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WPROWADZENIE
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społecznogospodarczą Gminy Jedlicze na lata 2007 – 2013. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej,
opis planowanych zadań inwestycyjnych oraz plan finansowy. W pracach nad przygotowaniem
niniejszego planu uwzględniono i przeprowadzono spotkania w ramach konsultacji społecznych.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jedlicze określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą
realizowane na terenie gminy w latach 2007-2013, czyli w okresie siedmioletniego programowania
Unii Europejskiej. Obszarem realizacji planu jest Gmina Jedlicze.
Wśród ważniejszych korzyści, jakie Gmina Jedlicze odniesie wykorzystując wdrożenie Planu
Rozwoju Lokalnego, znajdują się:
- możliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji
oraz optymalizacji źródeł finansowania;
- ocena wpływu inwestycji na budżet gminy po jej zrealizowaniu,
- wydłużenie horyzontu planowania i uszczegółowienie finansowej strony planu inwestycyjnego
oraz analiza możliwości finansowych gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter otwarty, a kolejność realizacji poszczególnych zadań
będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych i możliwości
finansowych Gminy Jedlicze.

Zespół zadaniowy ds. opracowania
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze
na lata 2007-2013 powołany Zarządzeniem
Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 35/2007
z dnia 21 lutego 2007 r.
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I.

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY

1. Charakterystyka gminy
1.1. Położenie gminy w obrębie województwa, powiatu.

Rysunek 1. Województwo Podkarpackie w podziale na powiaty.
Gmina Jedlicze położona jest w południowej części Województwa Podkarpackiego, na zachód
od Krosna. Zajmuje ona obszar 58 km2 i liczy 15 301 mieszkańców w 13 sołectwach. Gmina Jedlicze
sąsiaduje od strony południowej z gminą Chorkówka, od strony północnej z gminą Wojaszówka, od
strony wschodniej z Krosnem oraz z gminą Tarnowiec od strony zachodniej.
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Rysunek 2. Powiat Krośnieński.

 Gmina obejmuje swoim zasięgiem 11 miejscowości:
 Jedlicze,
 Moderówkę,
 Jaszczew,
 Potok,
 Chlebną,
 Poręby,
 Długie,
 Żarnowiec,
 Dobieszyn,
 Podniebyle,
 Piotrówkę.
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Rysunek 3. Miejscowości w Gminie Jedlicze.

1.2. Warunki fizjograficzne i surowce naturalne.
1.2.1. Rzeźba terenu.
Powiat krośnieński należy do górzystych terenów Polski południowej. Znajdują się tutaj trzy
odmienne typy rzeźby:
 strefa kotlin, oddzielonych płatami niskich pogórzy, zwana Dołami Jasielsko-Sanockimi wraz
z Doliną Wisłoka i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską,
 Pogórze Karpackie na północy obejmujące Pogórze Ciężkowickie i Strzyżowskie,
 Beskid Niski wraz z Górami Dukielskimi. Najwyższym szczytem jest góra Kamień
o wysokości 857 m n.p.m.
Na północy powiatu przeważają łagodne faliste wzniesienia Pogórza, z których największe Sucha
Góra (591 m n.p.m.) wznosi się ponad 300 metrów nad dnem Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej.
Od strony południowej rozciągają się pasma Beskidu Niskiego osiągające wysokość ponad 857
m n.p.m. (Góra Kamień). Góry te są łatwo dostępne, omijają je główne szlaki komunikacyjne.
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1.2.2. Wody powierzchniowe.
Przez gminę płynie rzeka Jasiołka, będąca dopływem Wisłoki. Ta karpacka rzeka, mająca
swoje źródła w głównym wododziale karpackim, na północnych stokach Kanasiówki, po przebiciu się
przez odcinki przełomowe między Jaśliskami a Tylawą i między Trzciną a Lipowicą, w rejonie Bóbrki
wypływa na teren Kotliny Krośnieńskiej. Zbierając tu wody licznych strumieni i rzeki Chlebianka,
po zmianie na obszarze Gminy Tarnowiec kierunku na zachodni, wlewa w Jaśle swe wody
do Wisłoki.
1.2.3. Gleby.
Gleby Gminy Jedlicze charakteryzuje zmienność typologiczna związana z budową
geologiczną, morfologią terenu, stosunkami wodnymi, charakterem szaty roślinnej oraz działalnością
człowieka. Zdecydowanie przeważają gleby brunatne kwaśne, rzadziej wyługowane, wytworzone
z glin ilastych i pyłów, średnio głębokie i głębokie. Dominują klasy IIIb, IV i V. Istnieją dogodne
warunki do prowadzenia upraw rolniczych (szczególnie zbóż) i ogrodnictwa. Stan gleb gminy jest
na ogół dobry. Podstawowymi czynnikami degradacji gleb są zjawiska erozyjne, zakwaszanie gleb,
zanieczyszczenie gleb substancjami chemicznymi i eksploatacja surowców. Zanieczyszczenia mają
głównie charakter punktowy (emisja zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy
(wzdłuż szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu). Większość gleb mieści się
w I klasie czystości pod względem zawartości metali ciężkich.
1.2.4. Warunki klimatyczne.
Urozmaicona rzeźba terenu powoduje zróżnicowanie klimatyczne z zachowaniem cech
klimatu górskiego. Omawiane obszary znajdują się na terenie transformacji mas powietrza o różnych
właściwościach fizycznych, z których największe znaczenie mają masy powietrza polarno–morskiego
i polarno–kontynentalnego. Obszary pogórzy karpackich leżą w piętrze klimatu umiarkowanie
ciepłego, nieco chłodniejszymi obszarami są obniżenia i kotliny śródgórskie. W Beskidzie Niskim
występują w zasadzie trzy piętra klimatyczne: piętro chłodne (od +2ºC do +4ºC), umiarkowanie
chłodne (od +4ºC do +6ºC) i umiarkowanie ciepłe (od +6ºC do +8ºC). Najniższe średnie temperatury
występują w styczniu lub lutym, najwyższe w lipcu.
1.2.5. Surowce naturalne.
Okolice Jedlicza są terenami roponośnymi. Złoża ropy odkryto w XIX wieku w Potoku
i Jaszczwi. W okolicach Jedlicza pojawiły się szyby naftowe, a w 1895 roku poprowadzono rurociąg
do transportu ropy naftowej. Zaczęto także myśleć o przerabianiu tego surowca na miejscu. Około
1899 roku holendersko-węgierska spółka "Du Nord" założyła Rafinerię Nafty.
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W okolicach Jedlicza, szczególnie na jego północnym obrzeżu obok złóż ropy występowały
duże złoża gazu ziemnego.
1.3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Elementami nadającymi terenowi Gminy Jedlicze szczególny charakter są pomniki przyrody,
zabytkowe parki, chronione gatunki roślin i zwierząt, interesujące zbiorowiska roślinne.
Na niewielkim obszarze gminy występują lasy mieszane i liściaste typu grądów z dominującymi
w drzewostanie gatunkami: grab, dąb, buk, lipa, jawor, wiąz, w mniejszej ilości brzoza i czereśnia.
Wśród gatunków iglastych dominuje jodła i świerk, domieszkę stanowią sosna i modrzew.
W bogatym runie leśnym występują: zawilec gajowy, konwalijka dwulistna, miodunka ćma, marzanka
wonna, gwiazdnica wielkokwiatowa czy kopytnik pospolity.
Z roślin chronionych spotkać tu można: storczyki, wawrzynek wilczełyko, który jest pod
całkowitą ochroną, marzankę wonną, bluszcz pospolity, kalinę koralową, kopytnik zwyczajny znajdujące się pod częściową ochroną.
Ze ssaków spotkać tu można gatunki objęte ochroną prawną: wiewiórkę, łasicę, kunę,
gronostaja, kreta, jeża, nietoperze oraz inne rozpowszechnione, tj. lisy, zające, tchórze, sarny.
Ptaki reprezentowane są między innymi przez chronione sikory, szpaki, kosy, kukułki, bociany białe,
myszołowy, jastrzębie, dzięcioły, kowaliki, rudziki, sowy, puszczyki, szczygły, sójki, skowronki,
jaskółki, strzyżyki, słowiki. Zimą pojawiają się jemiołuszki i gile. Nad Jasiołką w nadbrzeżnych
zaroślach mają swoje stanowiska lęgowe bażanty i kuropatwy. Ciekawe pod względem
przyrodniczym są parki przydworskie w miejscowościach Jedlicze, Potok, Żarnowiec. Ze względu
na duże walory są one, decyzją Konserwatora Zabytków, chronione. Ładnie utrzymane, stanowią
doskonałe miejsce do wypoczynku i obcowania z przyrodą. W jedlickim parku na szczególną uwagę
zasługuje osiem 350-500 letnich dębów szypułkowych i 400-letnia lipa o wysokości 21 metrów.
Są one wpisane na listę pomników przyrody.
1.4. Sfera społeczna.
1.4.1.Sytuacja demograficzna w gminie.
Gmina Jedlicze jest jedną z większych gmin (pod względem liczby ludności) w powiecie
krośnieńskim – spośród 10 gmin tego powiatu Jedlicze jest czwartą, co do wielkości gminą
za miastem Krosno, Gminą Dukla oraz Gminą Rymanów (Wykres 1).
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Wykres 1. Lud ność w g mina ch p owia tu krośnieńskiego
na koniec 2005 r.
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
Biorąc pod uwagę powierzchnię gminy wynoszącą jedynie 58 km 2 i ogólną liczbę mieszkańców
15.301, można określić gęstość zaludnienia dla gminy, która w przypadku Jedlicza wynosi 264
mieszkańców na km2. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w powiecie i jedynie w gminie
Krościenko Wyżne gęstość zaludnienia na km2 jest wyższa (315 mieszkańców – Wykres 2). Należy
również dodać, iż poniższy wykres nie przedstawia gęstości zaludnienia dla miasta Krosno, gdyż
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z uwagi na wielkość tego wskaźnika (1.100 osób/km2) poniższe dane byłyby mniej widoczne.

Wykres 2. Gęstość za lud nienia w gmina ch powia tu krośnieńskiego
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
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Liczba ludności na terenie Gminy Jedlicze zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat, co przedstawia
poniższy wykres.

Wykres 3. Liczba ludności Gminy Jedlicze w latach 1997 – 2006.
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Źródło informacji: dane Urzędu Gminy Jedlicze
Do 1999 roku zauważyć można było tendencję rosnącą liczby ludności, później wskaźnik ten
zaczął się stabilizować (przyrost liczby ludności od roku 1999 do 2003 był na zbliżonym, niewielkim
poziomie). Od 2004 r. nastąpił spadek liczby ludności, m.in. z uwagi na mniejszą liczbę urodzeń oraz
większy odpływ ludności poza granice gminy. W latach 2003 i 2004 tendencje w liczbie urodzeń
i zgonów zmieniały się i można było zaobserwować wzrost zarówno urodzeń jak i zgonów. Od 2005r.
liczba urodzeń i zgonów zmalała. Biorąc pod uwagę, że różnica pomiędzy liczbą urodzeń i liczbą
zgonów zmniejsza się, wzrost/spadek liczby ludności w Gminie Jedlicze w przyszłości będzie miał
raczej charakter nieznacznych wahań, aniżeli poważnych skoków w liczbie mieszkańców gminy.
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Wykres 4. Urodzenia i zgony w Gminie Jedlicze w latach 1997 - 2006.
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Źródło informacji: dane Urzędu Gminy Jedlicze
Gmina Jedlicze jest zamieszkiwana przez 15 301 mieszkańców, z czego przeważająca większość
mieszka w takich miejscowościach jak: Jedlicze, Dobieszyn, Jaszczew, Moderówka, Potok
i Żarnowiec. Miasto Jedlicze, jako „stolica” gminy jest zamieszkiwane przez największą liczbę
ludności – ponad 5 700 mieszkańców. Pozostałe miejscowości znacznie różnią się pod tym względem.
Do największych, po Jedliczu, miejscowości w gminie zalicza się: Potok (1725 mieszkańców),
Dobieszyn (1439 mieszkańców), Jaszczew (1419 mieszkańców), Moderówka (1247 mieszkańców)
oraz Żarnowiec (1117 mieszkańców). W pozostałych miejscowościach mieszka od 350 – 750 osób.
Poniższy wykres przedstawia liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości w Gminie Jedlicze w
2006 r. wg danych z Urzędu Gminy Jedlicze.
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Wykres 6. Liczb a mieszka ńców w poszczeg ólnych miejscowościa ch
Gminy Jed licze w 2006r.
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Źródło informacji: dane Urzędu Gminy Jedlicze
Mimo zauważalnego spadku ogólnej liczby mieszkańców w większości miejscowości, przyrost
naturalny dla gminy w 2006 r. był dodatni i wyniósł +1 osobę.
W poniższej tabeli przedstawiono trendy w liczbie mieszkańców poszczególnych miejscowości
w Gminie Jedlicze (dla porównania przyjęto rok 1995, 1999, 2002 oraz 2006).

TABELA 1. LICZBA LUDNOŚCI W ROKU 1995, 1999, 2002 oraz 2006
W GMINIE JEDLICZE
Miejscowość
Jedlicze
Chlebna
Długie
Dobieszyn
Jaszczew
Moderówka
Piotrówka
Podniebyle
Poręby
Potok
Żarnowiec

Ogółem

Rok 1995

Rok 1999

Rok 2002

Rok 2006

5 655
665
676
1 393
1 437
1 305
477
360
373
1 597
1 061

5 736
664
705
1 426
1 451
1 287
465
389
392
1 696
1 099

5 791
688
718
1 449
1 440
1 271
450
391
390
1 692
1 092

5 729
730
697
1 439
1419
1247
438
378
382
1725
1 117

14 999

15 310

15 372

15 301

Źródło informacji: dane Urzędu Gminy Jedlicze.
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LUDNOŚĆ GMINY JEDLICZE WG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW
W Gminie Jedlicze nie zauważa się wyraźnej przewagi jednej płci nad drugą – proporcje są bardzo
wyrównane, odsetek mężczyzn wśród mieszkańców wynosi 48,99%, zaś kobiety stanowią 51,01%
całej populacji.
Jedlicze jest gminą stosunkowo młodą. Blisko 25% mieszkańców stanowią ludzie do 19 roku
życia. Kolejne przedziały wiekowe (co 10 lat) wykazują zbliżone proporcje (16,6% dla mieszkańców
w wieku od 20-29 lat, 13,1% - dla mieszkańców w przedziale wiekowym 30-39 oraz 14,5% dla
ludności w wieku od 40-49 roku życia). Struktura ludności gminy według wieku została
zaprezentowana na wykresie nr 6.

Wykres 6. Ludność Gminy Jedlicze wg wieku w VI 2006 r.
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Źródło informacji: Główny Urząd Statystyczny
Taka struktura mieszkańców Gminy Jedlicze bezpośrednio wpływa na strukturę grup
ekonomicznych w gminie. Ponad 1/5 mieszkańców gminy to ludność w wieku przedprodukcyjnym,
natomiast 16% to ludzie w wieku poprodukcyjnym. Największą grupę stanowi ludność w wieku
produkcyjnym i to ona w dużej mierze stanowi o gospodarce gminy.

15

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007-2013

Wykres 7. Ludność Gminy Jedlicze wg grup ekonomicznych
wg d a nych z VI 2006r.
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Źródło informacji: Główny Urząd Statystyczny
Równie istotnym wskaźnikiem demograficznym występującym przy analizie populacji danego
regionu jest struktura mieszkańców gminy według wykształcenia. Na ogół przy badaniu struktury
ludności wg wykształcenia bierze się pod uwagę populację powyżej 13 roku życia, co w przypadku
Gminy Jedlicze stanowi ponad 85,8% całkowitego społeczeństwa. W Gminie Jedlicze przeważającą
część stanowią mieszkańcy z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym oraz podstawowym
(w sumie ponad 85% mieszkańców). Odsetek osób z wykształceniem wyższym kształtuje się na
poziomie 7,2%, co stanowi wynik stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi gminami w Polsce.
Poniżej zaprezentowano strukturę mieszkańców gminy Jedlicze wg poziomu ich wykształcenia na
podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.
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Wykres 8. Mieszkańcy Gminy Jedlicze powyżej 13 roku życia
wg wykształcenia w 2002 r.
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Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.
1.4.2. Stan i struktura bezrobocia.
Wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wynika, że znaczna część
mieszkańców gminy ma trudności ze znalezieniem pracy i jest na utrzymaniu rodziny (ponad 40%
społeczeństwa gminy). Wynika to z faktu, iż znaczna część mieszkańców to ludzie młodzi, uczący się,
którzy nie podjęli jeszcze pracy. Z drugiej strony na rachunek własny pracuje jedynie 2,5%
mieszkańców gminy, czego jedną z przyczyn jest z pewnością wysoki udział rolnictwa w gospodarce
gminy. Kolejne 26,7% mieszkańców pracuje najemnie, a blisko 30% osób pobiera różnego rodzaju
zasiłki (renty, emerytury itp.). Taka struktura źródeł utrzymania mieszkańców gminy wynika między
innymi z braku potencjalnych miejsc pracy na terenie gminy. Przeważająca część podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność w Gminie Jedlicze to firmy handlowo-usługowe, które nie
dają wystarczającej liczby miejsc pracy mieszkańcom gminy.
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Wykres 9. Ludność Gminy Jedlicze wg główneg o źród ła utrzyma nia
w 2002 r.
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Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.
Analiza struktury bezrobocia w Gminie Jedlicze wskazuje na korzystne procesy. Liczba
bezrobotnych w Gminie Jedlicze w latach 2001-2005 wg danych z GUS przestawia się następująco:
- 2001 r. – 1435 osób,
- 2002 r. - 1.334 osoby,
- 2003 r. – 1.249 osoby,
- 2004 r. – 1.092 osoby,
- 2005 r. – 1.104 osoby.

1.4.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Ochroną i profilaktyką zdrowia, a także opieką i usługami medycznymi w gminie zajmuje się
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. W jego skład wchodzi
Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi, Punkt Lekarski w Potoku i Przychodnia Rejonowa w Jedliczu. Opiekę
medyczną na terenie gminy świadczy również spółka MEDIKOR.
Biorąc pod uwagę sprawność obecnego systemu opieki zdrowotnej, można uznać, że potrzeby
mieszkańców Gminy Jedlicze w tym zakresie są zaspokajane w sposób dobry. Część budynków,
w których prowadzona jest działalność lecznicza wymaga remontów, termomodernizacji czy
dostosowania do wymagań sanitarnych.
Ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina realizuje poprzez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w obszarach wynikających obligatoryjnie z ustawy o pomocy społecznej.
W okresie trudności ekonomicznych, ubożenia znacznej części mieszkańców, występowania zjawisk
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wykluczenia społecznego, poczucia bezradności i utrzymującego się na wysokim poziomie
bezrobocia, rola GOPS-u jest bardzo istotna w zakresie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy
osobom najbardziej potrzebującym.
1.5. Edukacja i sport na terenie Gminy Jedlicze.
Edukacja stanowi silną stronę działań lokalnego samorządu i w wielu wymiarach traktowana
jest priorytetowo. Od 1999 roku, w wyniku reformy oświaty, w strukturze szkolnej występują szkoły
podstawowe i gimnazja (będące pod opieką gminy) oraz licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe
(pozostające pod opieką władz powiatowych).
Na terenie Gminy Jedlicze znajduje się 9 szkół podstawowych, 4 szkoły gimnazjalne, 8 oddziałów
„zerowych”, 9 oddziałów przedszkolnych, w tym 1 oddział Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Św. Michała Archnioła. Do szkół na terenie gminy uczęszcza 1683 uczniów, w wieku przedszkolnym
jest 305 dzieci. Szczegółowy rozkład liczby uczniów oraz absolwentów w szkołach na terenie Gminy
Jedlicze prezentuje poniższa tabela:
TABELA 2. DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY JEDLICZE 2006/2007
Nazwa placówki
Liczba
Liczba uczniów
Liczba absolwentów w 2005 r.
oświatowej
Szkoły Podstawowe
9
1.049
228
Gimnazja
4
572
181
Oddziały Przedszkolne
17
312
204
i „zerowe”
RAZEM:
28
1933
613

Na terenie Gminy Jedlicze funkcjonują ponadto placówki oświatowe z zakresu szkolnictwa
średniego i zawodowego:
TABELA 3. SZKOLNICTWO ŚREDNIE I ZAWODOWE W GMINIE JEDLICZE
Nazwa placówki oświatowej

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu

Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Jedliczu

Uwagi
Liceum kształci młodzież na następujących kierunkach
kształcenia:
 Humanistyczny ,
 Pro-medyczny,
 Dziennikarsko – językowy,
 Pro-ekonomiczny.
Kierunki kształcenia z ZSZ w Jedliczu:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 Mechanik pojazdów samochodowych,
 Ślusarz
Liceum Profilowane:
 Transportowo-spedycyjny,
 Mechaniczne techniki wytwarzania,
 Chemiczne badanie środowiska,
 Zarządzanie informacją,
 Profil usługowo-gospodarczy.
Technikum:
 Technik mechanik,
 Technik urządzeń sanitarnych.
Zaoczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych:
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 Technik mechanik.

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, jednocześnie realizując liczne zadania dodatkowe
w zakresie upowszechniania kultury, sportu, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, integracji
europejskiej, turystyki. Szkoły organizują liczne imprezy okolicznościowe, konkursy i wycieczki.
Z racji szybkiego postępu związanego z informatyzacją społeczeństwa i rozwojem technologii
informatycznych, niezbędne jest stałe powiększanie komputerowego zasobu sprzętowego szkół,
upowszechnianie dostępu do Internetu i wspomaganie procesu dydaktycznego technikami
multimedialnymi.
Największym i zarazem najstarszym klubem sportowym w gminie jest Zakładowy Klub
Sportowy „Nafta” Jedlicze. Działają tu także Ludowe Zespoły Sportowe: „Victoria” w Dobieszynie
i „Nurt” w Potoku. Od kilku lat działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Podkarpacie” oraz nowopowstałe kluby: LKS „Chlebianka” w Chlebnej i LKS „Moderówka”
w Moderówce. Centrum sportowym i rekreacyjnym Gminy Jedlicze jest Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Mieści się on w hali widowiskowo-sportowej w Jedliczu.

1.6. Społeczeństwo informacyjne.
Informatyzacja i dostęp do Internetu stają się kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa
i odgrywają coraz większą rolę w sferze edukacji, działalności gospodarczej i przepływie informacji.
Szkoły są wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający stały dostęp do Internetu.
Mieszkańcy mają także możliwość korzystania z sieci za pośrednictwem modemów (przez
standardowe łącza telefoniczne). Korzystna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest obecna na
terenie gminy konkurencja w postaci dostawców połączeń internetowych (w postaci stałego łącza
i połączeń radiowych).
Programy nauczania szkół działających na terenie gminy zapewniają dzieciom
i młodzieży uzyskiwanie podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania
komputerów. Problemem jest natomiast upowszechnianie tej wiedzy wśród osób dorosłych, które nie
miały dotąd styczności z komputerami i nie wymusza na nich takiej konieczności np. wykonywana
praca. Działania szkoleniowe mogłyby podnieść szanse wielu takich osób na rynku pracy,
pozwoliłyby na dokształcanie (edukacja poprzez Internet), promocję i sprzedaż własnych produktów
w przypadku prowadzących działalność gospodarczą.
1.7. Zasoby mieszkaniowe w gminie.
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W sferze mieszkalnictwa gmina jest odpowiedzialna za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
swej lokalnej społeczności. Największymi problemami w wykonywaniu przez gminę tego zadania jest
niedobór mieszkań.
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2005 r. na terenie Gminy Jedlicze
znajdowało się 4141 mieszkań, z czego:
- 4003 stanowiło własność osób fizycznych,
- 92 stanowiło własność Spółdzielni mieszkaniowych,
- 28 stanowiło własność gminy,
- 13 stanowiło własność zakładów pracy,
- 5 stanowiło własność innych podmiotów.
Podstawowe informacje dotyczące zasobów oraz warunków mieszkaniowych na terenie Gminy
Jedlicze zostały zaprezentowane w poniższych tabelach w oparciu o dane GUS.
TABELA 4. ZASOBY MIESZKANIOWE W GMINIE JEDLICZE
WG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2005 R.
Powierzchnia
użytkowa
mieszkań w tys. m2

Izby w tys.
Opis

Mieszkania zamieszkane

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania w m2

w mieszkaniach zamieszkałych stale

Gmina Jedlicze

4141

19,3

374,1

90,4

TABELA 5. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH
WG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2005 R.
Przeciętna liczba
Opis

Izb w 1
mieszkaniu

Osób w 1
mieszkaniu

Osób na 1 izbę

Przeciętna powierzchnia
użytkowa na 1 osobę w m2

w mieszkaniach zamieszkałych stale
Gmina Jedlicze

4,66

3,63

0,78

24,90

Powyższe wskaźniki są bardzo zbliżone do wskaźników osiąganych przez pozostałe gminy
powiatu krośnieńskiego. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Gminie Jedlicze osiąga
średnią wartość w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu krośnieńskiego – 90,4 m2, podczas gdy
wskaźnik ten w pozostałych gminach waha się od 75,4 m2 w gminie Dukla do 90,3 m2 w gminie
Miejsce Piastowe.
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Biorąc pod uwagę okres budowy budynku, przeważającą większość stanowią budynki
wybudowane w latach 1945 – 1970 (1465 budynków o łącznej powierzchni 1 684 m2). Duży udział
mają także budynki wzniesione w latach 1971 – 1988 (ponad 700 obiektów o łącznej powierzchni
121 851m2). Stale jednak rośnie liczba nowych budynków: 468 wybudowanych w latach 1989 – 2002,
z czego w latach 2001 – 2002 wzniesiono 66 obiektów oraz 26 budynków znajdujących się w chwili
obecnej w trakcie budowy. Rozkład budynków według roku budowy prezentuje poniższy wykres.

Wykres 10. M ieszka nia za mieszka ne wg okresu bud owy bud ynku
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Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny z 2002r.
Istniejący standard lokali na terenie gminy, oceniany z punktu widzenia zainstalowanego wyposażenia
technicznego jest bardzo zróżnicowany: 3654 mieszkań jest wyposażonych w wodociąg, 3.504
w łazienkę, a 2.300 w centralne ogrzewanie.
Zabudowa w mieście Jedlicze jest zróżnicowana, w centrum istnieją kompleksy
o zabudowie blokowej i jednorodzinnej, na peryferiach można

wyróżnić

kompleksy

o zabudowie rezydencjalnej, jednorodzinnej i zagrodowej.
1.8. Zagospodarowanie przestrzenne.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Na terenie Gminy Jedlicze układ podstawowy sieci komunikacyjnej stanowi droga krajowa
oraz drogi powiatowe. Droga krajowa międzyregionalna nr 28 Zator – Medyka przebiegająca
z zachodu na wschód przez Wadowice – Nowy Sącz – Jasło – Krosno – Sanok – Przemyśl posiada
klasę techniczną i użytkową GP – główna, ruchu przyśpieszonego.

22

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007-2013

Na terenie gminy droga krajowa przebiega przez miejscowości Moderówka, Jaszczew, Potok na
odcinku 7,544 km tworząc 5 skrzyżowań z drogami powiatowymi i 9 skrzyżowań z drogami
gminnymi. Zarządcą drogi jest GDGKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Krośnie.
Powiązania wewnętrzne na terenie gminy opierają się generalnie na sieci dróg powiatowych klasy
Z - zbiorcze o łącznej długości 41,312 km, z których do najważniejszych należy zaliczyć drogi łączące
przyległe gminy tj.:



Nr 1949 R Jedlicze – Żarnowiec - Zręcin



Nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno



Nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok



Nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie



Nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka

Drogi te mają swoje przedłużenie w sieci ulicznej miasta Jedlicza, tworząc jego podstawowy szkielet.
Zarządcą dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.
Elementem uzupełniającym sieć dróg powiatowych są licznie zlokalizowane drogi gminne klasy
L - lokalne i D - dojazdowe o łącznej długości 73 km służące miejscowym potrzebom, które znacznie
zwiększają dostępność komunikacyjną terenów inwestycyjnych podnosząc ich atrakcyjność.
Drogi gminne o łącznej długości 73 km według stanu na dzień 31.12.2006 r. posiadają:

-

na odcinku 54,1 km nawierzchnię bitumiczną,

-

na odcinku 18,9 km nawierzchnię żwirową.

Przez Gminę Jed1icze przechodzi również linia kolejowa Stróże – Zagórz, na której prowadzony
jest ruch osobowy i towarowy. W ostatnich latach, zarówno w ruchu osobowym, jak i w przewozach
towarowych zauważa się tendencję ma1ejącą. Z kolejowego transportu korzysta głównie Rafineria
Nafty Jedlicze, w mniejszym zaś stopniu inne podmioty gospodarcze i osoby prawne.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. System elektroenergetyczny
Wszyscy mieszkańcy Gminy Jedlicze mają dostęp do energii elektrycznej. Układ
elektroenergetyczny oparty jest na sieci średniego napięcia 15 kV, wychodzącej ze stacji
transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV. Stacje połączone są ze sobą oraz z systemem
elektroenergetycznym liniami napowietrznymi bądź okablowanymi. Poprzez istniejącą sieć energia
elektryczna doprowadzana jest do stacji trafo i siecią niskiego napięcia bezpośrednio do odbiorców.
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Stacje trafo są głównie słupowe. Gmina jest zaopatrywana w energię elektryczną przez Rzeszowski
Zakład Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Krosno.
Urządzenia i sieć elektroenergetyczna służące zaopatrzeniu w elektryczność są sukcesywnie
rozbudowywane i modernizowane. W niektórych miejscowościach Gminy Jedlicze w ostatnich latach
przeprowadzone zostały modernizacje sieci elektrycznych, jednakże z uwagi na fakt, iż dostęp
do energii elektrycznej o właściwych parametrach dla mieszkańców Gminy Jed1icze w sposób
nieograniczony jest tematem ważnym, koniecznym wydaje się podjęcie dalszych działań mających na
celu zagwarantowanie mieszkańcom gminy pełnego i wysokiej jakości dostępu do energii
elektrycznej.
2. Sieć gazowa
Z paliwa gazowego korzysta prawie 100% mieszkańców gminy. Wykorzystywane ono jest
do celów grzewczych w kotłowniach oraz w gospodarstwach domowych. Dostawcą gazu ziemnego
jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Utrzymaniem sieci gazowej zajmuje się Zakład
Gazowniczy w Jaśle, Rozdzie1nia Gazu w Krośnie. Remonty kapitalne i bieżące prowadzi zakład we
własnym zakresie. W tej dziedzinie kłopoty z dostawą raczej nie występują. Problemem staje się zaś
wysoka i ciąg1e rosnąca cena tego nośnika energii.
3. Sieć wodociągowa
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg komunalny oraz indywidualne ujęcia
wody (studnie kopane i głębinowe). Z wodociągu korzysta część mieszkańców miasta Jedlicze,
a także wieś Dobieszyn oraz część Potoka (wodociąg MPGK Krosno). Administratorem sieci
wodociągowej jest Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Jakość wody w wodociągu zarówno jedlickim jak i krośnieńskim jest odpowiednia, natomiast ujęcia
indywidualne (studnie) pozostawiają wiele do życzenia. Większość studni jest kopana dosyć płytko,
a przez to jakość wody w tych ujęciach jest nie najlepsza, a w niektórych wręcz zła. Wpływ na taki
stan rzeczy ma także występowanie terenów roponośnych. Ponadto w niektórych miejscowościach
okresowo występują braki wody, jak również kłopoty z jej pozyskiwaniem na terenach górskich
(Potok, Jaszczew). W ostatnich latach powstała sieć wodociągowa w Dobieszynie, natomiast
w Jedliczu rozbudowa takiej sieci jest na ukończeniu. Planowane na najbliższy okres działania
w Potoku skupiać się będą na docelowym połączeniu sieci w tej miejscowości z wodociągiem
jedlickim.
TABELA 6. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Długość czynnej sieci rozdzielczej (km)

22,7

22,7

29,9

29,9

29,9

30,8
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Ilość przyłączy (szt.)

493

530

549

573

588

594

Liczba ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

3208

3366

3379

3475

3531

3583

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

4. Sieć kanalizacji sanitarnej
Miejscowościami gminy w pełni skanalizowanymi są: Jedlicze, Dobieszyn oraz Potok. Mocno
zaawansowane prace kanalizacyjne prowadzone są w Żarnowcu. W roku 2007 rozpocznie się budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaszczew i Moderówka, realizowana w ramach
projektu grupowego koordynowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle pn. „Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Pozostałe miejscowości nie są skanalizowane. Jednym
z priorytetów przyjętych przez Radę Miejską w Jedliczu jest kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnych w tych miejscowościach. Jest to jedno z najważniejszych działań, jakie powinna
realizować gmina w najbliższych latach. Budowa sieci kanalizacyjnej swoim zasięgiem obejmie
obszar całej gminy, aby docelowo wszystkie gospodarstwa domowe mogły korzystać w systemu
kanalizacyjnego.

TABELA 7. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
bez przyłączy (km)

62,5

66,8

83,1

91,6

95,3

97,1

Ilość przyłączy (szt.)

945

1002

1196

1454

1533

1594

Liczba ludności korzystającej
z sieci wodociągowej

2634

2675

5854

6372

6517

6656

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
5. Oczyszczalnia ścieków
Siecią kanalizacji sanitarnej ścieki są odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Jedliczu, która w latach 2005-2006 została zmodernizowana i rozbudowana z przepustowości 1000
m3/dobę do 2200 m3/dobę. W oczyszczalni wymieniono na nowe praktycznie wszystkie urządzenia
począwszy od zbiorników reaktora biologicznego, osadnika wtórnego i zagęszczacza osadu po
nowoczesną stację odwadniania osadu. Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone. Jest to
możliwe dzięki nowoczesnej stacji zlewczej. Obiekt wyposażony został dodatkowo w III stopień
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oczyszczania ścieków – lagunę hydroponiczną. Rozbudowana oczyszczalnia docelowo przyjmować
będzie ścieki z wszystkich miejscowości Gminy Jedlicze oraz kilku sąsiednich miejscowości Gmin
Chorkówka i Tarnowiec.
6. Składowisko odpadów komunalnych
Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest w miejscowości Jaszczew, oddalonej
o 1,2 km od Jedlicza. Ma ono charakter składowiska otwartego. Eksploatowane jest od 1992 roku.
Do roku 1995 składowano tam odpady komunalne niesegregowane, a od 1996 przyjmowane są
odpady po segregacji.
Składowisko zajmuje teren całkowity 2,71 ha, w tym eksploatacyjny 1,05 ha. Pojemność składowiska
to 37 150 m3. Stan wypełnienia ok. 80 %.
Obiektami składowiska są:

− teren składowiska, ogrodzenie, rowy opaskowe, droga dojazdowa i plac manewrowy
−

instalacje elektroenergetyczne do celów oświetlenia, ogrzania i napędu pomp

−

wały, rowy odwadniające

−

brodzik do dezynfekcji kół pojazdów samochodowych

−

barak z pomieszczeniami socjalno biurowymi, magazyn części i środków
dezynfekujących,

−

piezometry do badań wód podziemnych,

−

elektroniczna samochodowa waga najazdowa .

Cały teren składowiska jest oświetlony, ogrodzony siatką o wysokości 1,7 m, otoczony
wałami i zabezpieczony wałami opaskowymi (rów drenażowy) zbierającymi wody z drogi dojazdowej
oraz terenu wokół niecki składowiska. Wody z tego rowu odbiera poprzez jeden wylot okresowy ciek
wodny. Wody odciekowe spod niecki składowiska ujmowane są przez sieć drenażową odcieków,
która odprowadza je do studni zbiorczych odcieku (komory z kręgów żelbetowych φ 140
uszczelnionych zaprawą cementową). Odcieki są okresowo rozdeszczane na powierzchni składowiska.
Składowisko jest odgazowane w sposób pasywny, polegający na zapewnieniu naturalnego ujścia gazu
przez cztery szybiki wentylacyjne.
Po przywiezieniu na składowisko odpadów następuje ich rozplantowanie w odpowiednim sektorze
przez koparko–spycharkę i zagęszczanie odpadów. Samochody opuszczające składowisko
przejeżdżają przez brodzik dezynfekujący.
Z wykonanego „Przeglądu Ekologicznego” składowiska, oraz z przeprowadzonych analiz
funkcjonowania wysypiska wynika, iż eksploatacja wysypiska może odbywać się jeszcze do 2009 r.
1.9. Charakterystyka gospodarki na terenie gminy.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. w gminie zarejestrowanych było 769 podmiotów gospodarczych
w tym:
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 budownictwo - 20,
 gastronomia - 6,
 handel - 275,
 hodowla - 1,
 informatyka - 4,
 produkcyjno-usługowe - 39,
 produkcyjne - 25,
 transport - 60,
 usługi - 339.
Większość podmiotów gospodarczych stanowią osoby fizyczne. Jest to przede wszystkim działalność
handlowa, obok niej są usługi budowlane, fryzjerskie, naprawa samochodów oraz drobna
wytwórczość. Działają także większe firmy produkcyjne z dziedziny przetwórstwa tworzyw
sztucznych, kaletniczych, krawieckich, wytwarzania opakowań, ślusarskich i masarskich, a także huty
szkła.
Przemysł

Gminy Jedlicze można podzielić na paliwowy, energetyczny, budownictwo

specjalistyczne oraz usługi komunalne. W sektorze paliwowym działa Rafineria Nafty Jedlicze S.A.,
zajmująca

się

przetwórstwem

ropy

naftowej

i

przeróbką

olejów

przepracowanych.

W sektorze energetycznym działają Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki w Jedliczu,
zajmujące się remontem, produkcją urządzeń do przesyłu energii, silników energetycznych oraz
urządzeń do telefonii komórkowej. Budownictwo specjalistyczne jest reprezentowane przez
Montonaft Jedlicze Spółkę z o. o., specjalizującą się w budownictwie urządzeń i obiektów służących
rafineriom ropy naftowej i konstrukcji stalowych budowli specjalistycznych. Usługi komunalne
reprezentuje Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, świadczące
również usługi remontowo-budowlane.
1.9.1. Rolnictwo.
Jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki na terenie gminy Jedlicze jest rolnictwo. Struktura
użytkowania gruntów na terenie Gminy Jedlicze została zaprezentowana na poniższym wykresie:
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Wykres 11. Użytkowa nie gruntów w Gminie Jedlicze
wg da nych z XII 2005r.

15,9%
8,9%

75,2%
Użytki rolne

Las y i grunty leś ne

Pozos tałe grunty

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
W roku 2006 w Gminie Jedlicze było 1900 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni
2677 ha. Na przeważającej części użytków rolnych dominują gospodarstwa indywidualne, których
powierzchnia waha się od 1 do 2 ha - stanowią one ponad 63 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych.
Szczegółową strukturę gospodarstw rolnych prezentuje poniższa tabela.
TABELA 8. GOSPODARSTWA ROLNE GMINY JEDLICZE WG WIELKOŚCI
STAN NA 31.12.2006 R.
Obszar użytków rolnych
Liczba gospodarstw
Powierzchnia w ha
Do 1 ha
415
298
1 – 2 ha
1 198
1 511
2 – 5 ha
267
713
5 – 7 ha
14
81
7 – 10 ha
3
23
10 – 15 ha
1
12
Powyżej 15 ha
2
39
Ogółem

1 900

2 677

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jedliczu

Biorąc pod uwagę powierzchnię użytków rolnych, na terenie Gminy Jedlicze jest to 4 375 ha.
Wielkość ta, w porównaniu z innymi gminami powiatu krośnieńskiego kształtuje się na dość niskim
poziomie. Na terenie powiatu jedynie trzy gminy (Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne oraz
Iwonicz Zdrój) posiadają niższą powierzchnię użytków rolnych. Konsekwencją znacznego
rozdrobnienia gospodarstw jest występująca w znacznym procencie grupa tzw. „dwuzawodowców”
oraz brak następców będących w stanie kontynuować prowadzenie gospodarstw rolnych. W coraz
większym stopniu daje się również zaobserwować ekspansję terytorialną miasta na grunty rolnicze
w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
TABELA 9. POWIERZCHNIA GRUNTÓW W GMINACH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO WG STANU NA 31.12.2005
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R. ( w ha)
Gmina
Wyszczególnienie

Chorkówka

Dukla

Iwonicz
Krościenko Miejsce
Rymanów Wojaszówka
Jedlicze Korczyna
Piastowe
Zdrój
Wyżne

UŻYTKI ROLNE z tego:

5466

12901

2942

4375

5210

1210

4049

9102

4986

GRUNTY ORNE

4080

7046

2051

3347

3609

708

3097

5355

3151

SADY

25

36

13

42

134

4

46

44

40

ŁĄKI

1040

3304

546

745

1020

418

790

2154

1260

PASTWISKA

321

2515

332

241

447

80

116

1549

535

1609

18158

978

519

3275

87

363

5980

2041

687
7762

2245
33304

630
4550

927
5821

759
9244

336
1633

734
5146

1497
16579

1313
8340

LASY
POZOSTAŁE GRUNTY
I NIEUŻYTKI
RAZEM

Opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych.
Wykres 12. Powierzchnia UR w ha w gminach powiatu krośnieńskiego
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Gmina i Miasto Dukla
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4049

Gmina Miejsce Piastow e
1210

Gmina Krościenko Wyżne
0
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Źródło informacji:. Opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych.
Mieszkańcy Gminy Jedlicze w przeważającej większości uprawiają zboża. Ponadto uprawia
się tu także ziemniaki oraz w mniejszym stopniu rośliny pastewne i przemysłowe. W produkcji
zwierzęcej, na terenie Gminy Jedlicze, przeważa hodowla drobiu i trzody chlewnej. W ostatnich
latach, nowością na terenie Gminy, jest uprawa wierzby energetycznej, wykorzystywanej przede
wszystkim w przemyśle energetycznym jako biopaliwo odnawialne, tanie i mające małą emisję
zanieczyszczeń do atmosfery. Na terenie Gminy Jedlicze uprawę taką posiada F.P.H.U „SPECMOT”
s.c. Piotr Jary, Józef Perłowski, która zajmuje ogółem 3,1662 ha.
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1.10. Turystyka i kultura w gminie
Dużą rolę w życiu społeczno – kulturalnym Gminy Jedlicze pełnią: Gminny Ośrodek Ku1tury,
Biblioteka Publiczna oraz istniejąca baza lokalowa (o zróżnicowanym stanie technicznym)
w poszczególnych miejscowościach, w której możliwe jest prowadzenie działa1ności kultura1nej.
Centrum kulturalnym jest GOK, będący także najważniejszym ogniwem infrastruktury kulturalnej
wspomagającej edukację społeczną. GOK swymi działaniami wspiera organizacje społeczne istniejące
na terenie poszczególnych miejscowości m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne.
Gminna Biblioteka Publiczna pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu wiedzy i kultury
mieszkańców miasta i okolic. Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny i stara się zaspokoić
zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Oferta edukacyjna biblioteki została znacznie poszerzona dzięki
Internetowi. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk internetowych w Bibliotece w Jedliczu oraz jej
filiach w Żarnowcu i Jaszczwi.

Rysunek 4.

Dworek w Żarnowcu.

Jednym z najważniejszych zabytków Gminy Jedlicze jest znany w całej Polsce, XVIII-wieczny
dworek w Żarnowcu (zdjęcie powyżej). W latach 1903 – 1910 mieszkała tam Maria Konopnicka.
Obecnie mieści się w nim biograficzno-literackie Muzeum Marii Konopnickiej. Muzeum w Żarnowcu
jest aktualnie jednym z atrakcyjniejszych miejsc odwiedzanych przez wycieczki oraz turystów
na Podkarpaciu.
W Gminie Jedlicze znajduje się kilka ciekawych miejsc i zabytków, które na dzień dzisiejszy
stanowią o atrakcyjności turystycznej tego regionu. Poza wymienionym wyżej Muzeum Marii
Konopnickiej na terenie miasta Jedlicza można obejrzeć neogotycki kościół parafialny, wybudowany
w 1925 roku, a także zespół pałacowo - parkowy Stawiarskich z 1925 roku, w którym dziś mieści się
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Wokół pałacu zachował się park krajobrazowy
z kilkoma okazami starych dębów.
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Rysunek 5. Pałac Stawiarskich – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Na terenie całej gminy jest wiele zabytkowych domów oraz coraz rzadziej spotykanych w innych
regionach Polski przydrożnych kapliczek. Jest ich w całej gminie około 30. Najstarsze pochodzą
z początku XIX wieku.
W Jaszczwi możemy oglądać murowany dwór Stojowskich z drugiej połowy XVIII wieku;
w Długiem pałacyk Bobrowskich z kompleksem parkowym, w którym obecnie mieści się Państwowy
Dom Dziecka. W Potoku natomiast znajduje się dwór Łozińskich będący siedzibą Środowiskowego
Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży.
Rolę instytucji wspierających lokalną kulturę pełnią też organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Jedlicze, wśród nich Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedlickiej.

II.

PLANOWANE

DZIAŁANIA

SŁUŻĄCE

POPRAWIE

SYTUACJI

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEJ W GMINIE.

2.1. Działania przewidziane do realizacji w gminie
Z przeprowadzonej analizy sytuacji w Gminie Jedlicze wynika, że dla jej zrównoważonego
rozwoju konieczne jest realizowanie inwestycji, służących poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej.
W związku z tym, w Planie Rozwoju Lokalnego ujęto takie działania, które przyniosą wymierne
efekty, nie tylko tuż po zakończeniu realizacji zadania, ale także w dłuższym okresie czasu. Działania
gminy można podzielić na kilka rodzajów, według ich wpływu na poszczególne dziedziny życia
społeczno-gospodarczego:
a) działania wpływające na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców,
Gmina Jedlicze projektując zadania na przyszłość, stara się przede wszystkim brać pod uwagę
dobro społeczności zamieszkującej ten obszar. Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu
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infrastruktury technicznej jest najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem
samorządu gminy. Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego powyższe potrzeby
są coraz częściej traktowane jako coś oczywistego. W tej sytuacji nie mniej istotne stają się
potrzeby wyższego rzędu, polegające na dostępności tzw. usług społecznych, takich jak usługi
zdrowotne, opieka społeczna, oświata czy też kultura, sport i rekreacja. Działania takie
poprawią warunki i jakość życia mieszkańców gminy, a z drugiej strony przyczynią się
do poprawy atrakcyjności tego terenu zarówno pod względem inwestycyjnym (przyciąganie
nowych przedsiębiorstw, które dałyby mieszkańcom gminy nowe miejsca pracy),
jak i turystycznym (możliwość rozwijania m.in. agroturystyki na obszarze Gminy Jedlicze).
b) działania wpływające na rozwój infrastruktury technicznej,
Rozwój infrastruktury technicznej to podstawowy rodzaj działań realizowanych przez gminę.
Do tego typu działań należą przede wszystkim: uzbrajanie terenów gminy w sieci
kanalizacyjne i wodociągowe, przebudowa i remonty dróg itp.
Doprowadzenie wody i odbiór ścieków to jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych
i jedno z podstawowych kryteriów warunkujących atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru.
Dlatego też zapewnienie sprawnego działania sieci jest jednym z nieustających
i najważniejszych zadań samorządu. Mimo, iż dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
posiada spora ilość gospodarstw domowych z terenu gminy, to jednak istnieją jeszcze duże
obszary nie zaopatrzone w te media. W następnych latach konieczne będą również częstsze
modernizacje istniejącego systemu przesyłowego.
Istotnym elementem zasługującym na szczególne potraktowanie w Planie Rozwoju Lokalnego
są sprawy związane z rozbudową i remontami sieci drogowej. Jednym z podstawowych
warunków dalszego rozwoju gminy jest istnienie efektywnego i dobrze utrzymanego systemu
transportowego. Drogi służą nie tylko mieszkańcom gminy i działającym tutaj podmiotom
gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów
przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element
infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną
gminy. Dlatego wśród planowanych działań znalazły się także projekty, które mają istotne
znaczenie dla systemu komunikacji na terenie gminy.
c) działania wpływające na poprawę środowiska przyrodniczego,
Dbałość o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju nowoczesnej
gospodarki. Wszystkie samorządy na terenie kraju realizują programy powstrzymujące
degradację środowiska i zachowujące istniejące zasoby naturalne. Działania te mają na celu
poprawienie stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy, m.in. stanu wód, gleby,
powietrza itp. Po przeprowadzonej w latach 2005-2006 rozbudowie oczyszczalni ścieków
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w Jedliczu działania te będą koncentrowały się wokół budowy systemu kanalizacji sanitarnej.
Są to działania priorytetowe, które z uwagi na znaczne koszty będą najbardziej narażone na
przesunięcia w czasie w stosunku do planu.
Inwestycje te przyczyniają się do realizacji założeń wojewódzkiej i krajowej polityki
w zakresie ochrony środowiska.
d) działania wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego,
To wszelkiego rodzaju działania, które pozwolą rozwinąć gminę pod względem kulturowym
(m.in. poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym), a także przyczynią się
do rozwoju turystyki na tym obszarze oraz aktywnych form wypoczynku, w tym aktywności
sportowej. Gmina realizuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu infrastruktury
szkolnej na swoim obszarze poprzez m. in. remonty szkół i przedszkoli, a także
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Realizacja tych przedsięwzięć ma
na celu wzbogacenie szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczego o pozalekcyjne zajęcia
edukacyjne oraz sportowe i jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży, ich samodzielnego myślenia oraz twórczej ekspresji.
2.2. Lista zadań do realizacji w gminie.
TABELA 10. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DZIAŁAŃ DLA GMINY JEDLICZE
Lp.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji
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Szacunkowa
wartość
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1

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka wraz z
kolektorem tłocznym Moderówka-Męcinka

2

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w
miejscowości Żarnowiec

3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Chlebna, Długie, Poręby,
Podniebyle i Piotrówka

4

Kontynuacja budowy wodociągu w Potoku

700.000 zł

5

Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu

550.000 zł

6

Budowa Remizy OSP w Jedliczu

650.000 zł

7

Transfer budynku starej szkoły w Żarnowcu w miejsce nowej
lokalizacji

350.000 zł

8

Remont przedszkola przy ul. Rejtana w Jedliczu

300.000 zł

9

Budowa mieszkań komunalnych

22.000.000 zł
3.000.000 zł
11.000.000 zł

1.000.000 zł

10

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole
Szkół Publicznych w Jedliczu

11

Termomodernizacja obiektów oświatowych

12

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Moderówce

2.000.000 zł

13

Infrastruktura towarzysząca przy hali widowiskowo-sportowej w
Jedliczu

1.500.000 zł

14

Budowa mostu na rzece Jasiołce

15

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jedliczu wraz z budową
kaplicy cmentarnej

16

Budowa chodników przy drodze krajowej w m. Potok i Jaszczew

17

Budowa ul. Cichej w Jedliczu

18

Budowa drogi Potok - Dobieszyn

19

Wykonanie infrastruktury drogowej na osiedlu Pasze w Dobieszynie

20

Przebudowa dróg rolniczych

21

Remonty chodników na terenie m. Jedlicze

22

Remonty dróg gminnych

23

Budowa oświetleń ulicznych

450.000 zł
2007 - 2013

2.150.000 zł

1.000.000 zł
1.000.000 zł
400.000 zł
200.000 zł
350.000 zł
2.500.000 zł
450.000 zł
400.000 zł
1.700.000 zł
500.000 zł

RAZEM

54.150.000 zł

Przedstawione powyżej projekty realizacyjne w pierwszym okresie koncentrują się głównie na
rozwiązaniach w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Tego typu zadania inwestycyjne
przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Jedlicze, ale także rozwiązania
problemów środowiskowych oraz dostosowania polityki gminy do wymogów Unii Europejskiej.
Koszty inwestycji przewidzianych do realizacji zostały przedstawione w zdecydowanej
większości w oparciu o szacunkowe kosztorysy inwestorskie. Zakłada się, że nakłady inwestycyjne
ulegną zmniejszeniu w stosunku do tych zaprezentowanych w kosztorysach.
Większość inwestycji zaprezentowanych powyżej ma realne szanse na otrzymanie dofinansowania
ze środków unijnych. Przy założeniu, że gmina otrzyma dofinansowanie na powyższe zadania, suma
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środków własnych, jakie Gmina Jedlicze powinna zagwarantować rocznie w swoich budżetach na
powyższe inwestycje powinna oscylować w granicach 15 - 25% wartości przewidzianych inwestycji.
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III. POWIĄZANIE PLANOWANYCH PROJEKTÓW Z DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI OBECNIE NA OBSZARZE GMINY
Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015
Strategia Rozwoju Gminy
Jedlicze na lata 2007-2013 ze

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia (NSS) 2007-2013

Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Jedlicze na lata 20072013

OBSZARY ROZWOJOWE

Programy Operacyjne
2007-2013

Regionalny Program
Operacyjny

1. OBSZARY WIEJSKIE
2. INFRASTRUKTURA
OCHRONY ŚRODOWISKA
3. INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA
4. INFRASTRUKTURA
DROGOWA
5. OPIEKA SPOŁECZNA
6. KULTURA I TURYSTYKA

Studium Uwarunkowań
Kierunków i Zagospodarowania
Przestrzennego
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IV. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
W GMINIE
Dobrze opracowany Planu Rozwoju Lokalnego wynika ze szczegółowo rozpisanych
wcześniej celów, rozłożonych w czasie. Aby Plan był efektywny, musi być realizowany
konsekwentnie zgodnie z zakładanymi celami, działaniami i rezultatami oraz realnym budżetem.
Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów tj.:
a) poprawę jakości środowiska naturalnego ze względu na zmniejszenie zrzutu ścieków nie
oczyszczonych , zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
b) poprawę jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację
c) rozszerzenie oferty w zakresie kultury, sportu ze względu na budowę obiektów sportowych
i dbałość o stan obiektów kultury,
d) poprawę sytuacji w zakresie dostępności do usług podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej,

e) poprawę bazy edukacyjnej dla młodzieży poprzez remonty i modernizacje obiektów
szkolnych,
f) zwiększenie dostępności do bazy turystyczno-rekreacyjnej,
g) poprawę zdrowia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej,
h) tworzenie

infrastruktury

technicznej

sprzyjającej

rozwojowi

małej

i

średniej

przedsiębiorczości,
i)

rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa poprzez budowę
dróg, wodociągów i kanalizacji.

Dla poszczególnych zadań określonych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Jedlicze na lata 2007-2013 można określić oczekiwane wskaźniki. Można je podzielić na:

 wskaźniki produktu, które określają, jaki będzie bezpośredni wynik podejmowanych działań,
 wskaźniki rezultatu, przedstawiające bezpośrednie i natychmiastowe efekty wdrożenia
działania,

 wskaźniki oddziaływania, które prezentują konsekwencje realizacji przedsięwzięcia
w przyszłości. Wskaźniki te mogą mieć charakter zarówno bezpośredni (bezpośrednie
oddziaływanie przedsięwzięcia na sfery życia społeczno-gospodarczego w dłuższym okresie
czasu) jak i pośredni (długofalowy wpływ przedsięwzięcia na dziedziny życia społecznogospodarczego, niezwiązane bezpośrednio z realizowanym działaniem).
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TABELA 11. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JEDLICZE
Przedsięwzięcie

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Działania o charakterze infrastrukturalnym

Budowa sieci
kanalizacyjnej



Wybudowanie sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach:
1. Jaszczew i Moderówka
2. Żarnowiec
3. Chlebna, Długie, Poręby
Podniebyle i Piotrówka.

Podłączenie ok. 5000
mieszkańców gminy do
sieci kanalizacyjnej




Budowa sieci
wodociągowej

Budowa/
przebudowa
infrastruktury
drogowej

Wybudowanie wodociągu w
miejscowości Potok

Podłączenie ok. 120
mieszkańców do wodociągu

Przebudowanie i wyremontowanie
dróg lokalnych o istotnym znaczeniu
dla systemu komunikacyjnego w
gminie:
1. Wybudowanie/przebudowanie
dróg gminnych, osiedlowych i
rolniczych na terenie gminy
Jedlicze,
2. Wybudowanie chodników w
obszarze gminy,
3. Wybudowanie mostu na rzece
Jasionce,
4. Wykonanie oświetlenia
ulicznego w gminie.








Skrócenie czasu
dojazdu mieszkańców
gminy do miejscowości
objętych
przedsięwzięciami,
Podniesienie jakości
przebudowanych i
wyremontowanych
dróg,
Ułatwienie pieszym
poruszania się po
drogach publicznych,
Ułatwienie rolnikom
dojazdu do
gospodarstw oraz pól
uprawnych









Poniesienie
standardu życia
mieszkańców
gminy,
Nowe podmioty
gospodarcze w
gminie
Podniesienie jakości
wody pitnej na
terenie gminy
Jedlicze,
Nowe podmioty
gospodarcze w
gminie

Rozwój firm
transportowych na
terenie gminy,
Zmniejszenie liczby
wypadków dzięki
polepszeniu
parametrów dróg,
Poprawa
bezpieczeństwa
pieszych dzięki
budowie chodników
oraz oświetlenia
ulicznego

Działania związane z budową/rozbudową obiektów kubaturowych
Przedsięwzięcie

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu


1.
Infrastruktura
edukacyjna

2.
3.

Wyremontowany budynek
przedszkola w Jedliczu.
Wyremontowane budynki
szkolne
Wybudowana sala
gimnastyczna przy Zespole
Szkół w Moderówce







Infrastruktura
zdrowotna

Rozbudowanie Przychodni Rejonowej
w Jedliczu.
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Stworzenie lepszych
warunków do
nauczania
przedszkolnego i
szkolnego
Możliwość przyjęcia
większej liczby dzieci
oraz stworzenia
nowych miejsc pracy
dla wychowawców.
Stworzenie lepszych
warunków rozwoju
fizycznego dzieci i
młodzieży
Zwiększenie
dostępności do usług
medycznych dla
mieszkańców gminy,
Wzrost liczby
mieszkańców
korzystających z
opieki zdrowotnej.

Wskaźniki oddziaływania









Wzrost poziomu
wychowania
przedszkolnego w
gminie.
Wzrost poziomu
nauczania w gminie
Stworzenie
możliwości
zagospodarowania
czasu wolnego
młodzieży

Podniesienie jakości
ochrony zdrowia w
regionie,
Większy udział osób
korzystających z
usług ochrony
zdrowia na miejscu.
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V. PLAN FINANSOWY GMINY W LATACH 2001-2006 ORAZ PROGNOZA NA KOLEJNE
LATA.
5.1. Struktura budżetów gminy za lata ubiegłe (2001-2006)
Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna,
dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy
z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy, darowizny i inne dochody. Średnie roczne
dochody budżetu Gminy Jedlicze (w oparciu o dane porównawcze za lata 2001 - 2006) kształtują
się na poziomie 21.944.526,00 zł. W latach 2001 - 2006 dochody Gminy objęły kwotę
131.667.158,31

zł.

Wydatkowane

środki

w

analogicznym

okresie

wyniosły

łącznie

133.076.862,50 zł.
Budżet Gminy Jedlicze w latach 2001 – 2006 oraz prognozę na lata 2007 - 2013
przedstawia poniższa tabela:
TABELA 12. BUDŻETY GMINY JEDLICZE W LATACH 2001 – 2006
ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007 - 2013
Rok
Dochody
Wydatki
2001

17 614 667,00

16 780 174,00

2002

19 051 498,00

20 010 625,00

2003

21 019 430,00

22 487 724,00

2004

21 290 589,00

20 547 785,00

2005

24 358 973,00

25 143 035,00

2006
2007prognoza
2008prognoza
2009prognoza
2010prognoza
2011prognoza
2012prognoza
2013prognoza

28 332 001,31

28 107 519,50

27 590 135,00

29 552 061,32

28 969 641,75

28 969 641,75

30 418 123,84

29 838 731,00

31 939 030,02

30 733 892,93

33 535 981,53

31 655 909,72

35 212 780,60

32 605 587,02

36 473 081,98

33 583 754,62

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jedliczu
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TABELA 13. DOCHODY GMINY JEDLICZE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY W LATACH 2001 – 2007( w PLN)
Grupa

Rok

Rolnictwo i
leśnictwo

Transport i
łączność

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

Gospodarka
mieszkaniowa

Oświata i
wychowanie

Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

Opieka
społeczna

Ochrona
zdrowia

Dochody z
podatków i opłat
lokalnych

Administracja
państwowa i
samorządowa

Pozostała
działalność

Różne
rozliczenia

RAZEM

2001

104 850,00

394 534,00

309 572,00

185 439,00

231 260,00

8 476,00

1 249 114,00

69 367,00

8 707 742,00

258 102,00

77 237,00

6 018 974,00

17 614 667,00

2002

111 781,00

359 010,00

162 517,00

179 308,00

296 941,00

14 684,00

1 313 087,00

0,00

10 412 354,00

296 790,00

26 375,00

5 878 651,00

19 051 498,00

2003

850 386,00

527 808,00

493 001,00

97 201,00

145 026,00

17 375,00

1 133 389,00

42 242,00

10 434 227,00

226 959,00

608 854,00

6 442 962,00

21 019 430,00

2004

188 487,00

386 024,00

290 475,00

299 173,00

206 344,00

35 981,00

2 132 665,00

0,00

11 253 013,00

231 479,00

119 548,00

6 147 400,00

21 290 589,00

2005

213 748,00

208 000,00

1 159 027,00

401 505,00

383 207,00

46 604,00

3 307 046,00

19 550,00

11 680 900,00

276 673,00

107 640,00

6 555 073,00

24 358 973,00

2006

358 460,13

298 400,00

2 601 798,56

146 489,20

420 135,40

37 298,12

4 668 249,17

233 575,04

12 675 261,38

232 851,19

97 218,99

6 562 264,13

28 332 001,31

2007*

1 826 956,16

0,00

295 885,00

169 190,00

201 012,00

141 666,91

5 149 900,00

279 088,30

12 503 752,63

157 714,00

107 400,00

6 757 570,00

27 590 135,00

RAZEM

3 654 668,29

2 173 776,00

5 312 275,56

1 478 305,20

1 883 925,40

302 085,03

18 953 450,17

643 822,34

77 667 250,01

1 680 568,19

1 144 272,99

44 362 894,13

159 257 293,31

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jedliczu.
*prognoza
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Wykres 13. Struktura dochodów Gminy Jedlicze w latach 2001 - 2007

2,29%
1,36%
3,34%
0,93%
1,18%
0,19%
27,86%

11,90%
0,40%

0,72%
1,06%
48,77%
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Rolnictwo i leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka mieszkaniowa
Oświata i wychowanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Opieka społeczna
Ochrona zdrowia
Dochody z podatków i opłat lokalnych
Administracja państwowa i samorządowa
Pozostała działalność
Różne rozliczenia
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TABELA 14. WYDATKI GMINY JEDLICZE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY W LATACH 2001 – 2007( w PLN)

Grupa

Rok

Rolnictwo i
leśnictwo

Transport i
łączność

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

Gospodarka
mieszkaniowa

Oświata i
wychowanie

Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

Opieka
społeczna

Ochrona
zdrowia

Obsługa
długu
publicznego

Administracja
państwowa i
samorządowa

Pozostała
działalność

Kultura
fizyczna i
sport

RAZEM

2001

136 060,00

1 658 765,00

1 270 912,00

49 268,00

7 985 242,00

656 944,00

2 045 117,00

315 678,00

65 702,00

2 313 089,00

43 629,00

239 768,00

16 780 174,00

2002

525 584,00

1 635 521,00

2 676 160,00

31 529,00

8 399 753,00

688 554,00

2 136 213,00

192 226,00

11 985,00

2 395 861,00

82 394,00

1 234 845,00

20 010 625,00

2003

1 457 192,00

1 678 480,00

1 948 326,00

30 402,00

9 077 531,00

737 485,00

2 001 304,00

299 164,00

19 286,00

2 435 784,00

122 218,00

2 680 552,00

22 487 724,00

2004

679 329,00

1 373 698,00

1 442 754,00

44 093,00

9 276 077,00

784 813,00

3 036 955,00

143 771,00

16 402,00

2 728 279,00

171 379,00

850 235,00

20 547 785,00

2005

331 101,00

1 971 644,00

4 009 396,00

61 032,00

9 800 724,00

809 008,00

4 216 513,00

263 594,00

16 232,00

2 736 660,00

223 445,00

703 686,00

25 143 035,00

2006

436 357,13

1 196 329,42

5 065 101,84

54 442,20

10 731 507,96

899 036,27

5 600 302,68

457 401,73

28 783,47

2 901 343,64

140 651,06

596 262,10

28 107 519,50

2007*

3 671 919,77

969 500,00

2 329 468,00

119 800,00

10 115 393,37

1 102 074,64

6 332 004,00

616 496,54

60 000,00

3 006 102,00

389 730,00

809 573,00

29 522 061,32

RAZEM

7 237 542,90

10 483 937,42

18 742 117,84

390 566,20

65 386 228,33

5 677 914,91

25 368 408,68

2 288 331,27

218 390,47

18 517 118,64

1 173 446,06

7 114 921,10

162 598 923,82

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Jedliczu.
*prognoza
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Wykres 14. Struktura wydatków w latach 2001-2007.

11,39%
1,41%

0,72% 4,38%

4,45%

6,45%
11,53%

0,13%

0,24%

15,60%
3,49%
40,21%
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Rolnictwo i leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka mieszkaniowa
Oświata i wychowanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Opieka społeczna
Ochrona zdrowia
Obsługa długu publicznego
Administracja państwowa i samorządowa
Pozostała działalność
Kultura fizyczna i sport
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Analizując zaprezentowane powyżej budżety Gminy Jedlicze w latach 2001 – 2006 oraz
prognozę budżetu na 2007 rok, można zaobserwować, które grupy w budżecie w największym stopniu
stanowiły o dochodach gminy oraz na co Gmina Jedlicze przeznaczała najwięcej swoich środków
w poszczególnych latach. Podstawowymi źródłami dochodów Gminy Jedlicze były:

 Dochody z podatków i opłat lokalnych – 48,77% całościowych dochodów budżetu w latach
2001 – 2006,

 Dochody z różnych rozliczeń – 27,86 % dochodów budżetu,
 Dochody z tytułu opieki społecznej – 11,90% dochodów budżetu.
Do dochodów z różnych rozliczeń zalicza się m.in.: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego, część podstawową subwencji ogólnej dla gmin oraz część rekompensującą
subwencji ogólnej dla gmin. W przypadku dochodów z tytułu opieki społecznej znalazły się tu m.in.:
składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz
usługi opiekuńcze.
Analizując wydatki z budżetu gminy Jedlicze można zaobserwować, iż najwięcej środków z budżetu
przeznaczanych jest na:

 Oświatę i wychowanie – 40,21% wydatków budżetowych w latach 2001 – 2006 oraz prognoza
2007 rok,

 Wydatki z tytułu administracji państwowej i samorządowej – 11,39% wydatków budżetowych,
 Opiekę społeczną – 15,60% wydatków z budżetu gminy,
 Gospodarkę komunalną – 11,53 wydatków.
Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wskaźnika dochodów i wydatków budżetowych
w Gminie Jedlicze w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obydwa te wskaźniki rosną, jednak od roku 2002
wskaźnik wydatków rósł szybciej, niż wskaźnik dochodów. Wynika to z nadwyżki wydatków nad
dochodami w budżecie Gminy Jedlicze począwszy od 2002 roku.
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Wykres 15. Wskaźnik podstawowych dochodów i wydatków
budżetowych gminy na 1 mieszkańca
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Rok 2006

1 836,97 zł
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5.2. Harmonogram wydatków gminy na lata 2007-2013
TABELA 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Lp.

Nazwa zadania

Harmonogram
realizacji

Nakłady
ogółem

Budżet gminy

Źródła finansowania
Budżet
Środki
EFRR
państwa prywatne

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka wraz z kolektorem
tłocznym Moderówka-Męcinka

2007 – 2013

22.000.000 zł

16%

84% - FS

2

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w
miejscowości Żarnowiec

2007 – 2009

3.000.000 zł

16%

84% - FS

3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Chlebna, Długie, Poręby, Podniebyle i
Piotrówka

2010-2013

11.000.000 zł

16%

84%

4

Kontynuacja budowy wodociągu w Potoku

2007-2011

700.000 zł

16%

84%

5

Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu

2007

550.000 zł

15%

6

Budowa Remizy OSP w Jedliczu

2007 – 2008

650.000 zł

15%

85%

7

Transfer budynku starej szkoły w Żarnowcu w miejsce nowej lokalizacji

2007-2009

350.000 zł

15%

85%

8

Remont przedszkola przy ul. Rejtana w Jedliczu

2007 – 2009

300.000 zł

15%

85%

9

Budowa mieszkań komunalnych

1.000.000 zł

15%

85%

10

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół
Publicznych w Jedliczu

450.000 zł

30%

11

Termomodernizacja obiektów oświatowych

2008-2013

2.150.000 zł

15%

85%

12

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Moderówce

2009-2013

2.000.000 zł

15%

85%

2009-2013
2007

10%

Inne
(pożyczki)

75%

40%

30%- PZU
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Lp.

Nazwa zadania

Harmonogram
realizacji

Nakłady
ogółem

Źródła finansowania
Budżet gminy

Budżet
państwa

Środki
prywatne

EFRR

13

Infrastruktura towarzysząca przy hali widowiskowo-sportowej w Jedliczu

2008-2010

1.500.000 zł

15%

85%

14

Budowa mostu na rzece Jasiołce

2007-2010

1.000.000 zł

15%

85%

15

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jedliczu wraz z budową kaplicy
cmentarnej

2007-2009

1.000.000 zł

15%

85%

16

Budowa chodników przy drodze krajowej w m. Potok i Jaszczew

2007-2013

400.000 zł

15%

85%

17

Budowa ul. Cichej w Jedliczu

2007

200.000 zł

15%

85%

18

Budowa drogi Potok - Dobieszyn

2008-2009

350.000 zł

15%

85%

19

Wykonanie infrastruktury drogowej na osiedlu Pasze w Dobieszynie

2008-2011

2.500.000 zł

15%

85%

20

Przebudowa dróg rolniczych

2007-2013

450.000 zł

15%

85%

21

Remonty chodników na terenie m. Jedlicze

2007 - 2013

400.000 zł

15%

85%

22

Remonty dróg gminnych

2007 - 2013

1.700.000 zł

15%

85%

23

Budowa oświetleń ulicznych

2007 – 2013

500.000 zł

15%

85%

RAZEM

54.150.000 zł

5.3. Harmonogram realizacji inwestycji
TABELA 16. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW W LATACH 2007-2013
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Inne
(pożyczki)
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Lp.

Harmonogram
realizacji

Nazwa zadania

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka wraz z kolektorem tłocznym
Moderówka-Męcinka
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości
Żarnowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Chlebna, Długie, Poręby, Podniebyle i Piotrówka
Kontynuacja budowy wodociągu w Potoku
Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Jedliczu
Budowa Remizy OSP w Jedliczu
Transfer budynku starej szkoły w Żarnowcu w miejsce nowej lokalizacji
Remont przedszkola przy ul. Rejtana w Jedliczu
Budowa mieszkań komunalnych
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Publicznych w
Jedliczu
Termomodernizacja obiektów oświatowych
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Moderówce
Infrastruktura towarzysząca przy hali widowiskowo-sportowej w Jedliczu
Budowa mostu na rzece Jasiołce
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jedliczu wraz z budową kaplicy cmentarnej
Budowa chodników przy drodze krajowej w m. Potok i Jaszczew
Budowa ul. Cichej w Jedliczu
Budowa drogi Potok - Dobieszyn
Wykonanie infrastruktury drogowej na osiedlu Pasze w Dobieszynie

20

Przebudowa dróg rolniczych

21
22
23

Remonty chodników na terenie m. Jedlicze
Remonty dróg gminnych
Budowa oświetleń ulicznych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007 – 2013
2007 – 2009
2010-2013
2007-2011
2007
2007 – 2008
2007-2009
2007 – 2009
2009-2013
2007
2008-2013
2009-2013
2008-2010
2007-2010
2007-2009
2007-2013
2007
2008-2009
2008-2011
2007-2013
2007 - 2013
2007 - 2013
2007 – 2013
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VI. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
NA OBSZARZE GMINY.

6.1. Metodologia wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007-2013
Plan Rozwoju Lokalnego jest kontynuacją i uszczegółowieniem – planem operacyjnym Strategii
Rozwoju Gminy Jedlicze. Aby mógł przynieść spodziewane efekty, podczas jego wdrażania konieczne jest
czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu, co wymaga spełnienia trzech postulatów:
partnerstwa, planowania i kierowania.
Partnerstwo
W przypadku Planu Rozwoju Lokalnego partnerstwo polegać ma głównie na włączeniu w proces
jego realizacji instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań własnych gminy, tj. zadań wynikających
z ustawy o samorządzie gminnym. Planowane do realizacji zadania są bowiem szczegółowo zapisane
w Planie i nie ma wątpliwości co do odpowiedzialności za ich realizację. Istotną rolę będzie pełnić
partnerstwo ponadlokalne, które powinno wyrażać się udziałem samorządów gmin sąsiednich oraz instytucji
powiatowych i wojewódzkich przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Partnerami w trakcie realizacji
Planu będą pełnić również lokalni liderzy, jednak ich znaczenie jest dużo mniejsze.
Planowanie
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jedlicze sprzyja realizacji zadań z wielu dziedzin życia
społeczno-gospodarczego, w tym również większości projektów proponowanych w Planie Rozwoju
Lokalnego. Koordynacja proponowanych działań pozostanie w kompetencjach Burmistrza, do ich
opiniowania konieczne wydaje się powołanie specjalnej „okolicznościowej” komisji Rady Gminy.
Kluczowym referatem w realizacji PRL jest Referat Księgowości Budżetowej, co w zasadniczy sposób
odróżnia plan od strategii. Zadania do zrealizowania zostały zaplanowane bowiem na okres najbliższych 7
lat, zostały one uzgodnione i zaakceptowane przez władze gminy i skonsultowane z przedstawicielami
społeczności lokalnej. Najistotniejszą kwestią wydaje się więc bieżące monitorowanie możliwości
finansowych Gminy Jedlicze, możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków – zdolności do zapewnienia
tzw. wkładu własnego oraz jej zdolności kredytowych.
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BURMISTRZ

Komisja ds.
LOKALNEGO
PLANU ROZWOJU

Stanowisko ds.
pozyskiwania
środków unijnych

REFERAT KSIĘGOWOŚCI
BUDŻETOWEJ

Rysunek 6. Propozycja nadzorowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

W przypadku prawidłowego planowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego ważne jest utrzymanie
stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych wraz z niezbędną dokumentacją pod fundusze strukturalne.
Jest to istotne z uwagi na fakt dużej liczby potencjalnych projektów o dofinansowanie.
Kierowanie
Większość zadań związanych z bieżącym nadzorem nad realizacją poszczególnych projektów Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze powinna należeć do obowiązków Burmistrza. Ważną rolę w procesach
wdrożeniowych Planu odgrywać będzie, w przypadku jej powołania przez Burmistrza, Komisja
ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Główne jej zadania obejmowałyby:

 bieżącą analizę stanu realizacji Planu, w tym w szczególności nadawanie priorytetów
poszczególnym zadaniom,
 obserwację uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na realizację Planu,
 opiniowanie źródeł finansowania w postaci stosownego zapisu w budżecie
 opiniowanie stosownych umów partnerskich.
Należy podkreślić, iż Plan Rozwoju Lokalnego jest równocześnie programem operacyjnym do Strategii
Rozwoju Gminy Jedlicze. W związku z tym, jego wdrażanie musi podlegać weryfikacji i aktualizacji
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wspólnie ze Strategią. Zarządzanie Planem powinno opierać się na wypracowanym już w trakcie realizacji
strategii partnerstwie lokalnym. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano metodą społeczną, w taki też
sposób powinien być wdrażany. Jest onnierozerwalnie związany ze Strategią Rozwoju Gminy Jedlicze.

6.2. System monitorowania, sposoby oceny oraz promocja Planu Rozwoju Lokalnego.
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego
zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie
zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany
cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz
opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
Monitoring będzie polegał na obserwacji procesów rozwoju Gminy Jedlicze w celu możliwie szybkiego
podejmowania działań, stanowiących reakcję na rozwój powyższych zjawisk.
Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także pochodzących ze źródeł zagranicznych, na działania
wspierające rozwój regionalny i gospodarczy, wymaga stworzenia systemu instytucji i procedur, które
zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie i oszczędnie. Elementem takiego systemu muszą być
instrumenty służące do monitoringu i oceny zarówno konkretnych programów czy projektów, jak i szeroko
rozumianej polityki regionalnej. Dlatego też system monitoringu musi opierać się na efektywnej
sprawozdawczości. Muszą tu zostać konkretnie określone rodzaje potrzebnych raportów i ich częstotliwość,
w zależności od analizowanej problematyki (w okresach półrocznych lub rocznych). Powstawać też muszą
sprawozdania dotyczące ocen konkretnych programów będących podstawą rozwiązania zidentyfikowanych
wcześniej problemów, ocen przeprowadzonych prac: przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po jego
zakończeniu.
Samorząd Gminy Jedlicze odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju na poziomie gminy.
Proponuje się więc, aby w oparciu o zaproponowane wskaźniki osiągnięć celu przygotowywane były
półroczne sprawozdania dotyczące stopnia realizacji podstawowych zadań Planu Rozwoju Lokalnego.
Materiał ten byłby dla Burmistrza podstawą do okresowej oceny i ewentualnej aktualizacji priorytetów
i celów rozwoju regionalnego.
Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego jest elementem koniecznym w celu aktywnej realizacji zapisów
dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy program jest prawidłowo realizowany oraz czy założenia,
na których go oparto, nie uległy zmianie. Pozwala poza tym na sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany,
ograniczając przy tym podejmowanie kroków intuicyjnych, czemu z kolei sprzyja brak właściwej informacji
i analiz. Efektywny monitoring musi spełniać określone wymagania i tak:

 musi być oparty na ustalonych kryteriach, pozwalających na obiektywną ocenę realizacji programu
i efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju,
 musi dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących operacyjnych
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decyzji - musi więc odpowiednio często i „wcześnie” informować o stanie jego realizacji.
Ustalono, że monitorowanie, by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania Planu Rozwoju
Lokalnego powinno charakteryzować się stałymi zasadami. Są to:
Wiarygodność
Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych. Niedokładne dane
systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących.
Aktualność
Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie na czas
działań korygujących oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w momencie aktualizacji Planu Rozwoju
Lokalnego.
Obiektywność
Monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych daje możliwość prowadzenia
obiektywnej oceny, nie zakłóconej subiektywizmem, wynikającym z przywiązania do własnych pomysłów.
Skupienie się na strategicznych punktach
Monitorowanie koncentrować się będzie na dziedzinach, w których istniejE prawdopodobieństwo
wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania w realizacji projektu lub jego
zatrzymanie.
Koordynacja informacji
Monitorowanie musi być skoordynowane z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na jej zahamowanie, ani nie
przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań. Monitorowanie każdego z etapów projektu powinno
wpływać na powodzenie całego projektu. W przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania,
których celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości.
Elastyczność monitorowania
Mechanizm i sam proces monitorowania musi być na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować
na zachodzące zmiany. Również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby
modyfikować system oceny dostosowany do zmieniających się oczekiwań w późniejszych etapach projektu.
Normatywność i operacyjność monitorowania
Skuteczny system monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm powinien
wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. System raportowania powinien określać, jakie
działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostaną osiągnięte bądź ich
jakość budzić będzie wątpliwość.
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Monitoring bieżącej realizacji Planu umożliwi porównywanie - w określonym przedziale czasu –
rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić, czy procesy realizacji zmierzają w sposób
optymalny do osiągania założonych celów. Bazą będą tutaj podstawowe informacje o każdym aktualnie
realizowanym przedsięwzięciu, jak stopień zaawansowania inwestycji, ilość nowych oddanych obiektów,
liczba przeszkolonych osób itp. Prawidłowy monitoring wymaga również gromadzenia, dysponowania
i analizowania odpowiednich kategorii informacji, związanych tak ze wskaźnikami, jak i założeniami (baza
informacyjna). Są to przykładowo:
 trendy rozwojowe w gospodarce – w ujęciu sektorowym,
 współczynniki ekonomiczne - krajowe, regionalne, lokalne,
 struktura wydatków i inwestycji,
 trendy demograficzne i inne.
Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze będzie wspierać realizację zapisów Strategii
Rozwoju Gminy Jedlicze, Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015. W całej rozpiętości odnosi się to również do wszystkich podstawowych
priorytetów, a w szczególności do: modernizacji infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym, restrukturyzacji
bazy ekonomicznej powiatu poprzez rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw i sektora
turystycznego, rozwoju zasobów ludzkich poprzez wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa
średniego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego, a także do współpracy międzynarodowej powiatu,
w tym jego współpracy transgranicznej.

6.3. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007-2013
Zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze –
powinny one być cyklicznie przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie
do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do Planu powinny być
wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się nowych możliwości (na przykład pozyskanie
dodatkowych środków) bądź zgłaszanych potrzeb.
O ile zadania Planu w okresie krótkoterminowym powinny już być precyzyjne zaplanowane
i konsekwentnie realizowane, to działania przewidziane do realizacji w bardziej odległej perspektywie
powinny charakteryzować się elastycznością i posiadać otwarty charakter. Czynniki te umożliwią
dostosowanie do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych, zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Szczególnej uwagi wymagać będą impulsy wynikające z procesów integracyjnych
z Unią Europejską. Powyższe jest ściśle związane z rozwojowym charakterem dokumentu, zakładającym
jego okresowe aktualizowanie.
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VII. PODSUMOWANIE.
Cele i zadania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007-2013 zostały
sformułowane z uwzględnieniem kierunków zapisanych w:
- Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015,
- Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata2007-2020,
- Regionalnym Programie Operacyjnym.
Plan Rozwoju Lokalnego precyzuje zadania dla władz Gminy Jedlicze na najbliższe 7 lat.
Członkostwo w Unii Europejskiej, to niewątpliwie szansa na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych.
Gmina ma możliwość uzyskana dodatkowego wsparcia finansowego dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
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