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Prace nad strategią były prowadzone przez „Zespół Zadaniowy ds. opracowania aktualizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Brzozów” powołany Zarządzeniem Nr 100/2014 Burmistrza Brzozowa  
z dnia 1 lipca 2014r., w skład którego weszły następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Instytucja/funkcja 

1.  Maria Rymarz Zastępca Burmistrza Brzozowa, Przewodnicząca Zespołu 

2.  Jacek Szklarz Skarbnik Gminy Brzozów 

3.  
Kazimierz Jara 

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i 
Dróg 

4.  Edyta Kuczma 
Kierownik Referatu ds. Funduszy Krajowych i Unijnych, 
Koordynator Zespołu 

5.  Marcin Chudzikiewicz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Przestrzennej i Dróg 

6.  Janusz Rymarz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Przestrzennej i Dróg 

7.  Beata Szlama 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem, Rolnictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

8.  Stanisław Bober Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

9.  Stefan Szarek Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji 

 
Prace nad opracowaniem Strategii były prowadzone z udziałem mieszkańców, w drodze konsultacji 
społecznych.  

W celu zdiagnozowania potrzeb mieszkańców gminy w najistotniejszych obszarach życia społecznego 
(usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza, turystyka i promocja) w dniach 07.07-
04.08.2014 przeprowadzone zostało badanie ankietowe.  Badanie było realizowane za pomocą 
dwóch technik: papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania oraz ankiety 
internetowej. Papierowe kwestionariusze otrzymało każde gospodarstwo domowe (6697szt), a były 
zbierane w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w biurze administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Brzozowie oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie, a także przez Sołtysów w 
poszczególnych sołectwach. Kwestionariusz ankiety został także zamieszczony na platformie 
internetowej Cyfrowy Manager. Wypełnienie go było możliwe dzięki linkom zamieszczonym na 
stronach odwiedzanych przez mieszkańców gminy. 

W trakcie prac nad opracowaniem Strategii zostały zorganizowane dwa warsztaty diagnostyczno – 
projektowe, na które zostali zaproszeni mieszkańcy (zaproszenie do włączenia się prace nad 
Strategią zostało umieszczone na oficjalnej stronie gminywww.brzozow.pl, jak również podane do 
wiadomości podczas Ogłoszeń Parafialnych w dniu 20.08.2014 r. we wszystkich parafiach Gminy 
Brzozów). 

Ponadto na pierwszy warsztat diagnostyczno-projektowy pisemne zaproszenia otrzymało 215osób 
reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych Gminy, w tym: 

Podzespół I – do spraw społecznych - 70 osób, 

Podzespół II – do spraw zasobów i potencjałów Gminy -72 osoby, 

Podzespół III – do spraw gospodarczych i promocji Gminy – 73 osoby, 

 

Na drugi warsztat diagnostyczno-projektowy zaproszono 243 osób, w tym: 

Podzespół I – do spraw społecznych– 76 osób, 

Podzespół II – do spraw zasobów i potencjałów Gminy – 81 osób, 

Podzespół III – do spraw gospodarczych i promocji Gminy – 86 osób. 

http://www.brzozow.pl/
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Lista osób, które uczestniczyły w warsztatach zamieszczona jest w Tomie II „Diagnoza sytuacji 
społeczno-gospodarczej Gminy (jakościowa)”. 

Praca była realizowana w ramach 3 podzespołów tematycznych: 

Podzespół I – do spraw społecznych Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Podzespół II - do spraw zasobów i 
potencjałów Gminy 

Infrastruktura techniczna, potencjał i ład 
przestrzenny, potencjał ekologiczny, potencjał ludzki, 
potencjał kulturowy 

Podzespół III - do spraw 
gospodarczych i promocji Gminy 

Gospodarka i promocja Gminy 

 

Konsultacjom społecznym podlegały również efekty prac zespołów roboczych, wypracowane w 
trakcie warsztatów diagnostycznych, tj. Cele strategiczne, cele operacyjne i zadania realizacyjne 
„Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024" . Konsultacje odbywały się on-line, poprzez 
wypełnienie formularza zgłaszania uwag.  

 

 

 

Konsultanci RES MANAGEMENT s.c. Brzozów: 

1. Tomasz Bartnicki Konsultant i moderator, prace redakcyjne 

2. Maciej Jednakiewicz  Konsultant i moderator, prace redakcyjne 

3. Paweł Mentelski Konsultant, prace redakcyjne 

4. Justyna Kostecka Analiza danych statystycznych, prace redakcyjne 

5. Barbara Kurczab Prace redakcyjno-edycyjne 

6. Justyna Bartnicka Prace redakcyjno-edycyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Autor fotografii na okładce: Damian Wojtowicz 
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I. WPROWADZENIE  
 

Gmina jest wspólnotą samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców, w której splatają się 
złożone procesy społeczno-gospodarcze przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej 
przestrzeni.  

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrona 
środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy warunkowane są wieloma czynnikami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi.  

Gmina jest instytucją, która jest ustawowo odpowiedzialna za zarządzanie określonym kompleksem 
przestrzenno-terytorialnym i sferami życia publicznego – za prowadzenie polityki rozwoju. W ustawie z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1 w art. 2. wskazuje się, że „Przez 
politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. W artykule 3 jest mowa o tym, kto ma prowadzić 
politykę rozwoju. I tak:  

- w skali kraju – Rada Ministrów; 
- w skali regionu – samorząd województwa; 
- w skali lokalnej – samorząd powiatowy i gminny. 

 

Kolejne wskazanie z cytowanej ustawy znajduje się w art. 4. – „Politykę rozwoju prowadzi się na 
podstawie strategii rozwoju”. 

Zatem można przyjąć, że strategie rozwoju opracowuje się dla instytucji, które dostarczają usługi 
publiczne oraz inicjują i wspierają działania związane ze współdziałaniem partnerów społecznych w 
tych zakresach. Dokumenty takie winny spełniać standardy stosowane przez instytucje zarządzające 
środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów 
społecznych/interesariuszy oraz zgodność z wymaganiami  wynikającymi z metodologii Zarządzania 
Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Strategie mogą 
być opracowywane, jako całkowicie nowe lub aktualizacje istniejących dokumentów. W przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego rekomendowane jest opracowywanie strategii zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategie rozwoju mają charakter ogólny i są nadrzędne w 
stosunku do pozostałych dokumentów planistycznych danej instytucji. 

Biorąc powyższe pod uwagę władze Gminy podjęły decyzję o aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.  

Od 7 lipca br. trwały konsultacje społeczne i pracował Zespół Zadaniowy ds. opracowania aktualizacji 
strategii.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących etapach: 

Etap I 

Ankieta dla mieszkańców 
W formie ankiety zwrócono się do 
mieszkańców gminy o wydanie opinii, 
dotyczących codziennych, ważnych dla 
każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i 
społeczne, polityka gospodarcza oraz 
turystyka i promocja. 

 
 

                                                           

1Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm. 
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Raport z badań ankietowych 
19 sierpnia zamieszczono Raport z badań 
ankietowych 
 

 

Etap II 

Prace mieszkańców nad strategią. 
W dniu 20 sierpnia 2014 r. w sali obrad Urzędu 
Miejskiego w Brzozowie odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami prowadzone w formie 
warsztatów w trzech podzespołach. Tematyka 
prac w podzespołach objęła: 

 sposób i organizacji pracy nad aktualizacją 
strategii, 

 określenie zakresu planowanych prac, 

 prezentacja wyników badania opinii 
mieszkańców, 

 identyfikacja głównych problemów i 
czynników warunkujących rozwój Gminy 
Brzozów. 

 

 

W dniu 8 września 2014 r. w sali obrad Urzędu 
Miejskiego w Brzozowie odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami prowadzone w formie 
warsztatów w trzech podzespołach. Tematyka 
prac w podzespołach objęła sformułowanie 
celów strategicznych i operacyjnych „Strategii 
Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024”. 

 

Etap 
III 

Konsultacje społeczne efektów prac zespołów 
roboczych w postaci uszeregowanych celów 
strategicznych, celów operacyjnych i zadań 
realizacyjnych „Strategii Rozwoju Gminy 
Brzozów na lata 2014-2024" – zgłaszanie 
uwag i wniosków. 

 
 
Przy formułowaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania zawarte 
m.in. w Diagnozie ilościowej i Diagnozie jakościowej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie 
Brzozów. 
 
Cele strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy w zakresie swoich 
kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że Gmina 
i partnerzy społeczni mają do tego prawo i nie są uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi 
podejmowanymi poza Gminą. 
 
Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia  
i funkcjonowania Gminy. W pracach nad strategią wyodrębnione zostały trzy sfery funkcjonowania 
Gminy prezentowane poniżej: 
1. Sfera społeczna,  
2. Sfera potencjałów i zasobów Gminy, 
3. Gospodarka i promocja Gminy. 
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Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 jest dokumentem kierunkowym, 
swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez 
wszystkich partnerów społecznych Gminy. 
Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, 
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest 
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich partnerów społecznych w Gminie.  
 
Dokument Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024składa się z następujących 
elementów (opracowań): 
1. Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024- Diagnoza ilościowa sytuacji 

społeczno-gospodarczej Gminy Brzozów. 
2. Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024- Diagnoza jakościowa sytuacji 

społeczno-gospodarczej Gminy Brzozów, wraz z Raportem z wynikami badań 
przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w dniach od 7 lipca do 4 sierpnia 2014 

3. Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024. 
4. Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024. 
 
Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu opracowania i wdrażania strategii przy udziale 
wszystkich głównych partnerów społecznych. 
 
Do realizacji strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 
– samodzielnych przez władze Gminy, 
– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 
– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 
– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 
– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego). 
 
Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie 
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy parterów społecznych. Powodzenie w tym zakresie jest 
uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów 
poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie wspólnych 
przedsięwzięć.  
 
W okresie wdrażania strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako: 
– bezpośredni samodzielny realizator działań,  
– inicjator i animator działań, 
– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 
– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez partnerów 

lokalnych, 
– administrator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Gminie. 
 
Wdrożenie strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych, 
pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich zaangażowanych 
środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami władz Gminy będą: 
– wieloletnia prognoza finansowa, 
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
– budżet Gminy, 
– konkretne projekty i programy,  
– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 
– polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do określonej 

dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według 
tych samych kryteriów, 

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 
 
Planowanie i wdrażanie strategii w opisany powyżej sposób daje szansę świadomego wpływania na 
długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Pozwoli to na 
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zarządzanie rozwojem w kolejnych kadencjach i ponad występującymi w środowisku lokalnym 
naturalnymi konfliktami interesów.  

II. ZAŁOŻENIA STRATEGII  
 
Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania strategii rozwoju i 
były określane na początku jej powstawania. 
Założenia dotyczące dokumentu strategii: 

1. Perspektywa planowania: 2024 rok. 

2. Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Gminy. 

3. Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Gminy i tym samym wraz ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie nadrzędna w 
stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez Władze Gminy. 

4. Strategia będzie spójna z zamierzeniami zewnętrznych dokumentów planistycznych. 

5. Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych, 
długookresowych celów rozwoju Gminy. 

6. Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów społecznych. 

7. Realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze Gminy. 
 
Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu strategii: 

1. Strategia opracowywana jest z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej (interesariuszy). 
 
Założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju: 
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zrównoważony rozwój oznacza integrację działań 
politycznych, gospodarczych oraz społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych. 

1. Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała zasady zrównoważonego rozwoju. 
 
Termin „zrównoważony rozwój” oznacza: 

1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów rozwoju. 
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III. MISJA GMINY  
 
Misja to opis wizji Gminy (najczęściej jednozdaniowy) zawierający główne pola aktywności  
w przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel Gminy.  
 
Misję Gminy Brzozów określono w perspektywie do roku 2024. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania strategii, w tym: 

– pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach, 
– pozwala planować i koordynować działania partnerów rozwoju lokalnego zgodnie  

z długookresowymi celami, 
– wspiera motywację i integrację mieszkańców, wzmacniając ich identyfikację z Gminą, 
– promuje Gminę w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie, w szczególności wobec potencjalnych 

inwestorów i wobec odbiorców oferty Gminy. 

 

 
 
 
 
  

Gmina Brzozów to serce Ziemi Brzozowskiej, 
bezpieczne i atrakcyjne miejsce do życia  

i pracy, charakteryzujące się wysokim stopniem 
rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, 

środowiskowych oraz kulturowych, gdzie szczególne 
znaczenie ma wspieranie rozwoju ekonomicznego firm 

i otwartość na nowe inwestycje gospodarcze 



 

Tom III: Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 

 

10 

 

IV. CELE GMINY BRZOZÓW 
 
4.1. Cele strategiczne 

 
Cele strategiczne określone są do roku 2024 i służą realizacji wizji Gminy. 
Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz 
kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju Gminy. Cele strategiczne związane są 
z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów Gminy, w tym również 
zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. Przypisane im cele 
operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla rozwoju Gminy. 
Cele strategiczne i operacyjne Gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji 
uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne 
wpływające na możliwość rozwoju Gminy (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse 
i zagrożenia w otoczeniu). 
 
Cele strategiczne zostały opracowane w 3 głównych wyznaczonych wcześniej obszarach 
funkcjonowania Gminy. Cele strategiczne w podziale na obszary prezentują się następująco: 
 
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

1. Gmina przyjazna mieszkańcom 
 
Obszar: Potencjały i zasoby Gminy. 

2. Wysoki stopień rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych  
i kulturowych 

 
Obszar: Gospodarka i promocja Gminy. 

3. Wyższy poziom rozwoju gospodarki gminy 
 

Osiąganie celów w sferze gospodarczej jest zadaniem, które mogą realizować tylko podmioty 
działające w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede wszystkim tworzenia warunków do 
działalności gospodarczej, wspierania podmiotów przez odpowiednią politykęi promocję Gminy. 
Ważnym elementem wsparcia będą również działania związane z planowaniem przestrzennym 
i rozwojem infrastruktury technicznej na terenach wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania do 
celów gospodarczych. 

Cele strategiczne w sferze gospodarczej powinny wpływać na decyzje podejmowane przez wszystkie 
podmioty działające w Gminie oraz przyszłych inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 



 

Tom III: Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 

 

  

11 

 

Drzewo celów strategicznych 
 

Misja: 

Gmina Brzozów to serce Ziemi Brzozowskiej, bezpieczne i atrakcyjne miejsce do życia  
i pracy, charakteryzujące się wysokim stopniem rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych oraz 

kulturowych, gdzie szczególne znaczenie ma wspieranie rozwoju ekonomicznego firm i otwartość na nowe inwestycje 
gospodarcze 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Gmina przyjazna mieszkańcom 

1.1. Zmniejszony poziom bezrobocia 
1.2. Zwiększona dostępność mieszkań i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, starszych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
1.3. Zwiększony poziom bezpieczeństwa, życia, zdrowia i mienia 
1.4. Poprawa stanu w zakresie ochrony zdrowia i życia 
1.5. Zwiększona dostępność wsparcia i opieki dla osób potrzebujących 
1.6. Dostępność oferty edukacyjnej dla różnych grup wiekowych mieszkańców gminy 
1.7. Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu 
1.8. Zwiększony poziom integracji i aktywności społecznej w tym w relacjach międzypokoleniowych 
1.9. Poprawa warunków działania dla drobnego handlu i usług 

2. Wysoki stopień rozwoju i zachowania 
zasobów infrastrukturalnych, 
środowiskowych i kulturowych 

2.1. Poprawa jakości stanu dróg i infrastruktury drogowej na terenie gminy 
2.2. Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa ppoż. i powodziowego w gminie 
2.3. Pełne skanalizowanie i zwodociągowanie gminy 
2.4. Poprawa stanu technicznego istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych 

na terenie gminy 
2.5. Rozwinięta infrastruktura społeczna: edukacyjna, sportowo-rekreacyjna, kultury, turystyczna i pomocy 

społecznej 
2.6. Wyższy poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
2.7. Rozwinięta infrastruktura techniczna 
2.8. Zaktualizowane dokumenty strategiczne zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi 
2.9. Zwiększony poziom ekoświadomości mieszkańców gminy 
2.10. Zmniejszony poziom odpływu wykwalifikowanej kadry specjalistów, w tym ludzi młodych 
2.11. Wysoki stopień zachowania i dostępności dorobku kulturowego Ziemi Brzozowskiej 
2.12. Budowa społeczeństwa informacyjnego 
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3. Wyższy poziom rozwoju gospodarki 
gminy 

3.1. Zwiększony potencjał ekonomiczny podmiotów gospodarczych działających w gminie 
3.2. Wzrost gospodarczego wykorzystania potencjału przyrodniczego i historycznego gminy 
3.3. Zwiększony stopień wyrównywania szans na rynku pracy 
3.4. Rozwinięta współpraca gospodarcza z podmiotami zewnętrznymi 
3.5. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy i budowanie pozytywnego wizerunku gminy 
 

 
 

4.2. Zadania realizacyjne dla poszczególnych celów operacyjnych 
 

Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Gmina przyjazna mieszkańcom 
 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

1.1. Zmniejszony poziom bezrobocia 1.1.1. Wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości, w tym rzemiosła 
1.1.2. Prowadzenie polityki lokalnej wspierającej zwiększenie liczby miejsc pracy (np.: poprzez podatki lokalne, 

wykorzystywanie instrumentów ekonomii społecznej) 
1.1.3. Pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy 
1.1.4. Ułatwianie prowadzenia doradztwa i obsługi firm w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na 

rozwój 
1.1.5. Realizowanie działań na rzecz ułatwiania podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (np. 

uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, podstrefy ekonomicznej, itp.) 
1.1.6. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami rynku pracy 
1.1.7. Rozwijanie systemu wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

1.2. Zwiększona dostępność 
mieszkań i usług 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, starszych i 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym   

1.2.1. Tworzenie miejsc zamieszkania w obiektach socjalnych, w mieszkalnictwie chronionym itp. 
1.2.2. Udostępnianie mieszkań dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących w innej trudnej sytuacji 

życiowej 
1.2.3. Poprawa dostępności i jakości usług dla osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

1.3. Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia i 
mienia 

1.3.1. Upowszechnianie bezpiecznych form zachowań 
1.3.2. Realizowanie programów zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców , w tym współpraca ze służbami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo życia i mienia ludności 
1.3.3. Wzmacnianie systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz rodzinom zagrożonym alkoholizmem i 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Gmina przyjazna mieszkańcom 
 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

narkomanią 
1.3.4. Rozbudowa systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych w gminie 
1.3.5. Rozbudowa instalacji sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych na drogach 

gminnych, 
1.3.6. Wspieranie i partycypacja w rozbudowie instalacji sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej na przejściach 

dla pieszych na drogach powiatowych i wojewódzkich. 

1.4. Poprawa stanu w zakresie 
ochrony zdrowia i życia 

1.4.1. Unowocześnianie i usprawnianie funkcjonowania placówek zdrowia 
1.4.2. Rozwijanie bazy rehabilitacyjnej i poprawa dostępności lecznictwa specjalistycznego 

oraz rehabilitacji 
1.4.3. Promowanie zdrowego stylu życia (w tym odżywiania) 
1.4.4. Podejmowanie działań na rzecz zwiększania dostępności opieki stomatologicznej i lekarskiej dla dzieci i 

młodzieży 
1.4.5. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania, 

alkoholizm) 
1.4.6. Promowanie korzystania z badań profilaktycznych 

1.5. Zwiększona dostępność wsparcia 
i opieki dla osób potrzebujących 

1.5.1. Utrzymywanie i rozwijanie gminnego systemu pomocy społecznej  
1.5.2. Wspieranie i rozwój lokalnych instytucji zajmujących się opieką, w tym długoterminową  
1.5.3. Wspieranie i rozwój lokalnych instytucji zajmujących się opieką nad rodzinami dysfunkcyjnymi 
1.5.4. Wspieranie działań zwiększających aktywność zawodową osób wymagających pomocy i wsparcia 
1.5.5. Zwiększanie udziału osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym 

1.6. Dostępność oferty edukacyjnej 
dla różnych grup wiekowych 
mieszkańców gminy 

1.6.1. Tworzenie oferty w zakresie edukacji, kultury i rekreacji dla osób starszych  
1.6.2. Podnoszenie jakości kształcenia, w tym modernizacja i doposażanie szkół, placówek oświatowych  

i kulturalnych 
1.6.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez realizację dodatkowych programów 

 i uczestnictwo w projektach rozwojowych (w tym międzynarodowych) 
1.6.4. Udzielanie wsparcia nauczycielom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

1.7. Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 

1.7.1. Dostępna, atrakcyjna oferta kulturalna oraz sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców i gości gminy 
1.7.2. Podnoszenie standardu oraz rozwój nowych funkcji obiektów/instytucji sportowo-rekreacyjnych  

i kulturalnych 
1.7.3. Zwiększanie dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej dla potrzeb różnych grup 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Gmina przyjazna mieszkańcom 
 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

mieszkańców gminy 
1.7.4. Rozwijanie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych 

1.8. Zwiększony poziom integracji i 
aktywności społecznej, w tym w 
relacjach międzypokoleniowych 

1.8.1. Organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym przy współudziale różnych 
instytucji, organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich 

1.8.2. Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań zlecanych przez gminę 
1.8.3. Wspieranie rozwoju zaplecza techniczno-organizacyjnego  organizacji pozarządowych 
1.8.4. Promowanie postaw prospołecznych, wspieranie wolontariatu 
1.8.5. Upowszechnienie konsultacji społecznych 

1.9. Poprawa warunków działania dla 
drobnego handlu i usług 

1.9.1. Zorganizowanie miejsca do handlu bazarowego w Brzozowie 

 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Wysoki stopień rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych i kulturowych 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.1. Poprawa jakości stanu dróg i 
infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 

2.1.1. Poprawa stanu dróg gminnych, w tym budowa, remont i modernizacja    
2.1.2. Zabieganie o poprawę stanu dróg powiatowych i wojewódzkich u ich właścicieli/zarządzających  
2.1.3. Budowa, remont i modernizacja chodników i energooszczędnego oświetlenia drogowego 
2.1.4. Budowa, remont i modernizacja kanalizacji deszczowej 
2.1.5. Budowa, modernizacja i rozbudowa miejsc postojowych i parkingów 
2.1.6. Systematyczne regulowanie stanu własnościowego gruntów pod infrastrukturą drogową 

2.2. Utrzymanie poziomu 
bezpieczeństwa ppoż. oraz 
powodziowego w gminie 

2.2.1. Wspieranie budowy nowej strażnicy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie 
2.2.2. Modernizacja istniejących strażnic OSP 
2.2.3. Doposażanie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt 
2.2.4. Wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, sucho-zalewowych, obwałowań, opóźniaczy spływów wód 

itp., utrzymywanie drożności cieków wodnych  
2.2.5. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej dla potrzeb komunalnych wraz z urządzeniami hydrantowymi 

dla potrzeb ppoż. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Wysoki stopień rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych i kulturowych 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.3. Pełne skanalizowanie i 
zwodociągowanie gminy 

2.3.1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie 
2.3.2. Budowa oczyszczalni ścieków  
2.3.3. Remont istniejącej, wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków  
2.3.4. Budowa głębinowych i powierzchniowych ujęć wody pitnej wraz ze stacjami uzdatniania 

2.4. Poprawa stanu technicznego 
istniejących obiektów 
użyteczności publicznej oraz 
zasobów mieszkaniowych na 
terenie gminy 

2.4.1. Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym poprawa efektywności 
energetycznej  

2.4.2. Poprawa efektywności energetycznej komunalnych zasobów mieszkaniowych 
2.4.3. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej pozostałych zasobów 

mieszkaniowych 
2.4.4. Poprawa stanu technicznego obiektów wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe 
2.4.5. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych 

2.5. Rozwinięta infrastruktura 
społeczna: edukacyjna, 
sportowo-rekreacyjna, kultury, 
turystyczna i pomocy społecznej 

2.5.1. Rozwijanie infrastruktury ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych oraz szlaków turystycznych, w tym 
we współpracy z innymi gminami i podmiotami 

2.5.2. Rozwijanie infrastruktury edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i kultury (modernizacja i wyposażanie 
istniejących obiektów, budowa nowych, w tym rozwijanie infrastruktury do uprawiania sportów 
zimowych) 

2.5.3. Podnoszenie standardu, jakości oraz rozwój nowych funkcji obiektów/instytucji sportowo – rekreacyjnych 
i kulturalnych  

2.5.4. Rozwijanie infrastruktury pomocy społecznej - modernizacja i wyposażanie istniejących obiektów, 
budowa nowych 

2.6. Wyższy poziom wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

2.6.1. Promowanie wiedzy w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) 
2.6.2. Wspieranie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych 
2.6.3. Realizowanie inwestycji wykorzystujących OZE  
2.6.4. Realizowanie projektów zwiększających stopień wykorzystania OZE przez mieszkańców 

2.7. Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 

2.7.1. Rozbudowa oświetlenia terenów nowo zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową 

2.7.2. Wspieranie rozbudowy sieci elektro-energetycznej i gazowej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową 

2.7.3. Uzbrajanie terenów przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe 
2.7.4. Udostępnianie uzbrojonych terenów dla potrzeb działalności gospodarczej 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Wysoki stopień rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych i kulturowych 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.7.5. Budowa i utrzymywanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
2.7.6. Doskonalenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 

2.8. Zaktualizowane dokumenty 
strategiczne zgodnie z 
istniejącymi regulacjami 
prawnymi 

2.8.1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych wspierających rozwój Gminy Brzozów 

2.9. Zwiększony poziom 
ekoświadomości mieszkańców 
gminy 

2.9.1. Promocja zachowań proekologicznych adresowana do różnych grup mieszkańców gminy, w tym 
promocja segregacji odpadów stałych 

2.9.2. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej 
2.9.3. Organizowanie przedsięwzięć proekologicznych 
2.9.4. Uczestniczenie w przedsięwzięciach promujących postawy proekologiczne 

2.10. Zmniejszony poziom odpływu 
wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, w tym ludzi 
młodych 

2.10.1. Wspieranie dostępu do najnowszych technologii teleinformatycznych 
2.10.2. Uatrakcyjnianie oferty spędzania czasu wolnego adresowanej do różnych grup odbiorców 
2.10.3. Prowadzenie polityki lokalnej wspierającej zwiększenie liczby miejsc pracy (np.: poprzez podatki lokalne) 
2.10.4. Pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy 
2.10.5. Podejmowanie działań na rzecz ułatwienia podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (np. 

uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, podstrefy ekonomicznej itp.) 

2.11. Wysoki stopień zachowania i 
dostępności dorobku 
kulturowego Ziemi Brzozowskiej 

2.11.1. Poprawa stanu technicznego i zabezpieczeń obiektów zabytkowych oraz miejsc pamięci narodowej 
2.11.2. Promocja zabytków i dziedzictwa kulturowego Ziemi Brzozowskiej 
2.11.3. Wspieranie wspólnych przedsięwzięć międzysektorowych (publicznych, prywatnych, pozarządowych) 

związanych z zachowaniem, promocją i udostępnianiem dorobku kulturowego   
2.11.4. Wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się zachowaniem, udostępnianiem i promocją dorobku 

kulturowego Ziemi Brzozowskiej 

2.12. Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 

2.12.1. Digitalizowanie zasobów geodezyjnych gminy (mapy, PZP, SUiKZP i innych) 
2.12.2. Zwiększanie stopnia przygotowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych do realizowania  

e-usług  
2.12.3. Wyposażanie szkół, bibliotek i innych instytucji w nowoczesny sprzęt informatyczny i komunikacyjny 
2.12.4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zastosowanie najnowszych rozwiązań ICT 
2.12.5. Upowszechnianie możliwości korzystania z systemu e-usług świadczonych przez Urząd Miejski  

i jednostki podległe 
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 3: Wyższy poziom rozwoju gospodarki gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

3.1. Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających w 
gminie 

3.1.1. Inicjowanie spotkań przedsiębiorców na rzecz wspólnych działań rozwojowych oraz współudziału  
w przygotowaniu polityki gospodarczej gminy (badanie potrzeb i oczekiwań podmiotów gospodarczych) 

3.1.2. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie 
3.1.3. Prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi i utrzymaniu się istniejących podmiotów gospodarczych  
3.1.4. Wspieranie inicjatyw przedsiębiorców w zakresie tworzenia instytucjonalnych form współpracy (w tym 

rolników) 
3.1.5. Wspieranie tworzenia infrastruktury otoczenia biznesu (pomoc doradcza, fundusze pożyczkowe  

i kredytowe, inkubatory przedsiębiorczości)  
3.1.6. Wspieranie inicjatyw klastrowych (w tym rolniczych) 

3.2. Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 

3.2.1. Promowanie zasobów środowiska mogących mieć znaczenie gospodarcze  
3.2.2. Poszukiwanie możliwości gospodarczego wykorzystania potencjału przyrodniczego i historycznego 

Brzozowa Zdroju 

3.3. Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 

3.3.1. Promocja zatrudnienia, w tym prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz zatrudniania osób 
dyskryminowanych na rynku pracy 

3.3.2. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie pozyskiwania środków przez pracodawców na 
zatrudnianie, w tym osób niepełnosprawnych 

3.3.3. Wspieranie działań aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
3.3.4. Wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie zmiany, uzupełnienia bądź podniesienia 

kwalifikacji zawodowych 
3.3.5. Wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości, w tym rzemiosła 
3.3.6. Prowadzenie polityki lokalnej wspierającej zwiększanie liczby miejsc pracy (np.: poprzez podatki lokalne, 

wykorzystywanie instrumentów ekonomii społecznej, inicjowanie i wspieranie współpracy instytucji  
i podmiotów działających w tym zakresie) 

3.3.7. Pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy 
3.3.8. Podejmowanie działań na rzecz ułatwienia podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (np. 

uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, podstrefy ekonomicznej) 
3.3.9. Wspieranie dostosowania szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, w tym tworzenie wewnątrz szkolnych 

systemów doradztwa zawodowego 
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 3: Wyższy poziom rozwoju gospodarki gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

3.4. Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznymi 

3.4.1. Rozwinięcie współpracy samorządów lokalnych oraz transgranicznej w sferze gospodarczej  
3.4.2. Przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i paragospodarczych  

z partnerami zewnętrznymi  
3.4.3. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz realizacji przedsięwzięć gospodarczych 
3.4.4. Tworzenie zintegrowanej oferty turystycznej 

3.5. Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy i budowanie 
pozytywnego wizerunku gminy 

3.5.1. Kreowanie wizerunku Gminy Brzozów, jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo 
3.5.2. Prowadzenie stałej promocji gminy  
3.5.3. Prowadzenie promocji produktów lokalnych 
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4.3. Lista dokumentów Gminy o znaczeniu strategicznym 
 
Poniższe dokumenty warunkują skuteczną realizację Strategii Rozwoju Gminy na lata2014 - 2024. 
Dokumenty te są planami i programami realizacyjnymi Strategii a część z nich ustanawia warunki do 
działania oraz określa, jakie zachowania są zgodne z celami Strategii dla uczestników życia 
społecznego i gospodarczego.  

Tytuł 

Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Brzozów (cz.1) 

Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Brzozów (cz.2) 

Studium uwarunkowań i kierunki przestrzennego zagospodarowania Gminy Brzozów 
- tom I , tom II 

Gminny plan gospodarki odpadami 

Gminny program ochrony środowiska 

Program opieki nad zabytkami gminy Brzozów na lata 2013-2016,  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów  

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Plan rozwoju miejscowości Stara Wieś    

Plan Odnowy Miejscowości Przysietnica 

Plan Odnowy Miejscowości Turze Pole  

Plan Odnowy Miejscowości Grabownica Starzeńska  

Plan Odnowy Miejscowości Humniska  

Plan Odnowy Miejscowości Zmiennica w Gminie Brzozów na lata 2010-2016 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Brzozów 
(Załącznik do uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28.04.2011) 

Plan Odnowy Miejscowości Górki na lata 2008-2015 - część I , część II  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzozów  na lata 2009-2015 - część I , część II , część III , część 
IV, część V, część VI.  

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Brzozowie 

 
  

http://brzozow.bip.krosoft.pl/?mainid=13&jb=22
http://brzozow.bip.krosoft.pl/upl/BRZOZOW%20Strategia%20II.doc
http://www.brzozow.pl/images/doc/studium%20tom1.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/studium%20tom2.pdf
http://brzozow.bip.krosoft.pl/upl/GminnyPlanGospodarkiOdpadami.pdf
http://brzozow.bip.krosoft.pl/upl/GminnyProgramOchrony.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/dokumenty2013/programzabytki13.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/dokumenty2012/regulaminsmieci.pdf
http://brzozow.bip.krosoft.pl/upl/str_rozw_problemow_spolecznych.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/planstarawies.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/planprzysietnica.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/turzepoleplan.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/grabownicaplan.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/humniskaplan.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/zmiennicaplan.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/azbestprogram.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/stronacz1.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/na%20strone%20cz_2.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz1.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz2.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz3.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz4.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz4.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz5.pdf
http://www.brzozow.pl/images/doc/rewitalizacjacz6.pdf
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4.4. Ocena zgodności strategii z dokumentami zewnętrznymi 
 

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024jest niezwykle ważna gdyż 
pozwoli właściwie wpasować dokument w istniejący na poziomie regionalnym zewnętrzny dokument 
planistyczny, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (aktualizacja) – sierpień 
2013 r.  

Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.:  

- „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka”,  

- „Kapitał Ludzki i Społeczny”  

- „Sieć Osadnicza”,  

- „Środowisko i Energetyka”,  

na których w pierwszej kolejności  koncentrować się będą działania samorządu województwa.  
Zakładane w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych 
wyżej obszarów służyć będą  wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier 
rozwojowych, a tym samym zmniejszeniu nadmiernych  dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie 
społeczno-gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez 
Strategię będzie wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych 
obszarów kraju, a także UE. 

1. Przyjęta metoda oceny  
 
Ocenę zgodności dokonano metodą ekspercką w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych 
ze sobą dokumentach.  

W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową, gdzie:  

0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;  
1 – oznacza niską zgodność/integralności celów;  
2 – oznacza średni stopień zgodności/integralności celów;  
3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralności celów.  

W poniższej tabeli ujęto ocenę stopnia zgodności/integralności celów strategii z zapisami dokumentu 
porównywanego. Stopień zgodności w ramach każdego z celów głównych dokumentu 
porównywanego został następnie podsumowany punktacją łączną, której maksymalna wysokość jest 
zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących z dokumentu porównywanego.  

2. Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów  
 
W układzie tabelarycznym zawarto całościową ocenę stopnia zgodności Strategii Rozwoju Gminy 
Brzozów na lata 2014 – 2024z zapisami dokumentu Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 
2020 (aktualizacja) – sierpień 2013 r. 
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Ocena zgodności celów: 

Cele Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 
2024 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

K
O

N
K

U
R

E
N

C
Y

J
N

A
 I
 I

N
N

O
W

A
C

Y
J
N

A
 G

O
S

P
O

D
A

R
K

A
 

 
Cel 1  
Rozwijanie przewag 
regionu w oparciu o 
kreatywne 
specjalizacjejako przejaw 
budowania 
konkurencyjności krajowej 
i międzynarodowej  

Priorytet 1.1. Przemysł  
Cel: Przemysł nowoczesnych 
technologii wzmacniający 
konkurencyjność regionalnej 
gospodarki  

2. Wysoki stopień 
rozwoju  
i zachowania zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych  

2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.12 Budowa społeczeństwa 
informacyjnego  

3 

Priorytet 1.2. Nauka, badania  
i szkolnictwo wyższe  
Cel: Rozwój konkurencyjnego 
szkolnictwa wyższego i sfery 
badawczo-rozwojowej jako 
kluczowych czynników 
stymulujących rozwój regionu  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.6 Dostępność oferty 
edukacyjnej dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców gminy 

2 

3. Wyższy poziom 
rozwoju gospodarki 
gminy 

 

3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 

Priorytet 1.3. Turystyka  
Cel: Budowa konkurencyjnej, 
atrakcyjnej oferty rynkowej opartej 
na znacznym potencjale 
turystycznym regionu 

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 
1.9 Poprawa warunków 
działania dla drobnego handlu  
i usług 

3 2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.1. Poprawa jakości stanu dróg 
i infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 
2.4 Poprawa stanu 
technicznego istniejących 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 



 

Tom III: Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 

 

  

22 

 

mieszkaniowych na terenie 
gminy 
2.5 Rozwinięta infrastruktura 
społeczna: edukacyjna, 
sportowo-rekreacyjna, kultury, 
turystyczna i pomocy społecznej 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.11 Wysoki stopień 
zachowania i dostępności 
dorobku kulturowego Ziemi 
Brzozowskiej 

3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 
3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 
3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznymi 
3.5 Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy  
i budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy 

Priorytet 1.4. Rolnictwo  
Cel: Poprawa konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego  

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.9 Zwiększony poziom 
ekoświadomości mieszkańców 

2 
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3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 

Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia 
biznesu 
Cel: Rozwój przedsiębiorczość 
poprzez ofertę instytucji otoczenia 
biznesu 

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.1 Zmniejszony poziom 
bezrobocia 

3 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.8 Zaktualizowane dokumenty 
strategiczne zgodnie  
z istniejącymi regulacjami 
prawnymi 
2.10 Zmniejszony poziom 
odpływu wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, w tym ludzi 
młodych 

3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

 

3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznymi 
3.5 Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy  
i budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy 
 

K
A

P
IT

A
Ł

 

L
U

D
Z

K
I 
I 

S
P

O
Ł

E
C

Z

N
Y

 

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

Priorytet 2.1. Edukacja  
Cel: Dostosowanie systemu 
edukacji do aktualnych potrzeb  
i wyzwań przyszłości  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.6 Dostępność oferty 
edukacyjnej dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców gminy 
1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 

3 
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oraz poprawy poziomu 
życia mieszkańców 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych i 
kulturowych 

2.5 Rozwinięta infrastruktura 
społeczna: edukacyjna, 
sportowo-rekreacyjna, kultury, 
turystyczna i pomocy społecznej 

3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 

Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo 
kulturowe  
Cel: Rozwinięty i efektywnie 
wykorzystany potencjał kulturowy 
regionu 

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 
1.8 Zwiększony poziom 
integracji i aktywności 
społecznej, w tym w relacjach 
między pokoleniowych 

3 
2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.4 Poprawa stanu 
technicznego istniejących 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych na terenie 
gminy 
2.11 Wysoki stopień 
zachowania i dostępności 
dorobku kulturowego Ziemi 
Brzozowskiej 
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3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 
3.5 Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy  
i budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy 

Priorytet 2.3. Społeczeństwo 
obywatelskie  
Cel: Wzmocnienie podmiotowości 
obywateli, rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwiększenie ich wpływu na 
życie publiczne  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.1 Zmniejszony poziom 
bezrobocia 
1.8 Zwiększony poziom 
integracji i aktywności 
społecznej, w tym w relacjach 
między pokoleniowych 
 

3 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.10 Zmniejszony poziom 
odpływu wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, w tym ludzi 
młodych 

3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 
3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznymi 



 

Tom III: Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 

 

  

26 

 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne  
Cel: Wzrost poziomu 
adaptacyjności zawodowej  
i integracji społecznej w regionie  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.1 Zmniejszony poziom 
bezrobocia 
1.5 Zwiększona dostępność 
wsparcia i opieki dla osób 
potrzebujących 
1.6 Dostępność oferty 
edukacyjnej dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców gminy 
1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 
1.8 Zwiększony poziom 
integracji i aktywności 
społecznej, w tym w relacjach 
między pokoleniowych 

3 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.4 Poprawa stanu 
technicznego istniejących 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych na terenie 
gminy 
2.10 Zmniejszony poziom 
odpływu wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, w tym ludzi 
młodych 
2.12 Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 
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3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 
3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznymi 

Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne  
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego społeczeństwa 
poprzez poprawę dostępności   
i jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia 

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.2 Zwiększona dostępność 
mieszkań i usług 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, starszych  
i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
1.3 Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia 
i mienia 
1.4 Poprawa stanu w zakresie 
ochrony zdrowia i życia 

3 

Priorytet 2.6. Sport powszechny  
Cel: Zwiększenie aktywności 
ruchowej oraz rozwoju  
psychofizycznego społeczeństwa  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 
1.8 Zwiększony poziom 
integracji i aktywności 
społecznej, w tym w relacjach 
między pokoleniowych 
 3 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.5 Rozwinięta infrastruktura 
społeczna: edukacyjna, 
sportowo-rekreacyjna, kultury, 
turystyczna i pomocy społecznej 
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Cel 3 
Podniesienie dostępności 
oraz poprawa spójności 
funkcjonalno-
przestrzennej jako element 
budowania potencjału 
rozwojowego regionu 

Priorytet 3.1. Dostępność 
komunikacyjna  
 Cel: Poprawa zewnętrznej  
i wewnętrznej dostępności 
przestrzennej województwa ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Rzeszowa jako ponadregionalnego 
ośrodka wzrostu  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.3 Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia 
i mienia 
 

2 
2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.1 Poprawa jakości stanu dróg 
i infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 

Priorytet 3.2. Dostępność 
technologii informacyjnych  
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości 
sieci telekomunikacyjnej oraz 
zwiększenie wykorzystania 
technologii informacyjnych na 
terenie całego województwa  

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

 
2.12 Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 

3 

Priorytet 3.3. Funkcje 
metropolitalne Rzeszowa  
Cel: Wzmacnianie pozycji 
Rzeszowa w przestrzeni krajowej  
i europejskiej dynamizujące 
procesy rozwojowe w obrębie 
województwa  

Nie dotyczy Nie dotyczy - 
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Priorytet 3.4. Funkcje obszarów 
wiejskich  
Cel: Obszary wiejskie – wysoka 
jakość przestrzeni do 
zamieszkania, pracy  
i wypoczynku  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.1 Zmniejszony poziom 
bezrobocia 
1.2 Zwiększona dostępność 
mieszkań i usług 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, starszych  
i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
1.3 Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia 
i mienia 
1.4 Poprawa stanu w zakresie 
ochrony zdrowia i życia 
1.5 Zwiększona dostępność 
wsparcia i opieki dla osób 
potrzebujących 
1.6 Dostępność oferty 
edukacyjnej dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców gminy 
1.7 Atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu 
1.8 Zwiększony poziom 
integracji i aktywności 
społecznej, w tym w relacjach 
między pokoleniowych 
1.9 Poprawa warunków 
działania dla drobnego handlu  
i usług 

3 
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2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.1 Poprawa jakości stanu dróg 
i infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 
2.3 Pełne skanalizowanie  
i zwodociągowanie gminy 
2.4 Poprawa stanu 
technicznego istniejących 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych na terenie 
gminy 
2.5 Rozwinięta infrastruktura 
społeczna: edukacyjna, 
sportowo-rekreacyjna, kultury, 
turystyczna i pomocy społecznej 
2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.10 Zmniejszony poziom 
odpływu wykwalifikowanej kadry 
specjalistów, w tym ludzi 
młodych 
2.11 Wysoki stopień 
zachowania i dostępności 
dorobku kulturowego Ziemi  
Brzozowskiej 
2.12 Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 
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3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 
3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 
3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznym 
3.5 Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy  
i budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy 

Priorytet 3.5. Spójność 
przestrzenna i wzmacnianie funkcji 
biegunów wzrostu  
Cel: Wzmacnianie podstaw 
rozwojowych oraz dywersyfikacja 
funkcji biegunów wzrostu, w tym 
ośrodków subregionalnych  
w wymiarze regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym 

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.1 Zmniejszony poziom 
bezrobocia 

2 2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.12 Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 
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3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.1 Zwiększony potencjał 
ekonomiczny podmiotów 
gospodarczych działających  
w gminie 
3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 
3.3 Zwiększony stopień 
wyrównywania szans na rynku 
pracy 
3.4 Rozwinięta współpraca 
gospodarcza z podmiotami 
zewnętrznym 
3.5 Wzrost atrakcyjności 
gospodarczej gminy  
i budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy 

Ś
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Cel 4  
Racjonalne i efektywne 
wykorzystanie zasobów z 
poszanowaniem 
środowiska naturalnego 
sposobem na zapewnienie 
bezpieczeństwa  
i dobrych warunków życia 
mieszkańców oraz 
rozwoju gospodarczego 
województwa  

Priorytet 4.1. Zapobieganie  
i przeciwdziałanie zagrożeniom 
oraz usuwanie ich negatywnych 
skutków  
Cel: Zabezpieczenie mieszkańców 
województwa podkarpackiego 
przed negatywnymi skutkami 
zagrożeń wywołanych czynnikami 
naturalnymi oraz wynikającymi  
z działalności człowieka  

1. Gmina przyjazna 
mieszkańcom 

1.3 Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia 
i mienia 

3 
2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.1 Poprawa jakości stanu dróg 
i infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 
2.2 Utrzymanie poziomu 
bezpieczeństwa ppoż. oraz 
powodziowego w gminie 
2.3 Pełne skanalizowanie  
i zwodociągowanie gminy 
2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
 

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska  
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu środowiska oraz 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 

2.1 Poprawa jakości stanu dróg 
i infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 

3 
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zachowanie bioróżnorodności 
poprzez zrównoważony rozwój 
województwa  

infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.2 Utrzymanie poziomu 
bezpieczeństwa ppoż. oraz 
powodziowego w gminie 
2.3 Pełne skanalizowanie  
i zwodociągowanie gminy 
2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.8 Zaktualizowane dokumenty 
strategiczne zgodnie  
z istniejącymi regulacjami 
prawnymi 
2.9 Zwiększony poziom 
ekoświadomości mieszkańców 
gminy 

3. Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarki gminy 
 

3.2 Wzrost gospodarczego 
wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 

Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo 
energetyczne i racjonalne 
wykorzystanie energii  
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i efektywności 
energetycznej województwa 
podkarpackiego poprzez racjonalne 
wykorzystanie paliw  
i energii z uwzględnieniem 
lokalnych zasobów, w tym 
odnawialnych źródeł energii. 

2. Wysoki stopień 
rozwoju i zachowania 
zasobów 
infrastrukturalnych, 
środowiskowych  
i kulturowych 

2.4 Poprawa stanu 
technicznego istniejących 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych na terenie 
gminy 
2.6 Wyższy poziom 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
2.7 Rozwinięta infrastruktura 
techniczna 
2.9 Zwiększony poziom 
ekoświadomości mieszkańców 
gminy 

3 

3. Wyższy poziom 3.2 Wzrost gospodarczego 



 

Tom III: Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024 

 

  

34 

 

 
Poniżej prezentowane są wyniki analizy spójności Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 – 2024z najważniejszym dla Gminy dokumentem 
zewnętrznym. Syntetyczny wynik pozwala ocenić zgodność opracowanej Strategii w odniesieniu do otoczenia jakim jest Region Podkarpacia:  

Dokument planistyczny 

Ocena 

Maksymalna 
możliwa liczba 

punktów 

Uzyskana 
liczba 

punktów 

Procent 
maksymalnej 

liczby punktów 

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 
2020 (aktualizacja) – sierpień 2013 r. 

57 50 87,71 

 

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 – 2024 w przeprowadzonej analizie spójności z dokumentem strategicznym województwa 
podkarpackiego uzyskała 50 punktów na 57 możliwych do zdobycia. Oznacza to, że cele Strategii są spójne z celami kluczowego dla regionu 
dokumentu strategicznego prawie w 88%. Stopień integralności celów jest bardzo wysoki. Wśród celów Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 
– 2024  właściwie nie ma takich zapisów, które nie odnosiłyby się do analizowanego dokumentu strategicznego (z pominięciem celów dotyczących 
funkcji metropolitalnych).  

Na tej podstawie można stwierdzić, że Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 – 2024 bardzo dobrze wpisuje się w podstawowy dokument 
strategiczny dla naszego regionu. 

 

rozwoju 
gospodarki gminy 
 

wykorzystania potencjału 
przyrodniczego i historycznego 
gminy 

Razem: 50 


