak najbardziej dokładną charakterystykę takiej struktury oddaje 

rozbicie podmiotów w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności.

WYKRES  10.  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  w  rejestrze 

REGON, według wybranych sekcji PKD, powiat krośnieński, 2002 r.
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Na  terenie  całego  powiatu  krośnieńskiego  najwięcej  jest  podmiotów 

świadczących usługi w zakresie handlu i napraw (w roku 2002 – 1974 

podmiotów, co stanowi prawie 40% ogółu podmiotów. Następnie plasują 
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się podmioty związane z przemysłem (883, 17,4%) oraz z budownictwem 

(802, 15,8%). Średnią ilość podmiotów stanowią te, których działalność 

dotyczy  sfery  obsługi  nieruchomości  firm  i  nauki  (533,  10,5%)  oraz 

transportu, gospodarki magazynowej i łączności (484, 9,5%). Najmniej 

jest podmiotów ze sfery opieki społecznej i  ochrony zdrowia (207, 4%) 

oraz edukacji  (169, 3,3%).  Struktura ta dla miasta i  gminy Rymanów 

przedstawia  się  w  zasadzie  odpowiednio.  Dominują  podmioty 

świadczące  usługi  w  zakresie  handlu  i  napraw  (37%).  Jedynie 

w porównaniu z powiatem krośnieńskim stosunkowo większa jest liczba 

podmiotów, związanych z sektorem budownictwa (22%), a mniejsza tych 

o charakterze przemysłowym (14%). Świadczy to o usługowo-rolniczym 

charakterze miasta i gminy i jej mniejszym potencjale przemysłowym.

WYKRES  11.  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  w  rejestrze 

REGON, według wybranych sekcji PKD, miasto i gmina Rymanów, 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Zauważyć można także, iż dominacja sektora handlu i usług nie jest już 

tak znaczna jak w przypadku powiatu krośnieńskiego, a różnice w ilości 

podmiotów pomiędzy pozostałymi branżami są znacznie łagodniejsze.
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WYKRES  12.  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  w  rejestrze 

REGON,  według  wybranych  sekcji  PKD,  miasto  i  gmina  Rymanów,  2002  r., 

ujęcie procentowe
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MIASTO I GMINA RYMANÓW, 2002 R. UJĘCIE PROCENTOWE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W rozbiciu na obszar miejski i wiejski gminy Rymanów zauważyć można 

zdecydowaną  przewagę  liczby  podmiotów  zarejestrowanych  na  obszarze 

wiejskim  w  zakresie  budownictwa,  handlu  i  napraw.  Jedyni  liczna 

pomiotów sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej jest zbliżona.

Tabela  7.  Struktura  sekcji  branż  podmiotów  gospodarki  narodowej 
zarejestrowanych  w systemie  REGON  dla  obszarów  miejskiego 
i wiejskiego Rymanowa, 2002 r.
Sekcja PKD/branża Romanów - miasto Rymanów - wieś Ogółem
Przemysł 48 77 125
Budownictwo 40 149 189
Handel i naprawy 118 199 317
Transport, 
gospodarka 
magazynowa i 
łączność

21 50 71

Obsługa 
nieruchomości firm, 

30 74 104
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nauka
Edukacja 5 20 25
Ochrona zdrowia i 
opieka społeczna

17 18 35

Razem 279 587 866
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W  rozwoju  gospodarczym  miasta  i  gminy  Rymanów  szczególną  rolę 

odgrywa sektor rolniczy. Z tego tez względu należy prześledzić zasadnicze 

trendy i zjawiska, jakie charakteryzują branżę rolniczą.

Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  w  roku  2002  zarejestrowano  23235 

gospodarstw rolnych, w tym 2817 na terenie miasta i gminy Rymanów, co 

stanowi ponad 12% ogółu gospodarstw w powiecie (licząc zarówno obszar 

miejski – 503 gospodarstw, jak i wiejski – 2314 gospodarstw). 

WYKRES 13. Liczba gospodarstw rolnych według poszczególnych miast i gmin 

powiatu krośnieńskiego, 2002 r.
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W porównaniu  z  innymi  miastami  i  gminami  powiatu  krośnieńskiego 

pod  względem  liczby  gospodarstw  rolnych  obszar  wiejski  Rymanowa 

plasuje  się  na  miejscu  szóstym  za  obszarem  wiejskim  Dukli, 

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 47

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

Chorkówką,  Miejscem  Piastowym,  Wojaszówką  oraz  Korczyną  – 

gminami  typowo wiejskimi.  Listę  zamykają  obszary  miejskie  powiatu, 

przy  czym Rymanów jest  obok  Jedlicza  miastem o  największej  ilości 

gospodarstw rolnych.

WYKRES 14. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych, Rymanów- obszar 

miejski, 2002 r.

GOSPODARSTWA ROLNE WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH 
RYMANÓW - OBSZAR MIEJSKI, 2002 R.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Spośród gospodarstw rolnych na obszarze miasta Rymanowa najwięcej 

bo  aż  46%  jest  tych  najmniejszych  do  1  ha.  Prawie  30%  jest 

gospodarstw  o  wielkości  do  1,99  ha.  Średnia  wielkość  gospodarstwa 

rolnego na obszarze miejskim Rymanowa wynosi 2,2 ha.

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 48

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

WYKRES 15. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych, Rymanów- obszar 

wiejski, 2002 r.

GOSPODARSTWA ROLNE WEDŁUG GRUP 
OBSZAROWYCH RYMANÓW - OBSZAR WIEJSKI 2002 R.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Inaczej  przedstawia  się  struktura  liczby  gospodarstw  rolnych  według 

grup  obszarowych  na  obszarze  wiejskim.  Około  30%  stanowią  tutaj 

zarówno gospodarstwa o powierzchni do 1 ha jak i do 1,99 ha. Średnia 

wielość gospodarstwa rolnego wynosi na obszarze wiejskim Rymanowa 

2,61 ha.

Średnie  te  są  znacznie  wyższe  niż  średnia  dla  całego  powiatu 

krośnieńskiego, która wynosi 1,73 ha.
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WYKRES  16.  Średnia  powierzchnia  gospodarstwa  rolnego,  miasta  i  gminy 

powiatu krośnieńskiego, 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Na tle  miast  i  gmin powiatu krośnieńskiego Rymanów charakteryzuje 

się  znaczną  średnią  wielkością  gospodarstwa  rolnego.  Większe 

przeciętne  gospodarstwa  są  tylko  na  obszarach  miejskim  i  wiejskim 

Dukli.  Jest  to  zapewne  spowodowane  przygranicznym,  lesistym 

i górskim  położeniem  miasta  i  gminy  Rymanów  i  rzadszą  siecią 

przecinających dróg komunikacyjnych.

Ogólna liczba gruntów w powiecie krośnieńskim w roku 2002 wynosiła 

46510 ha.  Na  obszar  miejski  Rymanowa przypadało  1196 ha (2,5%), 

a na wiejski 6948 ha (15%). Na ogólną powierzchnię 40200 ha użytków 

rolnych  w  powiecie  krośnieńskim  na  obszar  miejski  Rymanowa 

przypada 1106 ha, a na obszar wiejski odpowiednio 6037 ha.
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WYKRES  17.  Użytki  rolne  według  poszczególnych  miast  i  gmin  powiatu 

krośnieńskiego, 2002 r. 
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W powiecie krośnieńskim największa ilość użytków rolnych występuje 

na  terenie  obszaru  wiejskiego  Dukli  (23%)  oraz  obszaru  wiejskiego 

Rymanowa  (15%).  Z  racji  miejskiego  charakteru  osadnictwa 

i gospodarki na terenie miasta Rymanowa udział ten wynosi 3% i jest 

największy w porównaniu z pozostałymi miastami powiatu.

WYKRES 18. Użytkowanie gruntów, Rymanów- obszar miejski, 2002 r. 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
RYMANÓW - OBSZAR MIEJSKI, 2002 R.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Analizując użytkowanie gruntów na obszarze miasta i gminy Rymanów, 

stwierdzić  należy  iż,  zarówno  w  terenie  miejskim  jak  i  wiejskim 

dominują grunty orne (w granicach 61 – 68%)  oraz łąki  (około  21%). 

Udział pozostałych gruntów różni się w zależności od profilu terenu; na 

obszarze wiejskim znaczny odsetek stanowią pastwiska. 

WYKRES 19. Użytkowanie gruntów, Rymanów- obszar wiejski, 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W przypadku analizy innych, kluczowych sektorów gospodarki lokalnej 

należy zwrócić uwagę na dział usług i handlu. Najbardziej obrazowymi 

danymi będzie tutaj ilość sklepów, w przeliczeniu na pracujących oraz 

powierzchnie  handlową.  W  roku  2002  na  terenie  powiatu 

krośnieńskiego  zarejestrowano  865  sklepów,  o  łącznej  powierzchni 

handlowej 47873 m2.  Zatrudniały one 1460 pracujących. Proporcje te 

dla całego województwa podkarpackiego przedstawiały się następująco:

 ilość sklepów – 22264

 łączna powierzchnia handlowa – 1488912 m2
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 ilość pracujących – 50691

W badanym okresie na terenie miasta i gminy Rymanów funkcjonowało 

181  sklepów (90  w mieście  Rymanów,  91 na  obszarze  wiejskim).  Ich 

łączna  powierzchnia  handlowa  wynosiła  10143  m2 (5240  m2 dla 

sklepów miejskich i  4903 m2 dla sklepów wiejskich).  Zatrudniały one 

łącznie  318  pracujących,  w  tym sklepy  miejskie  172,  a  wiejskie  146 

pracujących. 

WYKRES 20. Ilość sklepów, miasta i gminy powiatu krośnieńskiego, 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  najwięcej  sklepów  funkcjonuje 

w mieście i  gminie Rymanów. Przewaga ta jest zdecydowana, a udział 

procentowy  w  ilości  sklepów  całego  powiatu  wynosił  21%.  Sklepy  te 

zatrudniają też największą ilość pracujących, przy czym dominują tutaj 

sklepy miasta Rymanowa. 
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WYKRES  21.  Ilość  pracujących  w  sklepach,  miasta  i  gminy  powiatu 

krośnieńskiego, 2002 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Średnia  powierzchnia  handlowa  sklepu  położonego  na  obszarze 

miejskim  Rymanowa  wynosi  58,22  m2,  a  na  obszarze  wiejskim 

Rymanowa  53,87  m2.  Dane  te  dla  całego  powiatu  krośnieńskiego 

wynoszą odpowiednio 55,3 m2. 

Warto także wspomnieć, iż na terenie miasta Rymanów według danych 

za rok 2002 funkcjonuje targowisko stałe, o łącznej powierzchni 720 m2 

i 15 punktach sprzedaży detalicznej. Na terenie powiatu krośnieńskiego 

targowiska takie znajdują się jeszcze w miastach: Dukla. Iwonicz-Zdrój 

oraz Jedlicze. Targowisko rymanowskie jest z nich najmniejsze.

Na obszarze miasta i gminy funkcjonują następujące główne zakłady – 

podmioty gospodarki narodowej 

- Uzdrowisko Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju

-Zakład Pracy Chronionej S.C. "BOG - MAR" P.P.U.H. Rymanów

-Zakład Remontowo - Budowlany Drozdbud, Rymanów Zdrój
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-Zakład Budowlano - Remontowy “RYMTAR” S. C.  Rymanów

-Zakład Budowlano - Remontowy  “LATER” Spółka z o. o., Rymanów

-Usługowy  Zakład  Ogólnobudowlany  (Wronkowicz 

Jarosław i Kazimiera), Rymanów

-Zakład Bryndzarski w Rymanowie 

-Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rymanowie

-Zakład Piekarski "U URBANIKA" /, Rymanów

-Zakład Produkcyjno - Handlowy “SIMPOL”  S.C. Puławy 

-Zakład Przemysłu Skórzanego Spółdzielnia Pracy - "ASKO"

-Zakład Galanterii Skórzanej  /Agnieszka, Kinga Szydło/, Rymanów

-Bank  Państwowy  -  Powszechna  Kasa  Oszczędności  /Ekspozytura 

Rymanów

-Bank Spółdzielczy w Rymanowie

-Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego "SABINA" Spółka z o.o., 

Rymanów

-Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe “TADEX” Wróblik Królewski

-Zakład Produkcyjny „Rymatex”, Rymanów

- Poczta Polska

-Hurtownia materiałów budowlanych, Posada Górna

-Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej (ODGW)

-Inspektorat Eksploatacji Wód w Rzeszowie

-Zbiornik Wodny "Besko" na rzece Wisłok WZUW Sieniawa

-Nadzór Wodny w Krośnie z siedzibą w Sieniawie 

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Problemy kierunkowe w zakresie potencjału gospodarczego

Zasadnicze problemy jakie dotyczą sfery  gospodarczej  miasta i  gminy 

Rymanów obejmują zarówno zagadnienia o  charakterze strategicznym 
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i inwestycyjnym jak i te, których realizacja wymaga krótkookresowych 

nakładów  i  współdziałania  z  innymi  sektorami  lokalnego  życia 

społecznego.  Podejście  takie  jest  widoczne  choćby  w  określeniu 

w oficjalnych dokumentach władz miasta i  gminy kierunków rozwoju, 

które zostały sformułowane następująco: 

„W  oparciu  o  zdrowotne  walory  miejscowego  mikroklimatu  oraz 

posiadane  naturalne  bogactwa  lecznicze  wszystkie  działania  władz 

samorządowych  zmierzają  do  uczynienia  tego  osobliwego  zakątka 

kraju  ekologiczną  enklawą  otwartą  dla  pragnących  relaksu, 

odpoczynku  i  odzyskania  utraconego  zdrowia.  W  związku  z  tym 

głównym zamierzeniem jest pokrycie całej  gminy siecią wodociągową, 

kanalizacyjną  oraz  rozwiązanie  problemu  selektywnej  zbiórki  śmieci 

i budowy zakładu utylizacji odpadów stałych.”

Służący  realizacji  powyższej  misji  plan  strategiczny  gminy  Rymanów 

określa  szczegółowo  główne  problemy,  jakie  dotyczą  sfery  gospodarki 

lokalnej. Należy wskazać, iż ich zakres zależy nieraz w szerokim stopniu 

od  uwarunkowań  makroekonomicznych  kraju  czy  od  sytuacji 

społeczno-gospodarczej  regionu  podkarpackiego.  Rozwój  gospodarki 

lokalnej obejmuje w tym przypadku działania zmierzające do:

• poprawy klimatu dla funkcjonowania przedsiębiorców,

• poprawy jakości życia mieszkańców,

• przyciągnięcia inwestorów,

• podniesienia  jakości  obsługi  turystów,  w  tym  w  szczególności 

korzystających z bazy uzdrowiskowej

• zwiększenia  konkurencyjności  lokalnego  rolnictwa,  hodowli  oraz 

branży przetwórczej

• wzmocnienia lokalnego handlu i sfery usług
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Zasadnicze problemy przed jakimi stają lokalne społeczności prezentują 

się następująco:

w zakresie gospodarki – sfery usług i handlu, przemysłu i wytwórczości:

− małe zainteresowanie inwestorów

− niedostateczna ilość dobrze przygotowanej kadry menedżerów

− występowanie szarej strefy gospodarczej

− mała różnorodność świadczonych usług bytowych

− ograniczenia  prawne  i  finansowe  utrudniające  rozwój  i  prowadzenie 

działalności gospodarczej

− mało terenów przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej

− utrudniony zbyt produktów

w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

− ograniczone możliwości rozwoju gospodarstw

− zły stan urządzeń melioracyjnych

− zły stan dróg dojazdowych do pól

− nieuregulowane stosunki własnościowe

− ograniczone możliwości rozbudowy infrastruktury i  budowy budynków 

mieszkalnych i gospodarskich (mapy)

− szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną

− utrudniony zbyt produktów rolniczych

− niedostateczne zaopatrzenie wsi w wodę

− niedostatecznie rozwinięty system kanalizacji

− niska opłacalność produkcji rolniczej

− niska efektywność produkcji rolnej

− niedostateczna ochrona rynku rodzimego

− niszczenie dróg związane z wywozem drewna
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− niszczenie lasów przy pozyskaniu drewna

w zakresie turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego:

− niedostateczna baza turystyczna (obiekty rekreacyjno - sportowe, ścieżki 

spacerowe i rowerowe, pola namiotowe)

− niedostateczna ilość imprez kulturalno - turystycznych dla kuracjuszy, 

turystów i mieszkańców

− mało wykorzystane walory środowiska przyrodniczego

− uciążliwość  ruchu  drogowego  dla  prawidłowego  funkcjonowania 

uzdrowiska - brak obwodnicy

− ograniczone  możliwości  rozwoju  gminy  Rymanów  jako  gminy 

uzdrowiskowej

− niedostateczne zabezpieczenie uzdrowiska w wodę pitną

− ograniczony  dostęp  do  lecznictwa  uzdrowiskowego  dla  turystów 

niezorganizowanych

− nie w pełni wykorzystana baza lecznictwa uzdrowiskowego

− zagrożenie  wynikające  z  niebezpieczeństwa zanieczyszczenia  powietrza 

w okresie zimowym

2.6. Sfera społeczna

Sytuacja demograficzna

O  pozycji  i  potencjale  miasta  i  gminy  decyduje  w  znacznym  stopniu 

czynnik  ludzki  i  jego  kondycja.  To  właśnie  mieszkańcy  –  członkowie 

lokalnej społeczności tworzą podstawy do jej rozwoju, przy wykorzystaniu 

wszelkich  dostępnych  zasobów  naturalnych  i  technicznych.  Z  tego  też 

względu konieczne jest prześledzenie platformy rozwojowej miasta i gminy 

Rymanów,  właśnie  pod  kątem  zasobów  ludzkich  i  szerzej  społeczno-

ekonomicznych.
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Gmina  Rymanów  obejmuje  swym  zasięgiem  16  sołectw:  Bałucianka, 

Bzianka,  Deszno,  Głębokie,  Klimkówka,  Królik  Polski,  Ladzin,  Łazy, 

Milcza, Posada Górna, Puławy, Sieniawa, Wisłoczek, Wróblik Królewski, 

Wróblik  Szlachecki,  Zmysłówka  i  3  osiedla:  Rymanów I,  Rymanów II 

(Posada Dolna), Rymanów Zdrój. Na powierzchni 16579 ha zamieszkuje 

15 928 osób (dane za  rok 2003).  Miasto położone jest  przy ruchliwej 

trasie  Wadowice-Przemyśl-Medyka  (stąd  jest  130  km  do przejścia 

granicznego  z  Ukrainą  w  Medyce)  krzyżującej  się  z  drogą  Brzozów  – 

Romanów -Daliowa do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwniku. 

Układ  komunikacyjny  uzupełnia  linia  kolejowa  Stróże-Krosno-Sanok-

Zagórz ze stacją kolejową we Wróbliku Szlacheckim. Gmina jest prawie 

całkowicie zgazyfikowana i zelektryfikowana. Gmina i miasto dysponuje 

automatyczną  łącznością  telefoniczną  i  teleksową.  W  50  %  gmina 

Rymanów pokryta jest  siecią kanalizacyjną i wodociągową.  Na terenie 

gminy znajduje się ok. 2000 miejsc noclegowych, wyznaczone są szlaki 

turystyczne, rowerowe, spacerowe oraz ścieżki zdrowia, które pozwalają 

na odbywanie  dłuższych i krótszych spacerów.  Znajdują  się  tu  liczne 

obiekty sportowo-rekreacyjne (basen kąpielowy, korty tenisowe, wyciąg 

narciarski i boiska sportowe).

Według  danych  za  rok  2002  na  terenie  miasta  i  gminy  Rymanów 

mieszkało  15535  mieszkańców.  Liczba  ta  stanowi  ponad  14%  całej 

ludności powiatu krośnieńskiego. Powierzchnia miasta i gminy stanowi 

zaś  prawie  18%  całej  powierzchni  powiatu  krośnieńskiego.  Gęstość 

zaludnienia dla miasta i gminy Rymanów wynosi 0,93 os/ha. Dla całego 

powiatu  krośnieńskiego  wskaźnik  ten  wynosi  1,17  os/ha.  W  tym 

samym roku na 7616 mężczyzn zamieszkujących opisywaną jednostkę 

administracyjną przypadało 7919 kobiet. Relacja ta dla powiatu wynosi 

53308  –  55644.  Na  obszarze  miejskim  Rymanowa  na  100  mężczyzn 

przypadało  110  kobiet.  W  przypadku  populacji  wiejskiej  Rymanowa 

relacja  ta  wynosi  102  kobiety  na  100  mężczyzn.  Przyrost  naturalny 
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ogółem (jako różnica między liczbą urodzeń a zgonów) wyniósł 13 osób. 

Dla powiatu współczynnik ten wynosił 121 osób.

W  strukturze  ludności  pod  względem  zdolności  do  pracy  i  wieku 

przeważa  liczba  ludności  w  wieku  produkcyjnym  –  9144  osoby. 

Następnie  plasuje  się  liczba  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym  – 

3957 osób i wieku poprodukcyjnym – 2434 osoby. 

WYKRES 22. Ludność miast i gmin powiatu krośnieńskiego, 2002 r.

LUDNOŚĆ  MIAST I GMIN POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO,
 2002 R. 
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Spośród miast i gmin powiatu krośnieńskiego obszar wiejski Rymanowa 

jest  trzeci  co  do  liczebności  mieszkańców  (11%  ogółu  mieszkańców 

powiatu).  Miasto  Rymanów  jest  drugim  pod  względem  ilości 

mieszkańców miastem w powiecie krośnieńskim za Jedliczem. 

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 60

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

WYKRES 23. Ludność na 1 km2 w miastach i gminach powiatu krośnieńskiego, 

2002 r.
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LUDNOŚC NA 1 KM KW. W MIASTACH I GMINACH POWIATU 
KROŚNIEŃSKIEGO, 2002 R.
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Analizując gęstość zaludnienia miasta i  gminy Rymanów na tle  powiatu 

krośnieńskiego należy zauważyć, iż na obszarze wiejskim Rymanowa jest 

ona  obok  Dukli  –  wsi  najmniejsza;  wynosi  78  mieszkańców  na  km2. 

Gęstość zaludnienia miasta Rymanowa jest średnia, przy czym najmniejsza 

ze wszystkich czterech miast powiatu (292 osoby na km2).

WYKRES 24. Ludność miasta i gminy Rymanów w latach 1995-2002
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Na  przestrzeni  lat  1995  –  2002  liczba  ludności  wykazywała  zmiany. 

Pozostając  w  przedziale  15500  do  15850  mieszkańców  do  roku  1997 

malała. Potem wzrosła, utrzymując się w latach 2000 – 2001 na stałym 

poziomie, by w roku 2002 spaść do poziomu najniższego.

WYKRES 25. Ludność według wieku, powiat krośnieński, 2002 r.

LUDNOŚĆ  WEDŁUG WIEKU POWIAT KROŚNIEŃSKI,
 2002 R. 
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Jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  strukturę  ludności  Rymanowa  według 

wieku, to można dostrzec, iż w zasadzie nie odbiega ona od struktury 

wiekowej  powiatu  krośnieńskiego.  Dominują  osoby  w  wieku  30  –  49 

oraz najstarsze (powyżej 65 roku życia).  Na obszarze wiejskim zwraca 

uwagę duży (10%) odsetek młodych w wieku 19-24 lat.
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WYKRES 26. Ludność według wieku, Rymanów- obszar miejski, 2002 r. 

LUDNOŚĆ  WEDŁUG WIEKU RYMANÓW - OBSZAR MIEJSKI,
 2002 R. 
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WYKRES 27. Ludność według wieku, Rymanów- obszar wiejski, 2002 r. 

LUDNOŚĆ  WEDŁUG WIEKU RYMANÓW - OBSZAR WIEJSKI,
 2002 R. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Ruch  naturalny  w  mieście  i  gminie  Rymanów  odzwierciedla  ogólne 

tendencje  panujące  na  obszarach  wiejskich  i  słabo  zurbanizowanych. 

W roku  2002  na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  przyrost  naturalny 

w liczbach bezwzględnych wynosił 121 osób (1,1 ‰). Na terenie miejskim 

Rymanowa przyrost był ujemny – minus 7 osób (-1,9 ‰) a na obszarze 

wiejskim dodatni - plus 20 osób (1,7‰). 
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Tabela 8. Przyrost  naturalny, 2002 r.
Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost 

naturalny
Powiat 
krośnieński

539 1150 1029 121

Rymanów  – 
obszar miejski

16 30 37 -7

Rymanów  – 
obszar wiejski

62 120 100 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Interesujące  jest  również  spojrzenie  na  migracje  ludności  na  obszarze 

Rymanowa na tle całego powiatu i województwa. Dla całego województwa 

podkarpackiego saldo migracji  wyniosło  w roku 2002 minus 3007 osób 

(-1,4‰). W tym dla powiatu krośnieńskiego wskaźnik ten wyniósł plus 40 

(0,4‰). W tym samym czasie miasto Rymanów opuściło 30 mieszkańców, 

a przybyło 31, saldo migracji wyniosło więc 1 (0,3‰). Podobnie sytuacja 

rysowała  się  na  obszarze  wiejskim Rymanowa,  który  opuściło  95  osób, 

a napłynęło  96  osób.  Saldo  migracji  wyniosło  zatem  1  osobę  (0,1‰  – 

liczone na 1000 mieszkańców).

WYKRES 28.  Saldo  migracji  na  1000  mieszkańców,  miasta  i  gminy  powiatu 

krośnieńskiego, 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
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W  porównaniu  z  innym  miastami  i  gminami  powiatu  krośnieńskiego 

Rymanów wykazuje minimalnie dodatnie saldo migracji w przeliczeniu na 

1000  mieszkańców.  Najbardziej  niekorzystne  jest  w  mieście  Iwoniczu-

Zdroju a korzystne w Krościenku Wyżnym. 

Jednym  z  najważniejszych  wymiarów  charakterystyki  społeczno-

ekonomicznej społeczności lokalnej jest poziom bezrobocia i tym samym 

liczba  osób  pracujących.  Szczegółowa  analiza  rynku  pracy  zostanie 

dokonana  później;  już  teraz  jednak  warto  zasygnalizować  najbardziej 

istotne  trendy  i  zjawiska.  I  tak  w  roku  2002  liczbę  pracujących  na 

terenie  powiatu  krośnieńskiego  określono  na  10348  mieszkańców, 

w tym  4985  kobiet.  Zarejestrowano  8976  bezrobotnych.  Stopa 

bezrobocia wyniosła 18,1%. W tym samym czasie stopa bezrobocia dla 

całego województwa podkarpackiego wyniosła 16,9%. 

Tabela 9. Pracujący i bezrobotni – dane bezwzględne
Pracujący ogółem W tym kobiety Bezrobotni 

zarejestrowani 
Rymanów  –  obszar 
miejski

1002 435 898

Rymanów  –  obszar 
wiejski

1133 791 255

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Zwraca  uwagę  znaczna  przewaga  liczby  pracujących  nad 

zarejestrowanymi  bezrobotnymi  na  obszarze  wiejskim  Rymanowa. 

Trzeba  jednak  zaznaczyć,  iż  jest  to  wynikiem  faktu,  iż  dane  nie 

obejmują  rolnictwa  indywidualnego  oraz  podmiotów  gospodarczych 

o liczbie pracujących do 9 osób.
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WYKRES  29.  Ludność  w  wieku  przedprodukcyjnym,  produkcyjnym 

i poprodukcyjnym, miasto i gmina Rymanów, lata 1995-2002
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W latach 1995 – 2002 stopniowo rosła ilość osób w wieku  produkcyjnym 

i w  mniejszym  stopniu  poprodukcyjnym.  Malała  ilość  osób  w  wieku 

przedprodukcyjnym,  co  było  podyktowane  tendencjami  niżu 

demograficznego.  Zjawiska te  maja  bezpośrednie  znaczenie  dla  poziomu 

życia mieszkańców, a w szczególności na poziom bezrobocia i jakość życia.

Warunki i jakość życia mieszkańców

O rzeczywistej kondycji życia mieszkańców danego regionu a także o jego 

potencjale rozwojowym i atrakcyjności zewnętrznej świadczy poziom życia 

mieszkańców  oraz  stan  i  jakość  infrastruktury  społeczno-technicznej 

regionu.  Jest  to  o  tyle  istotne  iż  potencjał  małej  społeczności  zależy 

w stopniu  bezpośrednim  właśnie  od  najbliższych  udogodnień, 

uwarunkowań „dnia  codziennego”.  I  tak  jednym najbardziej  kluczowych 

czynników  jest  liczba  zasobów  mieszkaniowych.  W  roku  2002  liczba 

mieszkań na obszarze powiatu krośnieńskiego wynosiła 27184, w tym na 
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obszarze  miasta  i  gminy  Rymanów  3935.  Liczba  izb  mieszkalnych  dla 

całego powiatu wyniosła 120145, a dla miasta i gminy Rymanów1699.

WYKRES 30. Liczba mieszkań miasta i gminy Rymanów w latach 1995-2002
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Do  roku  2002  liczba  mieszkań  systematycznie  rosła.  W  roku  2002 

nastąpiło załamanie. W tym roku oddano do użytku 22 mieszkania – 125 

izb. W całym powiecie krośnieńskim oddano do użytku 147 mieszkań – 834 

izby.  Ogólna  powierzchnia  użytkowa  zasobów  mieszkaniowych  w  roku 

2002 w mieście i gminie Rymanów wynosiła 340540 m2. Wskaźnik ten dla 

mieszkań powiatu wyniósł  2297429 m2.  Średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania  rymanowskiego  wynosiła  na  obszarze  miejskim  Rymanowa 

84,4  m2,  dla  obszaru  wiejskiego  zaś  87,6  m2.  Przeciętna  liczba  osób 

w jednym mieszkaniu w mieście Rymanowie wynosi  3,49,  na jedną izbę 

0,84, zaś na obszarze wiejskim analogicznie 4,16 oraz 0,96.

Długość czynnej sieci  rozdzielczej  wodociągów w roku 2002 na obszarze 

miasta i gminy Rymanów wyniosła 70,4 km, co stanowiło 15%całej sieci 

powiatu  krośnieńskiego.  Długość  czynnej  sieci  kanalizacyjnej  wyniosła 
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w tym  okresie  109,1  km,  co  stanowiło  20%  całej  sieci  powiatowej. 

I w końcu długość czynnej sieci rozdzielczej gazowej wyniosła 145742 m - 

13,7% ogółu sieci gazowej powiatu. 

WYKRES 31. Ilość uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Rymanów, lata 

1995-2002

ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA I GMINY 
RYMANÓW, LATA 1995 - 2002
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W zakresie  sytuacji  na rynku usług  edukacyjnych i  szkolnictwa miasto 

i gmina Rymanów prezentuje  profil  typowej  rolniczo-turystycznej   gminy 

pogranicza  województwa  podkarpackiego.  Na  13  przedszkoli  powiatu 

krośnieńskiego  jedno  z  nich  znajduje  się  według  danych  za  rok  2002 

w Rymanowie.  Posiada  ono  120  miejsc  przedszkolnych.  W  roku  2002 

w mieście i gminie Rymanów funkcjonowało 9 szkół podstawowych (1348 

uczniów)  i  8  gimnazjów  (804  uczniów).  Funkcjonuje  także  1  liceum 

ogólnokształcące.  Zgodnie  z tendencjami  niżu  demograficznego  od  roku 

1997 stopniowo  malała  liczba  uczniów  w  szkołach  prowadzonych  przez 

samorząd gminny.

Według  danych  za  rok  2002  w  Rymanowie  istnieje  1  przychodnia,  2 

ośrodki  zdrowia,  3  apteki.  W całym powiecie  krośnieńskim funkcjonuje 

6 przychodni, 24 ośrodki zdrowia oraz 28 aptek i punktów aptecznych.
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W zakresie dostępności do dóbr kultury to wskazać należy, iż na terenie 

miasta  i  gminy  Rymanów  według  danych  na  rok  2002  funkcjonuje 

1 biblioteka  i  4  jej  filie  biblioteczne  o  łącznym  księgozbiorze  50977 

woluminów.  Liczbę  czytelników  szacuje  się  na  ponad  1700  osób.  Na 

obszarze powiatu krośnieńskiego w tym czasie funkcjonowało 37 bibliotek, 

w tym 28 filii o łącznym księgozbiorze 371500, z którego skorzystało 14854 

czytelników.  W  Rymanowie  funkcjonuje  także  jedno  kino  stałe  z  239 

miejscami  na  widowni.  Jest  to  jedno  z  trzech  obok  umiejscowionych 

w Dukli i Iwoniczu-Zdroju kin stałych powiatu krośnieńskiego.

Rynek pracy

Całościowe  rozwiązywanie  problemów  rynku  pracy  wymaga 

kompleksowego działania i współdziałania nie tylko urzędów pracy ale 

wszystkich  partnerów  rynku  pracy  tj.  administracji  państwowej, 

instytucji  gospodarczych,  społecznych,  samorządowych  mających 

wpływ na kształtowanie się i rozwój tego rynku.

Dla sytuacji na rynku pracy w mieście i gminie Rymanów kluczowe były 

lata  II  połowy  lat  dziewięćdziesiątych.  Wówczas  to  dały  o  sobie  znać 

reformy związane z przechodzeniem od gospodarki planowanej centralnie 

do  gospodarki  rynkowej,  charakteryzującej  się  efektywnością  działania, 

konkurencyjnością  ekonomiczną,  w  której  praca  ludzka  stała  się 

specyficznym towarem podlegającym także prawom rynku. Rok ten był też 

rokiem  największej  recesji  gospodarczej,  stagnacji,  regresu  oraz 

niepewności przyszłej koniunktury gospodarczej. W poważnych kłopotach 

finansowych znalazło się wiele przedsiębiorstw. Pojawiająca się na rynku 

coraz  większa  konkurencja  zmusiła  wszystkie  podmioty  gospodarcze  do 

obniżania cen swoich wyrobów, poszukiwania sposobów obniżania kosztów 

wytwarzania.  Wówczas to wiele jednostek gospodarczych, mimo podjęcia 

postępowań naprawczych prowadzonych przez organy założycielskie, uległo 

likwidacji,  bądź  restrukturyzacji,  powodującej  między  innymi  znaczne 
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zmniejszenie  poziomu  zatrudnienia.  Równolegle  z  tym  zjawiskiem 

obserwowano stagnację w dziedzinie powstawania nowych zakładów pracy 

powodującą  brak  przyrostu  miejsc  pracy.  W  tym  samym czasie,  liczba 

młodzieży wchodzącej w wiek "produkcyjny" znacznie przewyższała liczbę 

osób  osiągających  wiek  "poprodukcyjny".  Musiało  to  zaowocować 

dynamicznym wzrostem liczby bezrobotnych, determinowanym dodatkowo 

masowymi zwolnieniami pracowników w zakładach poza gminą, w których 

pracowali  mieszkańcy  gminy.  Nasilenie  zwolnień  grupowych  ujawniło 

znaczne rezerwy zasobów pracy w większości przedsiębiorstw i instytucji. 

Tabela 10. Stopa bezrobocia na koniec grudnia  2003r

Rejon Stopa bezrobocia w %
Polska 18,0% 
Woj. podkarpackie 16,7%
Powiat krośnieński 
łącznie z miastem Krosno 14,0% 

Powiat krośnieński 17,4%
Miasto Krosno 9,5%
Źródło:  informacja  sygnalna  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Krośnie,  luty  
2004 r. 

Według najnowszych dostępnych danych na temat lokalnego rynku pracy, 

w lutym 2004 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie zarejestrowanych 

było ogółem 11669 bezrobotnych , w tym na terenie powiatu (bez miasta na 

prawach powiatu Krosna) 8754 osób. Na tereni miasta i gminy Rymanów 

ilość  bezrobotnych  wyniosła  1092  osoby,  co  stanowi  12,4  %  ogółu 

bezrobotnych  całego  powiatu.  W  liczbie  bezrobotnych  nieznacznie 

przeważały  kobiety  –  558 osób (51  %).  Większa  ilość  bezrobotnych jest 

tylko w miastach i gminach Dukla i Jedlicze.

Tabela  11.  Liczba  zarejestrowanych  bezrobotnych  w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Krośnie, luty 2004 r.

Rejon Ogółem Kobiety
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Krosno 2915 1634
Powiat krośnieński 8754 4590
Rymanów miasto i gmina 1092 558
Dukla miasto i gmina 1611 819
Jedlicze miasto i gmina 1272 699
Iwonicz miasto i gmina 872 434
Krościenko Wyżne 354 183
Korczyna 781 386
Wojaszówka 700 367
Miejsce Piastowe 987 561
Chorkówka 1085 583
Ogółem 11669 6224

Źródło:  informacja  sygnalna  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Krośnie,  luty  
2004 r. 

Tendencje w zmianach liczby bezrobotnych w całym powiecie krośnieńskim 

odzwierciedlają tendencje charakterystyczne dla miasta i gminy Rymanów. 

Najniższy poziom bezrobocia zanotowano w latach 1997 – 1998, co było 

skutkiem  wzrostu  ekonomicznego  i  ogólnej  korzystnej  sytuacji 

makroekonomicznej i społecznej kraju. Od roku 2001, kiedy zanotowano 

rekordowy wysoki poziom bezrobocia liczba bezrobotnych zaczęła spadać. 
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WYKRES 32. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Krośnie w latach 1992 – 2003
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Źródło:  informacja  sygnalna  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Krośnie,  luty  
2004 r. 

Warto  także  wspomnieć  o  poziomie  bezrobocia  w  zależności  od 

wykształcenia i prawa do zasiłku. 

Tabela  12.  Zarejestrowani  absolwenci  szkół  ponadpodstawowych 
i wyższych – stan na 29.02.2004r

Rejon ogółem wyższe policeal. 
śr.zawod liceum zasad. 

zawod. pozost.

Krosno 174 72 42 35 16 9
P.krośnieński 537 137 214 60 109 17
Ogółem

% 29,4 36,0 13,4 17,5 3,7
Źródło:  informacja  sygnalna  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Krośnie,  luty  
2004 r. 
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Tabela 13. Zarejestrowani bezrobotni z prawem do zasiłku

Rejon Liczba ogółem

Krosno 279
Powiat krośnieński 779
Ogółem
+ świadczenia przedemerytalne 2744  osób
Źródło:  informacja  sygnalna  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Krośnie,  luty  
2004 r. 

Jako  zasadnicze  płaszczyzny,  charakteryzujące  bezrobocie,  które 

występuję na terenie miasta i gminy Rymanów uznać należy:

- dokonywanie dużej ilości zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących 

zakładów  pracy,  wskutek  racjonalizowania  zatrudnienia  i  z  przyczyn 

ekonomicznych,

- zatrudnianie  pracowników  w  rozwijających  się  sektorach  i  gałęziach 

gospodarki  na  nowo  utworzonych  stanowiskach  pracy,  szczególnie 

w prywatnym sektorze handlu, usługach i drobnej wytwórczości,

- pozasezonową redukcję zatrudnienia,

- fluktuację załóg pracowniczych.

- znaczący  wpływ  na  poziom  bezrobocia  ma  coroczna  rejestracja 

absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyższych, tym bardziej, że dla 

wielu z nich brak jest odpowiednich propozycji pracy.

Wyeliminowanie praktyki równoległego uczęszczania do szkoły i pobierania 

zasiłku dla bezrobotnych spowodowało, że w urzędach pracy rejestrują się 

wyłącznie absolwenci, którzy faktycznie poszukują pracy.

Problemy kierunkowe w zakresie potencjału społecznego

Jak już wskazano jedną z głównych, o ile nie najważniejszą determinantą 

rozwoju  lokalnego  społeczności  jest  jej  kondycja  społeczna  – 

demograficzna,  infrastrukturalna,  edukacyjna  itp.  W  przypadku  miasta 

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 73

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

i gminy Rymanów stan tej  kondycji  jest  zadowalający, przy czym można 

wskazać  na  szereg  problemów,  z  jakimi  muszą  uporać  się  lokalne 

społeczności, by móc jak najpełniej realizować misję podniesienia jakości 

życia w regionie.

Na  podstawie  planu  strategicznego  miasta  i  gminy  Rymanów  można 

określić  następujące  główne  problemy  w  szeroko  definiowanej  sferze 

społecznej:

w zakresie czynników społecznych:

− niedostateczne dożywianie dzieci w szkołach

− brak domu pomocy społecznej

− niedostateczna ilość mieszkań socjalnych

− niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

− mała dostępność do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji

− mała dostępność do lecznictwa uzdrowiskowego dla mieszkańców gminy

− brak  domu  dziennego  pobytu  dla  osób  w  podeszłym  wieku 

i niepełnosprawnych

w zakresie czynników ekonomicznych:

− niskie dochody

− wysoki poziom bezrobocia

− trudna sytuacja materialna ludności rolniczej

− mała oferta alternatywnych miejsc pracy dla mieszkańców wsi

w zakresie czynników infrastrukturalnych (infrastruktura „twarda”):

− zagrożenie  wynikające  ze  złej  jakości  wody  pitnej  w  studniach 

przydomowych

− niedostatecznie rozwinięta gospodarka ściekowa

− stosowanie nieekologicznych nośników energii

− mała ilość terenów przygotowanych pod budownictwo jednorodzinne
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− niedostateczna ilość mieszkań

− mała ilość miejsc parkingowych

− niedostatecznie  rozwinięta  gospodarka  wodno  -  ściekowa  (zła  jakość 

wody pitnej)

w zakresie czynników infrastrukturalnych (infrastruktura „miękka”):

− brak dróg rowerowych przy głównych ciągach komunikacyjnych

− niedostatecznie rozwinięta baza sportów zimowych

− brak ogólnodostępnych hal sportowych

− brak krytego basenu

− ograniczone możliwości działania klubów sportowych

− niedostatecznie rozwinięta baza kulturalna wysokiej jakości 

− mała różnorodność ofert dotyczących imprez kulturalnych

− małe zainteresowanie osób dorosłych życiem kulturalnym

W zakresie czynników środowiskowych:

− niebezpieczne drogi

− zagrożenia silnymi wiatrami i powodzią

− zagrożenia  ze  strony  użytkowników  dróg  (stan  techniczny  pojazdów, 

alkoholizm)

w zakresie czynników edukacyjnych:

− zbyt mała ilość bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych

− utrudniony dostęp do kształcenia zawodowego na poziomie średnim

− brak szkoły specjalnej

− niska świadomość ekologiczna mieszkańców

− niewystarczająca  baza  do  rozwoju  kultury  fizycznej  w  szkołach 

podstawowych

− niski poziom rozwoju fizycznego
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− niewystarczające wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

− zły stan techniczny bazy szkół.

 2.7. Zrealizowane zadania inwestycyjne

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH 

I INNYCH WEDŁUG UKŁADU MIEJSCOWOŚCI

LATA 1990 – 1994

1. BAŁUCIANKA  

•  przekazanie samochodu OSP,

•  doprowadzenie wody do remizy OSP,

•  zorganizowanie zbiórki śmieci.

2. BZIANKA  

• utwardzenie  drogi  do  przysiółka  „KĄTY”  –  półwgłębne  o 

powierzchni 1.792 m2,

•  regulacja rzeki Wisłok,

• podwyższenie wałów przeciwpowodziowych,

• przekazanie samochodu do OSP,

• wykonanie sanitariatów w budynku Dom Ludowego,

• wymiana kotłów co w budynku Domu Ludowego,

• remont szkoły.

3. DESZNO  

• budowa Domu Ludowego,

• zakup stołów i krzeseł,

• utwardzenie  półwgłębne drogi  obok Domu Ludowego o  pow. 

400 m2,
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• modernizacja płyty boiska sportowego,

• przekazanie samochodu OSP,

• zorganizowanie powszechnej zbiórki śmieci. 

4. GŁĘBOKIE  

• wykonanie  utwardzenia  drogi  półwgłębne  za  rzeką  o  pow. 

2.035 m2,

• ustawienie kontenerów na śmieci – 4 sztuki,

• remont bieżący strażnicy OSP,

• zakupiono część materiałów budowlanych na budynek Domu 

Ludowego.

5. KLIMKÓWKA  

• wybudowanie wodociągu wiejskiego,

• budowa Szkoły Podstawowej,

• wymiana  pokrycia  dachu  na  budynku  starego  Domu 

Ludowego,

• wymiana  pokrycia  dachu  na  budynku  sklepu  wiejskiego 

”Góra”,

• zorganizowanie zbiórki śmieci,

• wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych do gospodarstw:

• droga  na  ‘’Cegielnianą  Górę”,  do  PRUGARÓW,  do 

ROZENBAJGERÓW,

 do PENARÓW (NA ZAPŁOCIE) oraz droga na „FICHTY” ogółem: 

o pow. 5.640 m2,

• wybudowanie szatni sportowej na stadionie LZS,

• wydzielenie terenów budowlanych pod nowe osiedle,

• uporządkowanie parku wiejskiego,

• przekazanie samochodu OSP.

6.  KRÓLIK POLSKI
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• budowa Szkoły Podstawowej,

• wykonanie  utwardzenia  drogi  na  przysiółek  ”DĄBRÓWKA”  o 

pow. 1.320 m2,

• remont Domu Ludowego,

• wybudowanie sanitariatów obok Domu Ludowego,

• remont remizy OSP,

• budowa mostu na rzece Tabor na ”DĄBRÓWCE”,

• remont przystanków PKS,

• wykonanie oświetlenia ulicznego,

• wykonanie stacji trafo,

• zorganizowanie powszechnej zbiórki śmieci.

7. LADZIN  

• wykonanie chodnika od stacji PKS do Domu Ludowego o pow. 

350 m2,

• utwardzenie drogi wiejskiej półwgłębne „ZA DWOREM” o pow. 

1.800 m2,

• remont  zaplecza  socjalno  –  kuchennego  i  sali  w  Domu 

Ludowym,

• odnowienie i ogrodzenie remizy OSP,

• utwardzenie drogi wiejskiej półwgłębnej ”do Smoleniów” o pow. 

1.600 m2.

8. ŁAZY  

• remont budynku byłej szkoły,

• utwardzenie drogi  do byłej  szkoły półwgłębnej o powierzchni 

450 m2.

9. MILCZA  

• reelektryfikacja wsi,
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• wykonanie utwardzenia drogi wiejskiej obok Domu Ludowego 

o pow. 900 m2,

• żwirowanie  drogi  do  przysiółka  „WIELOBOBY”  o  pow.  4.500 

m2,

• rozbudowa szkoły „stan surowy zamknięty”,

• naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 1,5 km,

• utwardzenie drogi do cmentarza półwgłębne o pow. 659 m2,

• oświetlenie drogowe.

10.POSADA DOLNA  

• remont Domu Ludowego,

• rozbudowa remizy OSP,

• utwardzenie  drogi  dojazdowej  do  gospodarstw  domowych: 

WOŁCZAŃSKI,  PENAR-SZEPIENIEC,  SZAJNA,  SZEPIENIEC, 

SZWARC., DOBROWOLSKI – ogółem o pow. 2.900 m2,

• wznowienie budowy remizy OSP w Nowej Wsi,

• wznowienie  budowy  oczyszczalni  ścieków  dla  Rymanowa, 

Rymanowa Zdroju, Posady Górnej Posady Dolnej,

• przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP,

• budowa kładki na rzece Tabor po powodzi,

• przebudowa chodników przy ul. Kolejowej i Mitkowskiego,

• ułożenie nawierzchni bitumicznej na części ulicy Mitkowskiego 

o pow. 1.320 m2.

11.POSADA GÓRNA  

• rozbudowa Szkoły Podstawowej,

• budowa kolektora kanalizacji sanitarnej „D”,

• utwardzenie  półwgłębne  ulicy  Nadbrzeżnej  od  „MURÓW”  do 

Pana  Wł.  BOLANOWSKIEGO  o  pow.  9.200  m2 oraz  ulic 

bocznych do gospodarstw WAISÓW, MATERNIAKÓW, ZIĘBÓW 
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o pow. 1.680 m2 oraz obok Agronomówki (bitumiczna) o pow. 

360 m2,

• częściowy remont Domu Ludowego,

• budowa  magistrali  wodociągowej  do  Rymanowa  Zdroju 

i Posady Górnej,

• budowa kładki zniszczonej przez powódź obok Agronomówki,

• wykonanie bariery ochronnej przy ul. Nadbrzeżnej,

• wzmocnienie  zniszczonych  brzegów  rzeki  Tabor  wzdłuż  ul. 

Nadbrzeżnej,

• remont remizy OSP oraz wykonanie c.o. w tym budynku,

• zorganizowanie powszechnej zbiórki śmieci.

12.PUŁAWY  

• roboty przygotowawcze przy ogrodzeniu cmentarza.

13.RYMANÓW  

• remont sali  widowiskowej,  zaplecza socjalnego i  kuchennego 

w Domu Kultury,

• wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Domu Kultury, 

kinie i budynku Rady Miejskiej,

• wykonanie placu targowego o pow. 270 m2,

• pomoc w wyremontowaniu budynku Przedszkola,

• utwardzenie alejek na cmentarzu o pow. 1.351 m2,

• wymiana odcinka wodociągu na ulicy Grunwaldzkiej,

• rozbudowa wodociągu przy ul. Podgórze,

• wybudowanie wodociągu na osiedlu przy ul. Zielona,

• wybudowanie kablowej sieci energetycznej i  stacji  trafo na 

osiedlu przy ul. Zielona,
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• wymiana  chodników:  w  obrębie  Rynku  po  stronie  zachodniej, 

północnej i wschodniej – płytki betonowe o pow. 1.092 m2, oraz 

w centrum  z  kostki  brukowej  o  pow.  378  m2;  przy 

ul. Grunwaldzkiej,  częściowo Piekarskiej, Szkolnej, Zielonej, obok 

Kina i budynku Rady -płytki betonowe - ogółem o pow. 988 m2; 

przy ul. Grunwaldzkiej odcinki z kostki brukowej o pow. 89 m2,

• wykonanie zadaszeń na przystanku PKS w Rynku,

• zaniechanie budowy nowego budynku przedszkola - likwidacja 

placu budowy,

• odbudowa  kładki  zniszczonej  przez  powódź  przy 

ul. Gospodarskiej,

• wykonanie  nawierzchni  bitumicznych  na  ulicach:  Kalwaria, 

część ul. Zielonej, część ul. Wola, Szkolna, Piękna, Dworska, 

część ul. Osiedle, Kilińskiego, ogółem: o pow. 9.470 m2 oraz 

wykonanie nawierzchni utwardzonej półwgłębnej przy ul. Boh. 

II  Wojny  Światowej,  Bartoszów,  Pustki,  w  parku  miejskim, 

Garbarskiej i Ogrodowej ogółem o pow. 6.856 m2,

• ogrodzenie i uporządkowanie cmentarza "żydowskiego",

• budowa szalet przy placu targowym,

•  budowa szalet przy Rynku,

• remont  elewacji  i  malowanie  dachów  na  budynkach 

czynszowych przy Rynku oraz remizie OSP,

• wykonanie  parkingu:  przy  Rynku,  ul.  Grunwaldzkiej  i  Wola 

ogółem o pow. 1.120 m2,

• zwiększenie liczby punktów oświetlenia ulicznego o 12 sztuk.

14.RYMANÓW ZDRÓJ  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. PCK, Kasztanowej o 

pow. 1.952 m2,

• modernizacja kotłowni komunalnej,
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• wykonanie oświetlenia ulicznego w parku i przy ul. Zdrojowej,

• częściowe wykonanie chodnika obok przystanku PKS o pow. 

270 m2,

• wykonanie nowych zadaszeń przystanków PKS Rymanów Zdrój 

– Góra,

• remont elewacji na budynku „GÓRAL”,

• dokonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 

fekalną i burzową w centrum Rymanowa Zdroju, 

• uporządkowanie spływu wód potoku „GOZDAWA”,

• remont budynku przedszkola,

• zmiana systemu ogrzewania w budynku przedszkola, 

• wymiana nawierzchni kortów tenisowych,

• odbudowa chodnika przy ul. Wołtuszowa o pow. 312 m2,

• przebudowa  wodociągu  na  osiedlu  Słoneczny  Stok  oraz  do 

bloków komunalnych,

• wykonanie  przyłączy  kanalizacyjnych  na  tzw. 

„BERDELÓWCE”,

• wykonanie fontanny obok pijalni wód mineralnych.

15. SIENIAWA   

• modernizacja budynku byłego hotelu na Szkołę Podstawową,

• utwardzenie  drogi  obok  cmentarza  masą bitumiczną o  pow. 

480 m2,

• remont Domu Ludowego,

• remont remizy OSP i wykonanie c.o.,

• przekazanie samochodu OSP,

• wykonanie parkingu obok kościoła o pow. 600 m2,

• ustawienie kontenerów na śmieci w ilości 12 sztuk,

• wybudowanie szatni sportowej na stadionie,
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• zakupiono część materiałów budowlanych na Dom Ludowy,

16.WISŁOCZEK  

• utwardzenie drogi półwgłębne do cmentarza o pow. 177 m2.

17.WRÓBLIK KRÓLEWSKI  

• remont zaplecza kuchennego w Domu Ludowym oraz zmiana 

pokrycia dachu,

• wybudowanie parkingu obok kościoła o pow. 500 m2,

• wykonanie rowu odwadniającego przeciw/ powodziowego oraz 

śluzy na rzece Tabor,

• reelektryfikacja wsi,

• wybudowanie oświetlenia drogowego,

• naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 1,5 km.

18.WRÓBLIK SZLACHECKI  

• remont kapitalny remizy OSP,

• utwardzenie drogi przed budynkiem poczty półwgłębne o pow. 

1.650 m2,

• utwardzenie drogi za budynkiem poczty półwgłębne o pow. 925 

m2,

• utwardzenie drogi w kier. Ladzina półwgłębne o pow. 720 m2,

• remont kapitalny Domu Ludowego,

• wykonanie zadaszenia przystanku PKS,

• wykonanie  utwardzonych  alejek  na  cmentarzu  parafialnym 

-półwgłębne o pow. 599 m2,

• reelektryfikacja wsi,

• wybudowanie oświetlenia drogowego.

Kompleksowa telefonizacja wsi całej Gminy.
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1. BAŁUCIANKA  

• remonty dróg gminnych i wojewódzkiej,

• wykonanie rowu drogowego przy drodze gminnej,

2. BZIANKA  

• reelektryfikacja 

• wybudowanie oświetlenia ulicznego,

• wykonanie studni głębinowej dla Domu Ludowego i szkoły,

• remont dróg masą bitumiczną - 580 m2 droga wojewódzka,

• remonty dróg wiejskich emulsją asfaltową - 380 m2,

• budowa dróg o nawierzchni asfaltowej półwgłębne - 2.654 m2,

• budowa dróg wiejskich nawierzchnią bitumiczną -

• wykonanie  kotłowni  i  przebudowa  instalacji  c.o.  w  Szkole 

Podstawowej,

• modernizacja  kotłowni  z  węglowej  na  gazową  w  Domu 

Ludowym,

• budowa  zasilania  energetycznego  i  oświetlenia  drogowego do 

nowego osiedla,

3. DESZNO  

• remont dachu na budynku szkoły,

• wybudowanie  instalacji  c.o.  wraz  z  kotłownią  w  Szkole 

Podstawowej,

• remonty dróg wiejskich emulsją asfaltową - 635 m2,

• budowa dróg wiejskich o nawierzchni asfaltowej półwgłębnej o 

pow. - 2.350 m2,

4. GŁĘBOKIE  

• zakończenie telefonizacji wsi,
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• przebudowa  pokrycia  dachu  szkoły  oraz  wymiana  części 

stolarki okiennej,

• wybudowanie instalacji c.o. wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej,

• remont drogi wojewódzkiej masą bitumiczną o pow.- 420 m2,

• remont dróg wiejskich emulsją asfaltową - 545 m2,

• budowa  dróg  wiejskich  o  nawierzchni  asfaltowej  półwgłębnej  - 

1.453 m2,

5. KLIMKÓWKA  

• zakończenie budowy budynku Szkoły Podstawowej,

• wykonanie remontu zaplecza kuchennego i socjalnego w Domu 

Ludowym

• wykonanie zasilania energetycznego terenów nowego osiedla za 

stadionem,

• remont drogi wojewódzkiej - 132 m2,

• remonty dróg gminnych i wiejskich emulsją asfaltową - 355 m2,

• budowa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej - 3.380 m2,

• budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - 4.881 m2.

6. KRÓLIK POLSKI  

• zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej,

• zabezpieczono więźbę dachową budynku nowej szkoły środkiem 

przeciw/palnym,

• remont dróg gminnych i wiejskich emulsją asfaltową - 360 m2,

• budowa dróg gminnych i wiejskich o nawierzchni półwgłębnej 

-1.720 m2,

• wybudowano szalety przy Domu Ludowym,
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• wymieniono pokrycie dachu na budynku Domu Ludowego od 

zachodniej strony,

• wybudowano mostek na rzece Tabor do URBANIKA.

7. LADZIN  

• wykonano remont ogrodzenia budynku szkolnego,

• budowa kortów tenisowych z nawierzchnią bitumiczną -150 m2,

• ogrodzenie boiska sportowego,

• remonty dróg wiejskich i gminnych emulsją asfaltową - 425 m2,

• budowa  dróg  gminnych  i  wiejskich  o  nawierzchni  asfaltowej 

półwgłębnej 3.000 m2,

• budowa  dróg  gminnych  i  wojewódzkich  o  nawierzchni 

bitumicznej 4.710 m2.

8. ŁAZY  

9. MILCZA  

• zakończono rozbudowę szkoły,

• wykonano remont bieżący istniejącego budynku szkoły,

• budowa dróg gminnych i  wiejskich o  nawierzchni  bitumicznej  - 

1.110 m2

• budowa  dróg  gminnych  i  wiejskich  o  nawierzchni 

asfaltowej półwgłębnej - 3.530 m2,

10.POSADA DOLNA  

• zakończono budowę komunalnej oczyszczalni ścieków,

• zakończono budowę remizy OSP w Nowej Wsi,

• wybudowano stację transformatorową i zasilanie w Nowej Wsi,

• remont dróg gminnych i wiejskich emulsją asfaltową - 630 m2,
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• budowa dróg o nawierzchni asfaltowej półwgłębnej - 2.44o m2,

• remont drogi gminnej nawierzchni bitumicznej - 420 m2,

• budowa nawierzchni drogi gminnej bitumicznej - 2.300 m2,

• remont i przebudowa chodnika - 720 m2,

• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami budynków.

11.POSADA GÓRNA  

• zakończono  remont  i  modernizację  budynku  szkoły  (stara 

część),

• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami budynków,

• remont remizy OSP,

• wykonano  remonty  dróg  gminnych  i  wiejskich  emulsją 

asfaltową -885m2,

• wykonano  budowę  dróg  gminnych  i  wiejskich  o  naw. 

emulsyjnej półwgłębnej 845 m2,

• wykonano  budowę  drogi  gminnej  nawierzchnią  bitumiczną 

8.420 m2.

12.PUŁAWY  

• zakończono telefonizację wsi,

• wybudowano ogrodzenie cmentarza,

• wykonano remont dróg masą bitumiczną - 640 m2.

13.RYMANÓW  

• zakończono budowę szaletów publicznych,

• wykonano częściowy remont budynku kina "Irys",

• wykonano  budowę  kanalizacji  burzowej  w  zachodniej  części 

osiedla "Zielona",

• wykonano przebudowę chodnika przy ul. Sanockiej,
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• wybudowano schronisko dla psów,

• wykonano  remonty  dróg  gminnych  i  ulic  emulsją  asfaltową 

-1.330 m2,

• wykonano  budowę  dróg  gminnych  i  ulic  nawierzchnią 

półwgłębną -1.625 m2,

• wykonano  budowę  dróg  gminnych  i  ulic  nawierzchnią 

bitumiczną -13.320 m2,

• przebudowa chodnika w Rynku i na ulicy Piekarskiej,

• wykonano 10 km przyłączy kanalizacji sanitarnej,

• wykonano remont sali Domu Kultury,

• wykonano  remonty  bieżące  komunalnych  budynków  i 

mieszkań.

14. RYMANÓW ZDRÓJ  

• wykonano modernizację kotłowni komunalnej oraz przebudowę 

ciągów  ciepłowniczych  i  instalacji  c.o.  w  obrębie  bloków 

komunalnych i zakładowych,

• wykonano przebudowę oświetlenia Parku Zdrojowego,

• zakończono budowę magistrali  wodociągowej z Rymanowa do 

Rymanowa Zdroju,

• rozpoczęto przebudowę chodników i deptaków,

• wykonano remonty dróg gminnych i  ulic emulsją asfaltową - 

555 m2,

• wykonano  przebudowę  nawierzchni  dróg  gminnych  i  ulic  - 

7.480 m2,

• wykonano  modernizację  i  przebudowę  nawrotu  autobusów  - 

1.610 m2,

15. SIENIAWA   

• zakończono telefonizację wsi,
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• wybudowano wodociąg w przysiółku "GNIEWOSZÓWKA" dla 50 

budynków,

• rozpoczęto budowę Domu Ludowego,

• wykonano asfaltowanie alejki na cmentarzu parafialnym,

• wykonano parking na samochody przy kościele,

• wykonano instalację c.o. w remizie OSP,

• wykonano remonty drogi wojewódzkiej masą bitumiczną - 128 

m2,

• wykonano  remonty  dróg  gminnych  i  wiejskich  emulsją 

asfaltową -1.840 m2,

• wykonano budowę drogi  wiejskiej  nawierzchnią półwgłębną – 

1.800 m2,

• modernizacja  kotłowni  w  Szkole  Podstawowej  z  węglowej  na 

gazową.

16.WISŁOCZEK  

• zakończono telefonizację wsi,

• wykonano remont drogi wojewódzkiej masą bitumiczną - 800 

m2,

• odbudowa zniszczonego przepustu na drodze wiejskiej.

17.WRÓBLIK KRÓLEWSKI  

• wykonano remont części dachu na budynku Domu Ludowego,

• wykonano remont dachu Szkoły Podstawowej,

• wykonano  remonty  dróg  gminnych  i  wiejskich  emulsją 

asfaltową -1.480 m2,

• wykonano remonty dróg wojewódzkich masą bitumiczną - 628 

m2

• wykonano  budowę  dróg  gminnych  i  wiejskich  nawierzchnią 

asfaltową półwgłębną 3.460m2,

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 89

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

18.WRÓBLIK SZLACHECKI  

• zakończono remont Domu Ludowego,

• wykonano studnię głębinową na potrzeby Domu Ludowego,

• wykonano przebudowę kładki dla pieszych na rzece Tabor,

• rozpoczęto budowę szkoły,

• wykonano  remonty  dróg  gminnych  i  wojewódzkiej  emulsją 

asfaltową -1.425 m2,

• wykonano  utwardzenie  placu  przy  Domu  Ludowym  emulsją 

asfaltową - 334 m2,

• wykonano  budowę  dróg  gminnych  o  nawierzchni  asfaltowej 

półwgłębnej 2.810 m2,

• wykonano  budowę  drogi  gminnej  o  nawierzchni  bitumicznej 

-1.680 m2.

LATA 1999 – 2002

1. BAŁUCIANKA  

• modernizacja  nawierzchni  drogi  powiatowej,  Królik  Polski  - 

Bałucianka, dróg gminnych, mostków i przepustów drogowych

• zamontowanie zadaszenia na przystanku autobusowym

• remont strażnicy OSP

• udzielenie pomocy materialnej przy budowie Kościoła (zakup 

blachodachówki i innych materiałów)

2. BZIANKA  

• modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Bzianka - Poręby 

oraz dróg gminnych oraz przepustów drogowych.

• rozbudowa  oświetlenia  drogowego  (Dom  Ludowy,  most  na 

Wisłoku)
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3. DESZNO  

• budowa kanalizacji sanitarnej.

• rozbudowa oświetlenia ulicznego na przysiółku „Ryglówka",

• budowa  oświetlenia  ulicznego  na  osiedlu  przy  ul.  „Nad 

Wodospadem",

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków 

i przepustów,

• regulacja cieków wodnych przy ulicach: Spacerowej, Sosnowej 

i Szkolnej

• remont mostu na rzece Tabor /ul. Spacerowa/.

4. GŁĘBOKIE  

• rozbudowa  oświetlenia  drogowego  przy  drodze  powiatowej 

i gminnej,

• wykonanie  nawierzchni  półwgłębnej  na  cmentarzu  - 

uporządkowanie terenu,

• budowa wodociągu wiejskiego Sieniawa – Głębokie,

• modernizacja nawierzchni drogi powiatowej oraz gminnych oraz 

mostków i przepustów drogowych,

• wymiana podłogi w remizie OSP.

5. KLIMKÓWKA  

• budowa drogi Kopalnia – Klimkówka,

• budowa kanalizacji sanitarnej,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów drogowych, 

• - remonty budynków wiejskich (Stary i Nowy Dom Ludowy).

• budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego.
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6. KRÓLIK POLSKI  

• budowa kanalizacji sanitarnej / przygotowanie dokumentacji/,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów,

• doprowadzenie wody pitnej do Domu Ludowego,

• rozbiórka budynku starej szkoły,

• remont Domu Ludowego,

• ułożenie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Szkoły,

• karosacja samochodu dla OSP.

• udzielenie pomocy przy budowie Kościoła (Zakup blachodachówki i 

innych materiałów)

7. LADZIN  

• budowa kanalizacji sanitarnej /przygotowanie dokumentacji/,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów,

• remont Domu Ludowego,

• budowa kładki na rzece Tabor.

• regulacja brzegów i koryta rzeki Tabor.

8. ŁAZY  

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów drogowych,

• budowa nawrotu dla autobusów w Łazach I.

9. MILCZA  

• budowa szatni sportowej na stadionie,

• remont i modernizacja Domu Ludowego,

• modernizacja  nawierzchni  drogi  powiatowej,  dróg  gminnych 

oraz mostków i przepustów,
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• wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Domu 

Ludowego,

• ułożenie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły, przy 

Domu Ludowym oraz na drodze do cmentarza,

• karosacja samochodu dla OSP.

10.POSADA DOLNA  

• remont sali Domu Ludowego,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów drogowych,

• modernizacja oczyszczalni ścieków,

• wykonanie kładki na rzece Tabor.

11.POSADA GÓRNA  

• rozbudowa i remont Domu Ludowego,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych  oraz  mostków  i 

przepustów drogowych,

• rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej,

• rozbudowa oświetlenia drogowego,

• przebudowa przystanków autobusowych,

• odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 

2001 roku na terenie gminy Rymanów.

12.PUŁAWY  

• zagospodarowanie  części  obiektu  po  hotelu  leśnym  na  cele 

publiczne.

• modernizacja  nawierzchni  dróg  powiatowych Puławy Dolne  - 

Puławy  Górne,  dróg  gminnych  oraz  mostków  i  przepustów 

drogowych,

• wykonanie nawierzchni półwgłębnej na drodze do cmentarza,
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• rozbudowa oświetlenia ulicznego.
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13.RYMANÓW  

• modernizacja i przebudowa kotłowni, instalacji c.o. w obiektach 

Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego,

• modernizacja sanitariatów w obiektach Szkoły Podstawowej,

• wykonanie  termorenowacji  dachu  budynku  Szkoły 

Podstawowej  i  Liceum  Ogólnokształcącego  oraz  strzelnicy 

sportowej  wraz  z  dociepleniem,  tynkowaniem  kominów, 

obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową,

• budowa chodnika przy drodze krajowej nr 98 wspólnie z DODP,

• remont budynku kina „IRYS" w Rymanowie,

• budowa  kanalizacji  sanitarnej  na  ulicach:  Konopnickiej  - 

Polnej,  Kalwarii,  Słowackiego  -  Grunwaldzkiej,  Bieleckiego, 

Jasnej i Ogrodowej, Gospodarskiej, Paderewskiego i Dworskiej

• budowa nowej szkoły /wykonanie dokumentacji/,

• utworzenie  Biura  Informacji  Turystycznej  przy  Gminnym 

Ośrodku Kultury,

• modernizacja  terenów  parku  miejskiego  (ogrodzenie,  alejki, 

ławki),

• budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu „Zielona",

• budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Zielona",

• przebudowa przystanku autobusowego w Rynku,

• przebudowa kładki dla pieszych Podgórze – Dworska,

• budowa parkingu na samochody osobowe w okolicach Rynku,

• modernizacja nawierzchni ulic i dróg,

• uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie,

• wykonanie  przyłączy  wodociągowych  przy  ul.  Jesionowej  i 

Zielonej w Rymanowie,

• oświetlenie skweru przy Rynku,
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• wykonanie oświetlenia przy ul. Podgórze i ciągu pieszym przy 

kinie „IRYS",

• remont  budynku  Urzędu  Gminy/  termorenowacja  dachu, 

wymiana okien, remont pomieszczeń biurowych,

• wykonanie  węzła  ciepłowniczego,  kanalizacji  sanitarnej, 

deszczowej, wykonanie izolacji

• pionowej ścian budynku kina „IRYS" i biblioteki,

• wykonanie renowacji elewacji frontowej budynku mieszczącego 

się w. Rynku 21,

•  wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynku ŚPG ZOZ w 

Rymanowie,

•  wykonanie remontu sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego i 

Rynek,

•  pokrycie dachów na budynku - Rynek 21,

• wykonanie instalacji wod.-gaz., w pawilonie sportowym „Start" 

oraz termorenowacji dachu,

• remont  pomieszczeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  przy  ul. 

Grunwaldzkiej oraz Biura Rady i Biblioteki,

• przebudowa  kotłowni  węglowej  na  kotłownię  gazową  w 

budynku SPG ZOZ,

• wykonanie oświetlenia ulicznego kablowego na drodze krajowej 

Nr 28 w Rymanowie stanowiącej ul. Sanocką,

• wykonanie  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Bartoszów  w 

Rymanowie.

• naprawa wyrw w brzegach rzeki Tabor.

14.RYMANÓW ZDRÓJ  

• modernizacja  i  przebudowa  deptaków  i  alejek  w  Parku 

Zdrojowym,
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• termorenowacje dachów na budynkach gminnych (blok I i II), 

budynku przedszkola i budynku „Poziomek”,

• remont i przebudowa dworca autobusowego,

• modernizacja nawierzchni ulic i dróg,

• zakończenie  budowy  szaletów  publicznych  przy  szlaku 

turystycznym,

• - adaptacje budynku „Poziomek” na Wiejski Ośrodek Zdrowia,

• budowa sieci wodociągowej (około 90 budynków),

• przebudowa przystanków autobusowych, 

• ułożenie  nawierzchni  asfaltowej  na  ul.  Kasztanowej, 

Wierzbowej, Wyspiańskiego i Dębowej.

15. SIENIAWA   

• kontynuacja budowy Domu Ludowego,

• rozbudowa oświetlenia drogowego,

• budowa wodociągu Sieniawa – Głębokie,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  powiatowych  i  gminnych, 

mostków i przepustów,

• wykonanie  bariery  ochronnej  przy  drodze  gminnej  wzdłuż 

brzegów zbiornika wody pitnej.

16.WISŁOCZEK  

• modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych,  mostków 

i przepustów drogowych,

• przebudowa oświetlenia drogowego.

17.WRÓBLIK KRÓLEWSKI  

• remont Domu Ludowego,
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• modernizacja  nawierzchni  dróg  powiatowych  i  gminnych, 

mostków i przepustów drogowych,

• wykonanie chodnika dla pieszych od kładki do kościoła.

• regulacja koryta i brzegów rzeki Morwawa.

18.WRÓBLIK SZLACHECKI  

• zakończenie budowy Szkoły, 

• -  budowa  dróg,  parkingów  i  chodników  wewnętrznych  przy 

budynku Szkoły,

• rozbudowa oświetlenia ulicznego,

• modernizacja  nawierzchni  dróg  powiatowych  i  gminnych, 

mostków i przepustów,

• modernizacja kotłowni gazowej w budynku Wiejskiego Ośrodka 

Zdrowia,

• regulacja koryta i brzegów rzeki Tabor.

19.ZMYSŁÓWKA  

•  modernizacja  nawierzchni  dróg  gminnych,  mostków 

i przepustów drogowych.

3.  PROGRAMY  WPŁYWAJĄCE  NA  POPRAWĘ 
SYTAUCJI W GMINIE

Lista  programów/  działań  została  stworzona  w  oparciu  o  postulaty 

zgłoszone podczas sesji  strategicznej w dniu 1 kwietnia 2004 roku oraz 

poszerzona o kluczowe działania określone w Planie Strategicznym Gminy 

Rymanów (opr 1998 r).

Działania  zostały  pogrupowane  i  przypisane  do  głównych  obszarów 

strategicznych, według klucza celów strategicznych:
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Ewentualne nowelizacje  Planu Rozwoju Lokalnego,  uzupełnienia o  nowe 

projekty  powinno  być  realizowane  w  ramach  zestawionych  niżej 

programów.

3.1.  Zmiana  w  strukturze  gospodarczej  obszaru,  w  tym 
zasady  kształtowania  rolnej  i  leśnej  przestrzeni 
produkcyjnej

Programy/Działania:

Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego miasta i uzdrowiska 

Rymanów,
Ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach wiejskich,
Opracowanie  kompleksowego  planu  zalesień  i  doprowadzenie  go  do 

realizacji, 
Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej,
Produkcja  i  przetwórstwo  żywności  ekologicznej  na  bazie  produktów 

leśnych i uprawnych,
Przemyślana gospodarka łowiecka i hodowlana,
Stosowanie  racjonalnych  cięć  drzewostanu  w  lasach  prywatnych 

i państwowych,
Wykorzystanie  walorów  naturalnych  do  celów  agroturystycznych, 

sportowych,
Budowa obiektów noclegowych i gastronomicznych,
Powstawanie nowych punktów usługowych,
Wykorzystanie  specyficznych  warunków  gminy  do  uzyskania  energii 

odnawialnej (wiatraki, woda, źródła geotermalne),
Budowa  zbiornika  o  charakterze  retencyjnym  i  rekreacyjnym  na  rzece 

Wisłok w miejscowości Wernejówka, 
Uzbrojenie terenów pod inwestycje, 
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w ramach strefy ekonomicznej 

(tarnobrzeskiej),
Promocja gospodarcza i turystyczna,
Tworzenie nowych produktów turystycznych, 
Tworzenie baz danych o lokalnej przedsiębiorczości,

3.2. Zmiana w sposobie użytkowania terenu
Programy/Działania:
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Prowadzenie przemyślanej polityki w zakresie wydawania pozwoleń na 

budowę (strefa uzdrowiskowa, grunty o wysokich klasach bonitacyjnych, 

na terenach zalewowych),
Ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach wiejskich,
Ograniczanie budowy obiektów „agresywnych” krajobrazowo,
Wzbogacanie walorów widokowych,
Opracowanie kompleksowego planu zalesień i doprowadzenie go do realizacji,
Tworzenie warunków sprzyjających do powstania większych gospodarstw 

rolnych,
Wykorzystanie źródeł geotermalnych w Rudawce Rymanowskiej,
Uzbrajanie terenów pod inwestycje,

3.3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Programy/Działania:

Remonty istniejących sieci elektroenergetycznych,
Budowa dworca autobusowego w Rymanowie,
Zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowej,
Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze całej gminy,
Modernizacja dróg,
Budowa północnego obejścia miasta Rymanowa,
Budowa zachodniej obwodnicy Rymanowa Zdroju
Usprawnienia organizacyjne w ruchu,
Budowa ciągów pieszych,
Upowszechnienie dostępu do Internetu,
Rozwijanie infrastruktury teletechnicznej,
Zwiększanie liczby miejsc parkingowych, zwłaszcza przy obiektach 

publicznych,

3.4. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Programy/Działania:

Kanalizacja wsi i osiedli,
Zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowej,
Propagowanie ograniczania (racjonalnego stosowania) nawozów sztucznych 

i środków ochrony roślin,
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków,
System zbiórki odpadów rolniczych (oleje etc),
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Zwiększenie ilości ścieżek edukacji ekologicznej (spacerowych, rowerowych),
Wytyczenie miejsc na rodzinne pikniki, wycieczki, ogniska,
Utrzymanie naturalnych siedlisk dla zwierzyny leśnej i ptactwa,
Wprowadzania użytków ekologicznych,
Wprowadzenie systemu segregowania odpadów,
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
Objęcie ochroną drzew pomnikowych,
Budowa małych elektrowni wodnych,
Wykorzystanie termicznych źródeł w Rudawce Rymanowskiej
Budowa elektrowni wiatrowych w północnej części gminy poza Strefą 

Ochrony Krajobrazu,

3.5. Poprawa stanu środowiska kulturowego

Programy/Działania:

Ochrona dóbr kultury łemkowskiej (cerkwie, cmentarze),
Ochrona dóbr kultury żydowskiej (synagoga, cmentarze),
Stworzenie  izby  regionalnej  pokazującej  życie  dawnych  mieszkańców 

Podkarpacia,
Tworzenie ośrodków kultury w oparciu o istniejące Domy Ludowe, 
Rozwój kontaktów przygranicznych (Słowacja, Ukraina, Węgry),
Sukcesywna  renowacja  zabytkowych  obiektów  na  rynku  w  Rymanowie 

i w jego otoczeniu,
Zachowanie obiektów pałacowo – parkowych,
Wzbogacenie oferty kulturalnej dla turystów i mieszkańców,
Aktywizacja bibliotek,

3.6.  Poprawa  warunków  i  jakości  życia,  w  tym  zmiana 
w strukturze zamieszkania

Programy/Działania:

Rozwój mieszkalnictwa w warunkach nie kolidujących z wymogami ochrony 

środowiska i walorów kulturowych,
Remonty budynków użyteczności publicznej,
Budowa krytego basenu,
Poprawa estetyki miast i osiedli,
Doposażenie placówek służby zdrowa,
Turystyczno- rekreacyjno- wypoczynkowe zagospodarowanie miejscowości 
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Rudawka Rymanowska, Puławy, Wisłoczek (źródła termalne),
Turystyczne wykorzystanie zbiornika w Sieniawie oraz rzek Wisłok i Tabor 

(organizacja plaż i kąpielisk),
Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę (nowe wodociągi + remonty),

Informatyzacja gminy,
Programy zwiększenia dostępu do Internetu,
Polepszenie warunków mieszkaniowych dla rodzin najuboższych,
Poprawa bazy dydaktycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych 

i kulturalnych, sportowych,
Tworzenie warunków dla zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży 

poprzez doposażenie i zwiększenie dostępności do Ośrodków Kultury
Sukcesywna renowacja obiektów zabytkowych na rynku w Rymanowie i jego 

otoczeniu
Stworzenie bazy dla działalności w obszarze pomocy społecznej
Poprawa stanu bezpieczeństwa,
Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców,
Poprawa dostępu do usług,
Akcja dożywiania dzieci i młodzieży,
Organizowanie robót publicznych,
Eliminowanie zagrożenia demoralizacją
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
Rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
Wspieranie inicjatyw obywatelskich, 
Tworzenie oddziałów integracyjnych w placówkach szkolnych,
Modernizacja bazy oświatowej
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej,
System kształcenia ustawicznego,
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
Wspieranie rozwoju mediów lokalnych,

3.7. Ustalenie hierarchii ważności

Hierarchia  ważności  została  ustalona  w  oparciu  o  wyniki  sesji 

strategicznej,  która  miała  miejsce  w  dniu  1.04.2004  r.  W  trakcie  sesji 

kluczowi  eksperci  dokonali  oceny  rangowej  (wyceny  priorytetowości) 

wszystkich  projektów  o  wartości  pow.  50.000  zł.  Przy  przeprowadzeniu 

oceny  rangowej  wykorzystano  zmodyfikowaną  metodę  delficką.  Ocena 

prowadzona była  w  oparciu  o  przygotowane specjalne  formularze  oceny 

rangowej. Dodatkowo przy weryfikacji priorytetowości zastosowano metodę 
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oceny  krzyżowej  w  oparciu  o  przygotowane  specjalne  formularze  oceny 

porównawczej,  na  których  porównywano  w  parach  projekty  o podobnej 

wartości.

W tabeli zestawiono wszystkie projekty/ zadania inwestycyjne zaplanowane 

na  lata  2004-2013.  Syntetyczna  ocena  rangowa w skali  1-10  szereguje 

projekty w kolejności od najważniejszych do najmniej istotnych z punktu 

widzenia rozwoju lokalnego gminy Rymanów.

Tabela 14. Rangowa ocena projektów/ zadań inwestycyjnych

l.p. ranga nazwa projektu/inwestycji

16 9,1 Rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy miasta Rymanowa (Rymanów) 

32 9 Budowa basenu krytego (Rymanów Zdrój) 

54 8,8 Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów na terenie gminy

17 8,7 Budowa szkoły (gimnazjum) w Rymanowie (Rymanów) 

1 8,5 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym droga 28 i jej krzyżówki (Rymanów)

26 8,5 Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy (Ladzin, Wróblik Szlach. Królewski, 
Milcza, Bzianka, cz. Rymanowa) 

30 8,1 Budowa domu pogrzebowego w Rymanowie, poszerzenie terenu cmentarza komunalnego i 
budowa parkingu (Rymanów) 

33 8,1 Modernizacja – remont mostu na rzece Wisłok, droga powiatowa Pastwiska – Rudawka (Puławy) 

18 8 Zakończenie budowy i oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych 
(Posada Górna) 

2 7,9 Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony zbiornika wody pitnej w Sieniawie (Sieniawa + 
Głębokie) 

19 7,9 Opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego (Rymanów, Rymanów Zdrój, 
gmina)

34 7,9 Remont drogi powiatowej od skrzyżowania Puławy do Wisłoczka (Wisłoczek) 

35 7,9 Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Puławy Dolne- Puławy Górne 
(Puławy) 

3 7,8 Dokupienie sprzętu medycznego dla SPG ZOZ (Rymanów)
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55 7,7 Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych uzdrowiska w okolicy basenu, przebudowa i 
modernizacja basenu otwartego (Rymanów Zdrój) 

36 7,6 Zagospodarowanie terenów Parku Podworskiego w Rymanowie (budowa amfiteatru, ogrodzenie i 
doprowadzenie prądu, odnowienie nawierzchni kortów i boisk do piłki siatkowej i koszykówki) 
(Rymanów) 

51 7,6 Budowa Centrum Kulturalnego i konferencyjnego (Dom Zdrojowy – czytelnia – pijalnia wód 
mineralnych) (Rymanów Zdrój) 

4 7,3 Sukcesywna modernizacja nawierzchni dróg gminnych, w tym dróg polnych

37 7,2 Adaptacja i remont starego budynku szkoły z przeznaczeniem na salę gimnastyczną (Klimkówka) 

38 7 Utworzenie Centrum Wspierania Biznesu oraz zapewnienie pomieszczeń dla GOPS i ZEAS 
Rymanów 

39 6,9 Rozbudowa budynku GOK – pomieszczenia dla Biblioteki -  dach i elewacja (Rymanów) 

40 6,8 Dokończenie remontów dróg powiatowych i wojewódzkich (Sieniawa) 

8 6,8 Uregulowanie koryta potoku „Flora”, zabezpieczenie kamieniem powstałych wyrw i usuwisk 
brzegów (Klimkówka) 

41 6,7 Naprawienie uszkodzonych odcinków brzegu rzeki Tabor (Rymanów Zdrój) 

56 6,6 Utwardzenie masą bitumiczną dróg gminnych po zakończeniu budowy kanalizacji (Głębokie) 

57 6,6 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej (Sieniawa)

28 6,6 Budowa stacji narciarskiej w Puławach z infrastrukturą towarzyszącą (Puławy)

58 6,6 Budowa muszli koncertowej (Rymanów Zdrój) 

72 6,5 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków po zakończeniu budowy kanalizacji w gminie 
(Rymanów)

83 6,5 Budowa wodociągu i kanalizacji w Rudawce Rymanowskiej (Puławy)

49 6,3 Regulacja potoku – zabezpieczenie podmywania drogi gminnej (Głębokie) 

20 6,3 Modernizacja sieci wodociągowej, dokończenie rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
przebudowa chodnika w części ul. Rynek i sąsiedztwie (Rymanów) 

84 6,3 Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Wernejówce 

81 6,2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu (Łazy) 

50 6,2 Wybudowanie chodnika i oświetlenia na ulicy Kolejowej i Mitkowskiego (Posada Dolna) 

85 6,2 Budowa wodociągu i kanalizacji w Wisłoczku
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9 6,2 Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (Wróblik Szlachecki) 

42 6,2 Regulacja koryta rzeki Tabor (Posada Górna i Rymanów Zdrój) 

29 6 Adaptacja i przebudowa hotelu leśnego na Centrum Edukacji Szkolnej (Puławy) 

21 5,9 Utwardzenie dróg gminnych masą bitumiczną (Klimkówka) 

59 5,8 Dokończenie budowy oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od cmentarza do Domu 
Ludowego  i dalej w kier. Głębokiego (Sieniawa) 

10 5,8 Regulacja koryta rzeki Wisłok ok. 2 km (Bzianka) 

22 5,8 Wykonanie remontu drogi gminnej biegnącej przez Sieniawę z docelowym położeniem masy 
bitumicznej (Sieniawa) 

60 5,8 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  Publicznych (Milcza)

31 5,7 Budowa mostu na rzece Tabor k. Domu Kultury  (Królik Polski) 

23 5,7 Budowa boiska przy szkole (Wróblik Szlachecki) 

86 5,6 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bałucianka

11 5,5 Dokończenie budowy boiska do piłki nożnej i drogi dojazdowej  (Królik Polski) 

44 5,5 Budowa mostu na rzece „Rodzinka” na drodze powiatowej, wykopanie rowów, usypanie poboczy, 
wykonanie zabezpieczeń nad brzegiem rzeki Wisłok i „Stara Rodzinka”, wykonanie pozostałej 
części nawierzchni bitumicznej oraz zlikwidowanie powstałego usuwiska (Bzianka) 

53 5,5 Wybudowanie boiska asfaltowego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki (Klimkówka) 

73 5,4 Budowa hali sportowej w Rymanowie

61 5,3 Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych (po wybudowaniu kanalizacji) ok. 1800 
m2 (Milcza) 

12 5,2 Wybudowanie parkingu przy nowym Kościele w Króliku Polskim

24 5,2 Naprawa drogi powiatowej i gminnej z Rymanowa przez N.Wieś do Łazów (Łazy)

27 5,2 Wykonanie oświetlenia przy ul. Zielonej, Roweckiego i Boh. II Wojny Światowej (Rymanów) 

62 5,2 Ogrodzenie placu szkolnego (Klimkówka)

25 5,1 Dokończenie budowy Domu Kultury, parkingu i dojazdu (Sieniawa) 

45 5,1 Wykonanie drogi za dworem (Ladzin) 

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 105

http://www.instytut.sacz.pl/


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013

63 5,1 Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Małej, Swobody, Paderewskiego, Garbarskiej, 
Jasnej, Ogrodowej, Zielonej (Rymanów) 

64 5,1 Modernizacja chodników na ulicach: Bieleckiego, Jasna, Swobody, Paderewskiego i Dworskiej 
(Rymanów) 

13 5,1 Wykonanie przystanku PKS k. Młyna (Rymanów) 

52 5 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Węgierskiej (+ boczne), Nad Wodospadem, 
Krzemiennej (Rymanów Zdrój - Deszno) 

52 5 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Węgierskiej (+ boczne), Nad Wodospadem, 
Krzemiennej (Rymanów Zdrój - Deszno) 

65 4,9 Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Publicznych  (Królik Polski) 

66 4,9 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (Klimkówka) 

5 4,8 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP (Rymanów Zdrój - Deszno) 

46 4,8 Wykup gruntów pod budowę chodnika i wykonanie chodnika od Krzyżówki do szkoły we 
Wróbliku Szlacheckim (Wróblik Królewski)

6 4,7 Dokończenie remontu chodnika na ul. 3 Maja  (Posada Górna)

67 4,6 Przebudowanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kasztanowej i Ogrodowej (Rymanów Zdrój) 

68 4,6 Budowa ciągów spacerowych i handlowych wzdłuż Czarnego Potoku” (Rymanów Zdrój) 

69 4,6 Modernizacja dróg gminnych (nawierzchnia bitumiczna) (Posada Górna) 

70 4,5 Utwardzenie drogi wzdłuż cmentarza  Sieniawa – Rymanów przez Bartoszów (Sieniawa) 

47 4,4 Zagospodarowanie stawu w Puławach Górnych na potrzeby Straży Pożarnej (Puławy) 

75 4,4 Odnowienie elewacji budynków komunalnych (Rymanów) 

76 4,3 Dokończenie regulacji rzeki wzdłuż ulicy Nad Wodospadem (Rymanów Zdrój - Deszno) 

78 4,3 Remont Domu Kultury – wymiana okien, ocieplenie przybudówki, malowanie (Wróblik 
Szlachecki) 

14 4,2 Zakup samochodu strażackiego dla OSP (Głebokie)

71 4,2 Wykonanie (ułożenie) nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych we wsi Ladzin

93 4 Budowa dworca Autobusowego w Rymanowie

94 4 Rozbudowa oświetlenie ulicznego w Głębokiem

7 3,9 Wymiana zadaszeń przystanków autobusowych (Klimkówka)
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77 3,9 Utwardzenie masą bitumiczną boiska szkolnego (Głebokie)

15 3,8 Remont Domu Kultury (Wróblik Królewski) 

48 3,6 Modernizacja dróg gminnych w Bziance (po wybudow. kanalizacji)

79 3,5 Zakup nowego samochodu dla OSP (Klimkówka) 

80 3,2 Remont budynku Domu Kultury w Milczy

88 3,1 Remont Remizy OSP (Rymanów)

89 3,1 Budowa Domu Kultury w Głębokiem

90 3 Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (Rymanów - Posada Dolna)

95 2,9 Remont elewacji budynku Domu Kultury (Bzianka) 

82 2,8 Budowa sali gimnastycznej w Króliku Polskim

91 2,8 Remont sali widowiskowej w Domu Kultury (Rymanów - Posada Dolna) 

74 2,6 Modernizacja oświetlenia ulicznego (Królik Polski)

92 2,6 Wymiana stolarki okiennej i docieplenie ścian w Domu Kultury oraz wymiana pokrycia 
dachowego  w Domu Kultury i budynku strażnicy (Rymanów Zdrój - Deszno) 

96 2,6 Budowa Domu Kultury (Królik Polski)

Kolorem  zielonym  oznaczono  projekty,  które  otrzymały  ocenę 

priorytetowości w przedziale od 7,6 do 10 pkt. Są to projekty najważniejsze 

z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy Rymanów i  gmina powinna 

dołożyć wszelkich starań zmierzających do ich realizacji w możliwie bliskiej 

perspektywie czasowej.

Kolorem żółtym oznaczono projekty, którym przypisano priorytet od 5,1 do 

7,5  pkt.  Projekty  te  są  istotne  lub  „raczej  istotne”  z  punktu  widzenia 

rozwoju  lokalnego  Gminy  Rymanów  i  gmina  powinna  dołożyć  starań 

zmierzających do ich realizacji. 
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Projekty  o  najmniejszym  znaczeniu  z  punktu  widzenia  całościowego 

rozwoju  lokalnego  gminy  Rymanów  oraz  takie  którym  przypisywano 

niejednoznaczną ocenę (ocena końcowa od 2,6 do 5,0) zaznaczono kolorem 

czerwonym.  Projekty  te  powinny  być  realizowane  w  dalszej  kolejności. 

W sytuacji wystąpienia trudnej sytuacji budżetowej  gminy projekty z tej 

grupy  bardziej  niż  projekty  z  dwóch  poprzednich  grup  mogą  być 

przesuwane  na  dalszą  przyszłość,  a  nawet  w  ramach  nowelizacji 

niniejszego Planu można podjąć decyzje o odstąpieniu od ich realizacji.

Zbiorcze  zestawienie  projektów  wraz  z  oceną  rangową  priorytetów  oraz 

przyporządkowaniem do kategorii „pilne”, „średnio pilne” oraz „mało pilne” 

na skali czasowej, przedstawia poniższy wykres.
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WYKRES 33. Zbiorcze zestawienie projektów wraz z oceną rangową priorytetów 

oraz przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii
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4. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

4.1. Programy operacyjne dla projektów, których realizację przewidziano na lata 2004- 2006
nr ranga nazwa projektu/inwestycji początek koniec inwestor koszt ogółem w tym: wskaźniki

 wkład 
gminy

środki UE budż.pań
stwa

FOŚ

16 9,1 Rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy miasta 
Rymanowa (Rymanów) 

2004 2006 GDDK i A

400 000 100 000 x

Sporządzona i 
zatwierdzona 
kompletna 
dokumentacja

32 9,0 Budowa basenu krytego (Rymanów Zdrój) 2005 2006 Gm. 
Rymanów 6 000 000 900 000 4 500 000 600 000

Liczba sprzedanych 
biletów, liczba 
turystów w gminie.

54 8,8 Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów na terenie gminy 2006 2006 Gm. 
Rymanów

200 000 100 000 100 000

Ilość zebranych 
odpadów 
selektywnych, 
spadek odsetka 
odpadów 
nieprzetworzonych 
kierowanych na 
wysypiska śmieci.

17 8,7 Budowa szkoły (gimnazjum) w Rymanowie (Rymanów) 2004 2006 Gm. 
Rymanów

4 000 000 600 000 3 000 000 400 000

Powierzchnia 
nowooddanych 
pomieszczeń 
lekcyjnych, 
poprawa warunków 
edukacyjnych

1 8,5 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym droga 28 i jej 
krzyżówki (Rymanów)

2005 2005 GDDK i A

500 000 0 x

Liczba 
wypadkówpopprze
budowie 
skrzyżowań, 
wskaźniki 
płynności ruchu,

26 8,5 Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy (Ladzin, 
Wróblik Szlach. Królewski, Milcza, Bzianka, cz. Rymanowa) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów 7 000 000 525 000 2 625 000 350 000 3 500 000

Długość sieci 
kanalizacyjnej w 
km, wzrost ilości 
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ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

33 8,1 Modernizacja – remont mostu na rzece Wisłok, droga powiatowa 
Pastwiska – Rudawka (Puławy) 

2005 2006 Pow. Sanok 
ZDP 2 000 000 0

Wzrost nośności 
mostu, zwrost 
ruchu 
samochodowego,

30 8,1 Budowa domu pogrzebowego w Rymanowie i poszerzenie terenu 
cmentarza komunalnego i budowa parkingu (Rymanów) 

2005 2005 Gm. 
Rymanów

500 000 75 000 375 000 50 000

Wzrost 
"pojemności" 
cmentarza, 
wydłużenie okresu 
eksploatacji 
cmentarza.

18 8,0 Zakończenie budowy i oddanie do użytku sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Publicznych (Posada Górna) 

2004 2006 Gm. 
Rymanów

1 100 000 165 000 825 000 110 000

Poprawa warunków 
edukacyjnych, 
poprawa stanu 
zdrowotnego 
młodzieży,

19 7,9 Opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(Rymanów, Rymanów Zdrój, gmina)

2004 2006 Gm. 
Rymanów

400 000 400 000

Sporządzona i 
zatwierdzona 
kompletna 
dokumentacja, 
wzrost szybkości 
wydawania decyzji 
w sprawie 
pozwolenia na 
budowę

2 7,9 Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej zbiornika wody 
pitnej w Sieniawie - miejscowości   ( Sieniawa i Głębokie )

2005 2006 Gm. 
Rymanów

9 000 000 675 000 3 375 000 450 000 4 500 000

Długość sieci 
kanalizacyjnej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

34 7,9 Remont drogi powiatowej od skrzyżowania Puławy do Wisłoczka 
(Wisłoczek) 

2005 2006 Pow. 
Krosno 
ZDP

350 000 0

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni
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35 7,9 Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 
Puławy Dolne- Puławy Górne (Puławy) 

2004 2005 Pow. 
Krosno 
ZDP

400 000 0

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

3 7,8 Dokupienie sprzętu medycznego dla SPG ZOZ (Rymanów) 2004 2006 Gm. 
Rymanów

200 000 100 000 100 000

Liczba zabiegów, 
badań  wykonanych 
z wykorzystaniem 
zakupionego 
sprzętu, poprawa 
stanu zdrowotnego 
ludności

36 7,6 Zagospodarowanie terenów Parku podworskiego w Rymanowie 
(budowa amfiteatru, ogrodzenia i doprowadzenie prądu, odnowienie 
nawierzchni kortów i boisk do piłki siatkowej i koszykówki) 
(Rymanów) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

800 000 120 000 600 000 80 000

Liczba nowych 
obiektów 
rekreacyjnych, 
liczba imprez, 
liczba sprzedanych 
wejściówek

4 7,3 Sukcesywna modernizacja nawierzchni dróg gminnych, w tym dróg 
polnych

2004 2006 Gm. 
Rymanów

2 000 000 300 000 1 500 000 200 000

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

37 7,2 Adaptacja i remont starego budynku szkoły z przeznaczeniem na 
salę gimnastyczną (Klimkówka) 

2004 2006 Gm. 
Rymanów

500 000 75 000 375 000 50 000

Poprawa warunków 
edukacyjnych, 
poprawa stanu 
zdrowotnego 
młodzieży,

38 7,0 Utworzenie Centrum Wspierania Biznesu Rymanów- zapewnienie 
pomieszczeń dla GOPS I ZEAS

2004 2005 Gm. 
Rymanów 450 000 105 000 300 000 45 000

Liczba klientów, 
liczba udzielonych 
porad

39 6,9 Rozbudowa budynku GOK – pomieszczenia dla Biblioteki -  dach i 
elewacja (Rymanów) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

1 200 000 180 000 900 000 120 000

Powierzchnia 
nowooddanych 
pomieszczeń, liczba 
imprez i 
uczestników
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40 6,8 Dokończenie remontów dróg powiatowych i wojewódzkich 
(Sieniawa) 

2005 2006 PZD 
Krosno 
PZDW 
Rzeszów 500 000 0

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

8 6,8 Uregulowanie koryta potoku „Flora”, zabezpieczenie kamieniem 
powstałych wyrw i usuwisk brzegów (Klimkówka) 

2006 2006 PZMiUW

400 000 50 000

Długość 
uregulowanego 
odcinaka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziow
ego

41 6,7 Naprawienie uszkodzonych odcinków brzegu rzeki Tabor (Rymanów 
Zdrój) 

2005 2006 PZMiUW

900 000 0

Poprawa stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziow
ego

28 6,6 Budowa stacji narciarskiej w Puławach z infrastrukturą 
towarzysząca (Puławy)

2005 2006 Inwestorzy 
prywatni

500 000 0

Liczba klientów 
stacji, liczba 
udzielonych 
osobonoclegów w 
sezonie zimowym

49 6,3 Regulacja potoku – zabezpieczenie podmywania drogi gminnej 
(Głębokie) 

2006 2006 RZGW 
Kraków

250 000 0

Długość 
uregulowanego 
odcinka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziow
ego

20 6,3 Modernizacja sieci wodociagowej, dokonczenie rozdziału 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa chodnika w 
części ul. Rynek i sąsiedztwie (Rymanów) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

400 000 60 000 300 000 40 000

Długość sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni
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50 6,2 Wybudowanie (chodnika i oświetlenia na ulicy Kolejowej i 
Mitkowskiego - Posada Dolna) 

2006 2006 PZDW 
Rzeszów

240 000 120 000 120 000

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
długość oddanych 
do użytku 
chodników, liczba 
oddanych do 
użytku lamp

9 6,2 Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (Wróblik Szlachecki) 2004 2005 Gm. 
Rymanów 200 000 200 000

Liczba udzielonych 
porad, poprawa 
stanu zdrowotnego 
ludności

42 6,2 Regulacja koryta rzeki Tabor (Posada Górna  i Rymanów Zdrój) 2005 2006 PZMiUW

3 000 000 0 200 000

Długość 
uregulowanego 
odcinaka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziow
ego

29 6,0 Liczba udzielonych 
noclegów, liczba 
imprez i ich 
uczestników

43 6,0 Adaptacja i przebudowa hotelu leśnego na Centrum Edukacji 
Szkolnej (Puławy) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

300 000 45 000 225 000 30 000

Powierzchnia 
nowooddanych 
pomieszczeń, liczba 
imprez i 
uczestników

21 5,9 Utwardzenie dróg gminnych masą bitumiczną (Klimkówka) 2004 2006 Gm. 
Rymanów

900 000 135 000 675 000 90 000

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

10 5,8 Regulacja koryta rzeki Wisłok ok. 2 km (Bzianka) 2004 2005 RZGW 
Kraków

1 400 000 0

Długość 
uregulowanego 
odcinka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
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przeciwpowodziow
ego

22 5,8 Wykonanie remontu drogi gminnej biegnącej przez Sieniawę z 
docelowym położeniem masy bitumicznej (Sieniawa) 

2004 2005 Gm. 
Rymanów

150 000 22 500 112 500 15 000

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

31 5,7 Budowa mostu na rzece Tabor k. Domu Kultury  (Królik Polski) 2005 2005 Gm. 
Rymanów 180 000 27 000 135 000 18 000

Wzrost nośności 
mostu, wzrost 
ruchu 
samochodowego,

23 5,7 Budowa boiska przy szkole (Wróblik Szlachecki) 2005 2006 Gm. 
Rymanów 100 000 50 000 50 000

Poprawa stanu 
zdrowotnego dzieci 
i młodzieży,

11 5,5 Dokończenie budowy boiska do piłki nożnej i drogi dojazdowej 
(Królik Polski) 

2005 2005 Gm. 
Rymanów 160 000 24 000 120 000 16 000

Poprawa stanu 
zdrowotnego dzieci 
i młodzieży,

44 5,5 Budowa mostu na rzece „Rodzinka” na drodze powiatowej, 
wykopanie rowów, usypanie poboczy, wykonanie zabezpieczeń nad 
brzegiem rzeki Wisłok i „Stara Rodzinka”, wykonanie pozostałej 
części nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja powstałego 
usuwiska (Bzianka) 

2005 2006 Pow.Krosn
o ZDP

300 000 0

Wzrost nośności 
mostu, zwrost 
ruchu 
samochodowego, 
poprawa stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziow
ego

24 5,2 Naprawa drogi powiatowej z Rymanowa przez N.Wieś do Łazów 2004 2006 Pow. 
Krosno 
ZDP

150 000 0

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

12 5,2 Wybudowanie parkingu przy nowym Kościele w Króliku Polskim 2004 2005 Gm. 
Rymanów 30 000 30 000

Liczba nowych 
miejsc 
parkingowych,
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27 5,2 Wykonanie oświetlenia przy ul. Zielonej, Roweckiego i Boh. II 
Wojny Światowej (Rymanów) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

130 000 19 500 97 500 13 000

Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

25 5,1 Dokończenie budowy Domu Kultury, parkingu i dojazdu (Sieniawa) 2004 2006 Gm. 
Rymanów 120 000 18 000 90 000 12 000

Powierzczhnia 
nowooddanych 
pomieszczeń,

45 5,1 Wykonanie drogi za dworem do mostku  (Ladzin) 2005 2006 Gm. 
Rymanów

190 000 28 500 142 500 19 000

Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, wzrost 
udziału odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

13 5,1 Wykonanie przystanku PKS k. Młyna (Rymanów) 2004 2005 GDDK i A
120 000 0

Poprawa komfortu, 
estetyki i 
bezpieczeństwa,

5 4,8 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP (Rymanów Zdrój - 
Deszno) 

2004 2004 Gm. 
Rymanów

100 000 100 000

Poprawa stanu 
gotowosci bojowej 
OSP i poprawa 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego
,

46 4,8 Wykup gruntów pod budowę chodnika i wykonanie chodnika od 
Krzyżówki do szkoły we Wróbliku Szlacheckim (Wróblik 
Królewski)

2005 2006 Pow. 
Krosno 
PZD

90 000 0
Długość oddanych 
do użytku 
chodników

6 4,7 Dokończenie remontu chodnika na ul. 3 Maja  (Posada Górna) 2004 2004 PZDW 
Rzeszów 100 000 50 000 50 000

Długość oddanych 
do użytku 
chodników

47 4,4 Zagospodarowanie stawu w Puławach Górnych na potrzeby Straży 
Pożarnej (Puławy) 

2005 2006 Gm. 
Rymanów

50 000 50 000

Poprawa stanu 
gotowosci bojowej 
OSP i poprawa 
bezpieczeństwa 
przeciwożarowego,

14 4,2 Zakup samochodu strażackiego dla OSP (Głebokie) 2004 2005 Gm. 
Rymanów

100 000 60 000 40 000

Poprawa stanu 
gotowosci bojowej 
OSP i poprawa 
bezpieczeństwa 
przeciwożarowego,
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7 3,9 Wymiana zadaszeń przystanków autobusowych (Klimkówka) 2004 2004 Gm. 
Rymanów 25 000 25 000

Poprawa komfortu, 
estetyki i 
bezpieczeństwa,

15 3,8 Remont Domu Kultury (Wróblik Królewski) 2004 2005 Gm. 
Rymanów 180 000 27 000 135 000 18 000

Poprawa warunków 
lokalowych, lepsze 
realizowanie zadań

79 3,5 Zakup nowego samochodu dla OSP (Klimkówka) 2005 2005 Gm. 
Rymanów

130 000 19 500 97 500 13 000

Poprawa stanu 
gotowosci bojowej 
OSP i poprawa 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego
,

91 2,8  Remont sali widowiskowej w Domu Kultury (Rymanów - Posada 
Dolna) 

2005 2005 Gm. 
Rymanów 180 000 27 000 135 000 18 000 Liczba imprez i 

uczestników
razem 48 575 000 5 608 000 20 740 000 3 177 000 8 140 000

4.2. Programy operacyjne dla projektów, których realizację przewidziano na lata 2007- 2013

l.p. ranga nazwa projektu/inwestycji początek koniec instytucja koszt w tym wskaźniki

wkład 
gminy

środki UE budżet 
państwa

FOŚ

16 9,1 Rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy miasta 
Rymanowa (Rymanów) 

2007 2010 GDDKiA 400 000 100 000 x Sporządzona i 
zatwierdzona 
kompletna 
dokumentacja

26 8,5 Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy (Ladzin, 
Wróblik Szlach. Królewski, Milcza, Bzianka, cz. Rymanowa)

2007 2008 Gm. Rymanów 3 500 000 450 000 2 250 000 300 000 500 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

2 7,9 Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej zbiornika wody 
pitnej w Sieniawie- miejscowości (Sieniawa + Głębokie) 

2007 2008 Gm. Rymanów 3 000 000 325 000 1 875 000 300 000 500 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
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kierowanych do 
oczyszczalni

55 7,7 Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych uzdrowiska w 
okolicy basenu, przebudowa i modernizacja basenu otwartego 
(Rymanów Zdrój) 

2007 2008 Gm. Rymanów 1 500 000 250 000 1 100 000 150 000 Liczba 
sprzedanych 
wejsciówek

51 7,6 Budowa Centrum Kulturalnego i konferencyjnego (Dom Zdrojowy 
– czytelnia – pijalnia wód mineralnych) (Rymanów Zdrój) 

2007 2010 Gm. Rymanów 4 000 000 600 000 3 000 000 400 000 Liczba imprez i 
ich uczestników

8 6,8 Uregulowanie koryta potoku „Flora”, zabezpieczenie kamieniem 
powstałych wyrw i usuwisk brzegów (Klimkówka) 

2007 2010 PZMiUW 1 000 000 0 Długość 
uregulowanego 
odcinka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodzio
wego

56 6,6 Utwardzenie masą bitumiczną dróg gminnych po zakończeniu 
budowy kanalizacji (Głębokie) 

2007 2008 Gm. Rymanów 400 000 60 000 300 000 40 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

57 6,6 Rozbudowea Zespołu Szkół Publicznych . Rozpoczęcie budowy sali 
gimnastycznej (Sieniawa)

2008 2011 Gm. Rymanów 500 000 75 000 375 000 50 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, poprawa 
warunków 
edukacyjnych i 
sportowych,

28 6,6 Budowa stacji narciarskiej w Puławach z infrastrukturą 
towarzyszącą (Puławy) kontynuacja

2007 2009 Inwestorzy 
prywatni

2 500 000 0 Liczba klientów 
stacji, liczba 
udzielonych 
osobonoclegów w 
sezonie zimowym

58 6,6 Budowa muszli koncertowej (Rymanów Zdrój) 2007 2008 Gm. Rymanów 500 000 150 000 300 000 50 000 Liczba imprez i 
ich uczestników

72 6,5 Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków bo zakończeniu 
budowy kanalizacji w gminie (Rymanów)

2009 2010 Gm. Rymanów 2 200 000 0 1 000 000 200 000 1 000 000 Wzrost 
wydajności 
oczyszczalni, 
wzrost ilości 
oczyszczanych 
ścieków
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83 6,5 Budowa wodociagu i kanalizacji w Rudawce Rymanowskiej 
(Puławy)

2013 2013 Gm. Rymanów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

20 6,3 Modernizacja sieci wodociagowej, dokonczenie rozdziału 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa chodnika w 
części ul. Rynek i sąsiedztwie (Rymanów) kontynuacja

2007 2007 Gm. Rymanów 100 000 100 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

84 6,3 Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Wernejówce 2011 2013 RZGW K-ów 25 000 000 0 24 750 
000

Pojemność 
retencyjna, 
poprawa stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodzio
wego

81 6,2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu (Łazy) 2010 2011 Gm. Rymanów 900 000 1 350 000 675 000 90 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

50 6,2 Wybudowanie (chodnika i oświetlenia na ulicy Kolejowej i 
Mitkowskiego - Posada Dolna)

2007 2008 RZDW Rz-ów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
długość oddanych 
do użytku 
chodników, liczba 
oddanych do 
użytku lamp

85 6,2 Budowa wodociągu i kanalizacji w Wisłoczku 2013 2013 Gm. Rymanów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
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oczyszczalni

43 6,0 Adaptacja i przebudowa hotelu leśnego na Centrum Edukacji 
Szkolnej (Puławy)

2007 2008 Gm. Rymanów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Powierzchnia 
nowooddanych 
pomieszczeń, 
liczba imprez i 
uczestników

59 5,8 Dokończenie budowy oświetlenia drogi powiatowej na odcinku od 
cmentarza do Domu Ludowego  i  dalej w kier. Głębokiego 
(Sieniawa) 

2007 2008 Gm. Rymanów 170 000 25 500 127 500 17 000 Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

60 5,8 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  Publicznych 
(Milcza)

2008 2009 Gm. Rymanów 150 000 22 500 112 500 15 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, poprawa 
warunków 
edukacyjnych i 
sportowych,

86 5,6 Budowa kanalizacji wsi Bałucianka 2010 2010 Gm. Rymanów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Długość sieci 
kanalizacyjnej  w 
km, wzrost ilości 
ścieków 
kierowanych do 
oczyszczalni

53 5,5 Wybudowanie boiska asfaltowego do piłki ręcznej, siatkówki i 
koszykówki (Klimkówka) 

2007 2007 Gm. Rymanów 160 000 24 000 120 000 16 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, poprawa 
warunków 
edukacyjnych i 
sportowych,

73 5,4 Budowa hali sportowej w Rymanowie 2007 2009 Gm. Rymanów 6 000 000 900 000 4 500 000 600 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych, ilośc 
imprez, poprawa 
oferty rekreacyjnej 
i sportowej

61 5,3 Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych (po 
wybudowaniu kanalizacji) ok. 11800 m2 (Milcza) 

2007 2008 Gm. Rymanów 680 000 102 000 510 000 68 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
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odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

27 5,2 Wykonanie oświetlenia przy ul. Zielonej, Roweckiego i Boh. II 
Wojny Światowej (Rymanów) kontynuacja

2007 2008 Gm. Rymanów 130 000 19 500 97 500 13 000 Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

62 5,2 Ogrodzenie placu szkolnego (Klimkówka) 2007 2008 Gm. Rymanów 180 000 27 000 135 000 18 000 Długość 
wykonanych 
ogrodzeń, 
poprawa 
bezpieczeństwa 
dzieci

63 5,1 Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Małej, Swobody, 
Paderewskiego, Garbarskiej, Jasnej, Ogrodowej, Zielonej 
(Rymanów) 

2007 2008 Gm. Rymanów 300 000 45 000 225 000 30 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

64 5,1 Modernizacja chodników na ulicach: Bieleckiego, Jasna, Swobody, 
Paderewskiego i Dworskiej (Rymanów) 

2007 2008 Gm. Rymanów 280 000 42 000 210 000 28 000 Długość 
zmodernizowanyc
h ciągów pieszych

52 5,0 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Węgierskiej + 
(boczna), Nad Wodospadem, Krzemiennej (Rymanów Zdró - 
Deszno)j

2007 2007 Gm. Rymanów 100 000 100 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

65 4,9 Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Publicznych  (Królik Polski) 2007 2008 Gm. Rymanów 100 000 100 000 Długość 
wykonanych 
ogrodzeń, 
poprawa 
bezpieczeństwa 
dzieci

66 4,9 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (Klimkówka) 2007 2008 Gm. Rymanów 80 000 80 000 Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
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poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

67 4,6 Przebudowanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kasztanowej i 
Ogrodowej (Rymanów Zdrój) 

2007 2008 Gm. Rymanów 430 000 64 500 322 500 43 000 Długość 
zmodernizowaneg
o odcinka 
kanalizacji

68 4,6 Budowa ciągów spacerowych i handlowych wzdłuż Czarnego 
Potoku” (Rymanów Zdrój) 

2007 2008 Gm. Rymanów 1 000 000 150 000 750 000 100 000 Długość 
zmodernizowanyc
h ciagów, poprawa 
estetyki

69 4,6 Modernizacja dróg gminnych (nawierzchnia bitumiczna) (Posada 
Górna) 

2007 2008 Gm. Rymanów 100 000 15 000 75 000 10 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

70 4,5 Utwardzenie drogi wzdłuż cmentarza  Sieniawa – Rymanów przez 
Bartoszów (Sieniawa) 

2007 2008 Gm. Rymanów 490 000 73 500 367 500 49 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

75 4,4 Odnowienie elewacji budynków komunalnych (Rymanów) 2007 2010 Gm. Rymanów 1 500 000 250 000 1 100 000 150 000 Poprawa estetyki, 
wzrost wartości 
mienia 
komunalnego,

76 4,3 Dokończenie regulacji rzeki wzdłuż ulicy Nad Wodospadem 
(Rymanów Zdrój - Deszno) 

2007 2010 PZMiUW 300 000 0 Długość 
uregulowanego 
odcinaka, poprawa 
stanu 
zabezpieczenia 
przeciwpowodzio
wego

78 4,3 Remont Domu Kultury – wymiana okien, ocieplenie przybudówki, 
malowanie (Wróblik Szlachecki) 

2008 2010 Gm. Rymanów 60 000 60 000 Poprawa 
warunków 
lokalowych, 
spadek wydatków 
na remonty
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71 4,2 Wykonanie (ułożenie) nawierzchni bitumicznej na drogach 
gminnych we wsi Ladzin

2007 2008 Gm. Rymanów 700 000 105 000 525 000 70 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

93 4,0 Budowa dworca Autobusowego w Rymanowie 2011 1012 Gm. Rymanów 1 250 000 187 500 937 500 125 000 Wzrost 
dostępności 
komunikacyjnej 
Rymanowa wzrost 
liczby pasażerów i 
połączeń

94 4,0 Rozbudowa oświetlenie ulicznego w Głębokiem 2011 2012 Gm. Rymanów 50 000 50 000 Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

77 3,9 Utwardzenie masą bitumiczną boiska szkolnego (Głebokie) 2008 2009 Gm. Rymanów 30 000 30 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, poprawa 
warunków 
edukacyjnych i 
sportowych,

48 3,6 Modernizacja dróg gminnych w Bziance (po wybudow. kanalizacji) 2007 2009 Gm. Rymanów 700 000 105 000 525 000 70 000 Długość odcinków 
dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni, 
wzrost udziału 
odcinków dróg o 
zmodernizowanej 
nawierzchni

80 3,2 Remont budynku Domu Kultury w Milczy 2009 2010 Gm. Rymanów 280 000 42 000 210 000 28 000 Poprawa 
warunków 
lokalowych, 
spadek wydatków 
na remonty

88 3,1 Remont Remizy OSP (Rymanów) 2010 2011 Gm. Rymanów 50 000 50 000 Poprawa 
warunków 
lokalowych OSP

89 3,1 Budowa Domu Kultury w Głębokiem 2010 2013 Gm. Rymanów 2 200 000 380 000 1 600 000 220 000 Poprawa 
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dostępnosci do 
oferty kulturalnej

90 3,0 Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (Rymanów - Posada Dolna) 2010 2010 Gm. Rymanów 125 000 19 500 93 000 12 500 Długość 
nowooddanych 
chodników

95 2,9 Remont elewacji budynku Domu Kultury (Bzianka) 2011 2011 Gm. Rymanów 180 000 27 000 135 000 18 000 Poprawa estetyki, 
wzrost wartości 
mienia 
komunalnego,

82 2,8 Budowa sali gimnastycznej w Króliku Polskim 2010 2013 Gm. Rymanów 400 000 200 000 200 000 Poprawa stanu 
zdrowotnego 
dzieci, poprawa 
warunków 
edukacyjnych i 
sportowych,

74 2,6 Modernizacja oświetlenie ulicznego (Królik Polski) 2007 2009 Gm. Rymanów 100 000 15 000 75 000 10 000 Liczba nowych 
punktów 
świetlnych, 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa,

92 2,6 Wymiana stolarki okiennej (duża sala) i ocieplenie ścian oraz 
wymiana pokrycia dachowego w Domu Kultury  w Domu Kultury i 
budynku strażnicy (Rymanów Zdrój - Deszno) 

2010 2013 Gm. Rymanów 105 000 24 500 70 000 10 500 Poprawa 
warunków 
lokalowych, 
spadek wydatków 
na remonty

96 2,6 Budowa Domu Kultury (Królik Polski) 2012 2013 Gm. Rymanów 1 200 000 180 000 900 000 120 000 Poprawa 
dostępnosci do 
oferty kulturalnej

razem 70 080 000 7 726 000 77 806 000 140 500
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Ze względu na zalecaną potrzebę wykazania się w programie operacyjnym 

zgodnością  planowanych  inwestycji  z miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego krótko podsumowano ogólna sytuację w 

tym zakresie oraz specyficzne uwarunkowania gminy Rymanów.

Aktualnie  obowiązująca  Ustawa o  planowaniu  przestrzennym z  dnia  27 

marca 2003 r zakłada m.in. wygaśniecie z dniem 31.12.2003 r starych tj 

sporządzonych  przed  1995  rokiem,  planów  zagospodarowania 

przestrzennego.  Ponad  90%  gmin  w  Polsce,  w  tym  gmina  Rymanów, 

w chwili  obecnej  stoi  przed  koniecznością  uchwalenia  nowych  planów, 

które maja być tak szczegółowe, że inwestorzy na ich podstawie będą mogli 

uzyskać pozwolenie na budowę.

Podstawa określenia  polityki  przestrzennej  gminy zgodnie  z  ustawa jest 

studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy.  Gmina  Rymanów posiada  takie  studium sporządzone  w  2002  r 

przez  Podkarpackie  Biuro  Planowania  Przestrzennego  w  Rzeszowie  i 

uchwalone przez Radę Gminy.

Studium przewiduje  zdecydowaną  większość  kluczowych  inwestycji  celu 

publicznego  wymienionych  w  planie  rozwoju  lokalnego.  Zapisy  studium 

będą istotne przy sporządzaniu planów miejscowych. Dodatkowo na etapie 

opracowywania planów miejscowych zakłada się ustalenia lokalizacyjne dla 

inwestycji   przewidzianych do realizacji  w latach późniejszych np. 2010-

2013 o których nie ma mowy w studium.

Sporządzenie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  na 

obszarze gminy Rymanów planuje się w okresie 2004-2006  i zostały już 

zapoczątkowane  działania  w  tym  kierunku.  Można  założyć  zatem,  że 

najpóźniej  w  2006  r  gmina  będzie  posiadała   nowe  plany  sporządzone 

zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę i wystąpi pełna zgodność 
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planowanych  inwestycji  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 

przestrzennego.

Ustawa przewiduje szczególne regulacje dotyczące realizacji inwestycji celu 

publicznego, czyli takich, które są przedmiotem niniejszego opracowania. 

Przez  inwestycje  taką  rozumie  się  działania  o  znaczeniu  lokalnym 

(gminnym)  i  ponadlokalnym  (powiatowym,  wojewódzkim,  krajowym), 

stanowiące  realizację  celów  wymienionych  w  ustawie  o  gospodarce 

nieruchomościami.  Inwestycja  taka  jest  realizowana  na  podstawie 

miejscowego planu,  a w razie  jej  braku –  w drodze  decyzji  u  ustaleniu 

lokalizacji inwestycji. Decyzja wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu 

na budowę. Dlatego też nie ma zagrożeń formalnoprawnych dla projektów 

przewidzianych  w  niniejszym  planie  do  czasu  uchwalenie  nowych 

miejscowych  planów,  nawet  jeśli  nie  posiadają  aktualnych  decyzji  o 

pozwoleniu na budowę.

Warto  też  dodać,  że  nowa ustawa nie  przewiduje  możliwości  wnoszenia 

protestów  kwestionujących  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  miejscowego 

planu, a nowa procedura ułatwia realizację inwestycji celu publicznego.

Reasumując  należy  uznać,  że  zmiana  stanu  prawnego  którego 

konsekwencją jest wygaśnięcie dotychczasowych planów zagospodarowania 

przestrzennego   z  końcem  2003  roku  nie  powinna  utrudnić  realizacji 

zaplanowanych projektów zaplanowanych w planie rozwoju lokalnego na 

lata 2004-2013.
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5.  POWIĄZANIE  PROJEKTÓW  Z  INNYMI 
DZIAŁANIAMI  REALIZOWANYMI  NA  TERENIE 
GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Projekty  przyjęte  do  realizacji  w  gminie  Rymanów  są  powiązane 

z obszarami  strategicznymi  województwa  i  powiatu  krośnieńskiego. 

Punktem wyjścia stworzenia układu powiązań jest strategia województwa 

podkarpackiego.  Takie  podejście  wynika  z  faktu,  że  zakres  strategiczny 

strategii  wojewódzkiej  ma  najbardziej  komplementarny  charakter. 

Powiązania  wynikają  z  merytorycznego  zakresu  strategii  i  zadań, 

a określono  je  metodą  ekspercką.  Poziom  szczegółowości  prezentowania 

strategii koncentruje się na określeniu pół strategicznych i zdiagnozowaniu 

celów  strategicznych  poszczególnych  pól  strategicznych  strategii 

wojewódzkiej.  W  strategii  powiatowej  przyjęto  nieco  inny  układ 

prezentowania działań i zadań strategicznych. Podzielono układ na 8 pól 

strategicznych i  trzy  sfery  działań;  następnie  uszczegółowiono określone 

sfery  o  problemy  z  nimi  związane  i  zadania  szczegółowe,  będące  ich 

rozwiązaniami.  Przy  określaniu  powiązań  projektów  i  zadań  gminnych  

z  powiatowymi  przyjęto  za  najniższy  poziom  cele  strategiczne 

przyporządkowane  do  poszczególnych  pól  strategicznych,  na  poziomie 

wojewódzkim i  zadania szczegółowe wynikające z trzech sfer przyjętych  

w strategii powiatowej. 

Taki  układ  powiązań  wyczerpuje  potrzebę  zestawień  projektów  i  zadań 

gminnych z powiatowymi i wojewódzkimi.

Wszystkie zestawienia są przedstawione tabelarycznie poniżej.
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Strategia Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu krośnieńskiego 
na lata 2002-2005

Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: obszary wiejskie
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz

modernizacja strukturalna rolnictwa
CEL STRATEGICZNY NR 1
Rozwój alternatywnych źródeł 
dochodu na obszarach 
wiejskich, w warunkach 
zrównoważonego rozwoju
CEL STRATEGICZNY NR 2
Poprawa konkurencyjności 
gospodarstw rolnych. 
CEL STRATEGICZNY NR 3 

Odnowa wsi- podniesienie 

tożsamości wsi i wartości 

życia wiejskiego

W strategii powiatowej nie ma pola 
bezpośrednio odnoszącego się do rozwoju 
obszarów wiejskich.
Przy określaniu strategii rozwoju „sfery 
gospodarczej” określono zadania 
szczegółowe:
1) A. aktywizacja gospodarcza terenów 
powiatu, rozwój przedsiębiorczości – 
pozarolniczej działalności gospodarczej,
1) B. transformacja, rozwój wsi i rolnictwa, 
alternatywne źródła dochodu,
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Strategia Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu krośnieńskiego 
na lata 2002-2005

Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: przedsiębiorczość
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności jako podstawa rozwoju gospodarczego 

i przeciwdziałania bezrobociu, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
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CEL STRATEGICZNY NR 1
Efektywne wykorzystanie 

potencjału gospodarczego, 

naukowo-technicznego, 

kapitału ludzkiego i 

finansowego regionu.

CEL STRATEGICZNY NR 2
Stworzenie sprzyjających 

warunków do zwiększenia 

napływu inwestycji.

Pola strategiczne w powiecie: 
• Aktywizacja gospodarcza terenów 

powiatu
Zadania szczegółowe określone dla 
„sfery gospodarczej”: 
1) A. aktywizacja gospodarcza terenów 
powiatu, rozwój przedsiębiorczości – 
pozarolniczej działalności gospodarczej,
1) B. transformacja, rozwój wsi i rolnictwa, 
alternatywne źródła dochodu,
2) nowoczesna i funkcjonalna 
infrastruktura techniczna,
3) skoordynowanie działań instytucji 
wspierających rozwój lokalny.
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Strategia Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu 
krośnieńskiego na lata 2002-2005 Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: kultura, turystyka i ochrona przyrody
Rozwój kultury i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek podniesienia konkurencyjności 

produktu turystycznego
CEL STRATEGICZNY NR 1
Wzbogacenie istniejących 
i kreowanie nowych produktów 
turystycznych opartych na 
dziedzictwie kulturowym i 
unikatowych wartościach 
przyrodniczo-krajoznawczych
CEL STRATEGICZNY NR 2
Wzmocnienie tożsamości i integracji 
społeczeństwa i uzyskanie tą drogą 
korzystnej zmiany wizerunku regionu
CEL STRATEGICZNY NR 3
Doskonalenie systemu ochrony 
przyrody i gospodarki leśnej, tak by 
rozwój województwa odbywał się w 
sposób zapewniający zachowanie jego 
wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych

Pola strategiczne w powiecie:
• Rozwój turystyki i lecznictwa 

sanatoryjnego
• Program ekorozwoju środowiska 

przyrodniczego
Zadania szczegółowe w strategii 
powiatowej w „sferze społecznej”:
4) brak zadowalającej oferty 
kulturalnej, nowoczesna oferta 
kulturalna, aktywność społeczna.

Budowa basenu krytego (Rymanów Zdrój)
Zagospodarowanie terenów sportowo- 
rekreacyjnych uzdrowiska w okolicy basenu, 
przebudowa i modernizacja basenu otwartego 
(Rymanów Zdrój)
Zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego 
w Rymanowie (budowa amfiteatru, ogrodzenia 
doprowadzenie prądu odnowienie nawierzchni 
kortów i boisk do piłki siatkowej i koszykówki 
(Rymanów)
Budowa Centrum Kulturalnego i 
Konferencyjnego (Dom Zdrojowy – czytelnia – 
pijalnia wód mineralnych) Rymanów Zdrój
Budowa stacji narciarskiej w Puławach z 
infrastruktury towarzyszącej (Puławy)
Budowa muszli koncertowej (Rymanów Zdrój)
Budowa ciągów spacerowych i handlowych 
wzdłuż Czarnego Potoku (Rymanów Zdrój)
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 
w Wernejówce
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Strategia Rozwoju 
Województwa 

Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu 
krośnieńskiego na lata 2002-2005 Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: kapitał ludzki
Zbudowanie systemu gwarantującego wzrost kapitału ludzkiego województwa, zgodnie ze współczesnymi trendami 

rozwoju cywilizacji

CEL STRATEGICZNY NR 
1
Zwiększenie potencjału 
wysoko kwalifikowanych 
kadr
CEL STRATEGICZNY NR 
2
Wzrost mobilności 
społecznej i zawodowej 
mieszkańców

Pola strategiczne w powiecie:
• Problemy bezrobocia
• Podnoszenie poziomu wykształcenia 

i przekwalifikowanie dorosłych
• Rozwój i racjonalizacja opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej
• Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Zadania szczegółowe w strategii 
powiatowej w „sferze społecznej”:
1) efektywny system edukacji 
podnoszenie poziomu wykształcenia 
i przekwalifikowanie dorosłych,
2) utrzymanie i poprawa 
bezpieczeństwa publicznego,
3) rozwój i racjonalizacja opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej.

Utworzenie Centrum Wspierania Biznesu (Rymanow) 
GOPS i ZEAS
Budowa szkoły(gimnazjum) w Rymanowie
Zakończenie budowy i oddanie do użytku sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych ( Posada 
Górna)
Adaptacja i przebudowa hotelu leśnego na Centrum 
Edukacji Szkolnej (Puławy)
Dokupienie sprzętu medycznego dla SPG ZOZ 
( Rymanów)
Adaptacja i remont starego budynku szkoły z 
przeznaczeniem na salę gimnastyczną (Klimkówka)
Rozbudowa budynku GOK – pomieszczenie dla 
Biblioteki, dach i elewacja (Rymanów)
Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych – rozpoczęcie 
budowy sali gimnastycznej (Sieniawa)
Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (Wróblik 
Szlachecki)
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Publicznych (Milcza)
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Strategia Rozwoju 
Województwa 

Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu 
krośnieńskiego na lata 2002-2005 Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: infrastruktura
Modernizacja podstawowego układu komunikacyjnego województwa oraz rozwój infrastruktury technicznej

CEL STRATEGICZNY NR 
1
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej regionu 
jako czynnik wzmocnienia 
atrakcyjności 
inwestycyjnej i 
turystycznej
CEL STRATEGICZNY NR 
2
Rozwój i modernizacja 
infrastruktury technicznej 

Pola strategiczne w powiecie:
• Rozwój infrastruktury technicznej 

i drogowej
Zadania szczegółowe o kreślone w 
„sferze ochrony środowiska”:
1) sprawny system gospodarowania 
odpadami - rozwiązania systemowe,
2) nowoczesna gospodarka wodno - 
ściekowa,
3) poprawa infrastruktury 
przeciwpowodziowej, rozbudowa i 
modernizacja systemu wczesnego 
ostrzegania,
4) poprawa świadomości ekologicznej, 
utrzymanie unikalnych walorów 
przyrodniczych.

Rozpoczęcie prac związanych z budowa obwodnicy miasta Rymanowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy ( Ladzin , Wróblik Szlachecki, 
Wróblik Królewski, Milcza, Bzianka, cz.Rymanowa)
Modernizacja- remont mostu na rzece Wisłok, droga powiatowa Pastwiska –Rudawka
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym –droga 28 i jej krzyżówki 9 Rymanów)
Remont drogi powiatowej od skrzyżowania Puławy do Wisłoczka
Wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni na drodze powiatowej Puławy Dolne –Puławy Górne
Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony zbiornika wody pitnej w Sieniawie 
Sieniowa+Głębokie)
Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów na terenie gminy
Sukcesywna modernizacja nawierzchni dróg gminnych, w tym dróg polnych
Utwardzenie masa bitumiczną dróg gminnych po zakończeniu budowy kanalizacji (Głębokie)
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków po zakończeniu budowy kanalizacji w gminie (Rymanów)
Budowa wodociągu i kanalizacji w Rudawce Rymanowskiej (Puławy)
Modernizacja sieci wodociągowej, dokończenie rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
(Rymanów)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej (Łazy)
Budowa chodnika i oświetlenia na ulicy Kolejowej i Mitkowskiego (Posada Dolna)
Budowa kanalizacji i wodociągu w Wisłoczku
Utwardzneie dróg gminnych masą bitumiczną (Klimkówka)
Wykonanie remontu drogi gminnej biegnącej przez Sieniawę z docelowym położeniem masy 
bitumicznej (Sieniawa)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bałaciance
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicach:Małej, Swobody, Paderewskiego, Garbarskiej, Jasnej, 
Ogrodowowej, Zielonej (Rymanów)
Modernizacja chodnika na ulicach: Bieleckego, Jasna, Swobody, Paderewskiego i Dworskiej 
(Rymanów)
Ułożneie nawierzchni bitumicznej na ulicach Węgierskiej, Nad Wodospadem, Krzemiennej (Rymanów 
Zdrój)
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kasztanowej i Ogrodowej (Rymanów Zdrój)
Modernizacja dróg gminnych (Posada Górna)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach we wsi Zadziu
Budowa Dworca Autobusowego w Rymanowie 
Modernizacja dróg gminnych w Bziance
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Strategia Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Powiatu krośnieńskiego 
na lata 2002-2005

Zadania strategiczne gminy Rymanów

Pole strategiczne dla województwa: współpraca międzynarodowa
Inicjowanie i wspieranie współpracy z Ukrainą i Republiką Słowacką oraz krajami UE , Ameryki Północnej i regionu 

Pacyfiku
CEL STRATEGICZNY NR 1
Przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego poprzez 
wykorzystanie położenia 
geopolitycznego i szans 
wynikających z integracji 
europejskiej
CEL STRATEGICZNY NR 2

Kreowanie pozytywnego 
wizerunku województwa 
podkarpackiego za granicą

W strategii powiatowej nie ma pola 
bezpośrednio odnoszącego się współpracy 
międzynarodowej.
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6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Do oceny działalności Planowania Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów stosowane będą mierniki o charakterze 

ilościowym jako miary względne i bezwzględne. Składniki mierników będą możliwe do uzyskania i charakteryzować 

się będą obiektywnością. 

Przyjęte mierniki stosowane do oceny skuteczności realizacji  zespołu zadań wchodzących w skład planu rozwoju 

lokalnego charakteryzować się będą następującymi cechami:

•  adekwatnością – dopasowany do badanych zjawisk, procesów,

•  prostotą w obliczeniach,

•  oddawać będą prawdę o mierzonych zjawiskach,

•  istnieć będą aktualne dane,

•  zdobycie danych nie jest szczególnie kłopotliwe, czasochłonne,

•  analiza danych służyć celowi badawczemu, a nie jest „sztuką dla sztuki”.

Mierniki główne wynikać będą z celów strategicznych wszystkich zadań przyjętych i określonych na sesji strategicznej 

przeprowadzonej w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu.
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Do przyjętych mierników ocen zaliczyć można, podane poniżej. Wraz 

z miernikami określony został ich docelowy poziom, który świadczyć będzie o efektywności planowania 

rozwoju lokalnego. 

•liczba turystów odwiedzających gminę Rymanów,

Cel: 3% więcej niż w 2003 r.

•liczba tworzonych firm w liczbach bezwzględnych,

Cel: 10% więcej niż w roku 2003.

•liczba bezrobotnych, wskaźnik bezrobocia, 

Cel: spadek o 2%, w stosunku do roku 2003.

•liczba bankrutujących firm,

Cel: 20% mniej niż w 2003.

•kształtowanie się wskaźnika bezrobocia w stosunku do trendów krajowych,

Cel: Zmniejszenie dystansu do średniej krajowej o 50% dotychczasowej dysproporcji.

•liczba zatrudnianych pracowników,

Cel: Wzrost liczby zatrudnianych pracowników o 10% w stosunku do roku 2003.
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•liczba zwalnianych pracowników,

Cel:  zmniejszenie  o  10%  liczby  zwalnianych  pracowników  

w stosunku do roku 2003.

•dynamika wzrostu liczby inwestycji,

Cel: zwiększenie inwestycji kwotowych o 10% w stosunku do roku 2003.

•wzrost dochodu na jednego mieszkańca.

Cel:  zwiększenie  dochodów  na  jednego  mieszkańca  o  5%  

w stosunku do 2003.

•dochody własne gminy.

Cel: wzrost dochodów gminy o 8% w stosunku do 2003.

• poziom zadłużenia podmiotów gospodarczych,

Cel: spadek sumy zadłużenia o 10% w stosunku do poziomu w 2003.

• suma podatków od inwestorów,

Cel: wzrost podatków od inwestorów o 5% w stosunku do 2003.

• ilość stanowisk pracy utworzona w wyniku inwestycji (pośrednio i bezpośrednio),

Cel: stworzenie minimum 50 stanowisk pracy w wyniku inwestycji rocznie.
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• ilość inwestycji obsługiwanych,

Cel: rozpoczęcie minimum trzech, nowych inwestycji rocznie.

• średni czas obsługi jednej inwestycji,

Cel: obsługa średniej inwestycji przez gminę wyniesie 9 miesięcy.

•wskaźnik migracji absolwentów miejscowych szkół,

Cel: osiągnięcie dodatniego salda migracji wśród absolwentów. 

•przyrost liczby mieszkańców gminy,

Cel: 1% wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców, dodatnie saldo migracji.

Wyżej  określone  mierniki  obliczane  będą  dla  okresów  rocznych,  

a wzrosty procentowe określają roczną dynamikę wzrostu, liczoną od roku bazowego 2003. 

Stosowane będą trzy kierunki badania wskaźników:

 porównania ze wskaźnikami postulowanymi (porównania z planem okresowym),

 porównania  ze  wskaźnikami  okresów  ubiegłych  (porównania  

w czasie),

 porównania ze wskaźnikami innych programów. 
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Wyżej określone mierniki mierzą pośrednio bądź bezpośrednio skuteczność działań podejmowanych przy realizacji 

planowania rozwoju w Rymanowie. 

Poziom mierników będzie odnotowywany w okresowych sprawozdaniach. Dodatkową rolę pełnić będzie jakościowa 

ocena realizacji planowania rozwoju lokalnego podawana w sposób opisowy. Ten pomiar skuteczności działań będzie 

pełnił rolę uzupełniającą.

7. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

7.1. Analiza i diagnoza budżetu za lata 2001-2003 i planu na 2004r.

Istotą przeprowadzanej diagnozy budżetowej jest określenie głównych zaleceń w stosunku do głównych agregatów 

ekonomicznych  na  lata  2005-2013.  Immanentną  częścią  diagnozy  budżetowej  będzie  ocena  stanu  

i wyników finansowych osiągniętych w latach 2001-2003 i planu na rok bieżący tj. 2004, dzięki temu także zostaną 

stworzone  przesłanki  do  ukierunkowania  dalszej  działalności  gminy  i  logiki  tworzenia  budżetów  

w latach kolejnych. 
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Zalecenia będą formułowane na podstawie analiz problemowych głównych pozycji budżetowych ich trendów, a także 

wskaźników  bezwzględnych  

i względnych, ilościowych i jakościowych.

Poniższa tabela zawiera wykonanie budżetu w latach 2001-2003 i plan budżetu na 2004r. 

Tabela 15. Wykonanie budżetu w latach 2001-2003 i plan na 2004r.

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004
I. Dochody gminy 
ogółem
w tym:

19.439 21.107 22.112 20.972

A Dochody własne w tym:
- z podatków i opłat 
lokalnych
- z majątku gminy
- z udziału w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa

5.792
2.682
1.528

1.582

6.473
3.489
1.263

1.721

6.309
3.389
1.246

1.674

6.668
3.500

879

2.289

B Subwencje (ogólna + 
wyrównawcza + 
oświatowa)
w tym:
- subwencja ogólna + 

10.275

3.308

11.961

3.372

11.913

3.031

12.387

3.334
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wyrównawcza
C Dotacje celowe na 

zadania z zakresu 
administracji rządowej

1.515 1.638 1.485 732

D Dotacje celowe na 
zadania własne w tym:
na ochronę środowiska

1.857

545

1.035

620

2.405

1.035

1.185

1.100
II. Wydatki ogółem 19.003 21.356 22.871 22.566

A wydatki inwestycyjne 3.701 5.685 5.558 6.183
B wydatki ze środków 

własnych
15.302 15.671 17.313 16.383

III. Wynik (I – II) 436 - 249 - 759 - 1.594
IV. Kredyty i pożyczki 

na      31.12 1.473 1.883 2.593 4.187
A Spłata zaciągniętych 

kredytów i pożyczek z 
tego:
- spłata rat 
pożyczek/kredytów
- odsetki

384

216
168

195

121
74

507

447
60

776

706
70

B Spłata wnioskowanej 
pożyczki z WFOŚiGW z 
tego:
- spłata rat pożyczki
- odsetki

C Kwota potencjalnych 
spłat

384 195 507 776
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Analiza i diagnoza dochodów

Poniższa tabela przedstawia informuje o dynamice dochodów gminy Rymanów w latach 2001-2004.

Tabela 16. Dynamika wzrostu dochodów

Lata 2001 2002 2003 2004
Wykonanie 19.439 21.107 22.112 20.972
Dynamika 

wzrostu

100% 108% 105% 95%

Należy  zauważyć,  że  największa  dynamika  wzrostu  dochodów gminy  osiągnęła  w  latach  2001/2002.  Dynamika 

wzrostowa utrzymała się w roku 2003, jednak przewidywane dochody gminy w 2004r. spadły o 5% .

Wydaje  się  właściwym  przeanalizowanie  struktury  dochodów  gminy  

w układzie rodzajowym celem określenia przyczyny spadku procentowego dochodów gminy w 2004r.

Tabela 17. Struktura dochodów gminy w latach 2001-2004

Wyszczególnienie

2001 2002 2003 2004
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Dochody gminy ogółem w tym:

19439 21107 22112 20972

Dochody własne w tym: 5792 6473 6309 6668

Z podatków i opłat lokalnych 2682 3489 3389 3500

Z majątku gminy 1528 1263 1246 879

z udziału w podatkach 

stanowiących doch. budż. Państwa

1582 1721 1674 2289

Subwencje 

(ogólna+oświatowa+wyrównawcza)

10275 11961 11913 12387

W tym:

 subwencja ogólna + wyrównawcza

3308 3372 3031 3334

Dotacje celowe na zadania z zakresu 

adm. rządowej

1515 1638 1485 732

Dotacje na zadania własne 1857 1035 2405 1185

W tym na ochronę środowiska 545 620 1035 1100

Struktura dochodów gminy w układzie rodzajowym pokazuje ich dużą zmienność szczególnie zwracając uwagę na 5% 

ich spadek w 2004r.  Szczególną uwagę zwrócić należy na olbrzymi spadek dotacji celowych na zadania własne i 

dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. W obu przypadkach jest to olbrzymi spadek oscylujący 
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w granicach 50%. Powyższe obniżki w 2004r. w dochodach gminy stanowią około 6% budżetu gminy na 2004r. 

Należy  zbadać  sferę  negocjacji  

z władzami nadrzędnymi w stosunku do gminy celem uzyskania wyższych dochodów w tym zakresie w przyszłości.

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów do dochodów gminy ogółem obrazuje tabela poniżej. 

Tabela 18. Analiza udziału dochodów.

Wyszczególnienie
2001
w %

2002
w %

2003
w %

2004
w %

Dochody gminy ogółem w tym:

19439 21107 22112 20972

Dochody własne w tym: 30 31 29 32
Z podatków i opłat lokalnych 14 17 15 17

Z majątku gminy 8 6 6 4

z udziału w podatkach 

stanowiących .doch. budż. Państwa

8 8 8 11

Subwencje 

(ogólna+oświatowa+wyrównawcza)

52 56 54 59

W tym:

 subwencja ogólna + wyrównawcza

17 16 14 16
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Dotacje celowe na zadania z zakresu 

adm. rządowej

8 8 7 3

Dotacje na zadania własne 10 5 10 6
W tym na ochronę środowiska 3 3 5 5

Z powyższej tabeli należy wnioskować, że największy wpływ na dochody gminy mają subwencje, bo aż około 55% w 

tych  latach.  Mimo  tak  dużego  wpływu  na  stan  finansów  gminy  pozycja  ta  wydaje  się  mniej  ciekawa  

z uwagi na jej stałość. Stałość to znaczy niezmienność w wielkościach kwotowych w poszczególnych latach, biorąc 

pod uwagę czynnik inflacyjny.

O sile i kondycji gminy stanowią jej dochody własne, które zasilają budżet gminy w blisko jednej trzeciej. Warto bliżej 

się zastanowić nad tym agregatem finansowym gminy.

 Do  tego  celu  posłuży  nam  tabela  obrazująca  procentowy  udział  podatków  

i  opłat lokalnych, dochodów z majątku gminy i  udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 

dochodów własnych gminy.

Tabela 19. Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych.

Wyszczególnienie 
2001

 w %

2002

w %

2003

w %

2004

w %
Dochody własne 100 100 100 100
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W tym:
Podatki i opłaty lokalne 47 54 54 52
Z majątku gminy 26 19 20 13
Z udziału w podatkach

stanowiących dochody

 budżetu państwa

27 27 26 34

  

Z powyższego zestawienia wynika, że na dochody własne gminy największy wpływ mają podatki i opłaty lokalne, 

które gmina utrzymuje na zrównoważonym poziomie, to jest około 50%.

Jest  to  prawidłowe  działanie,  co   dobrze  świadczy  o  przyjętej  strategii  

w stosunku do lokalnych przedsiębiorców. Gmina nie podnosząc opłat i podatków stwarza tym samym właściwe pole 

dla ożywienia gospodarczego na swoim terenie. 

W budżecie na 2004r. założono dużą obniżkę dochodów z majątku gminy, bo aż o 400tys zł i w 2004r. dochody gminy 

z  tego  tytułu  będą  stanowiły  13%  w  dochodach  własnych  gminy,  co  jest  spadkiem  o  około  7%  

w  stosunku  do  lat  2001-2003.  W  latach  2001  d0  2003  gmina,  w  związku  

z  prowadzonymi dużymi działaniami  inwestycyjnymi,  zmuszona była do częściowej  wyprzedaży majątku gminy i 

miało to wpływ na zwiększony strumień pieniężny zasilający budżet.

 Dochody własne gminy były zasilane przez podatki stanowiące dochód budżetu państwa w latach 2001 do 2003 w 

27%,  natomiast  
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w  budżecie  na  2004r.  ich  udział  procentowy  zwiększył  się  do  34%  

i  jednocześnie  zrównoważył  spadek dochodów z majątku gminy.  Wzrost  dochodów własnych gminy z  udziału w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2004r. świadczy o wzroście fiskalizmu w państwie, co nie daje 

dobrych perspektyw dla ożywienia gospodarczego.

Pozostałymi dochodami gminy są dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które w latach 2001-

2003 kształtują się na poziomie około 7%, a w budżecie na 2004r. stanowią już tylko 3%. Świadczy to o tym, że 

państwo polskie szuka oszczędności każdym miejscu, przerzucając coraz to więcej kosztów na jednostki administracji 

lokalnej.

Dotacje celowe na zadania własne, w tym na ochronę środowiska, stanowią około 10% w dochodach gminy ogółem w 

latach  2001  i  2003  natomiast  

w 2002 i 2004r. oscylują w granicach 6%. Jest to wynikiem realizacji harmonogramu działań inwestycyjnych gminy 

oraz możliwości zdobywania środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Analiza i diagnoza wydatków 

Tabela poniższa przedstawia informacje o dynamice wydatków gminy Rymanów w latach 2001-2004.

Tabela 20.  Dynamika wzrostu wydatków
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Lata 2001 2002 2003 2004
Wykonanie 19.003 21.356 22.871 22.566
Dynamika 

wzrostu

100% 112% 107% 99%

Największa dynamika wzrostu wydatków zaznaczyła się w latach 2001/2002 i utrzymała się też w latach 2002/2003, 

natomiast  spadła  

w 2004r.

Poniższa  tabela  porównuje  dynamiki  wzrostu  dochodów  i  wydatków  

w latach 2002 do 2004.

Tabela 21. Porównanie dynamik wzrostu dochodów i wydatków w 2002-2004

Wyszczególnienie 2002 2003 2004
Dynamika wzrostu dochodów 108 105 95
Dynamika wzrostu wydatków 112 107 99

Analizując  dane  z  powyższej  tabeli  powyższe  należy  zauważyć  negatywne  zjawisko  większej  dynamiki  wzrostu 

wydatków  od  wzrostu  dochodów  

w  latach  2002/2003,  jak  również  niekorzystną  dysproporcję  w  2004r.  

w porównaniu do dochodów i wydatków gminy.

Wynik na działalności gminy w rozumieniu dochody gminy minus wydatki gminy w latach 2001do 2004 jawi się 

niekorzystnie, co obrazuje poniższe zestawienie.
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Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004
Wynik 436 -249 -759 -1594

 
Ujemny wynik, który pojawił się w 2002r zwiększał się aż do 2004r. co zmusiło do zaciągnięcia kredytów pożyczek 

celem  poprawienia  płynności  finansowej  gminy,  jak  również  realizowania  założonych  przez  gminę  zadań 

inwestycyjnych.  Proces  inwestycyjny  ma  oczywiste  przełożenie  na  spadek  wyniku,  w  analizowanych  latach, 

podkreślić  jednak  należy,  że  inwestycję  

w majątek trwały jakie podejmuje gmina są inwestycja w zdolność do pozyskiwania dochodów przyszłości.

 Poniższa tabela obrazuje zadłużenie gminy na początek każdego z tych lat, oraz dynamikę wzrostu zadłużenia.

Tabela 22. Zadłużenie gminy w latach 2001-2004

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004

Zadłużenie na 01.01. 1473 1883 2593 4187
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Dynamika w % 100 128 138 161

Zadłużenie gminy wzrosło od początku 2001r. na koniec 2003r. prawie dwa razy. Dynamika wzrostu z roku na rok 

cały czas się zwiększała. Wiąże się to z dużym wzrostem wydatków inwestycyjnych, których dynamika w tym okresie 

przedstawiała się jak obrazuje tabela poniżej.

Tabela 23. Analiza dynamiczna wydatków inwestycyjnych 2001-2004 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004

Wydatki inwestycyjne 3701 5685 5558 6183

Dynamika w % 100 154 98
111
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W  2002  roku  nastąpił  olbrzymi  wzrost  wydatków  inwestycyjnych  gminy.  

W  następnych  latach  wydatki  inwestycyjne  były  na  zbliżonym  poziomie.  Świadczy  to  o  tym,  że  gmina  jest 

ukierunkowana na rozwój, to znaczy ponosi wydatki nie tylko na odtworzenie zużywającego się kapitału trwałego, ale 

przede  wszystkim na  jego  zwiększenie.  Tym samym stwarza  lepsze  warunki  życia  i  rozwoju  gospodarczego  dla 

mieszkańców gminy.

Gmina  jest  prorozwojowa  o  czym  świadczy  poziom  „wskaźnika  rozwoju”  wyrażający  się  stosunkiem  wydatków 

inwestycyjnych do wydatków ze środków własnych.

Wr  = Wi/Wśw

Wr - wskaźnik rozwoju;  
Wi-wydatki inwestycyjne; 
Wśw-wydatki ze środków własnych

Innym wyznacznikiem jest „wskaźnik kredytowy”, który obrazuje skłonność do podejmowania ryzyka związanego z 

chęcią realizacji procesów 

inwestycyjnych za uzyskane kredyty i pożyczki. 
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Wkr = KP/Wi

Wkr – wskaźnik kredytowy

Wi – wydatki inwestycyjne

KP – kredyt 

Poniższa tabela przedstawia wskaźnik rozwojowości i wskaźnik kredytowego rozwoju w analizowanym okresie.

Tabela 24.  Analiza wskaźników w latach 2001-2004

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004

Wskaźnik 
rozwoju 0,24 0,36 0,32 0,38

Wskaźnik 

kredytowy
0,40 0,33 0,47 0,68
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Jeżeli  wskaźnik  rozwoju  jest  większy  niż  0,25  to  świadczy,  że  mamy  do  czynienia  z  prorozwojowym  sposobie 

gospodarowania. Zagrożenia takiej formy prowadzenia finansów gminy pojawią się wówczas wtedy, gdy wskaźnik 

kredytowy przekroczy poziom 0,5. W powyższej tabeli nie występuje ten przypadek, aczkolwiek w 2004r wskaźnik 

kredytowy niebezpiecznie zbliża się do tej granicy, co może kolidować z utrzymaniem płynności finansowej gminy.

Celem stworzenia dobrej strategii budżetu jest w pierwszej kolejności przemyślenie możliwości obniżki wydatków na 

zadania  inwestycyjne  –  organizowania  przetargów  na  wykonawstwo,  których  ważnym  kryterium  będzie  koszt 

wykonania  inwestycji.  Jednak  podstawowym  celem  szukania  możliwości  ograniczenia  wydatków  kryje  się  w 

wydatkach ze środków własnych na bieżące funkcjonowanie gminy. W tym celu zostanie stworzony układ rodzajowy 

tychże  wydatków i  będzie  włączony  do  prognozy  budżetu.  Służby  finansowe  gminy  będą  analizować  zasadność 

poszczególnych kosztów; odpowiednie raporty będą przekazywane decydentom w gminie, którzy podejmować będą 

decyzje ograniczające zbędne wydatki.
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7.2. Prognoza na lata 2005-2007

Prognoza  budżetu  została  sporządzona  przez  gminę  z  wykorzystaniem 

doświadczeń lat poprzednich, które zostały poddane analizie w punkcie 

poprzednim. Prognoza budżetu na lata 2005-2007 jest przedstawiona  

w tabeli poniżej. 

Tabela 25. Prognoza budżetu na lata 2005-2007

Lp. Wyszczególnienie 2005 2006 2007
I. Dochody gminy ogółem
w tym:

24.100 26.100 25.800

A Dochody własne w tym:
- z podatków i opłat lokalnych
- z majątku gminy
- z udziału w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa

7.210
3.810
1.000

2.400

7.648
4.048
1.100

2.500

7.986
4.186
1.200

2.600
B Subwencje (ogólna + wyrównawcza 

+ oświatowa)
w tym:
- subwencja ogólna + wyrównawcza

13.000

3.500

13.050

3.510

13.100

3.600
C Dotacje celowe na zadania z zakresu 

administracji rządowej 800 810 820
D Dotacje celowe na zadania własne w 

tym:
na ochronę środowiska

3.090

3.000

4.592

4.500

3.894

3.800
II. Wydatki ogółem 24.000 25.700 25.200

A wydatki inwestycyjne 8.000 9.600 9.000
B wydatki ze środków własnych 16.000 16.100 16.200

III. Wynik (I – II) 100 400 600
IV. Kredyty i pożyczki na      31.12

4.087 3.687 3.087
A Spłata zaciągniętych kredytów i 

pożyczek z tego:
- spłata rat pożyczek/kredytów
- odsetki

1.210

1.120
90

1.531

1.450
81

1.425

1.353
72

B Spłata wnioskowanej pożyczki z 
WFOŚiGW z tego:
- spłata rat pożyczki
- odsetki

130

120
10

189

180
9

435

427
8

C Kwota potencjalnych spłat 1.340 1.720 1.860



Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

Istotną pozycję budżetu stanowią dochody, gdyż to one stanowią główną 

oś budżetu, określają także czy budżet posiada znamiona rozwojowego. 

Dynamika uzyskiwania dochodów przedstawiona została w tabeli poniżej. 

Tabela 26. Dynamika wzrostu dochodów

Lata 2004 2005 2006 2007
Plan przychodów 20.972 24.100 26.100 25.800
Planowana  dynamika 

wzrostu

100% 113% 108% 99%

Z planu dochodów sporządzonego przez gminę wynika, że planowany jest 

relatywnie duży wzrost dochodów w roku 2005 w stosunku do planu  

w 2004.  Wzrost  o  13% procent  należy  uznać  za  znaczny.  Także  plan 

dochodu przyjęty na rok 2006 cechuje relatywnie wysoki poziom. W roku 

2007 planowany dochód obniży się o 1% w stosunku do 2006. 

Dla  lepszego  zobrazowania dochodów zostanie  przeprowadzona analiza 

struktury  dochodów.  Najistotniejszą  pozycję  w  dochodach  stanowią 

dochody  własne,  bo  one  wyznaczają  endogenną  skłonność  gminy 

do wypracowywania dochodu.

Struktura szczegółowa dochodów własnych wraz z analizą dynamiki jest 

przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela 27. Dynamika wzrostu dochodów wg struktury

Lata 2004 2005 2006 2007
Plan  dochodów  z 

podatków  i  opłat 

lokalnych

3 500 3 810 4 048 4 186

Planowana  dynamika 

wzrostu

100% 109% 106% 103%

Plan  dochodów  z 

majątku gminy

879 1000 1100 1200

Planowana  dynamika 100% 114% 110% 109%

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 156

http://www.instytut.sacz.pl/


Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

wzrostu
Plan  dochodów  z 

udziału  w  podatkach 

stanowiących  dochód 

budżetu państwa

2289 2400 2500 2600

Planowana  dynamika 

wzrostu

100% 105% 104 104%

Należy zauważyć, że w latach 2004-2007 planuje się największy wzrost 

dochodów  uzyskiwanych  z  majątku  gminy.  Jest  to  zgodne  z 

długookresową polityką gminy, która znaczną cześć inwestycji przeznacza 

na  rozbudowę  

i modernizację majątku trwałego. Ma to oczywiste przełożenie na poziom 

dochodów uzyskiwany z majątku trwałego. 

Dochody  gminy  w  badanych  latach  uzyskiwane  z  podatków  i  opłat 

lokalnych, a także z budżetu państwa są na umiarkowanym poziomie  

i  gmina  nie  planuje  istotnych  wzrostów,  a  dochody  te  będą  zbliżone 

do tempa inflacji.  Takie założenie w prognozie jest  słuszne i  świadczy  

o  prorozwojowym  myśleniu  decydentów  w  gminie,  którzy  zakładają, 

że gmina powinna poprawiać zdolność pozyskiwania dochodów z innych 

źródeł niż wzrost podatków i dotacje państwowe. Za takie źródło uznano 

dochody  z  majątku,  co  jest  słuszne.  Relacja  poziomu  wydatków  i 

dochodów przedstawia się korzystnie, co obrazuje poziom wyniku w tym 

okresie, jego wzrost jest zjawiskiem pozytywnym, a w roku 2007 wyniesie 

nawet 600 000 zł, co należy uznać za znaczną nadwyżkę, która może być 

przeznaczona na cele związane z rozwojem w latach kolejnych.

7.3. Ocena porównawcza
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Metoda  porównawcza  stosowana  w  ocenie  porównawczej  ma  kilka 

form,  uzależnionych  od  bazy  porównawczej,  a  także  z  różnych 

kierunków  porównawczego  przedstawiania  wskaźników 

ekonomicznych. 

Wskaźniki  ekonomiczne  można  badać  stosując  trzy  podejścia 

metodologiczne:

• porównania  w  czasie,  czyli  ze  wskaźnikami  okresów  ubiegłych, 

lub przyszłych,

• porównania z planem, czyli ze wskaźnikami postulowanymi,

• porównania w przestrzeni, czyli ze wskaźnikami innych jednostek 

samorządowych (gmin powiatu krośnieńskiego).

Ocena  porównawcza  przyjęta  w  niniejszym  opracowaniu  polegać 

będzie na porównaniach w czasie i przestrzeni.

Porównania  w  czasie  umożliwią  ocenę  dynamiki  zjawisk 

budżetowych,  porównywane  do  siebie  będą  dwa  okresy:  okres  lat 

2001-2003, do okresu 2004-2006; i 2007-2009; przez to porównanie 

to  będzie  także  miało  charakter  porównania  z  danymi 

prognozowanymi  

i postulowanymi.

Przy  tego  typu  porównaniu  przyjęta  zostanie  metoda  łańcuchowa 

polegająca  na  odniesieniu  danych  okresów  objętych  badaniem 

do danych  wyjściowych,  czyli  okresu  2001-2003.  Porównanie  takie 

pozwoli  na  określenie  tempa  wzrostu  lub  zmniejszania  się  danych 

budżetowych. 

Porównania  w  przestrzeni,  zastosowane  w  ocenie  porównawczej, 

sprowadzą się do odniesienia danych budżetowych gminy Rymanów 

do danych gmin sąsiadujących.  Takie  porównanie  pozwoli  ustalić,  

w jakim stopniu dane budżetowe gminy Rymanów odchylają się od 

danych gmin sąsiadujących.
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Analiza i ocena porównawcza w czasie

Za  okres  badany  należy  uznać  okresy  lat  2004-2008.  Zostaną  one 

podzielone  na  dwa  okresy:  2004-2006  i  2007-2009.  Istotnym  jest 

szczególnie  okres  2004-2006,  bo  jest  on  najbliższą  przyszłością,  

w której  realizowana będzie  większość  planowanych zadań rozwoju 

regionalnego. Okresy trzyletnie są najbardziej adekwatnymi okresami 

pod  względem  długości,  ponieważ  to  bardzo  częsty  okres 

planistyczny,  między  innymi  działania  Polski  związane  z  UE  są 

planowane na okres 2004-2006, w tym ZPORR. 

Analiza i ocena dochodów

Tabela  poniżej  prezentuje  skumulowane  zestawienia  dochodów  dla 

trzech  okresów  uwzględnionych  w  porównaniach.  Kwoty  dochodów 

są zestawiane w trzech kategoriach: 1) pod względem spadków bądź 

wzrostów  dochodów  wyrażonych  w  liczbach  bezwzględnych,  

2)  dynamicznie  -  pod  względem  procentowych  wzrostów,  3)  pod 

względem  udziałów  poszczególnych  składników  dochodów  w 

badanych  okresach  w  dochodach  ogółem,  zagregowanych  dla 

poszczególnych okresów trzyletnich.
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Tabela 28.  Analiza porównawcza dochodów (w tys.)

Lp. Wyszczególnienie Analiza 
wzrostów i 
spadków

Analiza 
dynamiczna

Analiza 
procentowa

Udział w 
dochodach i 
wydatkach

Dochody gminy ogółem
2001-2003 62 658 -
2004-2006 71 172 -
Wzrosty/Dynamika 8 514 113,6%
2007-2009 78 500 -
Wzrosty/Dynamika 7 328 110,3%

A Dochody własne 
2001-2003 18 574 - 29,6%
2004-2006 21 526 - 30,2%
Wzrosty/Dynamika 2 952 115,9%
2007-2009 25 270 - 32,0%
Wzrosty/Dynamika 3 744 117,4%

B Subwencje
2001-2003 34 149 - 54,5%
2004-2006 38 437 - 54,0%
Wzrosty/Dynamika 4 288 112,6%
2007-2009 39 460 - 50,3%
Wzrosty/Dynamika 1 023 102,7%

C Dotacje celowe na zadania z 
zakresu administracji rządowej
2001-2003 4 638 - 7,4%
2004-2006 16 832 - 23,6%
Wzrosty/Dynamika 12 194 362,9%
2007-2009 2 484 - 3,2%
Wzrosty/Dynamika - 14 348 14,8%

D Dotacje celowe na zadania 
własne 
2001-2003 5 297 - 8,5%
2004-2006 8 867 - 12,5%
Wzrosty/Dynamika 3 570 167,4%
2007-2009 11 286 - 14,4%
Wzrosty/Dynamika 2 419 127,3%

Dane analityczne z tabeli dostarczają szeregu spostrzeżeń, I tak można 

zauważyć,  że  dochód  gminy  w  okresie  2004-2006  osiągnie  relatywnie 

znaczny  wzrost,  ponad  13%,  po  uwzględnieniu  czynnika  inflacyjnego 
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można go określić jako umiarkowany. W okresie 2007-2009 wzrost ten 

zmaleje  do  10%,  ale  po  uwzględnieniu  mniejszej  inflacji  (wynikającej 

także z faktu przystąpienia Polski do strefy euro), jest to zbliżony wzrost 

do poprzedniej  trzylatki.  Należy  także  zauważyć,  że  istnieje  progresja 

dochodów  własnych  w  badanych  okresach,  jej  poziom  jest  większy 

od wzrostu  subwencji.  Udział  tych  dochodów  (subwencji)  w  kolejnych 

okresach  zmniejsza  się,  co  jest  korzystnym  efektem,  zważywszy,  że 

dochody  gminy  w tych  samych okresach rosną,  odbywa się  to  zatem 

raczej kosztem wzrostu dochodów własnych niż subwencji. 

Istotną  rolę  w  uzyskiwaniu  dochodów  pełnią  także  subwencje,  a  te 

zostały  podzielone  na  subwencje  na  zadania  administracji  rządowej  i 

zadania  własne.  Jedne  i  drugie  mają  ważny  charakter,  przy  czym 

subwencje na zadania własne mają większy związek z realizacją planu 

rozwoju regionalnego. Będą one zgodnie z planem, w kolejnych okresach 

po 2003 rosły, zarówno pod względem kwot bezwzględnych, jak również 

wzrost  będzie  miał  dodatnią  dynamikę.  Udział  subwencji  na  zadania 

własne  będzie  miał  większy  udział  w  kolejnych,  prognozowanych 

okresach, a to należy uznać, za zdecydowanie pozytywny symptom. 

Po  dokonaniu  analizy  porównawczej  dochodów,  dla  trzech  trzyletnich 

okresów, można ocenić prognozowane lata 2004-2009 za umiarkowanie 

pozytywne pod względem strategii  pozyskiwania dochodów przez gminę 

Rymanów.

Analiza i ocena wydatków

Po analizie i ocenie dochodów należy ocenić stan i prognozę wydatków 

dokonując analogicznych porównań jakie przeprowadzono w stosunku do 

dochodów. Tabela poniżej przedstawia dane i porównania, na podstawie 

których będzie można dokonać oceny.
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Tabela 29. Analiza porównawcza wydatków (w tys.)

Lp. Wyszczególnienie Analiza 
wzrostów i 
spadków

Analiza 
dynamiczna

Analiza 
procentowa

Udział w 
dochodach i 
wydatkach

Wydatki ogółem
2001-2003 63 230 -
2004-2006 72 266 -
Wzrosty/Dynamika 9 036 114,3%
2007-2009 76 300 -
Wzrosty/Dynamika 4 034 105,6%

A Wydatki inwestycyjne
2001-2003 14 944 - 23,6%
2004-2006 23 783 - 32,9%
Wzrosty/Dynamika 8 839 159,1%
2007-2009 27 100 - 35,5%
Wzrosty/Dynamika 3 317 113,9%

B Wydatki ze środków własnych
2001-2003 48 286 - 76,4%
2004-2006 48 483 - 67,1%
Wzrosty/Dynamika 197 100,4%

Wydatki ogółem w planie na lata 2004-2009 będą rosły. Przy czym wzrost 

ten  będzie  zrównoważony  równoczesnym,  porównywalnym  wzrostem 

dochodów  w  analogicznych  okresach  –  2004-2006.  Lata  2007-2009 

charakteryzować się będą większym wzrostem dochodów gminy niż jej 

wydatków, a ta różnica za okres 3 lata wyniesie ponad 3 mln zł. 

Warto  odnotować,  że  systematycznie  zwiększać  się  będą  wydatki 

inwestycyjne gminy, zwłaszcza w latach 2004-2006. Dynamika wzrostu 

w tym okresie będzie wynosić prawie 60% w stosunku do okresu 2001-

2003.  Także  udział  tychże  wydatków  będzie  stanowił  znaczną  część 

wydatków ogółem. Fakt ten należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.

Analiza i ocena wyniku i zadłużenia
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Po analizie i ocenie dochodów i zadłużenia należy dokonać analizy i oceny 

wyniku i zadłużenia w trzech okresach badawczych, takich samych jak 

przy dochodach i wydatkach.

Odpowiednie dane zawiera tabela poniżej.

Tabela 30. Analiza porównawcza wyniku i zadłużenia

Lp. Wyszczególnienie Analiza 
wzrostów i 
spadków

Analiza 
dynamiczna

Analiza 
procentowa

Udział w 
dochodach i 
wydatkach

Wynik
2001-2003 -572 - -0,9%
2004-2006 - 1 094 - -1,5%
Wzrosty/Dynamika 522 -148%
2007-2009 2 200 - 2,8%
Wzrosty/Dynamika 23 09 2 34%
Kredyty i pożyczki na 

31.12
2001-2003 5 949 -
2004-2006 11 961 -
Wzrosty/Dynamika 6 012 201,1%
2007-2009 7 161 -
Wzrosty/Dynamika -4 800 60,0%

A Spłata zaciągniętych kredytów 
i pożyczek
2001-2003 1 086 -
2004-2006 3 517 -
Wzrosty/Dynamika 2 431 323,8%
2007-2009 4 159 -
Wzrosty/Dynamika 642 118,3%

B Spłata wnioskowanej pożyczki 
z WFOŚiGW 
2001-2003 0 -
2004-2006 319 -
Wzrosty/Dynamika 319 319%
2007-2009 638 -
Wzrosty/Dynamika 319 200%

C Kwota potencjalnych spłat
2001-2003 1 086 -
2004-2006 3 836 -
Wzrosty/Dynamika 2 750 353,2%
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2007-2009 4 797 -
Wzrosty/Dynamika 961 125,1%

Analiza danych wyniku dostarcza ważnych informacji na temat obecnego 

i planowanego standingu finansowego gminy Rymanów. Wynik w okresie 

2001-2003 był ujemny, ale jego poziom był mniejszy niż 1% dochodów, co 

można  uznać  jako  wynik  w  zadawalający.  Planowany  wynik  

w latach 204-2006, według planu, zwiększy się i  będzie wynosił  1,5% 

dochodów, co także należy uznać za wynik w normie. W latach 2007-

2009  planowane  jest  wypracowanie  relatywnie  dużej  nadwyżki 

budżetowej, ponieważ wynik wyniesie 2200, co będzie stanowić 2,8%. 

Jeżeli chodzi o zadłużenie gminy, to w latach 2004-2006 planowany jest 

znaczny wzrost zadłużenia, o  prawie 100%, wartościowo ponad 6 mln zł. 

Gmina planuje także zaciąganie nowych kredytów, które przekazywane 

będą głównie na inwestycje.

Wzrost  zadłużenia  wynika  głównie  z  zapotrzebowania  gminy  na 

inwestycje na rzecz utrzymania, rekonstrukcji, bądź rozbudowy majątku 

trwałego gminy, co świadczy o tym, że planowany budżet ma charakter 

aktywny.

Analiza i ocena porównawcza w przestrzeni

Porównania  w  przestrzeni  polegać  będą  na  porównaniu  dochodów  

i wydatków  gminy Rymanów z innymi gminami powiatu krośnieńskiego.

Odpowiednie dane porównawcze zawiera tabela poniżej.

Tabela 31. Dochody i wydatki budżetów gmin w tys. zł  w 2003r.

Gminy
Dochody 
ogółem

Wydatki 
ogółem

Wynik
Wskaźnik

Wynik/Dochód
%

Dukla 21 889 18 286 3 603 16,5
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Iwonicz 16 706 15 547 1 159 6,9

Rymanów 22 112 22 871 -759 -3,4

Jedlicze 19 051 20 010 -959 -5,0

Korczyna 14 688 14 689 -1 -0,01

Chorkówka 15 740 15 357 383 2,4

Wojaszówka 10 350 10 036 314 3,0

Krościenko 6 192 6 094 98 1,6

Miejsce Piastowe 17 708 22 303 -4 595 -25,9

Średnia gminna
16 048 16 133 -84 -0,5

Powyższa  tabela  pozwala  na  zapoznanie  z  głównymi  agregatami 

budżetowymi gmin w powiecie krośnieńskim. 

Gmina  Rymanów  miała  w  2003  najwyższe  dochody  z  pośród 

analizowanych gmin powiatu  krośnieńskiego.  Miała  także  najwyższe 

wydatki.  Jeżeli  chodzi  o wynik osiągnięty na koniec 2003 to był  on 

ujemny,  ale  wynikał  z  aktywnej  polityki  kredytowej  i  inwestycyjnej, 

co świadczy  o  tym,  że  gmina  Rymanów  prowadzi  aktywną  politykę 

budżetową. Należy także podkreślić, że gmina wydała na zwiększenie 

wartości  majątku  w  2003 kwotę  5,558  mln  zł,  co  stanowi  znaczną 

część wydatków gminnych. Gmina Rymanów jest jedną z najbardziej 

zadłużonych gmin powiatu, ale poziom zadłużenia jest na generalnie 

niskim  poziomie,  ponieważ  wskaźnik  zadłużenia  liczony  jako  iloraz 

wyniku i dochodów jakie gmina osiągnęła w 2003 jest niski i wynosi 

3,4%.  Mając  na  uwadze  rozpoczęte  inwestycję,  które  powiększają 

majątek gminy, można stwierdzić, że gmina zwiększyła także zdolność 

do  pozyskiwania  dochodów  w  okresach  przyszłych.  Fakt  ten 

upoważnia  do  stwierdzenia,  że  gmina  Rymanów  prowadzi  politykę 

zrównoważonego  rozwoju  regionalnego  –  inwestując  w  przyszłość, 
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jednak  nie  popadając  w  ryzyko  zwiększenia  deficytu  budżetowego 

ponad zdolności finansowe w przyszłości.

Tabela poniżej przedstawia dochody, wydatki, i wynik przeliczone na 

jednego  mieszkańca  gmin  powiatu  krośnieńskiego,  w  tym  gminy 

Rymanów. Dane te będą konieczne do przeprowadzenia koniecznych 

analiz  i  ocen  porównawczych  opartych  o  instrumenty  analizy 

statystycznej.

Tabela 32. Dochody i wydatki budżetów gmin per capita w 2003r.

Gminy
Liczba 

mieszkańcó
w

Dochody 
per capita 

Wydatki 
per capita

Wynik 
per capita

Dukla 16 729 1,31 1,09 0,22

Iwonicz 10 741 1,56 1,45 0,11

Rymanów 15 535 1,42 1,47 -0,05

Jedlicze 14 963 1,27 1,34 -0,06

Korzyna 10 640 1,38 1,38 0,00

Charkówka 12 959 1,21 1,19 0,03

Wojaszówka 9 040 1,14 1,11 0,03

Krościenko 5 044 1,23 1,21 0,02

Miejsce Piastowe 13 301 1,33 1,68 -0,35

Średnia gminna
12 106 1,32 1,32 -0,01

Założenia metodyczne analizy porównawczej danych

Do  analizy  porównawczej  wykorzystane  zostaną  następujące  wielkości 

statystyczne: 
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• wartość średnia,

• odchylenie standardowe,

• współczynnik zmienności

• max,

• min,

• wskaźnik rozpiętości.

Ich  obliczenie  dla   gminy  Rymanów  jest  istotą  analizy  i  oceny 

porównawczej  danych  gminy  Rymanów  z  danymi  budżetowymi  gmin 

sąsiednich.  Dzięki  takiej  analizie  możliwe  będzie  kompletne  określenie 

standingu finansowego gminy Rymanów na tle innych gmin powiatu

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące poszczególnych wielkości 

statystycznych, użytych do analizy.

Wartość średnia.

Wartość średnia jest liczona jako średnia arytmetyczna wg wzoru:

x
n

x i
i

n
=

=
∑1

1

gdzie:

x  - średnia arytmetyczna,

xi - i-ta wartość zmiennej X (i = 1, 2, ... , n),

n - liczba jednostek statystycznych badanej zbiorowości.

Średnia  arytmetyczna  jest  równa  sumie  wartości  zmiennej  wszystkich 

jednostek badanej zbiorowości statystycznej podzielonej przez ich liczbę.

Średnia arytmetyczna informuje o przeciętnym poziomie badanej cechy 

w  całej  zbiorowości  –  gmin  powiatu  krośnieńskiego.  Jest  miarą 

mianowaną  i  posiada  dużą  wartość  poznawczą  w  odniesieniu  do 

zbiorowości jednorodnej.

Odchylenie standardowe.
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Odchylenie standardowe obliczane było według wzoru:

( )s
n

x xi
i

n
= −

=
∑1 2

1

gdzie:

s - odchylenie standardowe,

xi - i-ta wartość zmiennej X (i = 1, 2, ... , n),

x  - średnia arytmetyczna,

n - liczba jednostek statystycznych badanej zbiorowości.

Odchylenie standardowe jest najczęściej stosowaną miarą dyspersji. Jest 

średnią  kwadratów  odchyleń  poszczególnych  wartości  cechy  od  ich 

średniej arytmetycznej. Informuje jaka jest średnia wartość odchyleń, a 

zatem o ile  średnio  jednostki  danej  zbiorowości  różnią się  od średniej 

arytmetycznej badanej zmiennej, czyli gmin powiatu krośnieńskiego.

Współczynnik zmienności.

Współczynnik  zmienności  jest  względną  miarą  dyspersji.  Ponieważ  

w  analizie  rozkładu  wartości  cechy  korzystamy  z  różnych  miar 

zróżnicowania, istnieje kilka sposobów wyrażenia zmienności względem 

jej  przeciętnego  poziomu.  Najczęściej  stosowany  jest  współczynnik 

zmienności  równy  ilorazowi  odchylenia  standardowego  i średniej 

arytmetycznej:

V s
xs =

gdzie:

Vs - współczynnik zmienności,

s - odchylenie standardowe,

x  - średnia arytmetyczna.

Współczynnik zmienności stosujemy w tych przypadkach, gdy zaistnieje 

potrzeba dokonania porównań zbiorowości ze względu na zmienność cech 
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o różnych mianach. Ponadto przyjmuje się, że w badaniach społeczno-

ekonomicznych o znacznym rozproszeniu cechy świadczy współczynnik 

zmienności Vs > 0,20.1

Max, Min.

Max  i  Min  wskazują  odpowiednio  maksymalną  i  minimalną  wartość 

badanej  cechy  w  zbiorowości,  czyli  w  tym  przypadku  gmin  powiatu 

krośnieńskiego.

Wskaźnik rozpiętości.

Wskaźnik  rozpiętości  jest  wyrażany  jako  stosunek  różnicy  wartości 

maksymalnej i wartości minimalnej do wartości średniej arytmetycznej. 

Oblicza się go za pomocą wzoru:

W Max Min
xr = −

gdzie:

Wr - wskaźnik rozpiętości,

Max - wartość maksymalna badanej cechy,

Min - wartość minimalna badanej cechy,

x  - średnia arytmetyczna.

Dane porównawcze przedstawione są w tabeli poniżej. Dotyczą one gminy 

Rymanów,  w  kontekście  innych  gmin  powiatu  krośnieńskiego. 

Analizowane są wartości dochodów, wydatków, i wyniku przypadającego 

na  jednego  mieszkańca.  Taki  układ  obliczeń  ma  sens,  ponieważ 

kształtowanie  się  głównych  agregatów  budżetowych  przeliczonych  na 

jednego  mieszkańca  obrazuje  kondycje  finansową  gminy.  Prezentuje 

także, jak gmina realizuje zadania społeczne, licząc i porównując  główne 

wartości budżetowe przypadające na statystycznego mieszkańca w gminie 

Rymanów i odnosząc je do innych gmin powiatu krośnieńskiego.
1 Statystyka ogólna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
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Tabela 33. Wielkości statystyczne dla gminy Rymanów

Gminy
Dochody 
per capita

Wydatki 
per capita

Wynik
 per capita

Rymanów 1,4234 1,4722 -0,0489

Średnia wartość 1,3177 1,3234 -0,0057

Odchylenie 0,1057 0,1488 -0,0431

Odchylenie standardowe 0,1166 0,1816 0,1437

Współczynnik 

zmienności

0,0880 0,1370 25,21

Wartość maksymalna 1,5553 1,6768 0,2154

Wartość minimalna 1,1449 1,0931 -0,3455

Wskaźnik rozpiętości 0,3190 0,4460 100,00

Dochody

Dochody gminy Rymanów kształtują się powyżej wartości średniej,  

i  jest  to  kwota  wartościowo  105  zł  więcej  na  jednego  mieszkańca. 

Odchylenie  dochodów  per  capita gminy  Rymanów  od  wartości 

średnich  jest  równe  niemalże  odchyleniu  standardowemu,  które 

wynosi 116 zł. 

Dochody  w  powiecie  nie  mają  charakteru  zmiennego,  ponieważ 

współczynnik  dyspersji  wynosi  0,088,  jest  on  mniejszy  niż  0,20 

co świadczy, że dochody poszczególnych gmin powiatu mają zbliżony 

rząd wielkości. 

Najwyższe  dochody  na  mieszkańca  odnotowała  gmina  Iwonicz,  

i wynoszą one 1560 zł, są one większe niż w gminie Rymanów o 132 

zł.
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Z  kolei  dochody  gminy  Rymanów są  większe  o  279  zł  niż  wartość 

najmniejsza  dochodów  gminnych  spośród  badanych  gmin,  czyli  

w gminie Wojaszówka. 

Wskaźnik  rozpiętości  dochodów  dla  badanej  populacji  gmin  jest  

w normie i  kształtuje  się  na poziomie 0,31,  czyli  różnica pomiędzy 

wartością  maksymalną  i  minimalna  wynosi  ponad  30%  wartości 

średniej.

Reasumując, dochody  per capita osiągane przez gminę Rymanów są 

relatywnie  na  wysokim  poziomie  i  upoważniają  do  stwierdzenia, 

że gmina znajduje się w czołówce, i należy do najlepszych gmin pod 

tym względem w powiecie krośnieńskim. 

Wydatki

Wydatki gminy Rymanów przeliczone na statystycznego mieszkańca 

są większe od średnich w powiecie o prawie 150 zł. Jest to wartość 

mniejsza o około 30 zł  od odchylenia standardowego,  które wynosi 

181 zł.  Podobnie  jak  przy  analizie  dochodów  wskaźnik  zmienności 

wydatków  per  capita jest  w  normie,  i  wynosi  0,13.  Można  zatem 

stwierdzić, że wydatki na statystycznego mieszkańca we wszystkich 

gminach  są  zbliżone,  przy  czym  charakteryzują  się  większą 

zmiennością  niż  dochody.  Największa  wartość  wydatków  na 

mieszkańca wykazuje gmina Miejsce Piastowe, a wynoszą one 1676 

zł.  Wartość  wydatków  tej  gminy  jest  większa  o  ponad  200 zł. 

Najmniejszy  poziom  wydatków  wykazuje  gmina  Dukla,  która  też 

posiada najwyższy wynik. Gmina ta wydaje 1093 zł na mieszkańca, 

a jest to mniej o 379 zł niż w gminie Rymanów. 

Wskaźnik rozpiętości podobnie jak wskaźnik zmienności jest wyższy 

dla  wydatków  niż  dochodów,  ale  generalnie  kształtuje  się 

na unormowanym  poziomie  (0,44),  co  upoważnia  do  stwierdzenia, 
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że wydatki  kształtują  się  generalnie  na  podobnym  poziomie 

we wszystkich gminach powiatu krośnieńskiego. 

Wynik

Wynik  gminy  Rymanów  za  2003  był  ujemny,  podobną  sytuację 

odnotowały  3  gminy,  przy  czym jedna  gmina  –  Miejsce  Piastowe  – 

osiągnęła  znaczne  rozmiary  deficytu  budżetowego  –  ponad  25% 

wielkości  dochodów.  Jednak  deficyt  gminy  Rymanów  należy  uznać 

jako  w  normie.  Średni  deficyt  na  mieszkańca  wszystkich 

analizowanych gmin wyniósł 5,7 zł, a w gminie Rymanów był on na 

poziomie  48  zł,  i  przekroczył  o  5  zł  wielkość  odchylenia 

standardowego. 

Wskaźniki zmienności i rozpiętości są bardzo wysokie, co świadczy  

o  wysokim zróżnicowaniu wielkości  wyników,  wynikające z  różnych 

polityk  budżetowych  prowadzonych  przez  gminy.  Największy  wynik 

osiągnęła  gmina  Dulka,  a  najmniejszy  Miejsce  Piastowe.  Gminy  te 

wykazują  odmienne  strategie  budżetowe,  jedną  można  nazwać 

agresywną  i  tym  samym  ryzykowną,  a  drugą  defensywną  i  tym 

samym  ostrożną.  Na  tym  tle  strategię  gminy  Rymanów  można 

określić jako zrównoważoną, a tym samym poprawną i przemyślaną.

8. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006  I LATA 
2007-2013

8.1. Prognoza dochodów i wydatków

Sprawą  podstawową  analizy  prognozy  dochodów  i  wydatków 

przewidzianych  w  latach  2004  do  2013  jest  zbadanie  możliwości 

podejmowania szeregu decyzji  i  to nie tylko operatywnych, ale również 

taktycznych – takich które umożliwią realizację celu strategicznego.

Z realizacją celu strategicznego i decyzjami o takim charakterze związane 

jest  ryzyko.  Właściwa  ocena  przyszłych  sytuacji  musi  być  ani  nazbyt 
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optymistyczna,  bo  wiąże  się  to  z  nadmiernym  ryzykiem,  ani  nazbyt 

pesymistyczna,  bo  rodzi  to  ryzyko  niewykorzystanych  szans.  Tak  w 

jednym jak i drugim przypadku jest to strata, na którą gmina nie może 

sobie pozwolić.

Jednostka samorządowa, jaką jest gmina ma między innymi za zadanie 

zapewnić rozwój społeczności lokalnej, stworzyć płaszczyznę dla rozwoju 

gospodarczego  regionu.  Podejmuje  ona  wiele  różnych  działań,  których 

efekty ekonomiczno finansowe są trudno mierzalne,  bądź zupełnie  nie 

przynoszą dochodów dla gminy.  Gmina chcąc nam zapewnić  poczucie 

bezpieczeństwa, zapewnienia pracy, opieki i możliwości rozwoju, powinna 

odpowiednio te cele przewidzieć i ująć w ramach planowanych budżetach. 

Gmina  Rymanów  wpisała  w  zakres  swoich  działań  realizację 

strategicznego wymiaru swojej roli, który można ogólnie zdefiniować jako 

wzrost poziomu życia mieszkańców.  Świadczy o tym prognoza budżetu 

na lata 2004-2013, którą przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 34.  Układ prognozy budżetu na lata 2004 do 2013

Lp. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I.Dochody gminy ogółem w tym: 20972 24100 26100 25800 27600 25100 25300 25700 26300 26900
A Dochody własne w tym: 6668 7210 7648 7986 8425 8859 9301 9855 10508 11148

- z podatków i opłat lokalnych  3500 3810 4048 4186 4325 4499 4781 4922 5204 5625
- z majątku gminy 879 1000 1100 1200 1400 1540 1620 1883 2144 2253

- z udź. w podatkach stanowiących 
dochód

budżetu państwa

2289 2400 2500 2600 2700 2820 2900 3050 3160 3270

B Subwencje 
(ogólna+wyrównawcza+oswiatowa)

12387 13000 13050 13100 13150 13210 13260 13300 13340 13395

W tym: subwencja ogólna + 
wyrównawcza

3334 3500 3510 3600 3650 3700 3770 3820 3870 3990

C Dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej 

732 800 810 820 830 834 840 845 850 854

D Dotacje celowe na zadania własne 1185 3090 4592 3894 5195 2197 1899 1700 1602 1503
 W tym na ochronę środowiska 1100 3000 4500 3800 5100 2100 1800 1600 1500 1400

II.Wydatki ogóółem 22566 24000 25700 25200 26900 24200 24700 24800 25500 26600
A Wydatki inwestycyjne 6183 8000 9600 9000 10500 7600 7450 7340 7400 7810
B Wydatki ze środków własnych 16383 16000 16100 16200 16400 16600 17250 17460 18100 18790

III.Wynik (I-II) -1594 100 400 600 700 900 600 900 800 300
IV.Kredyty i pożyczki na 31.12. 4187 4087 3687 3087 2487 1587 987 280

A Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 776 1210 1531 1425 1444 1290 1130 737 290
Z tego:  spłata rat pożyczek/kredytów 706 1120 1450 1353 1377 1230 1080 707 280

            odsetki 70 90 81 72 67 60 50 30 10
B Spłata wnioskowanej pożyczki z 

WFOŚiGW
130 189 435 203

Z tego: spłata rat pożyczki 120 180 427 200
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           odsetki 10 9 8 3

W  planowanym budżecie  gminy  po  stronie  dochodów  własnych,  subwencji  

i  dotacji  celowych  z  zakresu  administracji  rządowej  przewidziano  wzrost  

z roku na rok w granicach do 10%, co wydaje się być założeniem prawidłowym biorąc pod uwagę inflację. W latach 

2005  do  2008  przewidziano  duży  wzrost  dotacji  celowych  na  zadania  własne  związane  

z ochroną środowiska. Celem zrównoważenia niedoborów  finansów gmina musi zaciągnąć kredyty i starać się o 

dodatkowe dotacje z instytucji rządowych jak również szukać pomocy ze środków Unii Europejskiej. Aby uzyskać 

środki  unijne  gmina  będzie  tworzyć  wnioski  aplikacyjne  

o fundusze strukturalne, które mieszczą się w ramach przyznanych środków pomocowych z UE dla Polski.

Większość  środków  unijnych  przyznawana  jest  po  zakończeniu  zadań     inwestycyjnych  i  po  przedłożeniu 

dokumentacji wraz z potwierdzeniem zapłaty za wykonane zadania, można zatem stwierdzić że środki unijne to jest 

swego rodzaju refundacja poniesionych wydatków w ustalonym przez UE procencie. 

8.2. Prognoza zadłużenia i potencjału finansowego

W związku z planowanymi inwestycjami w gminie, jej zadłużenie- kwota 4187tys zł będzie sukcesywnie spłacane 

dodatnim wynikiem na działalności  gminy od 2004r.  do końca 2012r.  Warto  odnotować,  że w gminie  Rymanów 
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planuje się uzyskanie dodatniego wyniku z roku 2004 na 2005 czyli poprawy sytuacji finansowej gminy z -1594tys.zł 

(na 31.12.04r.) do + 100tys.zł. na koniec 2005r. Wiąże się to z przyznaniem dotacji celowych na ochronę środowiska i 

ich zrealizowaniu w 2005r. Również w czterech  kolejnych latach  gmina przewiduje uzyskać dotacje na inwestycje 

związane z ochroną środowiska w kwocie 15500tys. zł.

W latach 2010 do 2013 tempo wydatków inwestycyjnych osłabnie, w myśl że każde przedsięwzięcie inwestycyjne 

składa się z dwóch części: działań rozwojowych i drugiej eksploatacyjnej – aż do momentu śmierci technicznej. Na 

koszty eksploatacji zakończonych inwestycji z zakresu ochrony środowiska są przewidziane znaczne kwoty tj. średnio 

po 1675 tys. zł  rocznie.

Tabela 35. Analiza kredytów w latach 2004-2013
Wyszczegól- 

nienie 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

IV.Kredyty i 
pożyczki  na 
31.12.

4187 4087 3687 3087 2487 1587 987 280 - -

III.Wynik
(I-II)

-1594 100 400 600 700 900 600 900 800 300

Dotacje 
celowe na 
zadania 
własne

1185 3090 4592 3894 5195 2197 1899 1700 1602 1503

 W tym na 1100 3000 4500 3800 5100 2100 1800 1600 1500 1400
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ochronę 
środowiska

Każda gmina winna stawiać na rozwój swoich zasobów celem dostosowania ich do potrzeb mieszkańców na jej terenie 

zamieszkałych,  stwarzania  odpowiedniego  zaplecza  do  rozwoju  przedsiębiorczości  mieszkańców,  dostosowania 

infrastruktury  do  przyciągnięcia  kapitału  z  zewnątrz  jak  również  poprawy  warunków  bytowych  mieszkańców  i 

przyjezdnych do gminy.

Do realizacji  wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych należy posiadać odpowiedni potencjał finansowy. Potencjał 

finansowy rozumiany jako: 1.Środki pieniężne zgromadzone – wygospodarowane na działalności.

2.Odpowiedni  majątek  trwały  umożliwiający  zaciąganie  pożyczek  

i kredytów.

3.Fundusze strukturalne UE.

Należy podkreślić,  analizując prognozę budżetów gminy Rymanów do 2013 roku, że wyżej zdefiniowane czynniki 

wzrostu  i  potencjału  finansowego  są  spełnione.  Gmina  właściwie  podchodzi  do  posiadania  zdolności  absorpcji 

środków z funduszy strukturalnych, jej zdolność kredytową można oszacować na minimum 1 000 000 zł rocznie, 

świadczy o tym dodatni wynik, który jest planowany już w 2005 zł. Posiadanie wkładów własnych przy pozyskiwaniu 

funduszy strukturalnych jest warunkiem koniecznym, szansę na wygospodarowanie takich środków gmina upatruje 

w dodatnim wyniku,  zdolności  do zaciągania zobowiązań,  i  głównie w prorozwojowej  konstrukcji  budżetu,  który 

przewiduje przekazywanie znacznych kwot na wzrost i poprawę infrastruktury technicznej. 
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8.3. Zdolność absorpcji funduszy strukturalnych i realizacji zadań inwestycyjnych

Chcąc korzystać z funduszy strukturalnych zazwyczaj trzeba wykazać się zaangażowaniem własnych środków 

finansowych.

W  celu  uzyskania  kredytu  bądź  pożyczki  długoterminowej  gmina  musi  w  pierwszej  kolejności  wykazać 

zdolność  do  ich  zaciągania,  czyli  mieć  płynność  finansową.  Płynność  finansowa  wiąże  się  z  krótkim 

horyzontem czasowym i zazwyczaj dotyczy działalności eksploatacyjnej. Lepszym agregatem do oceny stopnia 

zadłużenia wydaje się być wypłacalność, czyli możliwość spłaty zobowiązań długoterminowych.

Należy ocenić poziom zadłużenia gminy, a jednym z takich wskaźników jest  wskaźnik ogólnego zadłużenia, 

który jest ujęciem procentowym zobowiązań ogółem do dochodów ogółem.

Wskaźnik ten przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg prognozy) 

Zbyt  wysoki  wskaźnik  świadczy  o 

dużym  ryzyku  finansowym  i  daje 

sygnał, że gmina może utracić zdolność do zwrotu zaciągniętych zobowiązań. Ustawowy limit zadłużenia dla 
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lata 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Wskaźnik 

% 19,9 16,9 14,1 11,9 9,0 6,3 3,9 1,0 -
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samorządów został określony na poziomie 60 % dochodów Można zatem oszacować kwotę zadłużenia, która 

może zostać dodatkowo zaciągnięta na cel absorpcji środków z funduszy europejskich. 

Tabela 37. Dopuszczalny poziom zadłużenia i poziom obsługi zadłużenia w tys.
Powyższe  kwoty  należy  uznać 

jako  szacunkowe,  ponieważ 

określają  maksymalny  poziom 

dodatkowego  zadłużenia,  które 

gmina  może  zaciągnąć  na 

pozyskiwanie  środków  UE, 

jednocześnie  wskaźnik 

zadłużenia  do  60%  należy 

rozumieć  jako  granicę 

bezpieczeństwa.  Gmina 

Rymanów  pozyskując  środki  z 

kredytów  będzie  przekazywać  je  na  realizację  zadań uwzględniając  ich  typ,  przy  czym część  zadań  będzie 

stanowić  projekty  o  charakterze  dochodowym  i  quasi  dochodowym.  Odpowiednia  proporcja  projektów  o 

charakterze dochodowym będzie zwiększać bezpieczeństwo kredytowe gminy.
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lata 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Suma

Dopuszczalny 
poziom 

zadłużenia 
(60%)

12583,2 14460 15660 15480 16560 15060 15180 15420 15780 16140

Limit poziomu 
spłaty 

zadłużenia 
(20%)

3145,8 3615 3915 3870 4140 3765 3795 3855 3945 4035 76161,6
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Innym wskaźnikiem, który należy zastosować do oceny możliwości absorpcji funduszy strukturalnych, który 

jest komplementarny do powyższego jest  wskaźnik wypłacalności, który jest  % stosunkiem spłaty pożyczek i  

odsetek do dochodu gminy.

Kształtowanie się tego wskaźnika według limitu na lata 2004 do 2013 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 38.  Wskaźnik wypłacalności

lata 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Wskaźnik 
% 3,7 5,6 6,6 7,2 6,0 5,1 4,5 2,9 1,1 -

Powyższy wskaźnik ustawowo powinien przekraczać 15%, zatem  istnieją spore niewykorzystane rezerwy. Do 

oceny zdolności  obsługi  kredytowej  wykorzystać  można również  wskaźniki  oparte  na  przepływach środków 

pieniężnych.  Wskaźnik  ten  jest  jednym  

z podstawowych w ocenie zdolności  przedsiębiorstw do obsługi  długu. Gmina to przecież też  jest  w jakimś 

sensie  przedsiębiorstwo.  Dlatego też  można by było  zastosować wskaźnik pokrycia obsługi  kredytów  „cash 

flow” = (zysk netto + amortyzacja)  :  (rata kredytu + odsetki) .

W przedsiębiorstwach za wartość normatywną przyjmuje się 1,5.

W gminie gdzie przychodami są subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, to znaczy bardzo pewne źródła 

przychodów, to znaczy takie według których można ustalić przewidywalny poziom wydatków to wskaźnik ten 

może z pewnością oscylować w granicach 1,1 do 1,5. 
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Do pomiaru aktywności gminy w absorbowaniu funduszy strukturalnych mają szczególne znaczenie wskaźniki 

gospodarowania zasobami. W przedsiębiorstwach tych wskaźników jest wiele do wykorzystania, ale w gminach 

wydają się do zastosowania szczególnie te które określają:

 „produktywność środków trwałych” = przychody gminy własne / przeciętny stan środków trwałych brutto

W warunkach gospodarki rynkowej każda jednostka gospodarująca nastawiona na przetrwanie stosuje jedynie 

reprodukcję  prostą majątku.  „Dobra firma”  przyjmuje jako cel  rozwój  –  permanentnie  inwestując  w rozwój 

zasobów majątkowych. 

Przedsięwzięcia  inwestycyjne  przynoszą  różnorakie  korzyści,  z  których  tylko  część  może  być  wyrażana 

wartościowo, ale w inwestycje w sferze budżetowej zazwyczaj nie podlegają kwantyfikacji. W takich sytuacjach 

wymagane jest przeprowadzenie analizy niemierzalnych efektów przedsięwzięć. 

Dla dużych zadań inwestycyjnych analiza i ocena efektywności obejmuje: 

I. analizę  i  ocenę  realności  danego  zamierzenia  rozwojowego,   (możliwość  rozwiązań  techniczno-

technologicznych, dostępność produktów, środków produkcji, siły roboczej, normy ochrony środowiska 

itp.);

II. analizę  porównawczą,  polegającą  na  porównywaniu  wskaźników  techniczno-ekonomicznych 

charakteryzujących dane zamierzenia rozwojowe z ich wartościami krajach wysokorozwiniętych i innymi 

rozwiązaniami w Polsce;
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III. analizę  finansową,  polegającą  na  wykazaniu  istnienia  wystarczających  źródeł  do  realizacji  zadania 

finansowego.

Analiza  finansowa  w  jednostkach  budżetowych  sprowadza  się  głównie  do  wskazania  źródeł  finansowych 

niezbędnych  do  realizacji  danego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  i  zastanowienia  się,  czy  źródła  te  są 

wystarczające.

Powyżej zostały omówione wskaźniki dotyczące możliwości obsługi zaciąganych kredytów i  pożyczek. Należy 

także uwzględnić inne możliwości pozyskiwania środków niż kredyty bankowe.

Źródłami takimi są:

a)  fundusze  przyznawane  ex  post,  są  mniej  atrakcyjne  w  myśl  realizowania  zadania  inwestycyjnego  i 

utrzymania spłacalności- płynności finansowej;

b) fundusze przyznawane ex ante, atrakcyjne, poprawiające kondycje finansową,

c)  obligacje  gminy,  szczególnie  atrakcyjne  w  przypadku  trudności  

w uzyskiwaniu pożyczek i kredytów bankowych, 

d)  inwestorzy  zewnętrzni  -  innych  jednostek  budżetowych  jak  i  spoza  sfery  budżetowej  -  głównie 

przedsiębiorców, którzy dla obopólnych korzyści chcą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć,

e)sponsorzy.  
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9. SYSTEM WDRAŻANIA

Dla skutecznej implementacji planu rozwoju lokalnego konieczne jest określenie systemu jego wdrażania. Plan 

rozwoju  lokalnego,  który  jest  przedmiotem  niniejszego  opracowania,  to  przede  wszystkim  zbiór  działań 

strategicznych i zadań, wraz z zaleceniami jak finansować zadania. 

Punktem  wyjścia  systemu  wdrażania  jest  jasno  określony  zbiór  działań  i  zadań,  wynikających  z  potrzeb 

gminy. 

System wdrażania planowania rozwoju lokalnego posiadać powinien następujące wymiary:

• Czasowy – w jakim czasie wykonywanie będą poszczególne zadania 

• Podmiotowy – kto będzie wykonywał poszczególne zadania

• Przestrzenny – jaka będzie lokalizacja poszczególnych zadań.

System  wdrażania  projektów  i  zadań  planu  rozwoju  lokalnego  będzie  uwzględniał  wszystkie  aspekty 

planowania, organizowania, zatrudnienia, i kontroli wykonania przyjętych zadań.

Zasadniczym celem systemu wdrażania przyjętych zadań jest zamknięcie projektu w terminie,  dostarczenie 

korzyści określonym wcześniej beneficjantom, utrzymanie dyscypliny budżetowej. 

Przyjęte  i  zatwierdzone  zadania  posiadają  układ  hierarchiczny,  określający  kolejność  wykonania 

poszczególnych zadań wynikających po pierwsze z potrzeb,  ale także uwzględniające zależność wykonawczą 

poszczególnych zadań. Przyjęta hierarchia zadań wynika z potrzeb gminy, ale także uwzględnia racjonalność 
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wdrożenia  poszczególnych  zadań,  która  wynika  z:  kapitałochłonności,  pracochłonności,  

i posiadanych kompetencji przez gminę. 

System wdrażania zadań, określony w rozdziałach 3 i 4, zawiera także krótki opis prac. Jest to zestawienie 

celów projektu,  prac  do  wykonania,  proponowanego terminu rozpoczęcia  i  zakończenia,  budżetu,  punktów 

krytycznych ułatwiających kontrolę ich postępu.

Gmina  Rymanów powoła  koordynatora  sytemu wdrażania  przyjętych  zadań.  Osoba  ta  będzie  bezpośrednio 

odpowiedzialna za realizacje przyjętych zadań i działanie zgodne z przyjętym planem, będzie ona należeć do 

ścisłego kierownictwa gminy. Poprzez to zapewniony zostanie jej odpowiedni autorytet. 

Ważnym  elementem  systemu  wdrażania  zadań  w  gminie  Rymanów  będzie  nastawienie  na  maksymalną 

skuteczność ich realizacji. Aby to zapewnić zadania podzielone zostaną na dwie grupy: 

- zadania dochodowe,

- zadania niedochodowe.

Pierwszy typ  zadań będzie  zlecany,  w drodze otwartego przetargu,  komercyjnym firmom, które będą mogły 

zagwarantować najwyższy poziom realizacji zadania. Umowy podpisywane z realizatorami takich uwzględniać 

będą rezydualną wartość prac. Wypłata premii od sukcesu, zagwarantowana w umowie, w założeniu będzie 

stymulować wykonawców do zwiększonej skuteczności podejmowanych prac.

Projekty  niedochodowe  powierzane  będą  firmom  z  odpowiednio  wysokim  doświadczeniem,  potwierdzonym 

referencjami, które będą każdorazowo weryfikowane. 
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Istotnym  założeniem,  przy  wyborze  wykonawcy  będzie  fakt  uczestnictwa  w  przetargu  minimum  trzech 

podmiotów. 

Po wyborze wykonawcy określi on szczegółowy plan i harmonogram realizacji wraz z punktami krytycznymi. 

Harmonogram będzie opracowany z wykorzystaniem metod programowania sieciowego, uwzględniającą ścieżkę 

krytyczną działań CMP.  Tak stworzony plan wdrożenia  stanie  się  załącznikiem umowy podpisywanej  przez 

gminę  

z wykonawcą.

Równocześnie taki plan będzie narzędziem szczegółowej kontroli wykonawców. 

Każde zadanie będzie parametryzowane pod względem ryzyka wykonania. Do tego celu wykorzystane będą:

- własne doświadczenie burmistrza gminy, a w szczególności koordynatora systemu wdrożenia zadań,

- informacje na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości w podobnych przypadkach,

- konsultantów zewnętrznych, ekspertów w zakresach poszczególnych projektów.

Szacowanie  ryzyka  i  racjonalności  wykonania  przyjętych  zadań  bazować  będą  na  różnych  rodzajach 

prawdopodobieństwa, czyli  mających charakter nieciągły (0,1), dających się przewidzieć co do kwot i  czasu, 

nie dających się przewidzieć. Szczególnie chodzić będzie o ewentualny negatywny wpływ na realizację zadania 

w  trzech  następujących  kategoriach:  a)  jakości  lub  funkcji  (niepowodzenia  

w osiągnięciu celu), b) kosztów (niepowodzenia w realizacji założeń budżetowych), c) czasu (niepowodzenia w 
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osiąganiu  celów  projektu  

w ramach przyjętego harmonogramu).

Koordynator  wdrażania  systemu  opracuje,  po  szczegółowym zapoznaniu  się  z  zakresem każdego  projektu, 

system  zarządzania  strategicznego  planowaniem  rozwoju  lokalnego,  wspomagający  realizacje  planowania 

rozwoju  lokalnego.  System  wdrażania  wykorzystywać  będzie  metodę  mierzenia  efektywności,  opartą  

o Strategiczną Kartę Wyników, określającą następujące, kluczowe procesy zarządzania:

1. Dopracowanie wizji i strategii każdego zadania.

2. Wyjaśnienie  celów  i  mierników  strategicznych  oraz  ich  integracja  

z systemami zarządzania stosowanymi w gminie Rymanów.

3. Planowanie, wyznaczanie celów i podejmowanie inicjatyw w ramach przyjętych zadań.

4. Usprawnienie systemów monitorowania realizacji zadań.

Ostatni  element –  system monitorowania – pełni  zasadniczą rolę  dla powodzenia wdrożenia strategii  planu 

rozwoju lokalnego. Będzie on polegał na dwupoziomowym procesie analizy. Proces ten będzie obejmował dwa 

powiązane  ze  sobą  działania.  Pierwsze  z  nich  polegać  będzie  na  comiesięcznych  przeglądach  działalności 

operacyjnej  związanej  z  realizacją  punktów krytycznych zespołu realizowanych działań i  zadań.  W ramach 

tego  porównywane  będą  także  osiągnięte  wyniki  z  założonymi  w  planie  ścieżkami  krytycznymi,  a  także 

budżetach. Drugie działanie monitorujące polegać będzie na kwartalnych przeglądach strategicznych, które 
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koncentrować się będą na długookresowych trendach kształtowania się założonych mierników, określonych w 

rozdziale 6 niniejszego opracowania.

Na użytek systemu monitorowania opracowana zostanie także procedura monitorowania i jej formalny wyraz. 

Będzie  on  polegał  na  zunifikowanych,  pisemnych  raportach  składanych  na  radach  gminy  i  wszystkim  jej 

członkom, a także na ustnych raportach realizowanych w stosunku do burmistrza i członków rady miejskiej.

Przyjęty  System  Wdrażania  unikać  będzie  często  spotykanych  błędów  

i  przyczyn  niepowodzeń  w  realizacji  zadań,  zwłaszcza  jeżeli  chodzi  

o jednostki samorządu terytorialnego.

Do nich można zaliczyć:

- brak jasnych definicji zadań,

- nierealistyczne oczekiwania,

- nieodpowiednie zasoby,

- zbyt długi czas realizacji,

- brak odpowiedniego wsparcia ze strony społeczności lokalnej,

- źle zdefiniowany zasięg projektu,

- technocentryzm,

- mistycyzm,
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- brak efektywnej metodologii.

10. SPOSOBY MONITOROWANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

10.1. System monitorowania realizacji planu rozwoju lokalnego

Założenia systemu monitorowania zostały opisane w punkcie poprzednim. 

Monitoring realizacji planowania rozwoju lokalnego jest elementem kluczowym dla powodzenia implementacji 

zadań i projektów założonych w PRL. Umożliwia on stwierdzenie, czy PRL jest prawidłowo wdrażany oraz czy 

projekty,  na  których  oparto  rozwój  lokalny  nie  uległy  zmianie.  Dzięki  monitoringowi  można  sprawnie  i 

elastycznie reagować na zmiany, ograniczając przy tym decyzje podejmowane w warunkach niepewności, co z 

kolei wynika z braku właściwej informacji i analiz. Skuteczny monitoring musi posiadać określone cechy i tak:

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 188

http://www.instytut.sacz.pl/


Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

- oparty  powinien  być  na  ustalonych  kryteriach,  pozwalających  na  obiektywną  ocenę  realizacji  strategii  i 

efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju,

- powinien dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących operacyjnych decyzji - musi 

posiadać zdolność do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

System monitoringu jest w takim układzie systemem realizującym także proces uczenia się obejmujący dwie pętle. 

Osoby  uczestniczące  

i  decydujące o wdrożeniu kwestionują przyjęte  założenia oraz  zastanawiają się,  czy  punkty  wyjścia,  którymi się 

kierowali, i na podstawie których podejmowali decyzję dotychczas, są wciąż aktualne, w świetle bieżących informacji i 

doświadczeń.  Jak  wspomniano  wcześniej  w  gminie  Rymanów  przy  realizacji  PRL  zostanie  stworzony  efektywny 

system raportowania, który w istocie będzie systemem obiegu informacji i wiedzy. Dzięki temu umożliwiać będzie 

powstawanie sprzężeń zwrotnych wyprzedzających. 

Osoby w gminie odpowiedzialne za realizację PRL powinny w razie potrzeby, opracować nowe plany, uzdatnić ścieżki 

krytyczne dotychczasowych planów realizacji. Powstawanie nowych okoliczności jest immanentną cechą zmiennej 

rzeczywistości, zatem potrzebę zmian należy traktować bardziej jako oczywistość niż zaskoczenie, czy błąd w sztuce 

planowania.  Gmina  Rymanów  jest  dostatecznie  przygotowana,  aby  zareagować  na większość  obecnie 

nieuwzględnianych okoliczności.  Punktem wyjścia, jaki został przyjęty w gminie, przy realizacji  PRL jest  fakt,  że 

wdrożenie planu rozwoju lokalnego jest procesem, który jest  zmienny.
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Ważnym elementem systemu wdrażania i  monitorowania,  który został przyjęty i  będzie stosowany w gminie jest 

czerpanie informacji i  pomysłów od osób wywodzących się z niższych szczebli realizacyjnych, także spośród ekip 

podmiotów wykonawczych. 

Monitoring generalnie będzie polegał na dwupoziomowym procesie analizy. Proces ten będzie obejmował dwa 

powiązane  ze  sobą  działania.  Pierwsze  z  nich  polegać  będzie  na  comiesięcznych  przeglądach  działalności 

operacyjnej  związanej  z  realizacją  punktów krytycznych zespołu realizowanych działań i  zadań.  W ramach 

tego porównywane będą także osiągnięte wyniki z założonymi w planie ścieżki krytycznej, a także budżetach. 

Drugie działanie monitorujące polegać będzie na kwartalnych przeglądach strategicznych, które koncentrować 

się będą na długookresowych trendach kształtowania się  założonych mierników,  określonych w rozdziale  6 

niniejszego opracowania.

Na użytek systemu monitorowania opracowana zostanie także procedura monitorowania i jej formalny wyraz. 

Będzie on polegał na zunifikowanych, pisemnych raportach składanych burmistrzowi gminy i  wszystkim jej 

członkom, a także na ustnych raportach realizowanych w stosunku do burmistrza i członków rady miejskiej.

Ważnym  mechanizmem  uczenia  się,  oceny,  i  monitoringu  będzie  uzyskiwanie  opinii  niezależnych  osób  z 

zewnątrz. 

Takie analizy oparte o specjalistów z zewnątrz umożliwią systematyczną weryfikację planu i  stanowić będą 

dodatkowe zabezpieczenie przed możliwością pomyłki, który zostanie popełniony przez specjalistów z gminy. 

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 190

http://www.instytut.sacz.pl/


Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

Monitoring osób z zewnątrz będzie polegać na okresowym przeglądzie wykonania przyjętych zadań, okresy te 

będą odpowiednio dłuższe, przyjęto wstępnie, że w gminie Rymanów odbywać się one będą co 3 miesiące. 

10.2. Sposób oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena realizacji planu rozwoju lokalnego oparta będzie o analizy porównawcze, które oparte będą o założone 

wskaźniki szczegółowe zestawiane z rzeczywistym wykonaniem planu rozwoju. Zespół wskaźników przyjęty do 

oceny całości planu rozwoju lokalnego został zaprezentowany w rozdziale 5 niniejszego opracowania. W taki 

sposób oceniany będzie cały plan rozwoju, a nie poszczególne zadania. 

Odchylenia od planu nie będą w każdym razie wykorzystane w celu piętnowania osób odpowiedzialnych za 

realizację  planu  rozwoju  lokalnego  i  personalnemu  przypisywaniu  winy.  Niekorzystne  różnice  pomiędzy 

aktualnymi a planowanymi wynikami stawać się będą symulantami do przemyśleń, czy w świetle dostępnych 

informacji, przyjęty plan rozwoju jest wciąż odpowiedni. 

Analizując czytelny ciąg wzajemnych powiązań pomiędzy przyjętymi,  długookresowymi miernikami (rozdział 

5),  kierownictwo  gminy  będzie  testować  i  oceniać  statycznie,  a  także  nieformalnie,  postępy  

w realizacji; hipotetyczny łańcuch relacji przyczynowo-skutkowych, łączących inicjatywy planu rozwoju będzie 

modelem umożliwiającym osiągnięcie przyszłego sukcesu.
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Można  zatem  będzie  mówić,  że  w  gminie  Rymanów  realizuje  się  strategiczny  sposób  podejścia  do  oceny 

realizacji PRL, jako elementu zarządzania strategicznego gminą. Proces taki zaczyna się od zdefiniowania celu 

strategicznego, długookresowego, który drogą konsultacji społecznych, realizować będzie gmina. 

Wykorzystanie  mierników  jako  elementu  języka  komunikacji,  umożliwi  przełożenie  złożonych  i  często 

nieczytelnych  koncepcji  rozwoju  na  bardziej  konkretne  działania,  integrujące  i  motywujące  kierownictwo 

gminy, a także obywateli do działania. 

Otwarta i partnerska komunikacja ze społecznością gminy umożliwi mieszkańcom zrozumienie, w jaki sposób 

poszczególne  elementy  

i zadania PRL, pasują do całościowej strategii  rozwoju gminy i jak na siebie wzajemnie oddziaływają. Takie 

podejście  do  oceny  i  komunikacji  społecznej  ułatwi  zdefiniowanie  czynników  wpływających  na osiągnięcie 

oczekiwanych rezultatów oraz odpowiednich inicjatyw społecznych pozwalających nie tylko mierzyć i oceniać 

zmiany, ale także im sprzyjać. 

10.3. PR planu rozwoju lokalnego
Chcąc  uzyskać  przewagę  konkurencyjną  na  rynku,  poprawić  wizerunek   gminy  i  osiągnąć  wymierne  korzyści 

ekonomiczne władze samorządowe są zmuszone do podejmowania intensywnych działań promocyjnych. Zrozumienie 

potrzeby  promowania,  a  nawet  uwzględnianie  działań  promocyjnych  w strategiach  rozwoju  gmin,  powiatów  i 

województw  nie  zawsze  idzie  w  parze  z  umiejętnością  poprowadzenia  skutecznej  akcji  promocyjnej.  Właściwie 
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prowadzona  polityka  promocji  winna  być  oparta  na  przejrzyście  sformułowanych  celach,  analizie  potencjalnych 

odbiorców działań i publikacji promocyjnych, świadomym doborze środków i metod przekazu, właściwym doborze 

profesjonalnej  kadry.  Kolejnym  ważnym  powodem  nieefektywności  promocji  jest  brak  całościowego 

i skoordynowanego traktowania wszystkich działań i elementów informacji oraz reklamy. 

Promocja  gminy  jest  najczęściej  realizowana  wyłącznie  w oparciu  o możliwości  samego  urzędu,  dlatego 

konieczne  jest  angażowanie  do współpracy  zainteresowanych  mieszkańców  z umiejętnościami  organizowania 

działalności  promocyjnej.  Wysokie  koszty  niektórych  przedsięwzięć  promocyjnych  powinny  także  skłaniać 

władze lokalne do partnerskiej współpracy z instytucjami  i firmami chętnymi do partycypacji w wydatkach na 

promocję.  Istotnym  elementem  wspierającym  promocję  rozwoju  lokalnego  jest  współpraca  z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi. 

Promocja obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przekazana zostanie na rynek szeroka i rzetelna 

informacja  o  ofercie  czy  realizowanych  działaniach.  Z drugiej  strony  dzięki  fachowo  dobranym  metodom 

promocyjnym  można  uzyskać  ważną  w procesie  opracowywania  programu  rozwoju  wiedzę  o oczekiwaniach 

i potrzebach  klientów.  W przypadku  promocji  gminy  sytuacja  odbiega  oczywiście  od  tworzenia  klasycznej  oferty 

promującej produkt, istnieje jednak sporo analogii pomiędzy tymi działaniami.

Działania promocyjne realizowane są za pomocą trzech podstawowych instrumentów:
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Reklama –   to  najbardziej  widoczny  i  silnie  oddziałujący  sposób  promocji;  jest  siłą  motoryczną  napędzającą 

w regionie  produkcję,  handel,  usługi  i pobudzającą  konsumpcję.  Podstawowa  jej  funkcja  –  informacyjna  – 

powoduje,  że  dobrze  poinformowani  nabywcy  podejmują  bardziej  racjonalne  decyzje.  Aby  ostatecznie  dotrzeć 

z reklamą do inwestorów czy turystów należy wykorzystać szeroką gamę  materiałów promocyjnych.  Spośród 

najczęściej wykorzystywanych przez samorząd lokalny warto wymienić:

foldery, broszury, katalogi i raporty, przewodniki i monografie, czasopisma, mapy i plany, plakaty, materiały 

audiowizualne (np. filmy video, slajdy, prezentacje na nośniku CD). reklama internetowa,  inne materiały 

promocyjne; kalendarze, teczki, standy, breloczki, pióra, etc.

Reklama jako instrument promocji Planu Rozwoju Lokalnego ma marginalne znaczenie.

Public relations – forma promocji prowadząca do wykreowania i utrwalenia w świadomości adresatów pozytywnego 

wizerunku gminy Rymanów,  która będzie go identyfikowała na rynku. Wypracowany wizerunek, czyli  zespół 

widocznych  i niewidocznych  wartości,  które  wyróżniają  region,  na  zewnątrz  powinien  przekonywać  do 

wyboru gminy Rymanów jako sprawdzonego partnera w różnego rodzaju projektach związanych z rozwojem 

lokalnym,  a  na swoim obszarze  powinna przede wszystkim dostarczać  rzetelnej  informacji  i równocześnie 

gwarantować satysfakcję z dokonanego wyboru. 

Skuteczny PR wymaga bliskiej współpracy z mediami lokalnymi i     regionalnymi. Jest najważniejszym instrumentem   

do zastosowania w     przypadku promocji Planu Rozwoju Lokalnego.  

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 194

http://www.instytut.sacz.pl/


Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

Promocja dodatkowa –  obejmuje zespół  środków zwiększających atrakcyjność programu rozwoju lokalnego (np. 

system dodatkowych zachęt).

Reklama  i  public  relations są  instrumentami  bezpośrednio  wpływającymi  na kształtowanie  świadomości 

odbiorców  przekazu.  Pełnią  funkcje  informacyjne  i  pobudzające;  uświadamiają  potrzeby,  możliwości  ich 

zaspokojenia i ocenę występujących alternatyw decyzji.

Wymienione  instrumenty  i  materiały  promocyjne  tworzą  jednolity  system,  muszą  być  więc  projektowane, 

stosowane i  analizowane łącznie.  Równocześnie  są skuteczne tylko wówczas,  gdy spełniają warunki  formuły 

AIDA, czyli:

A (attention) – zwracają uwagę adresata promocji,

I (interest) – wywołują zainteresowanie oparte na uświadomieniu sobie korzyści,

D (desire) – budzą chęć skorzystania z oferty,

A (action) – i skłaniają do działania.

Niespełnienie choćby jednego z tych warunków, może spowodować, że koszty poniesione na zaprojektowanie i 

zrealizowanie materiału czy wydarzenia promującego nie przyniosą spodziewanych efektów. 

Prawidłowo przeprowadzona kampania reklamowa dla gminy Rymanów wymaga:

Fundacja „Instytut Karpacki”
33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax.: 018/547-62-42, www.instytut.sacz.pl

Strona 195

http://www.instytut.sacz.pl/


Planowanie Rozwoju Lokalnego dla gminy Rymanów

• Wykorzystania mediów lokalnych i regionalnych.

• Połączenia akcji promocyjnej z ogólnym programem rozwoju powiatu.

• Pozyskania liderów społecznych do prezentacji zamierzeń, i działań i przekazywania informacji.

Aby projektowany program promocji  przyniósł  zamierzone efekty,  czyli  przyczynił  się  do poprawy warunków 

życia i gospodarowania, a co za tym idzie zmniejszenia bezrobocia i aktywizowania mieszkańców musi spełniać 

podstawowe zadania:

• Wzmocnienie pozycji gminy na rynku regionalnym i ew. krajowym 

• Lansowanie nowych działań i przedsięwzięć wpływających na rozwój gminy

• Popularyzacja nowych form usług

• Zachęcanie do udziału w imprezach promocyjnych

• Wzmocnienie pozytywnego wizerunku gminy

Opracowanie programu promocyjnego wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i 

prognozę przyszłej sytuacji marketingowej regionu. Podstawowe decyzje promocyjne obejmują:

• Określenie celów promocji.

• Określenie docelowych segmentów rynku.

• Wyznaczenie budżetu promocji
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• Utworzenie kompozycji narzędzi promocji (promotion-mix).

• Ocenę efektów promocji.

Konsekwencją nieprofesjonalnie przeprowadzonej akcji promocyjnej mogą być:

• Konflikty społeczne

• Chaos informacyjny

• Marnotrawstwo sił i środków publicznych

• Marnotrawstwo szans na inwestycje

• Utrata wiarygodności władz lokalnych

• Utrwalenie się niekorzystnego wizerunku gminy

Poniższa  tabela  jest  zestawieniem  aktywności  promocyjnej  Programu  Rozwoju  Lokalnego  w stosunku  do 

głównych  grup  docelowych  (dla  produktu  jakim  jest  Plan  Rozwoju  Lokalnego)  w  warunkach  zbliżonych  do 

optymalnych.  W  praktyce,  z  powodu  szczupłości  zasobów  wynikającej  z  uwarunkowań  finansowych  i 

organizacyjnych istnieje konieczność dokonywania wyboru najważniejszych potrzeb promocyjnych.

Tabela 39. Zestawienie aktywności PR gminy 
Grupa docelowa Rodzaje informacji Główne nośniki informacji
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1 Mieszkańcy jawne plany, (cel, wykonawcy, koszty), 

informacje na temat przyjętych rozwiązań i 

nowelizacji, informacje o przetargach i 

pracach interwencyjne, otwartość i 

współdecydowanie (uchwały, uczestnictwo 

w sesjach), rozliczenia z wykonanych zadań.

ogłoszenia z ambony, media szeroko 

rozumiane, internet, sesje otwarte, 

tablice ogłoszeń, obwieszczenia, 

punkt informacji w urzędach, biuletyn 

urzędowy, strona www

2 Sołtysi i lokalni liderzy informacje na temat planu rozwoju lokalnego 

i innych dokumentów o charakterze 

strategicznym, planowanych inwestycjach, 

wielkościach środkach i sposobów ich 

podziału,

pisma urzędowe, sesje, narady, 

internet, telefon

3 Lokalne firmy, 

instytucje i NGO

podatki lok., możliwości inwestycyjne, 

dotacje dla przedsiębiorców i programy dla 

nich, ulgi i możliwości rozwoju, jawne 

plany, (cel, wykonawcy, koszty), informacje 

na temat przyjętych rozwiązań i nowelizacji, 

informacje o przetargach i pracach 

interwencyjnę, otwartość i 

współdecydowanie (uchwały, uczestnictwo 

w sesjach), rozliczenia z wykonanych zadań.

internet, sesje otwarte, biuletyn 

przetargów i ofert, tablice ogłoszeń, 

media lokalne (rekl. prasowa, 

artykuły), branżowe ukierunkowane 

informacje (mailing, bazy danych).

9 Środowiska 

opiniotwórcze (np. 

politycy, władze 

sukcesy gminy, realizowane i planowane 

działania/projekty, wczesny dostęp do 

informacji poufnych, oczekiwania co do 

udział w komisjach, komitetach, 

ciałach doradczych, opiniowanie 

ustaw, planów, interpelacje poselskie, 
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samorządowe szczebla 

powiatowego i 

wojewódzkiego, 

decydenci w zakresie 

przyznawania dotacji 

itp.)

ustaw, przepisów, wyróżnienie 

projektów/zadań inwestycyjnych gminy na 

tle projektów/zadań konkurencyjnych

organizowanie spotkań, osobiste 

spotkania z decydentami, 

przygotowane materiały, naciski 

poprzez media.

Działania promocyjne  należy  równocześnie  skoncentrować wokół  Planu Rozwoju Lokalnego  jak i  poszczególnych 

kluczowych działań/projektów. Całościowa koncepcja promocyjna powinna być:

• akceptowana  przez  ogół  społeczeństwa,  które  powinno  w  sposób  czynny  być  angażowane  w  działania 

marketingowe na rzecz  regionu.  Mieszkańcy powinni  widzieć  w promocji  swoją  szansę  na  przyszłość  i 

możliwość udziału w potencjalnych zyskach; 

• oparta o dotychczasowe doświadczenia i tradycje lokalne, naturalne zasoby gminy,

• „elastyczna”, aby łatwo reagować na pojawiające się nowe tendencje i maksymalnie wykorzystać szanse. 

Podstawą zintegrowanych działań jest czynny i nieprzerwany proces dwustronnej komunikacji z otoczeniem. Aby było 

on efektywny należy opracować skuteczny system komunikowania się władz z mieszkańcami, aby poszerzyć kręgi 

osób  zaangażowanych  w  politykę  marketingową  regionu.  Informowanie  i  edukowanie  mieszkańców  gminy  o 
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działaniach na rzecz aktywizacji różnych dziedzin życia, motywuje ludzi do aktywnego udziału w rozwoju i promocji 

regionu.

Niezbędna jest także stała  współpraca międzygminna i regionalna, gdyż  zainteresowania inwestorów lub turystów 

danymi  obszarami  wybiegają  poza  obszary  administracyjne.  Współpraca  taka  może  przynieść  rozwiązania  w 

kwestiach  poważnych  a  przekraczających  możliwości  jednej  gminy  (np.  ochrona  środowiska,  zagospodarowanie 

gruntów).

11 PODSUMOWANIE
Opracowany przy udziale zewnętrznych konsultantów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rymanów na lata 2004-2013, 

zawierający  m.in.  zestawienie  96  projektów,  stanowi  odzwierciedlenie  wysokich  aspiracji  tutejszej  społeczności 

lokalnej.  Łączna wartość  zestawionych w Planie  Rozwoju  Lokalnego  projektów wynosi  118,655 mln  zł.  A  warto 

zaznaczyć,  że  nie  brano  pod  uwagę  projektów  o  mniejszej  skali  (poniżej  30.000  zł)  ani  zadań  bieżących  i 

realizowanych w trybie ciągłym.

Realizacja wszystkich zadań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego w oparciu o wyłącznie własne środki samorządu 

nie byłaby możliwa pomimo, że na wszystkie inwestycje w prognozie budżetowej przewidziano w okresie 2004-2013 

niebagatelną kwotę ponad 88 mln zł 
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Realizacja  Planu  Rozwoju  Lokalnego  w  istotnej  mierze  uzależniona  będzie  od  skutecznego  pozyskiwania 

dofinansowania  projektów  inwestycyjnych  z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej,  w  szczególności  ze 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak również z Funduszu Spójności i innych źródeł 

pozabudżetowych.

Za  skuteczne  pozyskiwanie  funduszy  uznajemy  nie  tylko  wąsko  rozumianą  umiejętność  pisania  projektów,  ale 

całościowo know how na opracowanie, realizację, nadzór, rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi regułami. 

Założone dofinansowanie na poziomie 98,5 mln zł dla 62 !!! projektów można uznać za niesłychanie ambitne, ale też 

mało  realistyczne  biorąc  pod  uwagę  wielkość  środków planowanych  do  przeznaczenia  na  zadania  inwestycyjne 

realizowane przez samorządy gminne w skali kraju czy województwa.  Pozyskanie kwoty rzędu  40-50 mln można by 

uznać  za  duży  sukces,  który  znacznie  zwiększyłby  prawdopodobieństwo   wykonania  planu rozwoju  lokalnego  i 

przyniósłby  widoczny  rozwój  gminy,  poprawę  jej  pozycji  konkurencyjnej,  postęp  cywilizacyjny  i  odczuwalną  dla 

mieszkańców poprawę jakości życia.

Zaplanowany na poziomie 13,334 mln zł udział własny ze strony samorządu gminnego z podobnych powodów wydaje 

się  być  nierealistycznie  niski.  Z  drugiej  strony  kwota  ta  stanowi  niecałe  16,5%  środków  zaplanowanych  do 

przeznaczenia na inwestycje. Dodatkowo ze względu na sposób rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy 
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Unii Europejskiej, gdzie dotacja jest wypłacana dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu, bądź istotnego etapu, 

nie wiele mówi o potrzebie zaangażowania kapitału ze strony samorządu. 

Dlatego też  corocznie  uchwalając  budżet  gminny rada gminy powinna brać  pod uwagę specyfikę  finansowania 

projektów  inwestycyjnych  dofinansowanych  z  funduszu  unijnych,  które  ma  szansę  wystąpić  w  niespotykanej 

dotychczas  skali.  Na  szczęście  relatywnie  dobra  sytuacja  budżetowa   gminy  Rymanów,  która  w  do  tej  pory  w 

bezpieczny sposób realizowała swoje inwestycje i nie zbliżyła się do ustawowych limitów wynoszących 60% dochodu 

gminy  dla  zadłużenia  i  15%  dla  rocznej  obsługi  długu  dobrze  rokuje  odnośnie  zewnętrznego  finansowania 

zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny.

W sytuacji zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego gminy i realizowania projektów unijnych zwiększy się istotnie 

rola  krótko i  średnioterminowego zarządzania płynnością  finansową gminy przy większym udziale  korzystania  z 

instrumentu finansowego jakim jest krótkoterminowy kredyt bankowy.

W zależności  od rozwoju sytuacji  w zakresie  skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zaplanowane 

zadania inwestycyjne Rada Gminy powinna przewidzieć możliwość korekty (nowelizacje) planu rozwoju lokalnego. 

Korekta powinna być dokonywana nie rzadziej jak raz na 3 lata, przy czym pierwsza w trakcie III kwartału 2006 

roku, czyli przed rozpoczęciem kolejnego okresu budżetowania projektów unijnych (2007-2013).
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Przy uchwalaniu rocznych budżetów oraz przy korektach planu rozwoju lokalnego absolutny priorytet winny uzyskać 

projekty  najwyżej  ocenione ze  względu na wagę –  wpływ na rozwój  lokalny,  oraz  te  dla  których istnieją  dobrze 

przygotowane wnioski wraz z dokumentacją projektową i tym samym szansa na dofinansowanie zewnętrzne.

Dokument niniejszy ma zatem charakter otwarty, z możliwością dodania w przyszłości nowych, ważnych dla rozwoju 

gminy Rymanów projektów.
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