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Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015–2020 jest podstawowym dokumentem
planistycznym, określającym długookresowo kierunki rozwoju gminy w kolejnych latach.
Obejmuje strategiczne obszary rozwojowe oraz cele podstawowe i szczegółowe wyznaczone
w oparciu o przyjęte założenia. Horyzont czasowy, jakim objęta jest Strategia, wiąże się z
perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Aby w pełni wykorzystać szanse,
jakie dają środki unijne, należy podjąć odpowiednie działania związane z możliwością ich
skutecznego pozyskiwania. Jest to ważny, choć nie jedyny, cel opracowania niniejszej Strategii.
Jest to bowiem przede wszystkim podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki
rozwoju miasta na najbliższe lata w kluczowych obszarach, uprzednio zdiagnozowanych i
opisanych. Horyzont czasowy wyznaczony latami 2015-2020 obejmuje nowy okres
programowania unijnego (2014-2020), a zarazem, zgodnie z zasadą N+2 przyjętą w
dokumentach unijnych, jest wydłużony o 2 lata w stosunku do obecnego okresu
programowania. Za sprawą przedstawionego tu dokumentu strategicznego miasto może
efektywnie wykorzystać własne zasoby, w tym zasoby kulturowe, finansowe, rzeczowe czy
społeczne oraz określić sposoby przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom.
Przygotowana strategia pozwala na określenie najbardziej efektywnych działań mogących
zapewnić optymalizację rozwoju całego obszaru gminy we wszystkich kluczowych sferach
– społeczno-gospodarczej, infrastrukturalnej oraz kulturowo-środowiskowej.
Dokument składa się z dwóch zasadniczych części odpowiadających logice procesu
strategicznego, a stanowią go:
• część opisowo-diagnostyczna
• część programująco-strategiczna

Strona

Część pierwsza daje zatem aktualny obraz miasta, pozwalający na sformułowanie problemów
występujących w kluczowych obszarach wymagających interwencji. W oparciu o nie, w części
programująco-strategicznej, przeprowadzona została analiza silnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń. Na jej potrzeby wykorzystana została ankieta publiczna skierowana do
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Celem części opisowo-diagnostycznej jest ocena stanu obecnego oraz występujących
tendencji w obszarach zdefiniowanych jako kluczowe z punktu widzenia programowania
strategicznego, tj.:
• Położenie
• Demografia
• Sfera społeczna i edukacja
• Gospodarka i rynek pracy
• Infrastruktura i środowisko
• Dziedzictwo kulturowe
• Finanse gminy

mieszkańców miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Programowanie działań strategicznych
jest zatem wynikiem stwierdzonych potrzeb, poprzedzonych oceną jakości życia dokonaną
przez mieszkańców miasta w ramach ankiety, a także w toku spotkań roboczych poświęconych
przygotowaniu założeń strategii. Postulaty te zostały poddane ocenie pod kątem szans oraz
zagrożeń, a także możliwości oddziaływania poprzez narzędzia, jakimi dysponuje miasto. Część
druga dokumentu wyznacza zatem cele strategiczne w najważniejszych obszarach z punktu
widzenia możliwości działania samorządu. Przedstawione zostały cele główne oraz
szczegółowe odpowiadające przyjętej misji rozwoju.
Kolejny podrozdział wskazuje na powiązania z innymi dokumentami o charakterze
strategicznym, wypracowanymi na różnych szczeblach: od dokumentów unijnych, poprzez
ogólnokrajowe, wojewódzkie aż do innych opracowań powstałych lub powstających
równolegle na szczeblu gminy. Istotnym elementem dokumentu jest także podrozdział,
w którym zostały ujęte zasady wdrażania, monitorowania i ewaluacji niniejszej strategii
służące do oceny stopnia jej realizacji.
Ważnym adresatem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 oprócz jej
mieszkańców, jako głównych interesariuszy, jest również otoczenie jednostki, a szczególnie:
• sąsiednie gminy,
• Powiat Leżajski,
• Województwo Podkarpackie,
• Wojewoda Podkarpacki,
• organizacje samorządu gospodarczego o ponadlokalnym zasięgu,
• organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe o ponadlokalnym zasięgu
(regionalnym i krajowym),
• potencjalni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w mieście,
• zagraniczni partnerzy samorządowi miasta Leżajsk.
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Współpraca i komunikacja z wymienionymi partnerami będzie jednym z czynników
decydujących o powodzeniu realizacji Strategii, podobnie jak kluczowe będzie zaangażowanie
mieszkańców miasta oraz podmiotów działających na jego terenie (przedsiębiorców, czy
organizacji pozarządowych) w proces współtworzenia rozwiązań konkretyzujących zapisy
niniejszego dokumentu.

I.

Część opisowo - diagnostyczna

1. Położenie
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Miasto Leżajsk jest siedzibą powiatu leżajskiego, zlokalizowanego w północno-wschodniej
części województwa podkarpackiego. Leżajsk jest też jednym z najstarszych miast Polski
południowo-wschodniej. Prawa miejskie uzyskał w 1397 roku z rąk króla Władysława Jagiełły.
Miasto leży u podnóża wschodniej krawędzi Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w bezpośrednim
sąsiedztwie doliny Sanu. Gmina miejska Leżajsk jest jedną z szesnastu gmin miejskich
województwa. Powierzchnia gminy wynosi 20,6 km2. Na tle 159 gmin województwa
podkarpackiego, pod względem obszaru miasto Leżajsk jest gminą niewielką, co
spowodowane jest jej miejskim charakterem. Powierzchnia gminy miejskiej Leżajsk stanowi
około 0,11 % powierzchni województwa (jego obszar to 17.844 km2). Z racji swego położenia
miasto Leżajsk graniczy z gminą Leżajsk obejmującą miejscowości znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, a także z gminą Kuryłówka i Nowa Sarzyna.
Choć jest gminą miejską, to na jego powierzchnię w ponad 20% składają się tereny zielone,
w tym lasy. W samym mieście Leżajsku i jego okolicach znajduje się wiele zabytków
i pomników przyrody.
Leżajsk od lat jest ważnym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym
i oświatowym dla okolicznych miejscowości. Posiada dogodne połączenia kolejowe
i autobusowe z wieloma większymi miejscowościami w kraju. Najbliższe przejścia graniczne (z
Ukrainą) znajdują się w Korczowej i Budomierzu oddalone o około 70 km i Medyce o około 80
km. Przez obszar gminy przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu ogólnokrajowym oraz
regionalnym, droga krajowa nr 77 oraz drogi wojewódzkie 877 i 875, a w niedalekim
sąsiedztwie znajduje się autostrada A4, dzięki czemu dojazd do innych ważniejszych miast
regionu, w tym jego stolicy – Rzeszowa, zajmuje kilkadziesiąt minut. Lokalna sieć dróg
powiatowych i gminnych, opisana jest bardziej szczegółowo w części poświęconej
infrastrukturze.
Miasto jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym w powiecie. Znajdują się tutaj: Browar
w Leżajsku należący do Grupy Żywiec S.A., ZPOW HORTINO Sp. z o.o., Fabryka Maszyn NOWA
Sp. z o.o., BMF Polska, Grupa Silikaty Sp. z o.o., Zakład Tytoniowy Philip Morris, a także oddział
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, oferującej podmiotom gospodarczym
szereg możliwości w zakresie dogodnego inwestowania.
O roli miasta w dużej mierze stanowią jego zasoby kulturowo-historyczne, szerzej opisane
w rozdziale „Dziedzictwo kulturowe”. Wśród nich najcenniejsze są Bazylika i Klasztor
O.O. Bernardynów z pierwszej połowy XVII wieku, które wpisane zostały w roku 2005 na listę
Narodowych Pomników Historii, czy też cmentarz żydowski z grobem cadyka Elimelecha,
będący miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata.

Rysunek 1: Mapa miasta Leżajska z zaznaczeniem głównych szlaków drogowych (źródło: mapa.targeo.pl)

2. Demografia
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Miasto Leżajsk zamieszkuje obecnie 14 160 mieszkańców (według danych na dzień
31.12.2014). Liczba ta stanowi 20,3% ogółu liczby mieszkańców powiatu (z łącznej liczby
69 856), podczas gdy udział powierzchni gminy w ogólnej powierzchni powiatu wynosi 3,53%.
Liczba ludności na przestrzeni lat 2008-2014 uległa zmniejszeniu o 343 osoby: z 14 503 do 14
160, według danych Urzędu Miasta.

Tabela 1: Liczba ludności miasta Leżajsk w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych UM)

Liczba

Liczba urodzeń

Liczba zgonów
Przyrost

Lata

mieszkańców
ogółem

K

M

ogółem

K

naturalny

M

ogółem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14503
14457
14427
14394
14339
14246
14160

118
138
134
119
137
121
113

62
67
60
55
64
67
53

56
71
74
64
70
54
60

100
113
105
82
115
89
92

53
57
50
33
55
43
42

47
56
55
49
60
46
50

18
25
29
37
22
32
21

Niewielka zmiana w liczbie mieszkańców w omawianym okresie nieznacznie wpłynęła na
zmianę gęstości zaludnienia, która wynosi obecnie 687,38 osób na km2. Dla porównania
gęstość zaludnienia w całym powiecie leżajskim (o powierzchni 583 km2) w roku 2014 wyniosła
119,82 osoby na 1 km2, a dla województwa podkarpackiego wskaźnik ten był na poziomie
119,32 osób/km2 (2.129.187 mieszkańców). Miasto Leżajsk jest zatem obszarem o wyższej od
przeciętnej gęstości zaludnienia, co jest typowe dla gmin miejskich.
Gdy chodzi o liczbę mieszkańców, to na tle innych gmin powiatu leżajskiego liczba ludności
miasta Leżajsk jest średnia. Większą liczbę mieszkańców mają gmina wiejska Leżajsk, a także
Nowa Sarzyna (miasto i gmina, jak też sam obszar wiejski gminy Nowa Sarzyna jest ludniejszy
niż miasto Leżajsk); mniej ludności mają gminy Grodzisko Dolne i Kuryłówka (a także miejska
część gminy Nowa Sarzyna).
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Rysunek 2: Ludność gmin i miast powiatu leżajskiego na 31.12.2014 (oprac. wł. na podstawie danych GUS)

Poniższy wykres obrazuje zmiany liczby urodzeń w gminie miejskiej Leżajsk na przestrzeni
ostatnich lat, która wykazuje tendencję malejącą.
Rysunek 3: Liczba urodzeń wg płci w mieście Leżajsk w latach 2008-14 (oprac. wł. na podst. danych UM)

Kolejny wykres wskazuje, że pomimo tego wciąż utrzymuje się pozytywny trend polegający na
nadwyżce urodzin nad zgonami. Świadczy to z jednej strony o tym, że ostatnie pokolenie wyżu
demograficznego znajduje się w okresie rozrodczym, z drugiej zaś strony wydłużeniu ulega
średnia długość życia. Warto jednak zauważyć, że wskaźniki dzietności są na bardzo niskim
poziomie, co w przyszłości będzie oznaczać pogłębienie niekorzystnych zjawisk w strukturze
ludności (patrz rys. 6 i 7).

Zjawiska te znajdują swoje odbicie we wskaźnikach obciążenia demograficznego. Jak pokazuje
kolejny wykres (rys. 5) ulegają one systematycznemu zwiększeniu: przede wszystkim
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Rysunek 4: Liczba urodzeń i zgonów w mieście Leżajsk w latach 2008-14 (oprac. wł. na podst. danych UM)

błyskawicznie rośnie odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym (z 70,9 osób w roku 2008 do 117,13 w roku 2014), co obrazuje skalę
niekorzystnych zjawisk.
Rysunek 5: Wskaźniki obciążenia demograficznego w mieście Leżajsk w latach 2008-14 (oprac. wł. na podst. danych GUS)
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Wskaźniki przyrostu naturalnego w gminie miejskiej Leżajsk wyrażone w liczbach
bezwzględnych były w całym omówionym okresie 2008-2014 dodatnie, pomimo tego
następował stały spadek liczby ludności gminy. Wywołany był przez zjawisko migracji, której
saldo było ujemne w całym okresie, co obrazują poniższe tabele. Z przedstawionego
zestawienia widać, że w skali województwa oraz innych gmin, a także powiatu leżajskiego
następuje stały odpływ ludności. Stałe dodatnie saldo w latach 2007-2013 jest udziałem
jedynie gminy Leżajsk, a w roku 2013 było udziałem wiejskiego obszaru gminy Nowa Sarzyna.
Przyczyną migracji jest na ogół poszukiwanie pracy oraz wyjazdy w celu kontynuowania
edukacji. W obecnych uwarunkowaniach można przypuszczać, że tendencje te będą się
utrzymywać. W perspektywie kolejnych lat możliwa jest sytuacja, w której ubytki w ludności
będą zastępowane imigrantami z innych krajów. Wśród nich najbardziej prawdopodobnym
kierunkiem, z którego nastąpi przypływ jest Ukraina. Nie można jednak wykluczyć, że polityka
imigracyjna Unii Europejskiej sprawi, że na terytorium Polski pojawiać się będą w większej
liczbie uchodźcy z innych obszarów kulturowych, co może stać się kolejnym wyzwaniem w
dziedzinie polityki demograficznej.

Tabela 2: Saldo migracji wewnętrznych ludności w mieście Leżajsk i innych JST województwa w latach 2007 – 2013 (źródło: GUS)

Jednostka terytorialna
2007
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE - GMINY WIEJSKIE *
Powiat leżajski
Powiat leżajski - GMINY WIEJSKIE
Leżajsk - miasto
Grodzisko Dolne - gmina
Kuryłówka - gmina
Leżajsk - gmina
Nowa Sarzyna – miasto i gmina
Nowa Sarzyna - miasto
Nowa Sarzyna - obszar wiejski

-2169
-205
-196
0
-114
-26
-9
51
-98
-65
-33

2008
-1539
483
-157
0
-54
-16
-23
22
-86
-82
-4

saldo migracji wewnętrznych
ogółem
2009
2010
2011
-1986
514
-135
0
-56
-31
22
10
-80
-73
-7

-1973
424
-190
0
-67
-15
-23
-20
-65
-46
-19

2012

-2212
493
-97
0
-63
-24
-2
46
-54
-74
20

2013

-1947
88
-146
-15
-56
10
-34
9
-75
-58
-17

-2273
350
-206
-14
-108
2
-31
15
-84
-120
36

Tabela 3: Saldo migracji zagranicznych ludności w mieście Leżajsk i innych JST województwa w latach 2007 – 2013 (źródło: GUS)

Jednostka terytorialna
2007
PODKARPACKIE
PODKARPACKIE - GMINY WIEJSKIE
Powiat leżajski
Powiat leżajski - GMINY WIEJSKIE
Leżajsk - miasto
Grodzisko Dolne - gmina
Kuryłówka - gmina
Leżajsk - gmina
Nowa Sarzyna – miasto i gmina
Nowa Sarzyna - miasto
Nowa Sarzyna - obszar wiejski

-984
-348
-23
0
-7
-2
0
-24
10
6
4

2008
-772
-220
2
0
4
-6
-3
0
7
2
5

saldo migracji zagranicznych
ogółem
2009
2010
2011
111
122
10
0
1
-1
1
2
7
6
1

44
99
-4
0
3
-7
1
-8
7
1
6

2012
35
96
9
0
-7
-3
10
0
9
2
7

2013
0
69
16
0
2
-2
2
0
14
4
10

-829
-201
-61
-54
-20
2
-3
-53
13
2
11

Ważnym składnikiem analizy ludnościowej jest piramida demograficzna obrazująca rozkład
liczby ludności w poszczególnych grupach wiekowych (średnio co 5 lat), w podziale na
mężczyzn i kobiety. W oparciu o nią można sformułować prognozę demograficzną dla miasta
na kolejne dekady.
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W przypadku miasta Leżajsk rysunek ten pokazuje niepokojący trend polegający na zwężaniu
się podstawy piramidy, co oznacza coraz mniejszą liczbę dzieci w porównaniu do liczby
młodzieży, czy osób w sile wieku. Pozytywnym elementem jest wciąż duży udział ludności
w grupie 20-39 lat. Zwraca jednak uwagę malejąca liczba najmłodszych mieszkańców, a także
relatywnie wysoki udział osób z grupy 50-69 lat, co w perspektywie dwóch kolejnych dekad
dać może efekt odwróconej piramidy. Prognozy dla całego województwa są w tej mierze
pesymistyczne, a brak jest przesłanek aby sądzić, że sytuacja w mieście będzie znacząco
odmienna. Poniżej znajduje się aktualna piramida demograficzna dla całego województwa
podkarpackiego wraz z prognozą na rok 2050.

11

Rysunek 6: Piramida wiekowa ludności miasta Leżajsk (źródło: GUS)

Rysunek 7: Piramida wiekowa ludności województwa podkarpackiego wraz z prognozą na rok 2050 [na niebiesko]
(źródło: GUS)
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Na podstawie przedstawionych analiz demograficznych można założyć, że w perspektywie
czasowej niniejszej strategii liczba ludności miasta może ulegać stałemu zmniejszeniu. Będzie
to szczególnie odczuwalne w prognozie długookresowej +30 lat, kiedy to niekorzystne czynniki
demograficzne dadzą o sobie znać, przede wszystkim w postaci zmiany struktury wiekowej
lokalnej społeczności, a co za tym idzie zmian jej potrzeb i oczekiwań, w tym potrzeb w zakresie
usług publicznych świadczonych przez samorząd i jego jednostki.
Niekorzystne trendy omówione w niniejszym dziale mogą być do pewnego stopnia
ograniczone poprzez zwiększenie migracji osadniczej na teren miasta (na przykład
z większych ośrodków miejskich lub innych gmin), do której zachętą może stać się
odpowiednia infrastruktura techniczna, ale i społeczna np. w zakresie jakości edukacji, opieki
społecznej i jakości życia.

3. Sfera społeczna i edukacja
3.1.

Miejskie Centrum Kultury

Strona

Ważnym czynnikiem determinującym rozwój placówki był projekt zrealizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
zatytułowany „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie”. Łączny
koszt całego projektu wyniósł 3.964.602,72 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 3.216.220,10
zł (z czego 2.843.220,10 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Państwa, a 373.000,00 zł stanowiła dotacja Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego). Zadaniem przewodnim Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
jest organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych oraz różnorodnych form edukacji
kulturalnej i wychowawczej, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, gromadzenie
i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska. Instytucja realizuje swoją
działalność poprzez organizowanie imprez, wystaw, seansów filmowych, koncertów,
konkursów, spotkań, różnych form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także poprzez
prowadzenie i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego i kół zainteresowań. Tygodniowo
przez budynki MCK przewija się ponad tysiąc osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. Skupionych
jest tu ponad 40 różnych zespołów artystycznych, kół zainteresowań i stowarzyszeń. Rocznie
organizowanych i współorganizowanych jest około 200 inicjatyw kulturalnych o zasięgu nie
tylko lokalnym, ale również regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, co przyczynia
się do promocji miasta. Pod auspicjami MCK działają m.in.:
• Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”
• Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”
• Zespół Pieśni i Tańca „San”
• Grupa Rytmiczno-Taneczna „Koralik”
• Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki”
• Grupa Wokalna „Meritum”
• Grupa Teatralna „Baratario”
• Pracownia Plastyczna „Barwa”
• Dziecięce Kółko Plastyczne „Fantazja”
• Klub Leżajskich Poetów „Na marginesie”

13

Miejskie Centrum Kultury od dnia 1 października 2000 w Leżajsku jest główną placówką
kulturalną miasta. Utworzone zostało na mocy uchwały Rady Miejskiej Leżajska
Nr XVIII/165/2000 z dnia 26 czerwca 2000 roku, a w jego skład wchodzą:
• Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
• Dom Kultury w Leżajsku,
• Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta,
• Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

•
•

Klub Seniora
Klub Nordic Walking „Włóczykije”

Strona

W swojej działalności MCK podejmuje współpracę z innymi organizacjami i instytucjami
(m.in. ZHP, stowarzyszeniami kobiecymi, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych,
wolontariuszami, chórami, grupami wzajemnego wsparcia, klubami, teatrami, szkołami,
przedszkolami, muzeami i wieloma innymi). Instytucja działa też w kierunku budowania
wielokulturowych więzi w Euroregionie Karpackim, m. in. poprzez polsko-ukraińską wymianę
w dziedzinie rozwoju kultury i turystyki. Realizowanych jest wiele inicjatyw polegających na
współpracy międzynarodowej w zakresie poznawania kultur narodów świata. Bardzo ważną
rolę dla mieszkańców miasta i przybywających turystów spełniają także projekty w obszarze
społeczno-kulturalnym, wśród których jednym z największych był realizowany w partnerstwie
z Powiatem Leżajskim projekt „Walory turystyczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej i Pereczyńskiej
szansą na lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego” o wartości 185.600 zł, zrealizowany
z dofinansowaniem w wysokości 157.760 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Białoruś –
Ukraina 2004-2006.
Jak wskazano wyżej, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku przyczynia się do rozwoju
kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielu mieszkańcom stwarza warunki do
kształtowania, rozwijania i realizacji ich pasji. Oprócz oferty skierowanej dla dzieci i młodzieży
(jak np. teatr, tańce ludowe, nowoczesne i towarzyskie, grupa wokalna, czy pracownia
plastyczna) Centrum otwiera się również na potrzeby i problemy ludzi starszych
i niepełnosprawnych – stąd inicjatywy w postaci grupy teatralnej dorosłych, klubu miłośników
nordic walking, kursu tańca towarzyskiego,
klubu poetów, klubu seniora, klubu
numizmatyków, czy też spotkań kombatantów.
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku jest też pomysłodawcą i inicjatorem wyróżnienia
„Mecenas Kultury Leżajskiej”, które w dowód wdzięczności przyznawane jest firmom bądź
osobom prywatnym, wspierającym finansowo lub rzeczowo działania kulturalne i artystyczne
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Ponadto, przy Centrum działa także kino, a także funkcjonuje szereg cyklicznych imprez
kulturalnych, wśród których są:
• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, odbywający się w bazylice
o.o. Bernardynów od 25 lat,
• Spotkanie Trzech Kultur – jedna z najważniejszych imprez na terenie województwa
podkarpackiego, promująca kulturę polską, ukraińską i żydowską – charakterystyczną
dla mieszkańców trzech narodowości zamieszkujących niegdyś region,
• Dni Leżajska – cykl wydarzeń kulturalnych i sportowych, mający na celu uczczenie
święta miasta,
• Leżajsk Jazz Festiwal,
• Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka”,
• Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „HIT”

na terenie Leżajska. Przyznawanie tego tytułu jest okazją do tego, aby złożyć wyrazy uznania
wszystkim, którzy przyczyniają się do tworzenia i rozwoju kultury leżajskiej.

3.2.

Miejska Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku jest placówką o bogatej
historii sięgającej roku 1868, kiedy to z inicjatywy ks. Jana Kantego Skoczylasa została
utworzona pierwsza w mieście Czytelnia Ludowa. Obecnie Biblioteka Publiczna jest jednostką
organizacyjną Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, a jej celem jest rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej, popularyzowanie czytelnictwa
i korzystania z innych zasobów informacji oraz upowszechnianie kultury i wiedzy. Wśród
pracowników biblioteki publicznej są osoby pracujące w:
• wypożyczalni dla dorosłych,
• czytelni dla dorosłych,
• wypożyczalni i czytelni dla dzieci,
• Filii nr 1,
• Filii nr 2.

Zbiorcza informacja o działalności placówki zawarta jest w poniższej tabeli prezentującej
podstawowe dane obejmujące informacje o placówkach bibliotecznych, liczbie zatrudnionych

Strona

Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-społeczną, m.in. poprzez:
• spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
• spotkania Kulturalnego Salonu Filmowego,
• spotkania autorskie,
• organizowanie konkursów czytelniczych,
• lekcje biblioteczne,
• imprezy biblioteczne i cykliczne spotkania okolicznościowe.
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Działalność placówki regulują następujące akty:
• Akt założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 3 maja 1947 roku,
• Wpis do Rejestru Instytucji Kultury,
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach z późniejszymi zmianami,
• Uchwała Rady Miejskiej Leżajska Nr XVIII/165/2000 z dnia 26 czerwca 2000 roku
w sprawie połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w jedną
instytucje o nazwie: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
• Regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku z 6 lipca 2015 roku,
• Statut Miejskiego Centrum Kultury z 2013 roku,
• Porozumienie zawarte w dniu 29 czerwca 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu
Leżajskiego a Zarządem Miasta Leżajsk w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Leżajsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leżajskiego.

pracowników, wielkości księgozbioru, liczbie czytelników oraz liczbie wypożyczeń w ciągu roku
w okresie lat 2008-2014.
Tabela 4: Placówki biblioteczne w gminie Miasto Leżajsk w latach 2008 – 2014 (oprac. wł. na podstawie danych UM)

Lata
Dane:

Biblioteki i filie
Pracownicy bibliotek
księgozbiór
czytelnicy w ciągu
roku
wypożyczenia
księgozbioru na
zewnątrz

j.m.
2008

2009

2010

obiekt
osoba
wolumin
osoba

3
10
67.595
3.545

3
10
64.851
3.556

wolumin

58.369

59.770

2011

2012

2013

2014

3
3
10
8
50.204 49.749
3.495 3.485

3
8
47.753
3.058

3
8
45.700
2.846

3
9
44.645
3.044

58.975 57.850

49.540

46.649

49.848

Statystyki czytelnictwa w gminie miasto Leżajsk pokazują, że stosunkowo dużo osób wykazuje
zainteresowanie czytelnicze, gdyż odsetek zarejestrowanych czytelników wynosi 21,5% ogółu
liczby mieszkańców. Niestety, w omawianym okresie lat 2008 – 2014 liczba czytelników
biblioteki zmniejszyła się o 501 osób, czyli o 14,1%. Pozytywnym aspektem jest wzrost w roku
2014 w porównaniu do roku poprzedniego.

Strona

W odniesieniu do liczby woluminów wchodzących w skład księgozbioru oraz liczby
wypożyczeń także zaobserwowane zostały tendencje spadkowe, co ilustruje kolejna grafika.
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Rysunek 8: Liczba czytelników w placówkach bibliotecznych w gminie Miasto Leżajsk w latach 2008 – 2014
(oprac. wł. na podstawie danych UM)

Rysunek 9: Liczba woluminów oraz wypożyczeń w placówkach bibliotecznych w gminie Miasto Leżajsk (oprac. wł. na
podstawie danych UM)

Na przestrzeni lat 2008 -14 liczba wypożyczeń spadła o 8.521, czyli o 14,6%. Dodać należy, że
w tym samym okresie liczba woluminów zmniejszyła się o 22.950 sztuk, czyli o 39,3%.
Pozytywny jest fakt zwiększenia liczby wypożyczeń w roku 2014 w porównaniu do roku 2013.
Wskaźniki odnoszące się do czytelnictwa są istotnym miernikiem zaangażowania mieszkańców
w korzystanie z dóbr kultury, świadczą również o jakości życia w obszarze aktywności
społeczno-kulturalnej. W połączeniu z innymi elementami (także omówionymi poniżej)
wskazują one na spory potencjał miasta w dziedzinie kreowania atrakcyjnej oferty dla
mieszkańców oraz przyjezdnych.

3.3.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Strona

W zakresie dokumentacji Pracownia:
• gromadzi opracowania tematyczne i publikacje przedmiotowe, odnajduje
i przechowuje dokumenty ikonograficzne i piśmiennicze, tworzy zbiory
czasopiśmiennicze oraz opracowania przedmiotowe, gromadzi informacje
bibliograficzne do dziejów miasta i okolic,
• opracowuje materiały do bibliografii w periodyku pt. „Almanach Leżajski”,
• prowadzi kwerendy źródłowe (m.in.: literatura, prasa, internet),
• zajmuje się tworzeniem opracowań dokumentujących biografie znanych z historii
Leżajszczan i osób związanych z miastem i okolicą,
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Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta wchodzi w skład Miejskiego Centrum Kultury.
Podstawowym zadaniem Pracowni jest gromadzenie i opracowywanie materiałów o historii
i współczesności Leżajska oraz ziemi leżajskiej.

•

planuje również odtwarzanie losów najstarszych rodzin leżajskich poprzez
rejestrowanie wspomnień i relacji mieszkańców miasta w trakcie przeprowadzanych
wywiadów.

Strona

W zakresie tworzenia dokumentów Pracownia ma za zadanie:
• tworzenie i gromadzenie dokumentów poświadczających stan posiadanych zbiorów
dotyczących historii miasta Leżajska i regionu,
• tworzenie i przechowywanie umów i protokołów darowizny lub przekazów (zabytków,
archiwaliów, zdjęć, wydawnictw) do zbiorów PDDM w Leżajsku,
• prowadzenie księgi inwentarzowej na pozyskane zbiory dotyczące historii miasta
i regionu (w planie – w sytuacji pozyskania archiwaliów),
• pozyskiwanie i dokumentowanie eksponatów (wykonanie skanów, zdjęć, odpisów
dokumentów),
• przechowywanie zgromadzonych dokumentów ze skontrów i spisów z natury
obiektów,
• dokumentowanie informacji o zabytkach i miejscach związanych z historią Leżajska
i okolic,
• dokumentowanie wystaw stałych i czasowych urządzanych przez MCK (Dom Kultury,
Bibliotekę i PDDM),
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W zakresie gromadzenia zbiorów zadaniami Pracowni są:
• prowadzenie zespołów archiwalnych dotyczących historii miasta Leżajska i okolic (tzw.
„ziemi leżajskiej”), w tym dokumenty odnoszące się Leżajska od początku jego pisanej
historii po czasy współczesne,
• gromadzenie zbiorów faktograficznych/biograficznych i fotograficznych osób
zasłużonych dla Leżajska i regionu w drugiej połowie XIX i XX wieku,
• gromadzenie archiwalnych zdjęć i widokówek/pocztówek ukazujących zabytki
architektoniczne Leżajska i okolic,
• kolekcje dokumentów organizacji politycznych i społecznych z terenu Leżajska i byłego
oraz obecnego powiatu leżajskiego, a także województwa rzeszowskiego (PPR, PPS,
PZPR, PSL, SL, SD, NSZZ Solidarność, OPZZ, PRON i in.),
• zbieranie kolekcji wszelkich dokumentów i pamiątek leżajskich organizacji
społecznych, m.in. pieczątek firmowych, legitymacji członkowskich, zdjęć, dyplomów,
pism i dokumentów archiwalnych,
• kolekcjonowanie opakowań wyrobów wytwarzanych w leżajskich przedsiębiorstwach
i zakładach pracy, firmach do 1945 roku i po II wojnie światowej (Tartak, Leżajska
Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, Zakłady Piwowarskie, ZPOW Hortex, Fabryka
Maszyn, Cepelia, Mewa, Zakłady Silikatowe, PSS Społem, GS Samopomoc Chłopska),
• gromadzenie dokumentów i zdjęcia rodzin przesiedlanych do Leżajska i okolic
z terenów dawnych Kresów Wschodnich i in.

•

•

dokumentowanie konferencji naukowych, odczytów, konkursów, wieczornic, wizyt
oficjalnych (dotyczących gromadzenia tekstów i prezentacji multimedialnych
z materiałów wygłaszanych na wymienionych wydarzeniach),
tworzenie materiałów i ekspozycji popularno-naukowych (wywiady, artykuły,
materiały i opracowania historyczne, prezentacje multimedialne, wystawy i inne).

W dziedzinie edukacji i wystawiennictwa działalność PDDM opiera się przede wszystkim na
organizowaniu:
• historycznych spotkań ze świadkami historii,
• bloków spotkań poświęconych pewnym wycinkom dziejów Leżajszczyzny,
• lekcji regionalnych,
• konkursów wiedzy o historii,
• imprez kulturalnych,
• czasowych wystaw tematycznych.
Ponadto wśród zadań pracowni są także obowiązki z zakresu działalności informacyjnej
i usługowej oraz redakcyjno-wydawniczej.

3.4.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Strona

Centrum współpracuje z instytucjami i podmiotami samorządowymi, kulturalnymi,
oświatowymi oraz społecznymi uczestniczącymi w rozwoju i promocji ruchu turystycznego
Miasta Leżajska oraz Ziemi Leżajskiej.
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Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej realizuje swoje zadania w ramach struktur
Miejskiego Centrum Kultury. Do podstawowych zadań CITiK w Leżajsku należą:
• gromadzenie i przetwarzanie informacji turystycznych z terenu miasta,
• dystrybucja informacji turystycznych i jej udostępnianie na terenie całego kraju,
• obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
• posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych,
• prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
• poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku,
• udział w targach turystycznych i innych,
• aktualizowanie bazy turystycznej i gastronomicznej,
• współpraca z mediami i branżą turystyczną,
• aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami
w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji,
• wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku działa od roku 1990 i jest jednostką
organizacyjną gminy miejskiej Leżajsk. Terenem działania MOPS jest miasto Leżajsk. Ośrodek
realizuje zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. W zakresie zadań Ośrodka można wyróżnić zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Ośrodek wykonuje ponadto inne zadania zlecone przez Burmistrza Leżajska:
• wypłatę dodatków mieszkaniowych,
• świadczeń rodzinnych,
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek koordynuje realizację miejskiej strategii integracji i rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka. Ośrodek współdziała
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami prowadzącymi działalność
na terenie miasta Leżajska. Ponadto od roku 2008 Ośrodek realizował projekt pn.: „Czas na
aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
Do ważniejszych zadań ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w
godziwych warunkach. Odbywa się ono poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w jakim
funkcjonują. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej przez MOPS pomocy jest uzależniona od
zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości ośrodka.
Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:
• pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy, okresowy, stały, celowy
specjalny),
• pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży szkolnej,
• pomoc w dotarciu do różnego rodzaju usług specjalistycznych, jak np. prawnik, lekarz,
psychoterapeuta itp.
• poradnictwo socjalne, które obejmuje m.in. poinformowanie podopiecznego
o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku; motywowanie
do podjęcia i kontynuowania stosownych działań oraz wspieranie w sytuacjach kryzysu
i załamań,
• działanie interwencyjne w sytuacji kiedy podopieczny stanowi sam dla siebie
zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu
w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej
i psychicznej),
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3.5.

•

od początku roku 2014 są to także wypłaty dodatków energetycznych oraz obsługa
karty dużej rodziny.

Pracownicy ośrodka w szczególności zajmują się pomocą osobom lub rodzinom, w odniesieniu
do których stwierdzono poniższe problemy:
• ubóstwo,
• bezdomność,
• bezrobocie (dotyczące osób długotrwale chorych lub po 50 roku życia pozostających
bez pracy),
• niepełnosprawność orzeczona przez ZUS lub Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
• długotrwała lub ciężka choroba,
• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizm lub narkomania,
• zdarzenie losowe (np. pożar mieszkania) lub sytuacja kryzysowa.
Jak pokazują dane GUS, odsetek osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni lat
2009-13 utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, zarówno w skali miasta, jak też
powiatu i województwa. Spadek miał miejsce jedynie w latach 2011-12, po czym w kolejnych
latach nastąpił wzrost.
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Rysunek 10: Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, Powiecie
Leżajskim i województwie podkarpackim w ogólnej liczbie ludności (źródło: „Portrety gmin 2014”, GUS)

Jednak w liczbach bezwzględnych wydatki na różnego rodzaju świadczenia społeczne w gminie
Miasto Leżajsk spadły w jednej kategorii:
• wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami spadły o 15,9% z 1.775,1 tys. zł w roku
2008 do 1.492,8 tys. zł w roku 2014, a liczba świadczeń spadła z 19.176 do 13.805
(spadek o 44,1%).
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Finansowanie pomocy społecznej odbywa się ze środków: budżetu miasta z przeznaczeniem
na finansowanie zadań własnych, dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na
realizację zadań zleconych gminie Miasto Leżajsk z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek
realizował już w tym zakresie wspomniany wcześniej projekt systemowy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk”, na co otrzymał
dotację ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu aktywną integracją objęto
31 klientów MOPS. Kontrakty socjalne zawarto z 22 uczestnikami, natomiast 9 osób
realizowało program aktywności lokalnej. Uczestnikom projektu zaoferowano m.in. warsztaty
kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, spotkania z doradcą
zawodowym, szkolenia zawodowe. Ponadto 8 uczestników odbyło 3 miesięczne staże
zawodowe. W ramach środków z UE zatrudniano 4 pracowników socjalnych (razem 3,5 etatu).
Poza działalnością statutową pracownicy ośrodka zorganizowali również na terenie miasta
akcję dostarczenia żywności w ramach programu PEAD 2013 z Podkarpackiego Banku
Żywności w Rzeszowie. Sprowadzono i rozdysponowano, również dzięki pomocy klientów
MOPS, około 8,5 tony żywności oraz około 20 ton jabłek wśród rodzin objętych pomocą MOPS
oraz lokalnych placówek oświatowych.
Należy przypuszczać, że tak jak ma to miejsce obecnie, tak i w kolejnych latach wydatki na
różne formy pomocy społecznej będą w dalszym ciągu istotnym obciążeniem budżetu
samorządu. Po stronie beneficjentów opieki społecznej znajduje się bowiem wciąż liczna grupa
osób, dla których świadczenia społeczne są głównym lub jedynym źródłem dochodu.
Przeciwdziałanie trwałemu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu takich osób będzie
jednym z zadań miasta w nadchodzącym okresie. W perspektywie kolejnych lat warto objąć
szczególnie zagrożone grupy pomocą w postaci szkoleń, mających na celu ułatwienie
w zdobyciu kwalifikacji do podjęcia pracy lub przekwalifikowania, samozatrudnienia, bądź
uczestnictwa w ośrodkach wsparcia, świetlicach środowiskowych i domach samopomocy.
W opinii kierownictwa MOPS do kluczowych zadań w najbliższym okresie będą należały:
• zwiększenie środków za pobyt w domach pomocy społecznej w związku z procesem
starzenia się społeczeństwa i niską liczbą osób z terenu miasta umieszczonych w DPS –
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Wzrosły natomiast wydatki w innych kategoriach, np.:
• łączne wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych (o 0,3%) z 2.541,1 tys. zł
w roku 2008 do 2.618,7 tys. zł w roku 2014, choć liczba świadczeń zmalała z 25.754 do
18.763 (spadek o 27,1%),
• wydatki na świadczenia opiekuńcze wzrosły znacznie, bo o 58,0%, z kwoty 653,0 tys. zł
w roku 2008 do 1.031,9 tys. zł w roku 2014, a liczba ich beneficjentów powiększyła się
o 26,8% z 3.836 do 4.864 osób.

•

•

stan na dzisiaj to 5 osób w tym 4 psychicznie chore, podczas gdy w ościennych gminach
liczba ta dochodzi do 20 osób i więcej (np.: w gminach Leżajsk i Nowa Sarzyna),
rozwiązanie problemów związanych z pieczą zastępczą, tj. finansowanie pobytu dzieci
z Leżajska, które zostały odebrane rodzinom biologicznym i umieszczone w pieczy
zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinach zastępczych,
zapewnienie stosownych kwot na zasiłki celowe, a więc świadczenia z których
finansuje się zakup opału, lekarstw, odzieży.

Strona

23

Poniższe zestawienia pokazują w sposób szczegółowy rodzaj świadczeń z zakresu pomocy
społecznej, ich liczbę oraz wartość w perspektywie lat 2008-2014.

Tabela 5: Wydatki na świadczenia opiekuńcze oraz liczbę świadczeń wypłaconych w latach 2008 – 2014 (oprac. wł. na podstawie danych UM)
Lp.

Lata:
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki
w zł

2013
Liczba
świadc
zeń

Wydatki
w zł

2014
Liczba
świadc
zeń

Wydatki
w zł

Liczba
świadc
zeń

1.

Zasiłki
pielęgnacyjne

548.811

3.587

572.526

3.742

595.017

3.889

639.999

4.183

662.337

4.329

658.512

4.304

669.436

4.374

2.

Świadczenia
pielęgnacyjne

104.216

249

112.284

257

264.507

515

417.197

810

553.367

1.072

411.991

750

362.420

490

3.

Razem

653.027

3.836

684.810

3.999

859.524

4.404

1.057.196

4.993

1.215.704

5.401

1.070.503

5.054

1.031.856

4.864

Tabela 6: Łączne wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych w latach 2008 – 2014 (oprac. wł. na podstawie danych UM)
Lp

Lata:

2008

2009

2010

2011

Wyszczególnienie

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

1.

Zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami

1.775.071

21.805

1.624.427

19.176

1.742.172

17.531

2.

Zasiłki
pielęgnacyjne

548.811

3.587

572.526

3.742

595.017

3.

Świadczenia
pielęgnacyjne

104.216

249

112.284

257

4.

Jednorazowa
zapomoga z
tytułu urodzenia
dziecka
Razem

113.000

113

128.000

2.541.098

25.754

2.437.237

5.

Wydatki w
zł

2012

2013

2014

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

Wydatki w
zł

Liczba
świadcz
eń

Wydatki w
zł

Liczba
świad
czeń

1.687.880

16.952

1.576.922

15.835

1.597.453

14.635

1.492.829

13.805

3.889

639.999

4.183

662.337

4.329

658.512

4.304

669.436

4.374

264.507

515

417.197

810

553.367

1.072

411.991

750

362.420

490

128

129.000

129

112.000

112

122.000

122

106.000

106

94.000

94

23.303

2.730.696

22.064

2.857.076

22.057

2.914.626

21.358

2.773.956

19.795

2.618.685

18.763

Tabela 7: Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz liczbę świadczeń wypłaconych w latach 2008 - 2011 (oprac. wł. na podstawie danych UM)

LP.
Wyszczególnienie

Wydatki w zł

2009
Liczba
świadczeń

Wydatki w zł

2010
Liczba
świadcze
ń

Wydatki w zł

2011
Liczba
świadczeń

Wydatki w zł

Liczba
świadczeń

1.

Zasiłki rodzinne

989.416

16.251

912.165

14.213

1.107.831

12.938

1.053.132

12.361

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym
z tytułu:

785.655

5.554

712.262

4.963

634.341

4.593

634.748

4.591

2.1.

Urodzenia dziecka

60.000

60

77.000

77

62.000

62

61.000

61

2.2.

Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

260.215

670

215.201

554

179.961

463

188.628

489

2.3.

Samotnego wychowywania dziecka

119.680

680

110.081

636

105.290

609

100.430

579

2.4.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

57.440

745

57.780

761

56.320

745

53.200

712

2.4.1

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 r. ż.

6.480

108

9.300

155

9.840

164

11.280

188

2.4.2

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 r. ż.

50.960

637

48.480

606

46.480

581

41.920

524

2.5.

Rozpoczęcia roku szkolnego

84.700

847

88.900

889

75.100

751

75.000

750

2.6.

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

11.460

150

10.980

142

11.030

155

13.210

209

25

2008
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Lata:

8.910

99

8.730

97

7.380

82

6.210

69

2.6.1

Na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły

2.550

51

2.250

45

3.650

73

7.000

140

2.6.2

Na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła

2.7.

Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej

192.160

2.402

152.320

1.904

144.640

1.808

143.280

1.791

2.8.

Razem

1.775.071

21.805

1.624.427

19.176

1.742.172

17.531

1.687.880

16.952

Tabela 8: Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz liczbę świadczeń wypłaconych w latach 2012 - 2014 (oprac. wł. na podstawie danych UM)

LP.
Wyszczególnienie

1.

Zasiłki rodzinne

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym
z tytułu:

Wydatki w zł

2013
Liczba
świadczeń

Wydatki w zł

2014
Liczba
świadczeń

Wydatki w zł

Liczba
świadczeń

1.009.741

11.584

1.041.853

10.548

980.618

9.924

567.181

4.251

555.600

4.087

512.211

3.881

49.000

49

73.000

73

56.000

56

160.281

409

129.840

331

119.521

311

2.1.

Urodzenia dziecka

2.2.

Opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

2.3.

Samotnego wychowywania dziecka

90.730

521

92.830

523

87.290

489

2.4.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

52.360

699

50.420

670

52.100

687
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Lata:

10.680

178

9.540

159

8.580

143

2.4.2

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 r. ż.

41.680

521

40.880

511

43.520

544

2.5.

Rozpoczęcia roku szkolnego

64.900

649

64.500

645

60.800

608

2.6.

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

13.510

219

11.570

177

13.300

190

5.760

64

6.120

68

8.550

95

2.6.1

Na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły

7.750

155

5.450

109

4.750

95

2.6.2

Na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła

2.7.

Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej

136.400

1.705

133.440

1.668

123.200

1.540

2.8.

Razem

1.576.922

15.835

1.597.453

14.635

1.492.829

13.805

27

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 r. ż.
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2.4.1

Dostęp do usług w zakresie opieki społecznej świadczonej przez placówki stacjonarnej pomocy
społecznej w latach 2008-2014 ilustruje poniższa tabela.
Tabela 9: Dostęp do usług placówek stacjonarnej pomocy społecznej w mieście Leżajsk w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podst. GUS)

Miasto Leżajsk

Lata

j.m.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

placówki (z filiami)

Obiekt

0

0

0

1

1

1

1

domy pomocy społecznej

Obiekt

0

0

0

0

0

0

0

miejsca (łącznie z filiami)

Miejsce

0

0

0

24

21

21

28

0

0

0

24

21

21

23

mieszkańcy (łącznie z filiami) Osoba

Na terenie miasta brak jest domów pomocy społecznej, a liczba podopiecznych placówki
pomocy społecznej od chwili jej powstania utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W świetle
spodziewanych zmian demograficznych liczba osób wymagających pomocy może się
w kolejnych latach zwiększać.

3.6.

Opieka zdrowotna
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Organem założycielskim dla SP ZOZ jest Powiat Leżajski, w strukturach placówki funkcjonują:
• Szpital pw. Matki Bożej Pocieszenia,
• Przychodnia Specjalistyczna,
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
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Na terenie gminy miejskiej Leżajsk działają następujące ośrodki zdrowia, zapewniające
mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki medycznej.
Są to:
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Leśnej 22
oraz placówki niepubliczne:
• NZOZ „Medica” przy ul. M.C. Skłodowskiej 1,
• NZOZ „Lekarz Rodzinny” przy ul. Kołłątaja 2,
• „Przychodnia pod Klasztorem” przy Pl. Mariackim 9,
• NZOZ „Medyk” przy ul. Kołłątaja 2,
• NZOZ „Derma-Med” przy ul. M.C. Skłodowskiej 4B,
• NZOZ „Solar-Med” przy ul. Sosnowej 23,
• NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne przy ul. Opalińskiego 24,
• NZOZ Specjalistyczny Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii „Kinesis” przy ul. Rzeszowskiej
21.

•
•
•
•
•
•

Centrum Rehabilitacji Leczniczej,
Centralne Laboratorium,
Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Poradnia Medycyny Pracy,
Pracownia Cytologiczna,
Gabinet Lekarza POZ.

Szpital dysponuje bazą 415 łóżek na 14 oddziałach szpitalnych oraz 23 miejscami dla
noworodków w Oddziale Neonatologicznym. W swojej strukturze posiada również
64 -łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Pacjenci mogą korzystać z następujących pracowni
diagnostycznych: RTG, tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG, endoskopii, badań
serca, echokardiografii, elektroencefalografii. Oprócz leczenia szpitalnego do dyspozycji
pacjentów pozostają poradnie specjalistyczne, gdzie udzielane są porady przez lekarzy
specjalistów oraz Centrum Rehabilitacji Leczniczej. W Centralnym Laboratorium wykonywane
są całodobowe badania laboratoryjne i bakteriologiczne. W Poradni Medycyny Pracy
prowadzone są badania profilaktyczne pracowników w oparciu o podpisane umowy oraz
badania indywidualne. W Pracowni Cytologicznej realizowany jest program profilaktyki raka
szyjki macicy.
Według danych GUS w 2013 r. liczba mieszkańców przypadająca na jedną przychodnię
niepubliczną wynosi 1026 osób. Opieka sprawowana przez te placówki zdaniem mieszkańców
jest na zadowalającym poziomie, choć mieszkańcy mają w tej mierze większe oczekiwania
– w szczególności w zakresie opieki specjalistycznej, której zapewnienie wprawdzie nie leży
w gestii samorządu miasta, ale istnieje na nią większe zapotrzebowanie (patrz wyniki ankiety
publicznej). Stan dostępu do usług zdrowotnych w latach 2008-2014 ilustruje poniższa tabela.
Tabela 10: Dostęp do usług medycznych w mieście Leżajsk w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. GUS)

Lata
j.m.

Miasto Leżajsk

niepubliczne
Praktyki lekarskie
Na terenie miasta
Podstawowa opieka
zdrowotna - porady

2010

2011

2012

2013

2014

Obiekt

11

11

12

13

14

14

17

Obiekt

1
10

1
11

1
12

-

-

-

Obiekt

1
10

-

-

-

--

15

15

14

14

13

13

13

-

Apteki ogólnodostępne Obiekt
Liczba ludności na 1
Osoba
aptekę ogólnodostępną

117.979 84.078 88.619 90.789 99.973 86.947 90.612
7

7

7

8

8

9

9

2024

2022

2077

1813

1806

1596

1584
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Ponadto na terenie miasta są prowadzone działania w zakresie promowania zdrowego stylu
życia (np. w formule bezpłatnych badań profilaktycznych, czy kampanii prowadzonych przez
placówki ochrony zdrowia i organizacje pozarządowe). Wskazane jest jednak wzbogacenie
oferty miasta w zakresie dostępu do usług medycznych, w szczególności w zakresie usług
rehabilitacyjnych, czy badań profilaktycznych (np. w formule „białej niedzieli”).

3.7.

Bezpieczeństwo

Na terenie miasta znajduje się Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku. Zdaniem mieszkańców
wyrażonym w ankiecie publicznej bezpieczeństwo na terenie miasta należy do sfery dobrych
praktyk i jego poziom jest wysoko oceniany przez ankietowanych (patrz podrozdział „Analiza
problemów”). O bezpieczeństwo pożarowe dba Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Opalińskiego 6. W jej ramach funkcjonują Wydział
Operacyjno-Rozpoznawczy oraz Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski, a także Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza w Leżajsku. Do ich zadań należą szeroko pojęte ratownictwo, w
szczególności obejmujące gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne w przemyśle,
infrastrukturze i transporcie, ratownictwo podczas powodzi i innych katastrof naturalnych
oraz specjalizacja z zakresu rozpoznawania zagrożeń chemicznych. Na wyposażeniu jednostki
znajdują się:
• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.330 4x4U (GCBA 5/35),
• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P-400 4x4U (GCBA 5/32)
• średni samochód z podnośnikiem hydraulicznym 25 m Volvo FL-6 (SHD 25),
• lekki samochód ratownictwa drogowego Renault Mascott 160.65 (SLBARt 1/2,5),
• lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter CDI 319 4x4U
(SLRRChem),
• lekki samochód do przewozu grup ratowniczych Opel Vivaro (SLBus),
• lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Mitsubishi Outlander 4x4U (SLRr),
• lekki samochód kwatermistrzowski Citroen Jumper (SLKw).

Na terenie miasta funkcjonuje siedem placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę
Miasto Leżajsk, do których łącznie w roku szkolnym 2014/15 uczęszczało 1 583 uczniów.
Wśród nich znajdują się
• Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły,
• Trzy szkoły podstawowe publiczne, w tym:
o SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
o SP nr 2 im. Władysława Broniewskiego,
o SP nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
• Trzy przedszkola miejskie, w tym:
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o Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek”,
o Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajka”,
o Przedszkole Miejskie nr 4.
Ponadto działają w mieście szkoły szczebla ponadgimnazjalnego podlegające władzom
Powiatu Leżajskiego, wśród których znajdują się Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku oraz
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku. Władzom powiatu podlega również Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, w którego skład wchodzą oddziały Przedszkolne, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Specjalne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy
realizują program oświatowy dla dzieci i młodzieży skierowanej do kształcenia specjalnego na
podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Liczba uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkół w mieście potwierdza
niekorzystne tendencje demograficzne zachodzące w ostatnich latach i również się zmniejsza,
co pokazuje poniżej zamieszczona tabela.
Tabela 11: Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i przedszkolach Miasta Leżajsk w latach 2008 – 2015
( oprac. własne na podstawie danych UM)

Liczba dzieci
Nazwa placówki

L.p.

Rok szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Mikołaja Kopernika

204

205

187

155

143

131

112

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Władysława Broniewskiego

420

411

420

415

377

372

398

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

322

298

271

271

267

238

254

4.

Przedszkole Miejskie Nr 2 im.
„Promyczek”

120

120

129

116

117

120

120

5.

Przedszkole Miejskie Nr 3
„Bajka”

117

119

118

129

128

121

119

6.

Przedszkole Miejskie Nr 4

177

200

200

198

198

202

186

7.

Gimnazjum Miejskie im.
Władysława Jagiełły

550

504

481

499

503

461

394

1910

1857

1806

1783

1733

1645

1583

RAZEM:

W okresie ostatnich pięciu lat łączna liczba dzieci i młodzieży korzystająca z placówek
szkolnych i przedszkolnych gminy zmniejszyła się o 327 osób, co oznacza spadek o 17,1%.
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Rysunek 11: Zmiana liczby uczniów w placówkach szkolnych i przedszkolnych miasta Leżajska w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych UM)
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Ilustracją niekorzystnych trendów jest powyższy wykres, obrazujący spadek liczby uczniów
łącznie i w rozbiciu na poszczególne placówki. Pomimo tego nakłady na edukację generują
największe wydatki w corocznych budżetach gminy.
Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wydatków oświatowych w mieście w podziale
na ich przeznaczenie, a także wskazanie źródeł finansowania w postaci subwencji oświatowej,
czy środków unijnych. Zestawienie to potwierdza opisane wyżej nakłady ponoszone na różne
formy wsparcia oświaty w ostatnich latach. Uwagę zwraca fakt (dotyczący zresztą niemal
wszystkich gmin w Polsce) tak dużego uzależnienia finansowania oświaty od subwencji z
budżetu państwa. W tym kontekście czynnikiem zewnętrznym na jaki gmina nie ma wpływu
może być pogorszenie się stanu finansów kraju i w konsekwencji zmniejszenie subwencji
oświatowej i obcięcie części wydatków oświatowych. Element ten został ujęty w dalszej części
opracowania, w analizie SWOT.

Tabela 12: Wydatki na szkolnictwo w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2008 – 2014 w złotych (oprac. wł. na podstawie danych UM)

Lp.

Rozdział

1.

szkoły podstawowe

2.

oddziały przedszkolne przy SP

3.
4.
5.

dowożenie uczniów do szkół

6.

zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół

7.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 470 894

5 848 646

5 932 047

6 344 827

6 712 529

6 684 433

6 548 516

-

-

-

-

-

-

-

przedszkola

2 476 988

2 725 669

3 127 564

3 402 411

3 596 852

3 781 074

3 969 772

gimnazja

3 675 704

3 655 097

3 711 182

4 073 146

4 313 216

4 155 524

3 959 984

40 177

41 879

59 853

62 663

49 153

23 990

13 835

499 592

548 962

572 352

574 753

578 812

577 564

600 068

40 224

28 812

45 931

48 080

45 603

30 101

13 484

-

10 879

37 965

66 431

113 607

56 895

17 606

119 659

93 841

107 784

114 297

174 815

176 523

166 626

19 394

9 293

-

-

-

-

-

12 342 632

12 963 078

13 594 678

14 686 608

15 584 587

15 486 104

15 289 891

1 803

84 684

33 729

-

352 234

2 940 910

1 902 873

158 289

159 252

-

dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

8.

pozostała działalność

9.

pomoc materialna dla uczniów

10.

pozostała działalność

11.

razem:

12.

razem wydatki ze środków UE

13.

wydatki inwestycyjne

14.

razem wydatki bieżące na oświatę

12 344 435

13 147 762

13 628 407

14 686 608

15 584 587

15 486 104

15 289 891

15.

wydatki ogółem na oświatę

12 344 435

13 499 996

16 569 317

16 589 481

15 742 876

15 645 356

15 289 891

16.

subwencja oświatowa

6 400 074

6 827 912

6 936 736

7 104 118

7 630 400

7 437 830

7 260 834

17.

dotacje z budżetu państwa i inne

54 051

9 293

36 940

410

33 688

225 332

627 056

18.

dofinansowanie ze środków UE
(bieżące)

0

10 879

87 148

77 316

60 534

15 681

12 008

19.

razem dochody

6 454 125

6 848 084

7 060 824

7 181 844

7 724 622

7 678 843

7 899 898

(-) 5 890 310

(-) 6 299 678

(-) 6 567 583

(-) 7 504 764

(-) 7 859 965

(-) 7 807 261

(-) 7 389 993

20.

dochody bieżące - wydatki bieżące

21.

dochody majątkowe UE

0

0

1 905 639

1 303 999

0

0

0

22.

dochody majątkowe (budżet
państwa i inne)

0

50 000

400 000

539 261

79 144

79 626

0

Nakłady na oświatę, w szczegółowy sposób przedstawione w powyższej tabeli nr 12,
w sposób wizualny ilustruje wykres zamieszczony poniżej.
Rysunek 12: Wielkość nakładów oświatowych w gminie Miasto Leżajsk w latach 2008-14 w podziale na szczeble edukacji
(oprac. wł. na podst. danych z UM)

Wydatki na inne cele, nie związane bezpośrednio z utrzymaniem szkół obrazuje poniższy
wykres. Wynika z niego, że największy udział mają wydatki na pomoc materialną dla uczniów,
co wskazuje na rosnący obszar ubóstwa.
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Rysunek 13: Inne wydatki oświatowe nieinwestycyjne w latach 2008-14 w podziale na szczeble edukacji
(oprac. wł. na podst. danych z UM)

Rysunek 14: Poziom wydatków inwestycyjnych w oświacie w latach 2008-14 w podziale na szczeble edukacji
(oprac. wł. na podst. danych z UM)

Ważną inwestycją oświatową zrealizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 była „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku z budową sali sportowej 32 x 20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia
ustawicznego” o wartości 4.775.137,16 zł z dofinansowaniem z EFRR w wysokości
3.209.638,58 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
w kwocie 900.000 zł. Stąd wysokie wartości nakładów inwestycyjnych w latach 2010-2011.
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Rysunek 15: Łączne wydatki i dochody oświatowe w latach 2008-14 w podziale na szczeble edukacji
(oprac. wł. na podst. danych z UM)

Z przedstawionych zestawień wynika, że nakłady na oświatę stanowią gros wydatków
budżetowych miasta, przy czym sama wysokość wydatków bieżących wynosi ponad
15 milionów złotych w skali roku. Efektywne wykorzystanie tych środków, tj. sprawienie,
by system edukacyjny działający w mieście dawał jak najlepsze wyniki w postaci wysokiego
poziomu kształcenia i zapewnienia uczniom dobrego startu na rynku edukacyjnym
i w przyszłości w życiu zawodowym jest kluczowym wyzwaniem na kolejne lata.

3.9.

Aktywność społeczna mieszkańców

Na terenie miasta swoje siedziby mają liczne organizacje pozarządowe, prowadzące
działalność w różnych obszarach. Współpraca z sektorem NGO może dać miastu i jego
mieszkańcom korzyści w postaci lepszej diagnozy lokalnych potrzeb, podniesienia jakości
świadczonych usług publicznych poprzez realizację części z nich w różnych formułach
partnerstwa, czy też wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne
u mieszkańców i zwiększenie ich aktywności na niwie społecznej. Roczny program współpracy
gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 określa następujące obszary
współpracy jako priorytetowe:
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
• wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu;
• ochrona zdrowia i wzmocnienie pomocy społecznej.
Ponadto, jak stanowią zapisy Programu, „na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych, mogą
zostać określone dodatkowe priorytety na wniosek podmiotu Programu”. Zgodnie z nimi
współpraca pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk, a sektorem NGO będzie prowadzona
w szczególności poprzez zlecanie zadań publicznych w formie:
• powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji;
• wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
• współpracę w formie pozafinansowej.

Sfera branżowo-zawodowa:
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Sfera otoczenia biznesu:
• Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju LSR
• Cech Rzemiosł Różnych Leżajsk
• Fundacja Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego Leżajsk
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W perspektywie niniejszej Strategii rozwój współpracy międzysektorowej, w szczególności
ze środowiskiem organizacji pozarządowych będzie jednym z priorytetów, w szczególności
z uwagi na dużą liczbę lokalnie działających podmiotów sektora NGO. Można je podzielić na
organizacje działające w poniżej opisanych sferach.

•
•
•
•
•
•
•

Związek Nauczycielstwa Polskiego
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
Leżajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Leżajsko-Łańcucki
Stowarzyszenie „Program Personal Marketing” w Leżajsku
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 1 w Leżajsku
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 2 w Leżajsku

Sfera społeczno-kulturalna i religijna:
• Caritas - Oddział w Leżajsku
• Fundacja Chasydzi Leżajsk - Polska
• Leżajskie Stowarzyszenie „W Trosce o Dziecko” Leżajsk
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”
• Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk” Leżajsk
• Stowarzyszenie „Chrystus Vincit” w Leżajsku
• Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Leżajsku
• Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” Leżajsk
• Stowarzyszenie „Kobiety Razem” w Leżajsku
• Stowarzyszenie „Nie dzieli nas nic”
• Stowarzyszenie Pomocy Małym Dzieciom
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Leżajsku
• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
• Stowarzyszenie „Sarmata” Leżajsk
• Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne „Ziemia Leżajska”
• Stowarzyszenie „Ziemia Leżajska”
• Stowarzyszenie „Tęcza” Leżajsk
• Stowarzyszenie „Vis Nature” Leżajsk
• Stowarzyszenie RLE 37-300 Leżajsk
• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
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Sfera sportowo-rekreacyjna:
• Międzyzakładowy Klub Sportowy „Pogoń” w Leżajsku
• Licealny Klub Sportowy Leżajsk
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 1 w Leżajsku
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Sfera edukacyjna:
• Gimnazjalne Stowarzyszenie RAZEM Leżajsk
• Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Leżajsku Leżajsk Szkoła Podstawowa Nr 1
• Stowarzyszenie Leżajsk Szkoła Podstawowa Nr 3 im Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
• Stowarzyszenie Promocja Edukacji w Leżajsku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 2 w Leżajsku
Uczniowski Klub Sportowy "Bobry" przy SP Nr 3 w Leżajsku
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy SP Nr 3 w Leżajsku
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Miejskim w Leżajsku
Licealny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "OFM Baszta" przy Klasztorze i Parafii Ojców
Bernardynów w Leżajsku
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Leżajsku
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Leżajsku
Leżajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Leżajsku
Młodzieżowy Klub Sportowy "Gwardia" w Leżajsku
Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku
Leżajskie Towarzystwo Sportowe "Feniks"
Polski Związek Wędkarski Koło Leżajsk nr 18 "Miasto"

Istotnym elementem aktywności mieszkańców jest również ich zaangażowanie w sferze
społeczno-religijnej. Na terenie miasta funkcjonują dwie parafie rzymsko - katolickie: Parafia
p.w. Świętej Trójcy oraz bazylika o.o. Bernardynów. Obydwa ośrodki angażują mieszkańców
działalność nie tylko religijną, ale i społeczno-kulturalną, często współpracując zarówno
z lokalnymi stowarzyszeniami, jak też władzami miasta.
Pomimo stosunkowo dużej liczby organizacji, problemem większości z nich jest niski potencjał
organizacyjny i finansowy, przez co ograniczone są możliwości oddziaływania wielu
z wymienionych organizacji w zakresie realizacji własnych celów statutowych. Wzmocnienie
sektora NGO przyczyniłoby się do podniesienia poziomu partycypacji społecznej na terenie
miasta, przez co uległaby poprawie sfera zarządzania oraz postrzeganie lokalnego samorządu
przez mieszkańców.

4. Gospodarka i rynek pracy

W latach powojennych Leżajsk stał się istotnym ośrodkiem gospodarczym w południowowschodniej Polsce. W 1956 roku, w dwa lata po przeprowadzeniu elektryfikacji miasta, Leżajsk
podniesiono do rangi miasta powiatowego. W roku 1955 rozpoczęto budowę pierwszego,
większego zakładu przemysłowego – Wytwórni Tytoniu Przemysłowego. Wytwórnia ta
stworzyła nowe miejsca pracy oraz przyczyniła się do aktywizacji gospodarczej regionu
poprzez kontraktację upraw tytoniowych okolicznych mieszkańców. Podtrzymaniem dawnych
rzemieślniczych tradycji zajęły się Spółdzielnia Artystyczna Wyrobów Tkackich oraz
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. W 1962 roku oddano do
eksploatacji Zakłady Silikatowe. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
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wzniesiono w Leżajsku Fabrykę Maszyn, ZPOW „Hortex” (obecnie po prywatyzacji ZPOW
„HORTINO”), Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” oraz uruchomiono Browar.
Obok nich powstało szereg mniejszych przedsiębiorstw np. ZKS „Instal”, Zakłady
Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo”, czy Przedsiębiorstwo „Las”. Wraz z rozwojem
przemysłu rozwijała się infrastruktura społeczna i techniczna oraz różne formy budownictwa
mieszkaniowego. Wybudowano osiedle mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Mickiewicza
oraz kilka osiedli domków jednorodzinnych. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły przemiany
własnościowe skutkujące przekształceniem niektórych przedsiębiorstw i upadkiem innych.
Gospodarcza rola miasta zaczęła się zmniejszać i pojawiły się niekorzystne czynniki na rynku
pracy (bezrobocie i emigracja). Jednocześnie zaczęły powstawać nowe przedsiębiorstwa,
zazwyczaj o niewielkim rozmiarze. Obecnie gmina miejska Leżajsk w porównaniu do innych
gmin powiatu leżajskiego oraz województwa podkarpackiego wykazuje wysokie nasycenie
podmiotami gospodarczymi. Według rejestru REGON, na koniec roku 2014 na terenie gminy
zarejestrowanych było 1.581 podmiotów gospodarki narodowej, z czego zdecydowaną
większość, bo 1.148 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowiły
one 72,6% ogółu przedsiębiorców w mieście. Liczba podmiotów gospodarczych plasuje miasto
Leżajsk na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu.
Tabela 13: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa
rolne) w gminach powiatu leżajskiego (oprac. własne na podstawie rejestru REGON na dzień 31.12.2014)
W tym
spółki

171620
4240
385

przedsiębiorstwa
państwowe

w tym
handlowe

razem

5 21317
0
402
0
13

spółdzielnie

w tym

razem

akcyjne

cywilne

osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

z o.o.

11381
175
6

257
4
0

9055
134
4

9773
223
6

1175
32
3

129338
3286
310

1581

0

235

93

2

73

141

13

1148

1008
311
955

0
0
0

53
13
88

27
5
44

0
0
2

23
4
30

26
6
44

8
3
5

847
258
723

370

0

54

34

2

23

20

4

234

585

0

34

10

0

7

24

1
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Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta to w przeważającej mierze
mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 pracowników – jest ich łącznie 1.509,
co stanowi 95,4% ogólnej ich liczby; ponadto działa 51 firm małych, nie będących firmami
mikro (czyli zatrudniających od 10 do 49 pracowników), co stanowi 3,2% ogółu; 19 firm
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Województwo
podkarpackie
Powiat leżajski
Grodzisko Dolne
Leżajsk gm.
miejska
Leżajsk gm.
wiejska
Kuryłówka
Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna o.
miejski
Nowa Sarzyna o.
wiejski

Ogółem

Strona

JST

średnich (zatrudnienie od 50 do 249 osób), które stanowią 1,2% i 2 duże przedsiębiorstwa
o zatrudnieniu powyżej 250 osób.
Rysunek 16: Liczba firm w przedziałach wielkości zatrudnienia (oprac. wł. wg stanu na 31.12.2014, dane z BDL)

Strona

Na terenie miasta funkcjonują dwa targowiska miejskie, z dominującą sprzedażą
drobnodetaliczną, prowadzoną przez lokalnych kupców. Ich modernizacja odbyła się
z udziałem środków UE tj. RPO WP 2007-2013, w ramach projektu „Rewitalizacja
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”
(przebudowa targowiska przy ul. Sikorskiego) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w ramach projektu „Budowa targowiska stałego w mieście Leżajsk”. Miasto jest też
stosunkowo dobrze nasycone placówkami handlowymi zapewniającymi produkty
codziennego użytku, tworzą one dużą sieć sklepów spożywczych i wielobranżowych, wśród
których jest obecnie 11 sklepów klasyfikowanych jako supermarkety. Niekorzystnym
zjawiskiem, na jakie zwracają uwagę przedstawiciele lokalnego handlu są wysokie stawki
czynszów lokali handlowych i usługowych, co utrudnia działalność w tej branży,
w szczególności małym podmiotom.
Według stanu na 31.12.2014 w rejestrze ewidencji gospodarczej gminy Miasto Leżajsk
zarejestrowanych było 1.148 podmiotów gospodarczych, z przewagą małych firm handlowych
i usługowych w zakresie napraw pojazdów (sekcja G klasyfikacji PKD) w liczbie 371, a także
budowlanych (sekcja F – 138 podmiotów). W strukturze branżowej podmiotów
zarejestrowanych na terenie miasta na kolejnych miejscach są firmy prowadzące działalność
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Najważniejszymi zakładami działającymi na terenie miasta są przede wszystkim:
• ZPOW HORTINO sp. z o.o. w Leżajsku,
• Zakład Tytoniu Przemysłowego - Philip Morris Polska Tobako Sp. z o.o.,
• BMF Polska Sp. z o.o.
• Fabryka Maszyn Leżajsk Nowa Sp. z o.o.
• Grupa Silikaty Sp. z o.o., Zakład w Leżajsku.

Strona
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profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M – 121 firm), zajmujące się opieką zdrowotną
i pomocą społeczną (sekcja Q – 110 podmiotów), transportem i gospodarką magazynową
(sekcja H – 93 podmioty), przetwórstwem przemysłowym (sekcja C – 81 firm). Zwraca uwagę
relatywnie niewielkie nasycenie podmiotami działającymi w obszarze gastronomii i usług
związanych z zakwaterowaniem (sekcja I – 34 podmioty).
Analiza wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście potwierdza ten sam układ
najpopularniejszych branż i sekcji PKD, którymi są kolejno podmioty: sekcji G – w liczbie 467,
sekcji F – w liczbie 167 oraz sekcji M – w liczbie 142. Na czwartym miejscu w ogólnej liczbie
firm są jednak podmioty działające w obszarze „pozostałej działalności usługowej”, czyli sekcji
S, których jest 138.
Poniższe wykresy pokazują odpowiednio profile zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (rys. 17) oraz wszystkich podmiotów
rejestru REGON działających na terenie gminy Miasto Leżajsk (rys. 18) w podziale na sekcje
PKD.

Rysunek 17: Liczba podmiotów w rejestrze działalności gospodarczej w CEIDG w podziale na sekcje PKD (oprac. wł. wg stanu na 31.12.2014, dane z REGON)

Rysunek 18: Liczba podmiotów REGON działających na terenie miasta Leżajska w podziale na sekcje PKD (oprac. wł. wg stanu na 31.12.2014, dane z REGON)

Ważnym elementem pejzażu gospodarczego miasta jest działający w jego pobliżu, na terenie
sąsiedniej gminy Leżajsk, Park Przemysłowy Gminy Leżajsk. Jako wyodrębniony obszar jest on
w pełni uzbrojony i stanowi podstrefę Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Park
Przemysłowy zlokalizowany jest w dwóch miejscowościach:
• Stare Miasto (Strefa A o powierzchni 33 ha)
• Wierzawice (Strefa B o powierzchni 2,5 ha).
Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych składa się z ponad 35 hektarów w pełni
uzbrojonych gruntów green-field oraz trzech hal przemysłowych brown-field o łącznej
powierzchni 7.000 m². Zarówno do hal jak i do gruntów podzielonych na sektory prowadzą
dogodne zjazdy z drogi krajowej nr 77 jak i wojewódzkiej nr 877.
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Zadaniem Parku jest ułatwianie podejmowanie działalności zarówno dużym inwestorom, jak
też średnim i małym przedsiębiorcom. Działalność ta ukierunkowana jest przede wszystkim na
aktywne wspieranie rozwoju gospodarczego i przemysłowego, na przyspieszenie
zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz wyzwolenie inicjatyw gospodarczych.
Jednym z celów nadrzędnych jest przyspieszenie gospodarczego wzrostu regionu oraz
zmniejszenie stopy bezrobocia, poprzez zapewnienie inwestorom preferencyjnych warunków
do prowadzenia działalności. Sprzyjające warunki ekonomiczne i atrakcyjność lokalizacyjna
mają szansę przyciągnąć inwestorów lokalnych, a także krajowych i zagranicznych.
Współpraca władz miasta Leżajsk, gminy Leżajsk, powiatu leżajskiego oraz Parku
Przemysłowego jest niezbędnym czynnikiem mogącym przyczynić się do stymulowania
lokalnego rozwoju gospodarczego. Jednym z jego elementów powinno być stworzenie
Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego, promocja gospodarcza miasta i mikroregionu, a także
współpraca z instytucjami otoczenia biznesu; niewykluczone, że również współtworzonymi
przez władze samorządowe.
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Rysunek 19: Mapa terenów wchodzących w skład Parku Przemysłowego (źródło: PAIiIZ)

4.2.

Bezrobocie i rynek pracy

Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób bezrobotnych w mieście Leżajsk utrzymuje się na
wysokim poziomie, choć należy odnotować spadek, jaki miał miejsce w latach 2013-14.
Tabela 14: Liczba bezrobotnych wg płci i wieku w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z PUP)

Bezrobotni w Mieście
Leżajsk
Liczba bezrobotnych
ogółem
W tym kobiet
z ogółem z prawem do
zasiłku
18-24
25-34
35-44
wiek
45-54
(w latach)
55-59
60 i więcej

2008

2009

2010

Lata
2011

738

924

928

956

1011

961

906

382

431

456

468

470

449

414

b.d.

b.d.

b.d.

162

124

113

96

174
254
121
135
45

218
347
137
156
54

212
336
146
156
66

207
363
151
150
68

188
363
185
160
74

154
325
197
158
93

138
283
207
152
85

9

12

12

17

31

34

41

2012

2013

2014

Według stanu na 31.12.2014 liczba bezrobotnych wynosiła 906, z czego 414 stanowiły kobiety
(45,7%). Najwyższe bezrobocie w okresie 2008-2014 zanotowane zostało w roku 2012, a jego
stan na 31.12.2012 wynosił 1011 osób.
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Poniższa tabela obrazuje podział bezrobotnych pod względem wykształcenia. Na koniec roku
2014 najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym (246 osób) oraz zasadniczym zawodowym (245). Zwraca też uwagę wysoka liczba
osób z wykształceniem wyższym pozostających poza rynkiem pracy (167 osób).
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Rysunek 20: Wykres pokazujący liczbę bezrobotnych w tym kobiet w mieście Leżajsk w latach 2008-2015 (oprac. wł.)

Tabela 15: Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z PUP)

Lata:
wyższe
policealne
i średnie
zawodowe
średnie
Wykształcenie
ogólnokształcące.
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne
i poniżej

2008
107

2009
146

2010
167

2011
177

2012
197

2013
179

2014
167

211

232

232

248

261

267

246

106

158

161

152

133

118

118

185

236

224

244

262

258

245

129

152

144

135

148

139

130

Gdy chodzi o staż pracy bezrobotnych to najliczniejszą grupę stanowią osoby nowo trafiające
na rynek pracy (w liczbie 208) oraz pracujące poniżej 5 lat (w liczbie 364). Oznacza to m.in.
brak stabilności zatrudnienia, szczególnie dotyczący nowozatrudnianych pracowników.
Problem ten z pewnością rzutuje także na inne kwestie – m.in. emigracji zarobkowej, a także
do pewnego stopnia na inne problemy społeczne: niską dzietność, czy też bierność
i zniechęcenie związane z niemożnością utrzymania stałego miejsca pracy i zarobkowania.
Tabela 16: Liczba bezrobotnych wg stażu pracy w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z PUP)

Lata:
Staż
pracy
ogółem

do 1 roku
1 do 5 lat
5 do 10
10 do 20
20 do 30
30 lat
i więcej
bez stażu

2008
149
138
76
76
67

2009
155
203
88
97
81

2010
143
196
104
98
79

2011
164
208
97
102
66

2012
179
225
104
102
82

2013
157
214
114
117
79

2014
171
193
102
116
82

15

11

22

27

36

42

34

217

289

286

282

273

238

208
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Zgodnie z definicją kodeksu pracy „długotrwale bezrobotny” oznacza bezrobotnego
pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy
w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych. W roku 2014 długotrwale bezrobotnych było 562, co stanowiło 62%
ich ogólnej liczby, z kolei w roku 2013 odsetek ten wynosił 60,8%, w roku 2012 – 56,8%,
a w roku 2011 – 56,7%.

Tabela 17: Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podst. danych z PUP)

Lata:
do 1
miesiąca
pozostawania
1 do 3
bez pracy
3 do 6
6 do 12
12 do 24
powyżej
24 miesięcy
Długotrwale bezrobotni
Czas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

83

63

108

101

82

64

89

170
140
117
73

220
160
218
143

210
178
167
164

171
160
152
220

188
169
163
192

139
156
182
185

163
129
122
160

155

120

101

152

207

235

243

b.d.

451

475

542

574

584

562

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że bezrobotni pozostający przez dłuższy czas bez
pracy stanowią coraz większy odsetek całości. Wynika z niej, że aż 58% osób bezrobotnych
pozostawało bez pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wskaźnik ten pokazuje, że zjawisko
bezrobocia w przypadku wielu osób ma charakter jeśli nie trwały, to przynajmniej utrzymujący
się w dłuższym czasie. Procentowy rozkład liczby osób bezrobotnych według czasu
pozostawania bez pracy ilustruje poniższa grafika.
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Należy wspomnieć, że wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się w całym
regionie, tj. województwie i powiecie, co ilustruje poniższy wykres:
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Rysunek 21: Procentowy udział bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podst. danych z PUP)

Rysunek 22: Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leżajskim i województwie podkarpackim

Zwraca uwagę fakt, że wskaźniki dla powiatu i województwa są znacznie powyżej średniej
krajowej – w roku 2014 stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 18,8%, dla województwa
14,8%, zaś dla Polski było to 11,5%. Z kolei udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym w wynosił dla miasta Leżajska 10,0%, podczas gdy dla powiatu
było to 12,6%. Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku
produkcyjnym był na poziomie 10,9% w gminie i 13,3% w powiecie, co świadczy o relatywnie
lepszej sytuacji kobiet niż mężczyzn na rynku pracy. Procentowy udział zarejestrowanych
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych latach obrazują
poniższe tabele:

2008
9,8
9,2
10,3

2009 2010
9,6
9,6
9,5

10,0
10,0
10,0

2011

2012

2013

2014

10,5
10,2
10,8

10,4
10,1
10,7

10,0
9,5
10,5

7,8
8,1
7,4

Relację pomiędzy lokalnym poziomem bezrobocia, a krajowym ilustruje poniższy wykres,
pokazujący, że sytuacja w regionie na lokalnym rynku pracy uległa w latach 2012-2014
pogorszeniu względem reszty kraju. Jest to o tyle niepokojące, że część mieszkańców miasta
pracuje poza jego terenem.

Strona

Jednostka
2007
miary
7,8
ogółem
%
8,1
mężczyźni
%
7,4
kobiety
%
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Tabela 18: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
(oprac. wł. na podst. GUS)
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Sfera gospodarki jest kluczowa z punktu widzenia pełnego wykorzystania potencjału miasta.
Stosunkowo wysoki poziom aktywności gospodarczej mieszkańców (1.718 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą na każde 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym,
w porównaniu do 935 w powiecie, siódme miejsce w województwie pod względem liczby
podmiotów REGON na 10 tysięcy mieszkańców), bogate tradycje handlowe i przemysłowe,
dostępność terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie, bliskość obszarów
produkcji rolnej oraz fakt, że w innych, nieodległych miejscowościach także istnieje potencjał
rozwojowy (np. Nowa Sarzyna, czy dalsze tereny Doliny Lotniczej) sprawiają, że miasto choć
dziś znajduje się nieco na marginesie życia gospodarczego ma dane ku temu, by stać się
lokalnym ośrodkiem rozwoju. Kluczowe w tym kontekście będzie podejmowanie wspólnych
działań wraz z ościennymi samorządami gminnymi, jak też samorządem powiatowym
zmierzające do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej całego obszaru powiatu i zdolności
kreowania przezeń miejsc pracy. W kontekście strategii rozwoju miasta ważna będzie zatem
współpraca instytucjonalna gmin, powiatu i innych podmiotów ze środowiskiem
przedsiębiorców, w tym instytucji otoczenia biznesu. Kwestie dostępności atrakcyjnych miejsc
pracy w najbliższym otoczeniu gminy będą bowiem w długim okresie rzutowały na rozwój w
innych sferach (społecznej czy kulturalnej). W długookresowej perspektywie dostępność pracy
będzie też silnie skorelowana z procesami demograficznymi. Zmieni się bowiem w porównaniu
do obecnej struktura zapotrzebowania na usługi, w tym usługi społeczne i opiekuńcze, na
które zapotrzebowanie będzie się zwiększać. Oprócz promocji gospodarczej regionu, także
rozwój podmiotów ekonomii społecznej będzie czynnikiem dynamizującym pozytywne
zmiany.
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Rysunek 23: Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leżajskim i województwie podkarpackim

5. Infrastruktura i środowisko
Szereg inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę, jakie zostały zrealizowane w mieście na
przestrzeni ostatnich lat sprawił, że w wielu dziedzinach nastąpiła wyraźna poprawa.
Zwiększyła się długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, poprawił stan dróg,
wybudowane zostały chodniki, lampy oświetleniowe, a także oddano do użytku liczne obiekty
użyteczności publicznej, w tym infrastruktury handlowej, kulturalnej, społecznej, edukacyjnej.
Miasto zrealizowało kompleksowy projekt infrastrukturalny w dziedzinie rewitalizacji
przestrzeni publicznej zatytułowany „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, który objął m.in. remont ratusza, remont
biblioteki, przebudowę placu targowego przy ul. Sikorskiego, monitoring okolicy rynku
miejskiego, zagospodarowanie wąwozu i budowę parkingu za Domem Książki. Łączny koszt
całego projektu wyniósł 4.380.698,25 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.761.307,35 zł (z
czego 2.649.553,98 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
111.753,37 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Inwestycja ta była możliwa
dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Miasto opracowuje kolejne plany rewitalizacyjne obejmujące zarówno część
„twardą”, jak też rewitalizację tkanki społecznej. Poniżej przedstawiony jest stan
infrastruktury w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych.

Przez teren gminy miasto Leżajsk przebiegają ważne drogi krajowe i wojewódzkie: droga
krajowa 77, drogi wojewódzkie 875 (Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk) oraz
877 (Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary), a w niedalekiej odległości znajduje się
także autostrada A4. Wjazd na autostradę będzie się znajdował w niewielkiej odległości od
miasta. Długość dróg na terenie miasta wynosi 57,5 km i są to w większości drogi asfaltowe o
dobrej nawierzchni bitumicznej. Wśród nich dominują drogi gminne, ale także powiatowe
1241R i 1256R, wymienione wyżej drogi wojewódzkie i krajowa, jak również drogi dojazdowe
i boczne. Przez teren miasta przebiega także linia kolejowa Przeworsk
-Lublin. Na jego terenie zlokalizowany jest także dworzec kolejowy odnowiony w roku 2012.
Jest to obiekt wybudowany w czasach zaboru austriackiego, utrzymany w jednolitym stylu,
obowiązującym na całej podkarpackiej części linii nr 68, a także na wielu innych stacjach
regionu, wpisany do rejestru zabytków. Największa liczba połączeń dotyczy kierunków
Stalowa Wola i Przeworsk.
Modernizacja infrastruktury drogowej była jednym z priorytetów w zakresie działań władz
miasta w ostatniej dekadzie. W ich efekcie udało się dokonać licznych remontów i napraw,
a także nowych inwestycji. Największe znaczenie dla Leżajska miał realizowany przez GDDKiA
Oddział w Rzeszowie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko projekt: „Obwodnica
Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl” o długości 7,7 km. Jego wartość
wyniosła ponad 110 mln zł. Wcześniej w ramach w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 zrealizowano projekt pt. „Rozbudowa

51

Infrastruktura transportowa

Strona

5.1.

układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części miasta Leżajsk pod działalność SSE
EURO-PARK” w zakresie infrastruktury drogowej (objął on ulice W. Śląskiego, Baczyńskiego,
Klonową, Akacjową, Wierzbową, Podolszyny, Boronia) o wartości końcowej 2.932.333,39 zł
i dofinansowaniu z EFRR w kwocie 2.085.619,35 zł oraz z budżetu Państwa w wysokości
278.082,58 zł. Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 największymi projektami drogowymi były „Modernizacja
układu komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk
– Naklik w obrębie węzła Leżajsk” (ulice Polna, Borki i Długa) o wartości 3.059.388,79 zł
i dofinansowaniu z EFRR w wysokości 2.124.709,92 zł, a także budowa drogi gminnej łączącej
ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl” (tzw.
„łącznik”), której łączny koszt wyniósł 2.320.099,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.713.451,90 zł.
Obecny stan dróg na terenie miasta pokazuje poniższa tabela.
Tabela 19: Sieć dróg gminnych w Gminie Miasto Leżajsk. Stan na 31.12.2014 (oprac. wł. na podstawie danych UM)
Rodzaj nawierzchni

nr drogi

nazwa drogi

dł. km

1.

104508R

ul. Borki (odcinek od ul. Sanowej do ul.
Podolszyny) droga klasy Z
ul. Boronia droga klasy Z
ul. Fabryczna droga klasy Z
ul. Hutnicza droga klasy Z

0,456
1,037
0,563
0,281

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

104502R
104502R
104502R
104505R/
104513R
104504R
104508R
104504R

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

104505R
104505R
104503R
104512R
104510R
104511R
104507R
104507R
104506R
104509R
104504R

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

104508R
104501R
---------------------------------------------------

ul. Wł. Jagiełły droga klasy Z
ul. Klasztorna droga klasy Z
ul. Podolszyny droga klasy Z
ul. Przemysłowa (odcinek od ul. Żeromskiego
do ul. Klasztornej) droga klasy Z
ul. M.C. Skłodowskiej droga klasy Z
ul. Św. Jana z Dukli droga klasy Z
ul. Żeromskiego droga klasy Z
ul. Długa droga klasy L
ul. Burmistrzów Zawilskich droga klasy L
ul. Moniuszki droga klasy L
ul. H. Kołłątaja droga klasy L
ul. M. Kopernika droga klasy L
ul. Opalińskiego droga klasy L
ul. Polna droga klasy L
ul. Przemysłowa( odcinek od ul. Żeromskiego
do ul. Siedlanka) droga klasy L
ul. Sikorskiego droga klasy L
ul. 11-go Listopada droga klasy L
ul. Akacjowa droga klasy D
ul. Armii Krajowej droga klasy D
ul. Baczyńskiego droga klasy D
ul. Bernardyńska droga klasy D
ul. Blacharska droga klasy D

1,017
0,782
0,954

ulepszona

twarda

gruntowa

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna

0,275

bitumiczna

0,694
0,428
0,309
0,813
0,587
0,621
0,526
0,370
1,516
0,599

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna

0,250

bitumiczna

0,562
0,443
0,171
0,465
0,223
0,206
0,056

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
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50.
51.
52.
53.

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

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

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

68.
69.
70.

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

71.
72.
73.
74.
75.

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

ul. Błonie droga klasy D
ul. Borki droga klasy D
ul. Braci Śniadeckich droga klasy D
ul. Brody Czesława droga klasy D
ul. Broniewskiego droga klasy D
ul. Brzozy Jana droga klasy D
ul. Chrobrego droga klasy D
ul. Cmentarna droga klasy D
ul. Dolna droga klasy D
ul. Franciszkańska droga klasy D
ul. Furgalskiego droga klasy D
ul. Garncarska droga klasy D
ul. Górna droga klasy D
ul. Grunwaldzka droga klasy D
ul. Iwaszkiewicza droga klasy D
ul. Jadwigi Św. Królowej droga klasy D
ul. Klonowa droga klasy D
ul. Kilińskiego droga klasy D
ul. Kochanowskiego droga klasy D
ul. Konopnickiej droga klasy D
ul. Kossaka droga klasy D
ul. Kościuszki droga klasy D
ul. Kraszewskiego boczna (do Opalińskiego)
droga klasy D
ul. Kraszewskiego droga klasy D
ul. Krótka droga klasy D
ul. Leśna droga klasy D
ul. Łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza
droga klasy D
ul. 28-go Maja droga klasy D
ul. Matejki droga klasy D
ul. Moniuszki Boczna droga klasy D
ul. NOW droga klasy D
ul. Nizinna droga klasy D
ul. Nowińskiego droga klasy D
ul. Ogrodowa droga klasy D
ul. Orzeszkowej droga klasy D
ul. Paderewskiego droga klasy D
ul. Piekarska droga klasy D
ul. Plac Dworcowy droga klasy D
ul. Plac Jaszowskiego droga klasy D
ul. Plac Targowy droga klasy D

0,254
0,344
0,362
0,191
0,145
0,826
0,248
0,782
0,247
0,553
0,060
0,168
0,347
0,112
0,166
0,769
0,287
0,192
0,421
0,686
0,116
0,245
0,353
0,332
0,046
1,085

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
kostka bruk.
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
kostka bruk.
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna

0,199

kostka bruk.

0,455
0,489
0,310
0,152
0,246
0,234
0,520
0,242
0,467
0,049
0,064
0,281
0,200

ul. Podleśna droga klasy D

0,818

ul. Podzwierzyniec droga klasy D
ul. Popiełuszki droga klasy D
ul. Podolszyny (boczna do Sportowej) droga
klasy D
ul. Pułaskiego droga klasy D
ul. Reymonta droga klasy D
ul. Rynek droga klasy D
ul. Sandomierska droga klasy D
ul. Sienkiewicza droga klasy D

0,878
0,375

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna

0,250

bitumiczna

0,192
0,620
0,194
1,184
0,467

kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dr. krajowa nr
77 (przejęta po
wybudowaniu

ul. Słoneczna droga klasy D
ul. Spokojna droga klasy D
ul. Sportowa droga klasy D
ul. Spółdzielcza droga klasy D
ul. Staszica droga klasy D
ul. Studzienna droga klasy D
ul. Szopena droga klasy D
ul. Szkolna droga klasy D
ul. Targowa droga klasy D
ul. Tuwima droga klasy D
ul. Wałowa droga klasy D
ul. Wierzbowa droga klasy D
ul. W. Śląskiego droga klasy D
ul. Wyspiańskiego droga klasy D
ul. Witosa droga klasy D
ul. Zielona droga klasy D
ul. Zmuliska droga klasy D
ul. Podolszyny (do SKR) droga klasy D
ul. Siedlanka (boczna do oczyszczalni) droga
klasy D
ul. Żwirki i Wigury droga klasy D

0,435
0,514
0,706
0,214
0,125
0,747
0,264
0,230
0,074
0,252
0,481
0,284
0,400
0,514
0,621
0,954
0,590
0,562

bitumiczna
mat. kamienny

mat. kamienny

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna

0,321
0,233

bitumiczna

ul. Warszawska, ul. Pl. Mariacki, ul.
Mickiewicza, ul. Jarosławska

3,468

bitumiczna

ul. T. Michałka

1.030

bitumiczna

ul. Siedlanka, Sanowa, Słowackiego,
Rzeszowska

3,100

bitumiczna

ul. Hucisko-Przychojec

0,950

bitumiczna

ul. Kuczka, ul. Lipy

1,550

bitumiczna

0,454

kostka bruk.

obwodnicy)

102.

-----------

103.
104.
105.
106.
107.

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

108.

-----------

109.

-----------

110.

-----------

111.
112.
113.

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

ul. Reja (od ul. Kochanowskiego do ul. T.
Michałka) droga wew.
ul. B. Moniuszki (od ul. Łagodnej do granicy
miasta) droga wew.
ul. Łąkowa droga wew.
ul. Kwiatowa droga wew.
ul. Prusa droga wew.
ul. Błonie (gruntowa) droga wew.
ul. Spokojna (od ul. Rzeszowskiej) droga
wew.
ul. Opalińskiego (nawierzchnie z kostki)
droga wew.
ul. Opalińskiego (do ogródków działkowych)
droga wew.
ul. Łaczniki (od ul. Opalińskiego do ul.
Kochanowskiego) droga wew.
ul. Łagodna droga wew.
ul. Zaciszna droga wew.
ul. Łacznik (od ul. Sandomierskiej do ul.
Ogrodowej) droga wew.

0,420
0,306
0,242
0,212
0,318
0,080

mat. kamienny

gruntowa
kostka bruk.

mat. kamienny
mat. kamienny
mat. kamienny

kostka bruk.

mat. kamienny

gruntowa

0,280

kostka bruk.

0,475

bitumiczna

0,235

kostka bruk.
bitumiczna

0,245
0,558

mat. kamienny
mat. kamienny

0,350

mat. kamienny

gruntowa
gruntowa
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97.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

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

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

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

ul. Krokusowa droga wew.
ul. Bławatkowa droga wew.
ul. Tulipanowa droga wew.
ul. Irysowa droga wew.
ul. Fiołkowa droga wew.
ul. Konwaliowa droga wew.
ul. Przedłużenie ul. Ogrodowej (do ul.
Fiołkowej) droga wew.
ul. Szymanowskiego droga wew.
ul. Sikorskiego (boczna) droga wew.
ul. Ks. Dudziaka droga wew.
ul. St. Gduli droga wew.
ul. T. Nizińskiego droga wew.
ul. Podzwierzyniec (boczna) droga wew.
ul. Podzwierzyniec (boczna) droga wew.
ul. Podzwierzyniec (boczna) droga wew.

0,350
0,200
0,205
0,125
0,225
0,225

mat. kamienny
mat. kamienny
mat. kamienny
mat. kamienny
mat. kamienny
mat. kamienny

0,125

mat. kamienny

0,475
0,150
0,215
0,200
0,425
0,135
0,135
0,150

gruntowa
gruntowa
gruntowa
gruntowa
gruntowa
gruntowa

gruntowa
kostka bruk.
gruntowa
gruntowa
gruntowa
kostka bruk.
bitumiczna
bitumiczna

Infrastruktura drogowa, choć generalnie znajduje się w dobrym stanie, stale wymaga
nakładów – zarówno na utrzymanie, jak i remonty dróg gminnych i powiatowych. Niezbędne
będą kolejne inwestycje poprawiające jakość i drożność komunikacji na terenie miasta, w tym
polegające na oświetlaniu dróg, budowie i remontach chodników, czy też miejsc
parkingowych.
Położenie miasta w bardzo bliskim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych jest jego
niewątpliwym mocnym punktem. Leżajsk jest dobrze skomunikowany ze światem, zarazem
dzięki obwodnicy tranzytowy ruch kołowy nie przebiega przez centrum. Obecność lotniska
w Jasionce koło Rzeszowa jest także elementem większego układu komunikacyjnego. W tym
kontekście komunikacyjne atuty mogą być istotne dla osób chcących się osiedlić na terenie
miasta, a zarazem dla potencjalnych przedsiębiorców mających dostęp do wydajnej
infrastruktury transportowej i terenów inwestycyjnych.

Na terenie miasta działa Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, świadczący usługi
w branży komunalnej, mieszkaniowej i usługowej. Prowadzi także edukację ekologiczną
skierowaną do mieszkańców. Zakład spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące poziomu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz redukcji ilości odpadów ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska, co potwierdzają stosowne certyfikaty, a także
nagrody i wyróżnienia. Wśród najważniejszych zadań MZK znajdują się:
• budowa i zarządzanie miejską siecią wodociągową i kanalizacyjną,
• zarządzanie Miejską Oczyszczalnią Ścieków,
• prowadzenie eksploatacji ujęć wody oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta,
• dystrybucja ciepła dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta,
• świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomościami zakładów
przemysłowych lub innych podmiotów,
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•
•

zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Leżajsku,
prowadzenie działalności w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych.

Ponadto, w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, utworzona została
Kompostownia Osadów i Biokomponentów „KOMWITA”.
Ważna inwestycja zrealizowana przez miasto w obszarze komunalnym w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 z zakresu
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nosiła tytuł „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i
gospodarczej wschodniej części miasta Leżajsk” i polegała na budowie sieci wodociągów,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości łącznej 1.142.569,06 zł - uzyskała
dofinansowanie z środków EFRR w kwocie 533.121,66 zł i z budżetu Państwa w wysokości
106.624,33 zł. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z instalacji komunalnych jest
generalnie wysoki, co pokazuje poniższa tabela.
Tabela 20: Korzystający z instalacji w Gminie Miasto Leżajsk w % ogółu ludności w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podstawie danych GUS)

z wodociągu

%

Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
90,7 90,8 90,8 90,8 90,9 90,9 b.d.

z kanalizacji

%

88,3

88,4

88,5

88,6

88,6

88,7

b.d.

z gazu

%

88,3

90,7

90,7

90,6

92,5

92,1

b.d.

Miasto Leżajsk

j.m.

5.2.1. Wodociągi
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Pod względem odsetka gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej gmina
miasto Leżajsk zajmuje 3. miejsce w powiecie i 53. w całym województwie. Miasto jest
zaopatrywane w wodę przez pięć studni głębinowych zlokalizowanych na obszarze dwóch
głównych ujęć wody „Lipy” oraz „Nad Stojadłem”. Ujęcia te znajdują się w obszarze
największego na Podkarpaciu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wody Podziemnej
nr 425 (Zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów). W zasobach zbiornika znajduje się wysokiej
jakości woda, która przed podaniem do sieci nie wymaga uzdatniania. Woda z ujęć tłoczona
jest do dwóch zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w południowo zachodniej części
miasta. Jest to najwyżej położony punkt w Leżajsku. Zużywana przez firmy oraz gospodarstwa
domowe woda, poprzez kanalizację sanitarną już jako ścieki komunalne, trafia do Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Tam ścieki poddawane są procesowi mechanicznobiologicznego oczyszczania.

Tabela 21: Długość linii wodociągowej w Gminie Miasto Leżajsk. Stan na koniec 2014
(oprac. wł. na podstawie danych UM)

Obszar
Leżajsk miasto

Długość linii (km)
51,4

Liczba przyłączy
1.955

Zużycie wody w latach 2008-2014 wykazuje tendencję spadkową, co pokazuje poniższa tabela.
Jest to jednak spowodowane przede wszystkim przez spadek zużycia po stronie przemysłu, co
jest kolejnym wskaźnikiem systematycznego pogarszania koniunktury gospodarczej w
mieście. Zużycie w gospodarstwach indywidulanych utrzymuje się na stałym poziomie.
Niewątpliwe w zakresie oszczędnej gospodarki zasobami wodnymi pozostają wciąż rezerwy, a
obszar działań proekologicznych powinien dotyczyć m.in. kwestii związanych z tym zasobem.
Tabela 22: Zużycie wody w gminie Miasto Leżajsk na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w dm3 w latach
2008-2014 (oprac. wł. na podstawie danych GUS)

Miasto Leżajsk
ogółem
przemysł
eksploatacja sieci
wodociągowej
gospodarstwa domowe

Lata
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1754,0 1704,7 1466,7 1375,4 1294,6 1228,3 1239,9
1331
1271
1035
955
866
815
823
423,0
352,7

433,7
365,4

431,7
367,8

420,4
359,1

428,6
366,2

413,3
354,4

416,9
354,5

5.2.2. Kanalizacja
W kwestii dostępu gospodarstw do sieci kanalizacyjnej gmina miasto Leżajsk zajmuje
1. miejsce w powiecie i 7. w całym województwie.
Tabela 23: Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Miasto Leżajsk . Stan na koniec roku 2014
(oprac. wł. na podstawie danych UM)

Liczba przyłączy/odbiorców
1763

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka San. Powstały w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku obiekt, w latach dziewięćdziesiątych został poddany gruntownej
modernizacji. W 2010 roku rozpoczęta została kolejna modernizacja obiektu, a jej celem było
udoskonalenie procesów oczyszczania oraz zwiększenie mocy. Na terenie Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku znajduje się Laboratorium, które w 2008 roku otrzymało
Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, co pozwoliło na dalsze
prowadzenie badań ścieków dla potrzeb własnych. Maksymalny dobowy przepływ ścieków
oczyszczalni to 14.000 m3 na dobę. Do oczyszczalni trafiają ścieki komunalne oraz ścieki
pochodzące z przemysłu spożywczego, które poddawane są procesowi mechaniczno
–biologicznego oczyszczania. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków zachodzi na kratach
schodkowych, w piaskowniku poziomym oraz w osadnikach IMHOFFA. Część biologiczna
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47,1
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procesu oczyszczania prowadzona jest na złożach biologicznych oraz w komorach osadu
czynnego. Efektem procesu oczyszczania są ścieki oczyszczone, które trafiają do odbiornika.
Powstające w trakcie oczyszczania komunalne osady ściekowe, po odwodnieniu,
przekazywane są do Kompostowni Osadów i Biokomponentów „KOMWITA” zlokalizowanej na
terenie oczyszczalni. Kompostownia jest producentem nawozu organicznego „KOMWIT”.
Produkt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem m.in. rolników, ogrodników, jak i firm
zajmujących się pielęgnacją zieleni czy szkółkarstwem drzew i krzewów ozdobnych.
5.2.3. Gospodarka cieplna, energetyka i gazownictwo
Gospodarka cieplna w gminie jest realizowana w dużej części przez MZK. Energetyka Cieplna
prowadzi swoją działalność poprzez eksploatacje sieci ciepłowniczej i dostawę energii cieplnej
do odbiorców. Dostawa ciepła dla miasta Leżajska oparta jest na zakupie ciepła z ciepłowni
Poltino Energia Sp. z o.o. w Leżajsku. Ciepło do celów ogrzewania miasta przesyłane jest siecią
magistralną o długości około 3 km. Następnie, poprzez sieci rozdzielcze oraz przyłącza, gorąca
woda dostarczana jest do węzłów ciepłowniczych, a stąd do instalacji wewnętrznych w
budynkach odbiorców. Na terenie działania MZK znajdują się wymiennikownie oraz węzły,
które są własnością spółki oraz poszczególnych odbiorców. Rozliczenie ilości energii cieplnej u
producenta i u poszczególnych odbiorców następuje na podstawie wskazań układów
pomiarowych energii cieplnej. Budynki odbiorców wybudowane zostały w latach 1970-1990 i
stanowią: budynki mieszkalne wielorodzinne – 80%, budynki administracyjno-biurowe – 20%.
Ponadto energia dostarczana jest w dużym stopniu przez lokalne kotłownie lub indywidualne
urządzenia grzewcze opalanych przeważnie paliwem stałym (węglowym), niekiedy zaś gazem
ziemnym. Ze względu na unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej i cieplnej
konieczne jest rozwijanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Gdy chodzi o energię elektryczną to liczbę odbiorców oraz zużycie energii w latach
2008-2014 pokazuje poniższa tabela.
Tabela 24: Odbiorcy energii i zużycie energii w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podstawie danych GUS)

Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

szt.

4.823 4.807 4.851 4.862 4.838 4.851

b.d

MWh 8.068 8.151 8.103 8.102 8.086 7.945 b.d.

Zarówno liczba odbiorców indywidualnych, jak i zużycie energii w omawianym okresie
pozostaje na mniej więcej stałym poziomie. Niewątpliwie sytuacja ta pokazuje istnienie
możliwych rezerw w zakresie oszczędzania prądu, jak też poszukiwania alternatywnych
rozwiązań w dziedzinie źródeł jego pozyskiwania.
Gdy chodzi o odsetek gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowniczej, gmina
Miasto Leżajsk zajmuje 1 miejsce w powiecie i 18 w całym województwie. Dostawy gazu
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zapewnia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie,
Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku.
Ważną inwestycją w dziedzinie ochrony środowiska był również projekt „Energia słoneczna w
obiektach Miasta Leżajsk czynnikiem poprawy środowiska naturalnego" obejmujący systemy
solarne dla Krytej Pływalni i budynku zaplecza na stadionie miejskim. Łącznie zainstalowano
66 paneli solarnych, a całkowity koszt całego projektu zamknął się w kwocie 528.776,39 zł, z
czego dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju wyniosło 446.537,63 zł.
5.2.4. Gospodarka odpadami
Miejski Zakład Komunalny prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów od 1994 roku,
co wówczas czyniło z firmy pioniera w skali krajowej. W 2001 roku wprowadzony został system
selektywnej zbiórki odpadów metodą „u źródła”, a więc wprost z gospodarstw domowych
klientów. Obecnie w ramach prowadzonej przez miasto polityki w zakresie zbiórki odpadów
komunalnych mieszkańcy prowadzą zbiórkę selektywną w podziale na główne grupy
surowców wtórnych oraz przypisane im kolorystyczne oznaczenia pojemników:
• kolor niebieski – pojemnik lub worek przeznaczony na makulaturę;
• kolor biały – pojemnik lub worek przeznaczony na szkło;
• kolor żółty – pojemnik lub worek przeznaczony na tworzywa sztuczne
• kolor czarny – pojemnik lub worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.
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Na terenie Sortowni Surowców Wtórnych zlokalizowanej przy ul. Podolszyny w Leżajsku
znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy Leżajska mogą dostarczać m.in.:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• Zużyte opony;
• Zużyte baterie i akumulatory;
• Odpady budowlane i rozbiórkowe;
• Odpady wielkogabarytowe (meble);

59

Od 1 lipca 2014 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Leżajska jest konsorcjum firm: Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Leżajsku oraz Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Miejscem
zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Leżajska
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:
• Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3,
Kompostownia Osadów i Biokomponentów - Leżajsk, ul. Boczna Siedlanka 1
• Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, Sortownia Odpadów
Komunalnych w Giedlarowej
• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418
Krzeszów, Składowisko Odpadów w Sigiełkach

• Odpady niebezpieczne (np. świetlówki);
• Styropian, szkło okienne;
• Przeterminowane leki i inne chemikalia.
Na terenie Sortowni Surowców Wtórnych znajduje się także punkt skupu złomu stalowego
i metali kolorowych.
Osiągnięty przez Gminę Miasto Leżajsk i podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych wynosił:
• W zakresie papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2012 – 99,9%, w roku
2013 – 93,8%,
• W zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku
2012 i 2013 – 100%
Z kolei poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł w roku 2012 – 74,0%, a w roku 2013 – 43,9%.
Zadaniem miasta na kolejne lata jest zwiększanie stopnia odzysku odpadów recyklingowych,
a także poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców w dziedzinie zbiórki odpadów
i troski o środowisko naturalne.
5.2.5. Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe w gminie utrzymują się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie,
co obrazuje poniżej zamieszczona tabela.
Tabela 25: Zasoby mieszkaniowe w mieście Leżajsk w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podstawie danych GUS)

Miasto Leżajsk
Mieszkania

j.m.
-

Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.549 4.557 4.490 4.507 4.520 4.545 4.560

Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania
na 1 osobę

m2
m2

73,9
23,7

74,1
23,8

74,6
23,0

74,9
23,3

75,2
23,5

75,5
23,9

75,7
24,2

4.443
4.376
4.312
3.990
4.164

4.456
4.389
4.325
4.003
4.170

4.486
4.420
4.351
4.029
4.184

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

4.441
4.267
4.265
3.951
4.023

4.449
4.276
4.273
3.960
4.128

4.426
4.359
4.295
3.973
4.153

Liczba nowych mieszkań oddawanych do użytku nie jest duża, co ma m.in. związek z malejącą
liczbą ludności, a także wysokimi cenami nieruchomości w porównaniu do siły nabywczej
mieszkańców. Zdecydowana większość lokali mieszkalnych w mieście zaopatrzona jest
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wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz z sieci
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Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:

w stosowną infrastrukturę w zakresie dostępności wody bieżącej, gazu, czy centralnego
ogrzewania.
Tabela 26: Budynki mieszkalne i mieszkania oddawana do użytku na terenie gminy miasto Leżajsk w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podstawie danych GUS)

Miasto Leżajsk
Budynki mieszkalne oddane do
użytkowania
mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa mieszkań

j.m.
Szt.
Szt.
Szt.
m2

Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
24

11

17

17

17

28

20

24
11
17
17
17
28
20
155
69
91
103
98
162 115
3.738 1.771 2.387 2.499 2.696 3.790 2.661

Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni omawianych lat oddawanych do użytku
jest rocznie średnio około 19-20 lokali mieszkalnych, 113 izb o łącznej powierzchni 2.792 m2,
co oznacza średnio 146 m2 przypadających na lokal.

5.3.

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Jednym z elementów infrastruktury miejskiej są obiekty sportowe i rekreacyjne.
Najważniejszymi z nich zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który powstał 1 stycznia
2006 roku. Pod jego kuratelą znajdują się trzy obiekty sportowe- rekreacyjne:
• kryta pływalnia „Oceanik” z jacuzzi, brodzikiem dla dzieci, gejzerami, zjeżdżalnią,
sauną,
• Stadion Miejski,
• zalew „Floryda”.
W budynku Pływalni Miejskiej funkcjonuje Klub „Atletik” z siłownią, prowadzone są również
zajęcia z aqua-aerobiku. Na miejscu można także skorzystać z oferty gabinetu masażu
i solarium. Dodatkowo, w pobliżu pływalni, w Zespole Szkół Licealnych oraz Zespole Szkół
Technicznych znajdują się nowoczesne hale widowiskowo – sportowe.
Oprócz tego funkcjonują boiska sportowe usytuowane przy szkołach podstawowych.
W ostatnich latach oddane zostały do użytku boiska wielofunkcyjne zapewniające dostęp do
obiektów dla szerokiej rzeszy użytkowników.

Najcenniejszym zasobem środowiskowym znajdującym się w granicach administracyjnych
miasta Leżajsk jest rezerwat przyrody „Las klasztorny” o powierzchni 39,49 ha. Stanowi on
fragment lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatą i ciekawą florą,
charakteryzującą stosunki przyrodnicze, jakie panowały w dawnej Puszczy Sandomierskiej.
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Środowisko
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5.4.

Oprócz ochrony wymienionych zasobów naturalnych wyzwaniem dla miasta będzie także
redukcja własnych zanieczyszczeń i emisji w ramach tzw. „niskiej emisji”, oznaczającej całość
emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Tym samym niezbędne
będą działania w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, czyli
oparciu się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Termin „gospodarka
niskoemisyjna” (low emission economy) oznacza bowiem gospodarkę charakteryzującą się
przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu
gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Stosowne
rozwiązania w tym zakresie ujęte zostaną w „Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy Miasto
Leżajsk”.
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Leżajsk jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. Pierwsza
udokumentowana historycznie wzmianka o Leżajsku pochodzi z roku 1354, kiedy Kazimierz
Wielki nadał Janowi Pakosławowi ze Stróżysk miasto Rzeszów z okolicą po Dąbrowę na
północy, Czudec na zachodzie i wieś Leżajsk na wschodzie. Przez cały wiek XIV Leżajsk należał
do dóbr królewskich zgrupowanych w północno-wschodniej części województwa ruskiego
w ówczesnym powiecie krzeszowskim. W dniu 28 grudnia 1397 roku Leżajsk otrzymał prawa
miejskie z rąk Władysława Jagiełły. Jednocześnie król nadał szereg innych przywilejów, które
przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Od 1424 Leżajsk roku stał się siedzibą starostwa
założonego przez Spytka z Tarnowa i Jarosława herbu Leliwa, starostę generalnego ruskiego,
późniejszego wojewodę sandomierskiego.
Rozwój miasta był hamowany przez najazdy Tatarów i Wołochów począwszy od końca XV
wiek. W związku z tym Jagiellonowie - Aleksander i Zygmunt I Stary - wspomagali gospodarczo
miasto nadając mu kolejne przywileje i zwalniając okresowo od niektórych ciężarów.
Najdotkliwszy w skutkach i decydujący o dalszych losach miasta okazał się najazd Tatarów w
1524 roku. Zostało ono wtedy zupełnie zniszczone a ludność zabrana w jasyr. Po tych
wydarzeniach król Zygmunt I Stary wydał we Lwowie 23 września 1524 roku dokument, na
mocy którego przeniósł Leżajsk znad Sanu na dzisiejsze miejsce, oddalone od poprzedniego o
około 5 kilometrów w kierunku południowo-zachodnim nadając mu jednocześnie nową
nazwę: Leżajsk Zygmuntowski. Akt ten stanowił ponowną lokację miasta na prawie
magdeburskim i wraz z dogodnym położeniem na szlaku krzyżujących się dróg handlowych dał
podstawę do ponownego rozwoju rzemiosła i handlu. 11 marca 1525 Zygmunt I Stary wydał
kolejny przywilej, w którym z powodu strat poniesionych podczas najazdu tatarskiego nadał
gminie miejskiej Leżajska Zygmuntowskiego plac, gdzie znajdował się spalony przez Tatarów
Stary Leżajsk, wraz z pastwiskami, łąkami, i stawem. Zezwolono też na wybudowanie ratusza
oraz kramów i zatwierdzono wcześniej posiadany przewóz na rzece San. Z kolei radzie
miejskiej nadano postrzygalnię sukna i wagę. Przeniesienie miasta na nowe miejsce przez króla

62

6. Dziedzictwo kulturowe

Zygmunta I Starego i przywileje zagwarantowane jego mieszkańcom wpłynęły na szybki rozwój
miasta. W 1578 roku miasto liczyło 1.120 mieszkańców, a na jego terenie działało około 50
warsztatów rzemieślniczych. Leżajsk dysponował prawem składowania towarów oraz
spławiania ich Sanem, co przyczyniło się do rozwoju handlu zbożem, a także wytwarzanymi
lokalnie futrami i suknem. Był to okres największego rozkwitu Leżajska, przerwany dopiero
najazdami Szwedów w latach 1655-56. Przemarsze i grabieże obcych wojsk zrujnowały
gospodarkę miejską. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Leżajsk przeszedł pod
panowanie austriackie, a ostatni Starosta Leżajski Józef Potocki uzyskawszy zgodę władz
zaborczych przeniósł siedzibę starostwa do Łańcuta. Od tego okresu następował powolny
upadek znaczenia miasta. Impulsem rozwojowym stało się wybudowanie w latach 1896-1900
linii kolejowej łączącej Leżajsk z Przeworskiem i Rozwadowem.
Okres I i II wojny światowej to czas wielu zniszczeń zarówno w sferze materialnej, jak
i w odniesieniu do tkanki ludnościowej. Toczone w pobliżu bitwy oraz przeprawy wojsk
przyniosły pożary, zniszczenia i śmierć wielu mieszkańców. 28 maja 1943 roku dokonano
pacyfikacji miasta. W jej wyniku w wąwozie podmiejskim rozstrzelanych zostało 43
mieszkańców. Obecnie zarówno nazwa ulicy jak i pomnik upamiętnia to wydarzenie. Corocznie
w miejscu straceń odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem władz miasta i
kombatantów.
Oprócz bogatej historii Leżajsk jest także miastem pełnym obiektów zabytkowych, z których
wiele przyciąga turystów i pielgrzymów. Lista obiektów architektonicznych stanowiących
o lokalnym dziedzictwie kulturowym znajduje się poniżej.
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Jest to kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii podniesiony do godności bazyliki
mniejszej, a także towarzyszący mu budynek klasztorny oraz system obwarowań z basztami
i bramami. Kościół i klasztor zaczęto wznosić po sprowadzeniu do Leżajska bernardynów
w roku 1608. Obecna świątynia pochodzi z lat 1618-28 i jest fundacją Łukasza Opalińskiego
- późniejszego marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego i jego żony Anny
z Pileckich. Kościół konsekrowano roku 1630. Bazylika jest trójnawowa z wydłużonym
i półkoliście zamkniętym prezbiterium. W przedłużeniu nawy południowej znajduje się kaplica
Matki Boskiej Leżajskiej z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem uważanym za cudowny. Od
zachodu znajduje się barokowy chór muzyczny. Na górze znajdują się organy zaliczane do
najcenniejszych tego typu zabytków w Polsce. Tworzą je trzy niezależne instrumenty, które
składają się z sekcji głównej z dwoma sekcjami bocznymi oraz trzech wyodrębnionych
pozytywów i trzech wieżyczek. Budowa trwała od końca XVII wieku do połowy XVIII wieku.
Połączony z prezbiterium jest barokowy gmach klasztorny, murowany, piętrowy
czteroskrzydłowy z wirydarzem pośrodku i czterema pawilonami w narożach. Klasztor został
zbudowany w 1637 roku i otoczony murami obronnymi, wysokimi na około
10 metrów, zbudowanymi na planie nieregularnego wieloboku z bastejami, kurtynami,
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Bazylika pw. Zwiastowania NMP - Klasztor OO. Bernardynów - Sanktuarium Matki Boskiej
Pocieszenia

trzema basztami i tyloma bramami. Kurtynowe mury systemu pilastego mają ganki dla straży
i otwory strzelnicze, połączone z bastejami i potężnymi basztami zachodnimi.
W kwietniu 2005 roku zespół klasztorny został wpisany na Listę Pomników Historii oraz uzyskał
tytuł Laureata Podkarpacia w konkursie „Zabytek Zadbany A.D. 2005”. Rozporządzenie
uznające zespół klasztorny za pomnik historii, stało się podstawą do podjęcia starań o wpisanie
zespołu klasztornego w Leżajsku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oprócz
funkcji religijnej obiekt pełni też rolę placówki muzealniczej: w zespole klasztornym mieści się
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów.
Zespół Dworu Starościńskiego – Muzeum Ziemi Leżajskiej
Kolejnym zabytkowym obiektem jest Dwór Starościński, nazywany przez historyków
i mieszkańców zamkiem. Jego historia jest związana z lokacją Leżajska na nowym miejscu,
której w 1524 roku dokonał Zygmunt I Stary. Król poparł ją wieloma przywilejami, a także
znaczną dotacją. Największą z ówcześnie podjętych inwestycji była budowa nowej siedziby
starosty z obwarowaniem drewniano-ziemnym, na specjalnym solidnym zrębie, z wielką izbą
o trzech oknach ze szkła oprawnego w ołów i wielką sienią o 13 oknach. Ten pierwszy Dwór
Starościński został zniszczony w 1657 roku przez wojska Jerzego II Rakoczego. Obecny
wzniesiono w latach 1760-70 dla ówczesnego starosty leżajskiego Józefa Potockiego. Przez
około 150 lat do początku XX wieku był jedną z siedzib Ordynacji Łańcuckiej Potockich. Cały
dwór, przykryty czterospadowym dachem, składa się z parterowego budynku głównego oraz
czterech również parterowych oficyn. Pod budynkiem głównym znajdują się piwnice
pochodzące z lat trzydziestych XVI wieku, z czasów pierwszego zamku.
Od lat pięćdziesiątych XX wieku do 1975 roku mieściło się w nim gimnazjum miejskie, potem
liceum ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, wreszcie szkoła podstawowa nr 4. Po jej
zlikwidowaniu przez wiele lat budynki niszczały i popadały w ruinę. Z dniem 1 stycznia 2008
roku, po generalnym remoncie, zostały oddane na potrzeby Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Kościół Parafialny p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych

Kościół filialny pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego to dawna cerkiew pod wezwaniem
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zbudowana w latach 1828-32. Po spaleniu w 1874 roku rok
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Dawna Cerkiew Parafialna grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii
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Jednym z najstarszych obiektów w mieście jest kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy
Świętej i Wszystkich Świętych, wzniesiony w 1616 roku. Otoczona murem obronnym
z otworami strzelniczymi świątynia jest jednonawowa. Prezbiterium i nawa główna tworzą
jedną zwartą bryłę. Po obu stronach korpusu bryłę kościoła na granicy z prezbiterium ożywiają
dwie niższe od nawy kaplice, tworzące tzw. pseudotransept. Ołtarz główny, ozdobiony bogatą
snycerką i rzeźbami pochodzi z okresu wczesnego baroku, a dwa ołtarze boczne są barokowe.
W pobliżu kościoła znajduje się murowana plebania zbudowana w 1614 roku, przebudowana
około 1820 roku z dodaniem piętra, następnie rozbudowana w 1925 roku w kierunku
północnym.

później została odbudowana, a następnie gruntownie restaurowana w roku 1900, kiedy to
otrzymała obecny wygląd i nowy wystrój wnętrza. Obecny kościół to nieduża jednonawowa
budowla z węższym prezbiterium, utrzymana w typie eklektycznym o fasadzie z pozornym
ryzalitem środkowym, zakończonej murem attykowym z trzema szczytami. W środkowym
znajduje się wnęka z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Ratusz i zespół zabytkowej zabudowy w śródmieściu
Walorem Leżajska jest również zespół zabudowy śródmiejskiej z XVIII i XIX wieku. W latach
czterdziestych XVIII wieku rozpoczęło się na większą skalę wznoszenie w mieście budynków
murowanych. Zabudowa murowana objęła przede wszystkim teren rynku. Na dawnym rynku
stary ratusz stał pośrodku placu. Budynek ten jednak spłonął w czasie pożaru miasta w 1834
roku. Na jego miejscu wzniesiono ceglaną budowlę, która jednak już po kilku dekadach groziła
zawaleniem. Obecny gmach na miejscu parterowego domu z XVIII wieku wzniósł w latach
1869-70 budowniczy Karol Kubik. Na zapleczu ratusza wybudowano magazyn, stajnię,
wozownię i strażnicę pożarniczą. Obiekt był kilkakrotnie remontowany: w 1906 (kiedy to
odbudowano dach po pożarze), 1941 (gdy kładziono nowy dach) i kilkakrotnie w okresie
powojennym.
W zabudowie wokół rynku wyróżniają się zachowane do dziś kamienice nr 31 i 32, wzniesione
w XVIII wieku, które zapewne po roku 1772 nadbudowano o piętro i zaadaptowano na
austriacki sąd i więzienie. W XIX wieku były one w posiadaniu rodziny Potockich z Łańcuta.
Budynek nr 32 został w latach 1863-64 gruntownie wyremontowany. Wzniesiono go na planie
zbliżonym do kwadratu z oficyną od podwórza, o układzie wnętrz dwutraktowym z przelotową
sienią na osi środkowej. W budynku zachowały się sklepienia żaglaste, a w sieni kolebkowe
z lunetami. Frontowa elewacja, pięcioosiowa podzielona została pseudopilastrami w wielkim
porządku, główne wejście zwieńczono trójkątnym profilowanym przyczółkiem. Między
kondygnacjami zastosowano prostokątne płyciny o wyciętych narożnikach. Jednak
w większości kamienice leżajskiego rynku w pierwszej połowie XIX wieku były budynkami
parterowymi, a piętra nadbudowywano z reguły dopiero po pożarze w 1906 roku.

Strona

W architekturze Leżajska wyróżnia się wzniesiony po 1819 roku tzw. Pałac Miera zbudowany
przez hrabiego Wojciecha Miera, poetę i tłumacza poezji francuskiej i włoskiej, zwolennika
klasycyzmu, a także targowiczanina, który od roku 1819 był właścicielem dóbr leżajskich.
W roku 1831 pałac znalazł się w posiadaniu Potockich z Łańcuta, zaś od 1918 stał się siedzibą
sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Klasycystyczny pałac ustawiony jest na osi
dawnego dworu starościńskiego, przy obecnej ulicy Furgalskiego 4. Budynek pałacu o zwartej,
dwukondygnacyjnej bryle, nakrytej czterospadowym dachem wzniesiono na planie prostokąta
jako dwutraktowy. Elewacje o wyważonych proporcjach ozdobiono dekoracją w stylu
klasycyzmu. Środek pięcioosiowej elewacji frontowej zaakcentowano oprofilowanym
szczytem. Narożniki fasady i ryzalitu ozdobiono poziomym boniowaniem. Pomiędzy oknami
parteru i piętra zastosowano po dwie płyciny: dolne półkoliste, a górne prostokątne.
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Pałac Miera

W ryzalicie, ponad wejściem ujętym dwoma oknami, umieszczono podwójną półkolistą
płycinę wypełnioną koroną hrabiowską i promienistymi podziałami. Między oknami na piętrze
jako element dekoracyjny zastosowano kampanulle ze wstążką. Nie jest znany projektant
pałacu, lecz był to niewątpliwie architekt obeznany z formami stylu klasycystycznego.
Dworek Podstarościch, ul. Słowackiego 2
Innym zabytkiem o podobnym charakterze jest „Dworek Podstarościch”. Wzmiankowany był
już w 1759 roku w „Inwentarzu Starostwa Leżajskiego” jako tzw. Dworek Siestrzewitowski lub
Zwoleński. Jest to obiekt drewniany, zrębowy, węgłowany na jaskółczy ogon, nieoszalowany,
parterowy z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Zbudowany został na planie zbliżonym
do kwadratu, jako obiekt trójtraktowy z obszerną, przelotową sienią na osi środkowej.
Budynek posiada wysoki, czterospadowy dach, z lukarnami i powiekami, pokryty blachą.
Elewacja frontowa północna i południowa jest trójosiowa: w środku zrębów znajdują się
słupowo-ramowe przeszklone ganki (z trójkątnymi szczytami oszalowanymi „w jodełkę”)
z wejściami od frontu. Przy węgłach umieszczono otwory okienne. Z kolei elewacje wschodnia
i zachodnia są czteroosiowe, z otworami okiennymi. Dookoła budynku biegnie murowany
cokół oblicowany płytkami ceramicznymi. Wewnątrz jednej z izb mieści się piec z kafli
malowanych w postacie ludzkie i zwierzęta wykonany w końcu XIX wieku przez Wojciecha
Krystyniackiego, garncarza leżajskiego. Obiekt był przebudowany na początku XX wieku, po
czym remontowano go jeszcze w latach 1950 i 1990.
Cmentarz żydowski z XVIII wieku przy ul. Górnej
Cmentarz żydowski, czyli kirkut położony jest na południowy wschód od Rynku, na wzniesieniu
porośniętym drzewami, z bramą od ulicy Studziennej. Na jego terenie zwraca uwagę ohel, czyli
budowla w formie małego domku, spełniająca rolę kapliczki lub grobowca, w którym znajduje
się grób sławnego cadyka Elimelecha Weisbluma, zwanego też Majlech z Leżajska i ocalała
maceba z grobu jego syna. Na nekropolii znajdują się też liczne ustawione w kilku rzędach
kamienne stelle nagrobkowe zwane macebami. Grób Cadyka Elimelecha jest miejscem
corocznych pielgrzymek wyznawców chasydyzmu z całego świata, co czyni z Leżajska miejsce
unikatowe w skali globalnej.
Dawny „Narodnyj Dom" przy ul. Jarosławskiej 1
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Pomimo posiadania atrakcyjnego dziedzictwa kulturowego, a w tym architektonicznego,
Leżajsk nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, o czym świadczy zmniejszająca się liczba
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Pamiątką po społeczności ukraińskiej jest wzniesiony w 1913 roku „Narodnyj Dom”, który
mieścił siedzibę ukraińskiego stowarzyszenia „Proświta”. Budynek piętrowy zbudowany na
rzucie litery „L”, z zaokrąglonym narożnikiem, został ozdobiony ładną eklektyczną elewacją
z neoromańskimi oknami. W elewacji południowej wyróżnia się ryzalit z podwójnym szczytem
z dwoma wieżyczkami. Aktualnie jest siedzibą Biblioteki Publicznej.

odwiedzających i pozostających na noc gości. Ma to częściowy związek z brakiem bogatej
infrastruktury turystycznej: noclegowo-hotelarskiej i gastronomicznej.
Tabela 27: Wybrane turystyczne obiekty noclegowe w mieście Leżajsk w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podst. danych GUS)

Miasto Leżajsk

j.m.

Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

obiekty

ob.

1

1

1

1

1

1

1

miejsca noclegowe

msc.

34

34

36

36

36

36

36

korzystający z noclegów

osoba 3.285 3.331 3.251 3.250 3.175 3.295 2.359

udzielone noclegi

-

7.521 5.548 4.742 4.577 5.079 5.167 3.870

Niezbędne są zatem działania w zakresie budowania zintegrowanej oferty turystycznej, także
w porozumieniu z pobliskimi ośrodkami o dużym potencjale w tym zakresie (np. Łańcut) oraz
promowania walorów miasta w nowoczesny sposób – m.in. poprzez targi branżowe, ale
i media społecznościowe.
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Gmina miejska Leżajsk należy do gmin średnio zamożnych. Gdy chodzi o udział środków
własnych w budżecie gminy zajmuje pierwsze miejsce w skali powiatu, a 25. w skali
województwa. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw ma z pewnością wpływ na wysokość
dochodów z podatków wpływających do miejskiej kasy. Dochody własne gminy w roku 2014
wyniosły 21.377.354 zł, co stanowiło około 57% udziału w dochodzie ogółem. Pozostałą część
stanowiły dotacje, subwencje ogólne i oświatowe z budżetu państwa, a także środki z Unii
Europejskiej. Na przestrzeni lat 2008-2014 te proporcje nie uległy większym zmianom. W
przypadku wydatków z budżetu miasta, Gmina Miasto Leżajsk zajmuje odpowiednio miejsce
3. w powiecie i 106. w województwie. Duża liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw ma
z pewnością wpływ na wysokość dochodów z podatków wpływających do miejskiej kasy.
Z kolei obsługa długu publicznego w procentach wydatków ogółem budżetu miasta, lokowała
ją na miejscu 5. w powiecie i 68. w województwie.
Wydatki budżetu w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2008-2014 wzrosły z kwoty 2.098,84
zł do sumy 2.518,86 zł, czyli o 20%. W roku 2014 dochody ogółem w przeliczeniu na
1 mieszkańca wyniosły 2.591,17 zł, co w porównaniu do kwoty 2.143,87 zł w roku 2008
oznacza wzrost o 20,9%. Z kolei dochody własne budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wyniosły 1.494,00 zł.
Ważną przesłanką działającą na niekorzyść finansów miasta w najbliższym okresie jest
przekroczenie wskaźników zadłużenia. W poprzednich latach władze miejskie Leżajska
zaciągały wieloletnie kredyty bankowe na miejskie inwestycje. Według przepisów
o dopuszczalnej normie zadłużenia, maksymalna granica spłat rat kredytowych dla Leżajska
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w 2015 roku (obliczona na podstawie nadwyżki operacyjnej z lat 2012–2014) wynosi 1.560 tys.
zł. Jednak rzeczywiste zobowiązanie w roku 2015 jest wyższe - wysokość rat wynosi 3.644 tys.
zł., a koszty obsługi kredytów 230 tys. zł. Podobnie będzie w 2016 roku – dopuszczalna spłata
długu to 2.700 tys. zł, a władze miasta będą musiały wpłacić do banków 2.992 tys. zł. (w tym
180 tys. zł obsługi kredytów). Efektem tej sytuacji jest uchwalenie budżetu miasta na rok 2015
przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wysokie prawdopodobieństwo powtórzenia tego
w kolejnym roku budżetowym.
Rysunek 24: Dochody i wydatki gminy Miasto Leżajsk w złotych w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z UM)

Powyższy wykres pokazuje relację dochodów i wydatków budżetu w kolejnych latach. Poza
okresem 2010-2012, kiedy to zanotowany został deficyt, w pozostałych latach występowała
niewielka nadwyżka dochodów nad wydatkami.
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Rysunek 25: Rozkład dochodów miasta za rok 2014 w ujęciu kwotowym i procentowym
(oprac. wł. na podst. danych z GUS)

W latach 2008-2014 dochody własne pozostawały na zbliżonym poziomie; w ich ramach stale,
choć nieznacznie, rosły dochody własne z podatków i opłat lokalnych. Dochody ogółem także
rosły, choć w roku 2014 nastąpił ich spadek w stosunku do roku 2013, związany w dużej mierze
ze zmniejszenia dotacji. Zjawiska te ilustruje poniższa grafika.

Rysunek 26: Dochody gminy Miasto Leżajsk; w tym dochody własne, dotacje i subwencje w latach 2008-2014
(oprac. wł. na podst. danych z UM i GUS)
zł45 000 000,00
zł40 000 000,00
zł35 000 000,00
zł30 000 000,00
zł25 000 000,00
zł20 000 000,00
zł15 000 000,00
zł10 000 000,00
zł5 000 000,00
zł2010
dochody własne

2011

2012
dotacje ogółem

2013

2014

subwencje ogólne

Z kolei krzywa wydatków ogółem za lata 2008-2014 jest wyraźnie skorelowana z krzywą
wydatków majątkowych i inwestycyjnych w tym okresie: wahania nakładów w tej dziedzinie
powodowały odpowiednią zmianę łącznych wydatków, gdyż w zakresie wydatków bieżących
utrzymywała się stała i niezakłócona tendencja wzrostowa, co pokazuje zamieszczony poniżej
wykres.
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Rysunek 27: Wydatki gminy Miasto Leżajsk ogółem w porównaniu do wydatków inwestycyjnych oraz bieżących w latach
2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z UM i GUS)

Kolejny wykres pokazuje pozyskane kwoty z funduszy unijnych w latach 2008-2014. Łączna
wysokość pozyskanych w tym okresie funduszy wyniosła 16.706.242 złote.
Rysunek 28: Środki unijne pozyskane przez Miasto Leżajsk w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podst. danych z UM)
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W istniejącej sytuacji budżetowej największym wyzwaniem będzie ustabilizowanie stanu
finansów miasta, który uniemożliwia podejmowanie ambitniejszych inwestycji z uwagi na
wysoki poziom zadłużenia. W perspektywie najbliższych lat koniecznością będzie stałe
zwiększanie dochodów własnych jednostki, poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości
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- zł

1 659 196 zł

1 437 992 zł
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oraz wzrost zamożności mieszkańców. Konieczne będzie również dalsze rozwijanie
infrastruktury technicznej i społecznej, jak też utrzymanie posiadanych obiektów w należytym
stanie, co jednak wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków. Kluczowe będzie zatem
optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego ośrodka, przy współpracy z innymi
samorządami oraz przy udziale lokalnych przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców.

Tabela 28: Przychody i wydatki gminy Miasto Leżajsk w złotych w latach 2008-2014 (oprac. wł. na podstawie danych z GUS)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:

1.1

Dochody własne w tym:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30 278 004

34 200 968

33 895 859

35 915 738

35 058 670

41 153 841

37 066 710

19 447 250

22 788 865

20 922 955

22 335 483

19 807 385

21 127 766

21 377 354

9 586 922

9 496 709

9 991 775

10 577 091

10 402 441

10 850 512

11 398 411

302 860

1 062 328

374 275

630 760

892 864

534 471

185 269

9 557 468

9 623 987

7 185 996

7 959 405

8 320 825

8 833 471

9 314 184

6 400 074

6 827 912

6 936 736

7 120 538

7 905 365

7 498 509

7 484 824

4 430 680

5 031 797

5 261 495

5 524 832

6 076 515

6 552 995

6 792 627

29 650 251

32 636 984

36 933 181

36 764 996

36 713 465

40 525 887

36 032 246

2 571 602

4 533 143

7 233 517

6 365 478

4 894 607

8 091 934

3 502 376

27 078 649

28 103 841

29 699 664

30 399 518

31 818 858

32 433 952

32 529 870

627 753

1 563 984

(-) 3 037 322

(-) 849 258

(-) 1 654 795

627 954

1.1.1 z podatków i opłat lokalnych
1.1.2 z majątku gminy
z udziału w podatkach
stanowiących dochód budżetu
1.1.3 państwa

1.3

Subwencje (ogólna
wyrównawcza, oświatowa)
Dotacje celowe z budżetu
państwa

2.

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:

2.1

wydatki inwestycyjne

2.2

wydatki bieżące

3.

WYNIK (1-2)

1.2

1

034 464

II.

Część programująco – strategiczna

1. Analiza problemów
Jednym z elementów analizy problemów dokonanych na potrzeby niniejszej strategii jest
analiza SWOT w odniesieniu do kluczowych obszarów. Analiza została dokonana w oparciu
o szereg narzędzi, w tym:
• ankietę publiczną dystrybuowaną wśród mieszkańców miasta oraz lokalnych
przedsiębiorców w okresie maj - lipiec 2015,
• spotkania robocze z kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego w Leżajsku,
• spotkania w formule debat z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Leżajsku,
mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz środowiskiem organizacji pozarządowych.

1.1. Diagnoza w oparciu o ankietę publiczną
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W badaniu zastosowano celowy dobór osób do próby, uwzględniający różne kryteria
w zależności od grupy respondentów. W przypadku ankiety skierowanej do mieszkańców
wybrano ich w taki sposób, aby próba badawcza była zróżnicowana pod względem: wieku,
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W analizie problemów wykorzystane zostały wyniki badań ankietowych prowadzonych
w miesiącach maj-lipiec 2015 wśród mieszkańców miasta Leżajska oraz działających na jego
terenie przedsiębiorców. Celem badania było rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć
mieszkańców oraz przedsiębiorców na temat jakości życia i jakości zarządzania w gminie
Miasto Leżajsk. Łącznie zebrano blisko 400 ankiet, z czego ponad 360 dotyczyło jakości życia
mieszkańców postrzeganej przez mieszkańców, zaś 35 ankiet dotyczyło warunków
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta. Zastosowano w nich metodę badań
ankietowych, w której wykorzystano dwa kwestionariusze dla dwóch wymienionych wyżej
grup respondentów. Każdy kwestionariusz zawierał zestaw pytań dotyczących dwunastu
obszarów jakości życia i zarządzania, do których należały:
• Wolny rynek
• Praca
• Bezpieczeństwo
• Zdrowie
• Kultura
• Środowisko
• Edukacja
• Transport i komunikacja
• Dostęp do usług i sieci handlowej
• Dostęp do infrastruktury sportowej
• Wsparcie społeczne
• Mieszkalnictwo

płci, wykształcenia i rodzaju wykonywanego zawodu. W tym celu zastosowana została metoda
dystrybucji celowej, zgodna z regułami opisanymi w innowacyjnym „Programie Aktywności
Samorządowej PAS” ujęta w poniższej tabeli:
Tabela 29: Rekomendowane kanały dystrybucji ankiet badawczych (źródło: Projekt PAS)

1
2

3

4

5
6
7

8
9
10
11

Kanał dystrybucji

Klienci biura obsługi
mieszkańców/interesantów
Rodzice i uczniowie powyżej 15 roku
życia w placówkach oświatowych
(szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne), studenci
szkół wyższych
Pacjenci w placówkach służby
zdrowia (w szczególności podległe
samorządom SP ZOZ)
Goście w placówkach kulturalnych
(domy kultury, teatry, kina)
i obiektach turystycznych
Odwiedzający placówki opieki
społecznej (OPS, OPR i in.)
Klienci instytucji rynku pracy (Urzędy
Pracy)
Osoby korzystające z instytucji
transportu publicznego (MPK,
przewozy regionalne itp.)
Mieszkańcy osiedli za pośrednictwem
administracja osiedli
Osoby przypadkowo napotkane na
ulicach i w miejscach publicznych
Klienci placówek handlowych (sklepy
i targowiska)
Ankieta internetowa

Gmina
wiejska

Gmina
wiejskomiejska /
miejska

Miasto na
prawach
powiatu

Powiat

Województwo

12%

12%

10%

10%

10%

12%

12%

10%

10%

5%

12%

12%

10%

10%

10%

12%

12%

5%

5%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

-

-

10%

10%

10%

15%

15%

15%

15%

15%

-

5%

10%

10%

-

12%

5%

5%

5%

10%

15%

12%

10%

10%

5%

5%

10%

10%

10%

15%

Kwestionariusz ankiety składał się z kilkudziesięciu pytań w formie zdań twierdzących, które
dotyczyły jakości życia mieszkańców miasta. Do każdego pytania należało się odnieść,
wskazując czy jest ono prawdziwe, czy nieprawdziwe oraz czy aspekt, którego dotyczy jest
ważny, czy nieważny z punktu widzenia respondenta. Takie podejście pozwoliło
zidentyfikować, które obszary dotyczące jakości życia w Leżajsku wymagają poprawy, oraz
spriorytetyzować, które z tych obszarów są najważniejsze dla mieszkańców i wymagają
poprawy w pierwszej kolejności.
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Rekomendowany odsetek badanych za
pośrednictwem danego kanału dystrybucji

1.1.1. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców
I.

Obszar oceny - WOLNY RYNEK
Tabela 30: „Wolny rynek” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1
4
5

Nowe firmy mają szanse na rozwój
Władze miasta aktywnie poszukują
inwestorów
Istnieją zachęty dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

302

17

64

143

148

296

16

47

181

129

284

20

62

209

101

2

Powstają nowe firmy / gospodarstwa

283

15

83

260

65

3

Lokalni przedsiębiorcy / rolnicy są przychylnie
traktowani przez władze miasta

280

23

59

135

175

Zdaniem ankietowanych wszystkie z wymienionych zagadnień powinny należeć do
priorytetowych (odsetek respondentów wskazujących odpowiedź „ważne” w poszczególnych
pytaniach wynosi średnio 94,1%). Największy odsetek badanych nie zgadza się ze zdaniem „W
moim mieście powstają nowe firmy”, z kolei relatywnie najlepiej oceniona została współpraca
z władzami miasta (najmniej wskazań negatywnych wskazań w tym pytaniu). W całościowej
ocenie mieszkańców przeważają jednak odpowiedzi negatywne (jest ich 49,9%, przy 16,9%
wskazań pozytywnych), co oznacza, że obszar ten powinien być przedmiotem szczególnej
uwagi ze strony władz miasta i jako taki powinien zostać uznany za priorytetowy w
planowanych działaniach strategicznych.
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Rysunek 29: „Wolny rynek” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

II.

Obszar oceny - PRACA
Tabela 31: „Praca” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1
2
3

4

Nie ma problemu bezrobocia
Łatwo jest znaleźć pracę osobom
z kwalifikacjami
Łatwo jest znaleźć pracę osobom bez
kwalifikacji
Władze miasta współpracują z Powiatowym
Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania
ofert pracy

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

313

13

12

351

12

306

10

24

333

18

292

13

31

310

38

281

23

70

121

166

W ocenie badanych kwestie związane z dostępnością do rynku pracy należą do kluczowych
(odsetek respondentów wskazujących odpowiedź „ważne” w poszczególnych pytaniach waha
się od 92,7% do 96,0%, przy średniej wynoszącej 95,3%). Jako najbardziej istotny wskazany
został problem bezrobocia, zarówno w odniesieniu do pracowników z kwalifikacjami, jak i bez.
Stosunkowo najlepiej oceniona została współpraca władz miasta z Powiatowym Urzędem
Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy (oceniona pozytywnie przez 19,6%
ankietowanych), jednakże również tutaj przeważają wskazania negatywne (33,9%).
Niewątpliwie zagadnienie dostępu do rynku pracy jest kluczowe z punktu widzenia jakości
życia mieszkańców i obok komplementarnego obszaru „wolnego rynku” stanowić powinno
jeden z priorytetów w strategii rozwoju miasta. Łącznie ocena jakości obejmuje 9,2% wskazań
pozytywnych i 75,0% negatywnych.
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Rysunek 30: „Praca” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

III. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO
Tabela 32: „Bezpieczeństwo” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1

3

4
2

Czuję się bezpieczne w okolicy, w której
mieszkam
Jestem przekonany, że na moje wezwania
Policja/Straż/Pogotowie zareaguje szybko
i skutecznie
Jest bezpiecznie pod względem liczby
wypadków drogowych
W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo
poprawiło się

Nie mam
zdania

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

266

6

270

69

31

258

3

210

73

80

248

7

165

98

103

242

9

146

80

136

Obszar bezpieczeństwa traktowany jest przez mieszkańców jako równie ważny, co „wolny
rynek” i „praca” co pokazują wskazania tabeli i poniższego wykresu. Średnia waga dla obszaru
wynosi 97,6%. Odczucia ankietowanych względem jego jakości są jednak dodatnie: najwięcej
wskazań pozytywnych w odniesieniu do stwierdzenia „Czuję się bezpieczne w okolicy, w której
mieszkam” – 73%, a we wszystkich kwestiach występuje przewaga wskazań pozytywnych nad
negatywnymi. Średnia wskazań pozytywnych w ocenie jakościowej dla całego obszaru wynosi
54,1%, a negatywnych 21,9%, przez co można go uznać za obszar dobrych praktyk, choć z
perspektywą poprawy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
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Rysunek 31: „Bezpieczeństwo” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

IV. Obszar oceny – ZDROWIE
Tabela 33: „Zdrowie” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1
3
2

Dostęp do podstawowej opieki lekarskiej jest
zadawalający
Dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej
na terenie miasta jest zadowalający
Dostęp do usług specjalistycznych w zakresie
opieki lekarskiej jest zadowalający

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

264

7

149

148

21

261

8

43

228

45

257

8

38

238

48

Opieka zdrowotna, choć w ograniczonym zakresie leży w gestii władz gminy Miasto Leżajsk,
także została poddana ocenie i uznana została za jeden w najważniejszych obszarów
decydujących o jakości życia (średnia ocena „ważne” oscyluje wokół 97% ). W dziedzinie
zależnej od władz miasta, tj. w zakresie dostępu do podstawowej opieki lekarskiej odsetek
wskazań pozytywnych i negatywnych jest zbliżony, z nieznaczną przewagą tych pierwszych
(46,85% do 46,54%). Inaczej wygląda ocena dostępu do opieki oraz usług specjalistycznych,
które wypadają negatywnie w ocenie badanych, co rodzi konieczność podejmowania działań
wspólnie z samorządem powiatowym. Przy całościowej ocenie jakościowej na poziomie 24%
wskazań pozytywnych i 64,1% ocen negatywnych, obszar „zdrowie” należy zatem uznać za
deficytowy, choć nie pierwszoplanowy z punktu widzenia samorządu miasta.
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Rysunek 32: „Zdrowie” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

V.

Obszar oceny – KULTURA
Tabela 34: „Kultura” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

3
5

4

2
1

Zabytki i/lub miejsca pamięci przyciągają
turystów spoza terenu miasta
Miasto należycie dba o pielęgnowanie
lokalnego dziedzictwa kulturalnego i tradycji
Miasto organizuje cykliczne imprezy
kulturalne, w których mieszkańcy i/lub turyści
chętnie uczestniczą
Miejskie Centrum Kultury organizuje akcje
atrakcyjne dla mieszkańców
Biblioteka miejska jest chętnie odwiedzana

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

230

26

184

78

51

227

25

178

53

84

217

38

143

120

50

213

44

194

77

60

204

59

142

65

108
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Obszar „kultura” charakteryzuje się również przewagą wskazań „ważne”, choć nie jest ona tak
dominująca (średnia waga obszaru to 85%), jak w przypadku wyżej omawianych. Jest to
również obszar postrzegany bardziej pozytywnie (średnio 53%), niż negatywnie (średnio
24,8%). Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że mieszkańcy dostrzegają zarówno
potencjał lokalnych zasobów kulturowych, starania o pielęgnowanie dziedzictwa, jak też
ofertę miejskich placówek kulturalnych (MCK i biblioteka). Obszar ten można zaliczyć do
dobrych praktyk, choć z niewątpliwym potencjałem rozwojowym (szczególnie w odniesieniu
do lokalnych imprez kulturalnych organizowanych przez władze samorządowe – w tym
przypadku relacja wskazać pozytywnych do negatywnych wynosi 45,7% do 38,3% i jest
najniższa w badanej kwestii jakości obszaru „kultura”). Całościowa ocena jakościowa obejmuje
53% ocen pozytywnych, przy 24,8% negatywnych.

Rysunek 33: „Kultura” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

VI. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

1
4
3
5
2
6

W miejscach publicznych jest czysto i schludnie
Częstotliwość opróżniania pojemników na śmieci
jest wystarczająca
Pojemniki na odpady komunalne są opróżniane
regularnie i na czas
Nie ma problemu uciążliwego hałasu /
zanieczyszczenia powietrza, dzikich wysypisk itp.
Wdrażane są projekty mające na celu ochronę
środowiska np. budowa kanalizacji sanitarnej,
Miasto powinno wspierać rozwój gospodarki
niskoemisyjnej (np. biogazowni, instalacji
fotowoltaicznych itp. )

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

314

10

229

62

26

285

16

206

83

40

284

18

258

44

36

280

12

188

99

28

278

22

181

56

87

257

29

221

32

67

Waga obszaru „środowisko” w ocenie ankietowanych jest także wysoka (średnio wynosi
94,1%, przy wahaniach w zakresie oceny wagi poszczególnych kwestii w przedziale pomiędzy
89,9% a 96,9%), przy równoczesnej wysokiej ocenie jakościowej (średnia wskazań
pozytywnych to 66,0%, przy średniej wskazań negatywnych 19,3%). Ocena pozytywna
przeważa w odniesieniu do wszystkich badanych zagadnień, w tym także jednego
o charakterze postulatywnym, dotyczącego planów w zakresie wspierania przez władze
miasta rozwiązań z zakresu promocji OZE i gospodarki niskoemisyjnej. Obszar można uznać za
zaliczony do kategorii dobrych praktyk.
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Tabela 35: „Środowisko” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

Rysunek 34: „Środowisko” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

VII.

Obszar oceny – EDUKACJA

5
6

Jakość nauki w publicznych szkołach
podstawowych na terenie gminy jest zadowalająca
Szkoły podstawowe oferują bogaty wybór zajęć
dodatkowych

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

292

12

205

94

70

282

19

169

128

74

1

Ilość miejsc w żłobkach jest wystarczająca

275

20

74

79

208

3

Niedaleko mojego domu znajduje się szkoła
podstawowa

275

31

300

49

22

2

Ilość miejsc w przedszkolach jest wystarczająca

274

18

136

82

162

4

Niedaleko mojego domu znajduje się gimnazjum

247

36

277

69

18

Dziedzina edukacji jest przez mieszkańców również traktowana jako ważny aspekt jakości życia
w mieście, o czym świadczy średnia waga na poziomie 92,4%. W ocenie poszczególnych
kwestii przedstawionych w ankiecie przeważają oceny pozytywne, z wyjątkiem opinii na temat
„Ilość miejsc w żłobkach jest wystarczająca”, gdzie występuje lekka przewaga ocen negatywnych:
21,9% w stosunku do 20,5% pozytywnych. Nie w pełni jednoznaczna jest także opinia
ankietowanych na temat oferty zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych: 45,5% ocenia
ją dobrze, a 34,5% źle. W całościowym ujęciu przeważają wskazania pozytywne, których jest
52,4%, przy 22,6% negatywnych. Sytuuje to „edukację” pomiędzy obszarem interwencji, a
obszarem dobrych praktyk.
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Tabela 36: „Edukacja” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

Rysunek 35: „Edukacja” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

VIII. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

6

Chodniki dla pieszych są dobrze utrzymane

309

17

205

133

19

5

Drogi w mieście są należycie oświetlone

306

4

145

187

17

7

Niebezpieczne miejsca są dobrze oznaczone

297

10

100

144

85

296

46

107

125

125

288

22

96

175

86

8

2

Jakość usług transportowych świadczonych
przez podmioty prywatne na terenie miasta
jest zadowalająca
Przystanki komunikacji publicznej są dobrze
rozlokowane i oznakowane oraz zawierają
informacje o rozkładzie jazdy

3

Stan dróg w mieście jest właściwy

288

12

159

182

26

4

Drogi w mieście zimą są właściwie
utrzymywane

288

18

132

158

42

1

Komunikacja jest dobrze zorganizowana

280

29

89

193

73

Zagadnienia transportu i komunikacji są również traktowane przez badanych jako istotne
– średnia waga obszaru wynosi 93,7%. Wskazania w zakresie oceny jakości tego obszaru nie
są jednoznaczne: jako jedyny pozytywny spośród siedmiu aspektów oceniony został stan
chodników dla pieszych (54,7% ocen dodatnich, przy 37,2% ocen ujemnych), z kolei pozostałe
uzyskiwały od 25,1% („Komunikacja jest dobrze zorganizowana”) do 43,3% („Stan dróg
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Tabela 37: „Transport i komunikacja” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)
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w mieście jest właściwy”) ocen pozytywnych, przy przewadze opinii negatywnych (najwięcej,
bo 54,4% wskazań w kwestii „Komunikacja jest dobrze zorganizowana”, następnie 53,6%
w kwestii „Drogi w mieście są należycie oświetlone”). Obszar ten należy potraktować, jako
leżący na styku pomiędzy obszarem priorytetowym, a obszarem interwencji. Średnia wskazań
pozytywnych wynosi dlań 36,8%, a ocen negatywnych 46,3%. Działania strategiczne powinny
koncentrować się zatem na tych elementach, które w ankiecie publicznej zostały ocenione
najniżej.

Rysunek 36: „Transport i komunikacja” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

IX. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ
Tabela 38: „Dostęp do usług i sieci handlowej” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

3
2

Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny,
wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje
Mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi
usług (fryzjer, naprawa AGD, RTV itp.)

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

255

22

187

117

52

250

37

295

54

21

4

Funkcjonuje targowisko miejskie

234

54

319

14

22

5

Targowisko miejskie jest dogodnie
zlokalizowane oraz posiada odpowiednią
infrastrukturę

231

55

254

34

63

1

Jest wystarczająco dużo sklepów

229

52

288

54

17

„Dostęp do usług i sieci handlowej” w porównaniu do większości uwzględnionych w ankiecie
obszarów nie jest traktowany przez mieszkańców jako kluczowy. Jego średnia waga jest
wprawdzie wciąż wysoka (84,5%), ale nie tak, jak w przypadku obszarów priorytetowych.
W ocenie jakościowej przewaga wskazań pozytywnych utrzymuje się we wszystkich pięciu
badanych kategoriach, przy czym najwyżej oceniane jest targowisko miejskie (pytanie nr 4 i 5)
– odpowiednio 89,8% i 72,4% wskazań, a także liczba punktów usługowych i sklepowych –
odpowiednio 79,7% oraz 80,2%. Relatywnie najgorzej ocenione zostało zagadnienie nr 3, czyli
„Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje”,
ocenione pozytywnie przez 52,5%, a negatywnie przez 32,9% badanych. Na łączną ocenę
jakościową obszaru składa się 75,0% wskazań dodatnich i 15,2% ujemnych, co lokuje go
w sferze dobrych praktyk.
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Rysunek 37: „Dostęp do usług i sieci handlowej” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

X.

Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Tabela 39: „Dostęp do infrastruktury sportowej” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

1

Znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe
(boiska, basen itp.)

274

20

240

61

51

6

Są dostępne ścieżki rowerowe

274

20

82

208

60

268

20

149

56

151

266

23

175

72

112

3
4

Miasto pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój
infrastruktury sportowej i turystycznej.
Publiczne obiekty sportowe są w dobrym stanie
(właściwie utrzymywane)

2

Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne

265

28

243

69

53

5

Miasto wspiera finansowo lokalne kluby sportowe

241

43

99

95

173

Średnia ocena wagi obszaru wynosi 91,1%, a w ocenie jakościowej przeważają wskazania
pozytywne, z wyjątkiem odpowiedzi na pytanie nr 6 o dostępność ścieżek rowerowych (59,4%
odpowiedzi przeczących, przy 23,4% twierdzących). Z kolei w przypadku wsparcia udzielanego
przez miasto klubom sportowym odpowiedzi rozkładają się prawie równomiernie: ocen
pozytywnych i negatywnych. Najlepiej oceniane są obecność i dostępność obiektów
sportowych, które wysoko ocenia 68,2% i 66,6% mieszkańców. Średnia ocena dla całego
obszaru wynosi 46,4% pozytywnych i 26,1% negatywnych, co lokuje go w sferze dobrych
praktyk.
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Rysunek 38: „Dostęp do infrastruktury sportowej” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

XI.

Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE
Tabela 40: „Wsparcie społeczne” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

4

5
1
2
6

3

7

Instytucje miejskie efektywnie pracują na
rzecz osób wymagających wsparcia
społecznego
Jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad
osobami starszymi
Nie istnieje problem wykluczenia społecznego
Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych
ułatwia im funkcjonowanie
Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych jest
prowadzone w sposób efektywny
Jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci
zagrożonych wykluczeniem społecznym
(z rodzin patologicznych itp.)
Sprawnie działa system wypłacania zasiłków
stałych oraz specjalnych i celowych

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

298

18

81

136

156

285

11

70

140

141

283

16

87

147

117

278

14

74

140

142

274

17

87

100

152

271

21

60

118

158

259

20

73

108

171
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Zdaniem mieszkańców „Wsparcie społeczne” jest jednym z kluczowych czynników oceny, gdyż
za ważny uznane zostało przez 94,3% wskazań. Jednocześnie w jego ocenie dominują opinie
negatywne, których przewaga została wyrażona we wszystkich spośród siedmiu badanych
zagadnień. Zwraca jednak uwagę fakt, że największy odsetek odpowiedzi dotyczy pola „nie
mam zdania” (aż 42,2% ankietowanych), co można tłumaczyć faktem, że większość
mieszkańców nie ma styczności z instytucjami wsparcia społecznego. Z kolei opinie negatywne
dotyczą 36,2% badanych, a pozytywne 21,6%. Niewątpliwie jest to sygnał wskazujący na
konieczność podjęcia działań w celu podniesienia jakości funkcjonowania tej sfery, choć
dysproporcja pomiędzy wskazaniami dodatnimi i ujemnymi nie jest bardzo duża.

Rysunek 39: „Wsparcie społeczne” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

XII.

Obszar oceny - MIESZKALNICTWO
Tabela 41: „Mieszkalnictwo” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1
2
4
3

Warunki mieszkaniowe są dobre
Jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury
użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów
usługowych itp.
Gospodarka gruntami prowadzona przez miasto
sprzyja rozwojowi mieszkalnictwa
Budynki i infrastruktura należące do gminy Miasto
Leżajsk są w dobrym stanie technicznym, są stale
konserwowane i odnawiane

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

290

7

190

81

83

290

13

241

70

42

281

14

77

99

182

277

22

206

58

101

W ocenie ankietowanych „Mieszkalnictwo” jawi się jako ważny obszar – za taki uważa go
95,3% badanych. Wyrażane opinie na temat jego jakości są w dużej mierze pozytywne
i dotyczą trzech spośród czterech pytań (nr 1, 2 i 3). Opinie odmienne mieszkańcy wyrazili
jedynie w odpowiedzi na pytanie nr 4 - „Gospodarka gruntami prowadzona przez miasto
sprzyja rozwojowi mieszkalnictwa”, gdzie nieznaczną przewagę uzyskały odpowiedzi na „nie”
(27,6% wobec 21,5% na „tak”). Jednak najwięcej wskazań w tym pytaniu dotyczyło odpowiedzi
„nie mam zdania”, co świadczy o tym, że gros ankietowanych nie jest świadoma prowadzonej
przez miasto polityki w tym zakresie. W ocenie całościowej przeważają jednak elementy
pozytywne 49,9% – wobec 21,5% negatywnych, co lokuje „Mieszkalnictwo” w sferze dobrych
praktyk.
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Rysunek 40: „Mieszkalnictwo” w ocenie mieszkańców (oprac. wł.)

Zbiorcze podsumowanie ankiet dystrybuowanych wśród mieszkańców pokazuje duże
spłaszczenie odpowiedzi w pytaniach o wagę poszczególnych obszarów, co oznacza,
że wysoko sobie cenią wszystkie z dwunastu obszarów. Średnia wag dla wszystkich obszarów
wynosi 92,9%, a ich hierarchię przedstawia poniższy wykres.

Strona

Hierarchie ocen jakości życia w poszczególnych obszarach z kolei wykazują duże
rozwarstwienie opinii. Średnia ocena dla wszystkich obszarów wynosi +6,9, co oznacza
nadwyżkę ocen pozytywnych nad negatywnymi wyrażoną jako saldo punktów procentowych.
Najwyżej oceniane są:
• Dostęp do usług i sieci handlowej (średnia ocena: 59,8)
• Środowisko (średnia ocena: 46,7)
• Bezpieczeństwo (średnia ocena: 32,2)
• Edukacja (średnia ocena: 29,8)
• Mieszkalnictwo (średnia ocena: 28,4)
• Kultura (średnia ocena: 28,2)
• Dostęp do infrastruktury sportowej (średnia ocena: 20,3)
Z kolei najniższe oceny dotyczą obszarów:
• Praca (średnia ocena: -65,8)
• Zdrowie (średnia ocena: -40,1)
• Wolny rynek (średnia ocena: -33,0)
• Wsparcie społeczne (średnia ocena: -14,6)
• Transport i komunikacja (średnia ocena: -9,5)
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Rysunek 41: Obszary jakości życia uszeregowane wg wag przypisanych przez mieszkańców (oprac. wł.)

Odzwierciedla to poniższa grafika.
Rysunek 42: Obszary jakości życia uszeregowane wg ocen jakości dokonanych przez mieszkańców (oprac. wł.)

1.1.2. Analiza ankiet – przedsiębiorcy
Zbliżona ankieta została zaadresowana do lokalnych przedsiębiorców. Pytania dotyczyły
czterech obszarów kluczowych z punktu widzenia jakości prowadzenia działalności
gospodarczej – były to: wolny rynek, praca, środowisko oraz transport i komunikacja.
Udzielone odpowiedzi zostały zanalizowane w sposób analogiczny jak w przypadku ankiety
skierowanej do mieszkańców.
I.

Obszar oceny - WOLNY RYNEK

7

4
9
5

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

Nowe firmy mają szanse na rozwój
Powstają nowe firmy / gospodarstwa
Uzyskanie zezwoleń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
przebiega sprawnie
Lokalni przedsiębiorcy / rolnicy są przychylnie
traktowani przez władze miasta
Wysokość stawek podatków lokalnych
zachęca do inwestowania na terenie miasta
Władze miasta aktywnie poszukują
inwestorów

34
33

1
2

8
14

14
11

14
9

33

3

13

13

9

33

2

8

17

11

33

2

8

15

13

33

2

6

18

11
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W MOIM MIEŚCIE:
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Tabela 42: „Wolny rynek” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

2

6

8

Istnieje łatwy dostęp do usług prawnych,
rachunkowych wspierających działalność firm
itp.
Istnieje duża konkurencja pomiędzy
przedsiębiorcami / rolnikami
Jakość usług monopolistycznych świadczonych
na terenie miasta przez MZK Sp. z o.o. (tj.
dostawa wody, wodno-kanalizacyjnych) oraz
pozostałych usług (np. częstotliwości wywozu
odpadów itp.) jest zadowalająca

32

3

7

17

12

31

4

19

8

9

31

4

17

6

12

W porównaniu do ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców, część poświęcona wolnemu
rynkowi została rozszerzona do dziewięciu pytań. Wśród nich nie było znaczących rozbieżności
w ocenie wagi – uśredniona waga obszaru wyniosła 92,7%. Wystąpiły jednak rozbieżności
w ocenie poszczególnych elementów składowych. I tak:
Przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi uzyskały zdania:
• Istnieje duża konkurencja pomiędzy przedsiębiorcami (52,8% do 22,2%)
• Jakość usług monopolistycznych świadczonych na terenie miasta przez MZK Sp. z o.o.
(tj. dostawa wody, wodno-kanalizacyjnych) oraz pozostałych usług (np. częstotliwości
wywozu odpadów itp.) jest zadowalająca (48,6% do 17,1%)
• Powstają nowe firmy / gospodarstwa (41,2% do 32,3%)
Przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi uzyskały zdania:
• Władze miasta aktywnie poszukują inwestorów (51,4% do 17,1%)
• Lokalni przedsiębiorcy / rolnicy są przychylnie traktowani przez władze miasta (47,2%
do 22,2%)
• Istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych wspierających działalność firm
itp. (47,2% do 19,4%)
• Wysokość stawek podatków lokalnych zachęca do inwestowania na terenie miasta
(41,7% do 22,2%)
• Nowe firmy mają szanse na rozwój (38,9% do 22,2%)
Po tyle samo wskazań (37,1%) otrzymało zdanie „Uzyskanie zezwoleń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej przebiega sprawnie”.
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Łączna ocena jakości obszaru „Wolny rynek” dokonana przez lokalnych przedsiębiorców
składa się z 31,3% wskazań pozytywnych oraz 37,3% wskazań negatywnych. Szczegółowe
zestawienie prezentuje poniższa grafika.

Rysunek 43: „Wolny rynek” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

II.

Obszar oceny- PRACA
Tabela 43: „Praca” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

5

Istnieją zachęty dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy

33

1

5

16

13

1

Nie ma problemu bezrobocia

33

1

4

25

6

2

Łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami

33

1

2

23

10

31

3

4

15

16

30

4

7

8

20

30

3

3

20

11

4
6
3

Władze miasta współpracują z Powiatowym
Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert
pracy
Rynek pracy przyjmuje pracowników spoza miasta
Leżajsk
Łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji

Obszar zatytułowany „Praca” również należy do kluczowych w analizie. Jego uśredniona waga
wyniosła 93,6%. Oceny jakościowe są w przeważającej mierze negatywne w każdej z sześciu
kategorii. Jedynie odpowiedź na pytanie nr 6 „Rynek pracy przyjmuje pracowników spoza
miasta Leżajsk” sprawiło niejakie trudności, o czym świadczy gros wskazań „nie mam zdania”.
Średnia ocena obszaru to 12,0% wskazań pozytywnych przy 51,4% negatywnych, w wyniku
czego saldo opinii jest niekorzystne, podobnie jak w ocenie mieszkańców.
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Rysunek 44: „Praca” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

III.

Obszar oceny – ŚRODOWISKO
Tabela 44: „Środowisko” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

1
3
2
4
5

W miejscach publicznych jest czysto i schludnie
Pojemniki na odpady komunalne są opróżniane
regularnie i na czas
Wdrażane są projekty mające na celu ochronę
środowiska np. budowa kanalizacji sanitarnej,
Nie ma problemu uciążliwego hałasu /
zanieczyszczenia powietrza, dzikich wysypisk itp.
Gmina powinna wspierać rozwój gospodarki
niskoemisyjnej (np. biogazowni, instalacji
fotowoltaicznych itp. )

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

31

4

27

1

8

30

5

22

5

9

30

5

15

4

17

30

5

15

7

14

29

6

17

2

17

Waga obszaru „Środowisko” wynosi 85,7%, a ocena jakościowa jest także wysoka w każdej
z pięciu badanych kategorii. Łączny odsetek pozytywnych wskazań w tej dziedzinie wyniósł
53,3%, przy wskazaniach negatywnych rzędu 10,5%. Pokrywa się to z ocenami mieszkańców
w badanym obszarze, który można zaliczyć do dziedziny dobrych praktyk samorządu miasta
Leżajska.
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Rysunek 45: „Środowisko” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

IV.

Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Tabela 45: „Transport i komunikacja” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

W MOIM MIEŚCIE:

Ważne

Nieważne

Prawda

Nieprawda

Nie mam
zdania

3

Stan dróg w mieście jest właściwy

33

2

19

9

9

4

Drogi w mieście zimą są właściwie
utrzymywane

32

3

21

8

7

6

Chodniki dla pieszych są dobrze utrzymane

31

4

27

5

3

5

Drogi w mieście są należycie oświetlone

30

5

22

8

6

8

Jakość usług transportowych świadczonych
przez podmioty prywatne na terenie miasta
jest zadowalająca

30

5

15

1

20

7

Niebezpieczne miejsca są dobrze oznaczone

30

5

14

8

14

1

Komunikacja jest dobrze zorganizowana

30

4

13

9

13

2

Przystanki komunikacji publicznej są dobrze
oznakowane i zawierają informacje
o rozkładzie jazdy

30

4

13

5

18
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W kwestii „Transportu i komunikacji” waga tego obszaru jest również doceniana przez
przedsiębiorców. Średnie wskazanie wagi wynosi dlań 88,5%. W ośmiu badanych
zagadnieniach przeważają oceny pozytywne, choć niekiedy preferowane są odpowiedzi „nie
mam zdania” (w odniesieniu do pytań 2 i 8 związanych z funkcjonowaniem komunikacji
publicznej w mieście). Na zbiorczą ocenę jakościową składa się 50,2% wskazań pozytywnych
i 18,5% negatywnych. Jest to ocena wyższa niż dokonana przez mieszkańców, wśród których
dominowały oceny negatywne. Opinie przedsiębiorców ilustruje niżej przedstawiona grafika.

Rysunek 46: „Transport i komunikacja” w ocenie przedsiębiorców (oprac. wł.)

Zbiorcza interpretacja wyników badania została oparta, podobnie jak w przypadku ankiet
mieszkańców, o analizę średnich wyników uzyskanych dla każdego z obszarów jakości życia.
Na tej podstawie stwierdzono, że:
•
•
•

Hierarchia wag obszarów wykazuje cechy spłaszczenia, a całkowita średnia wag to
90,1%
Średnia ocena jakości w czterech badanych obszarach wyniosła +7,3.
Do najważniejszych obszarów wymagających interwencji zaliczono „Pracę” i „Wolny
rynek”

Ilustracją zbiorczą jest poniższy wykres pokazujący ocenę wag i jakości w każdym z czterech
badanych obszarów. Zwraca uwagę zależność polegająca na fakcie, że wraz ze wzrostem wagi
ocenianego obszaru maleje ocena jakości jego funkcjonowania.
Rysunek 47: Zbiorcza analiz wagi i jakości obszarów w ocenie lokalnych przedsiębiorców (oprac. wł.)
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Zagadnienia zarysowane przez mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta Leżajsk
stały się podstawą do dalszej analizy oraz podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę
jakości funkcjonowania poszczególnych obszarów. Bardziej szczegółowe kwestie zgłaszane
przez interesariuszy miały miejsce w trakcie spotkań warsztatowych i roboczych, a także
konsultacyjnych. Zostały one uwzględnione w poniższej analizie SWOT.

1.2. Analiza SWOT
Przedstawiona poniżej analiza odnosi się do mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
w kluczowych obszarach opisanych w części pierwszej strategii oraz uwzględnionych
w poprzednim podrozdziale poświęconym analizie problemów, dokonanej przez samych
interesariuszy – mieszkańców miasta, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji
pozarządowych. W powiązaniu z analizą ekspercką sformułowana została poniższa tabela
stanowiąca podsumowanie kwestii uznanych za istotne w czterech kluczowych obszarach
strategii, tj. sferze gospodarczej, sferze aktywności społecznej, infrastruktury i jakości życia
oraz dziedzictwa kulturowego.
Tabela 46: Analiza SWOT Gminy Miasto Leżajsk (Sfera gospodarcza)

Sfera gospodarcza

•

•

•
•
•
•

Słabości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niewykorzystanie potencjału tranzytowego
miasta w kontekście planowanego
Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego
Upadek
wielu
przedsiębiorstw
na
przestrzeni ostatnich dwóch dekad
Brak dużego zakładu wokół którego
funkcjonują mniejsi kooperanci i dostawcy
Wysoki koszt wynajmu lokali pod
działalność gospodarczą w centrum
Brak lokalnej marki gospodarczej
Brak Centrum Obsługi Inwestora
Brak kompleksowej oferty gospodarczej
Mała dynamika działań promocyjnych
w sferze gospodarczej
Brak
systematycznej
współpracy
środowiskiem lokalnego biznesu z miastem
Brak analizy potencjału rozwojowego
poszczególnych branż na terenie miasta
i najbliższej okolicy
Niski poziom współpracy lokalnych
przedsiębiorców
Niski poziom innowacyjności lokalnych
firm
Wysoka stopa bezrobocia (powyżej
średniej wojewódzkiej)
Duży odsetek długotrwale bezrobotnych
Obecne postawy wyuczonej bierności
Skromna liczba spółdzielni socjalnych
działających na terenie miasta
Brak korzyści ekonomicznych z ruchu
pielgrzymkowego
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•
•

Silne tradycje przemysłowe
Obecność
znaczących
zakładów
przemysłowych
Bliskość Parku Przemysłowego
Dogodność
komunikacyjna
(nowa
obwodnica,
niedalekie
sąsiedztwo
autostrady, linia kolejowa)
Zasoby naturalne w postaci dobrej jakości
wody (np. na potrzeby przemysłu
piwowarskiego, czy przetwórstwa rolnospożywczego)
Miasto jako ważny ośrodek edukacji
technicznej na szczeblu średnim (Zespół
Szkół Technicznych prowadzony przez
Powiat Leżajski)
Miasto jest ważnym ośrodkiem dającym
zatrudnienie
także
okolicznym
mieszkańcom
Wysokie nasycenie przedsiębiorczością
(duży odsetek podmiotów z rejestru
REGON)
Poprawiona infrastruktura targowiska
miejskiego
Relatywnie niższe koszty siły roboczej
w porównaniu do większości terenu Polski

Strona

Silne strony
•
•

Szanse
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rozwój Parku Przemysłowego w gminie
Leżajsk
Współpraca z okolicznymi samorządami
w zakresie tworzenia i promowania
Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego
Rozwój współpracy z firmami Doliny
Lotniczej
Stworzenie systemu zachęt podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej i zatrudnianiem
Współpraca z Instytucjami Otoczenia
Biznesu oraz innymi samorządami
w zakresie wspólnych działań
Możliwość współpracy z lokalnymi
ośrodkami edukacyjnymi pod kątem
kreowania
kompetencji
niezbędnych
w nowoczesnej gospodarce
Szanse dla rozwoju branży magazynowologistycznej w perspektywie rozwoju
Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego
Możliwość rozwoju w dziedzinie usług
turystycznych,
gastronomicznych
i hotelowych
Możliwość wykorzystywania programów
unijnych dla finansowania przedsięwzięć
z zakresu gospodarki i wsparcia rynku pracy

Zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•

Dalszy upadek przemysłu w mieście,
zamykanie kolejnych zakładów
Emigracja dotycząca w dużym stopniu ludzi
młodych i z kwalifikacjami
Bliska perspektywa zakończenia możliwości
finansowania przedsięwzięć ze środków
unijnych
Rozproszenie
działań
promocyjnych
pomiędzy różnymi samorządami
Brak instytucjonalnej współpracy pomiędzy
samorządami i IOB
Brak stałej współpracy z największymi
podmiotami gospodarczymi działającymi
w mieście
Niestabilna sytuacja budżetowa miasta

Tabela 47: Analiza SWOT Gminy Miasto Leżajsk (Sfera aktywności społecznej)

Sfera aktywności społecznej

•
•
•

Słabości
•
•
•
•
•
•

•

Ujemne saldo migracji
Starzenie się społeczeństwa
Brak utożsamiania się z miastem przez
część mieszkańców
Niski poziom aktywności na niwie
społecznej
Niektóre obszary działań społecznych nie są
objęte
zainteresowaniem
organizacji
pozarządowych
Słabość
instytucjonalna
większości
organizacji
pozarządowych
(zaangażowanie ma często charakter
doraźny, hobbistyczny)
Brak stabilnych podstaw finansowana
działalności wielu NGO
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•
•

Wysoki udział osób w pełni aktywności
zawodowej
w
całkowitej
liczbie
mieszkańców
Silne więzi lokalne
Duża liczba organizacji pozarządowych
działających w mieście
Zróżnicowanie tematyczne w sektorze NGO
Stosunkowo dobry wskaźnik czytelnictwa
Obecność
placówek
kulturalnych
i edukacyjnych zapewniających różnorodną
ofertę w dziedzinie aktywności społecznej
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Silne strony
•

•
•

Szanse
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój
sfery
usług
społecznych
w partnerstwie
z
organizacjami
pozarządowymi
Leżajsk jako miasto przyjazne dla ludzi
starszych
Skorzystanie z wypracowanych rozwiązań
w zakresie współpracy samorządu i NGO
Wsparcie inicjatyw lokalnych przez
samorząd miasta
Aktywizacja mieszkańców poprzez budżet
obywatelski
Duża wola zmian ze strony władz lokalnych
Rozwój
partnerstw
lokalnych
i projektowych
Wykorzystanie
doświadczeń
innych
ośrodków w dziedzinie partycypacji

Brak ośrodka wspierającego działalność
organizacji pozarządowych
Brak
wypracowanych
standardów
współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi

Zagrożenia
•
•
•
•
•

Pogłębiająca się bierność i marazm wśród
obywateli miasta
Brak środków finansowych do rozwoju
sektora pozarządowego
Nieufność wobec nowych inicjatyw
zgłaszanych przez władze
Partykularyzm
zamiast
współpracy
pomiędzy organizacjami
Niestabilna sytuacja budżetowa miasta

Tabela 48: Analiza SWOT Gminy Miasto Leżajsk (Infrastruktura i jakość życia)

Infrastruktura i jakość życia

•
•
•
•
•
•
•

Dobrze
rozwinięta
infrastruktura
komunalna
Dostępność infrastruktury sportoworekreacyjnej (boiska wielofunkcyjne, place
zabaw, basen)
Dobry stan dróg dojazdowych i bliskość
autostrady A4
Stosunkowo dobry stan techniczny
budynków szkolnych i wyposażenie
w pomoce naukowe
Zadowalający poziom szkolnictwa
Dobry dostęp do opieki przedszkolnej
Sieć kanalizacyjna obejmująca większość
gospodarstw domowych
Dostęp do podstawowej i specjalistycznej
opieki lekarskiej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zagrożenie wykluczeniem społecznym
dotyczące dużego odsetka mieszkańców
Wysoki udział osób utrzymujących się
z niezarobkowych źródeł utrzymania
Utrudniony
dostęp
do
niektórych
specjalności lekarskich
Niewystarczająca liczba lokali komunalnych
i socjalnych
Niski
standard
istniejących
lokali
komunalnych
Zagrożenia w ruchu drogowym
Degradacja transportu kolejowego
Niski poziom atrakcyjności przestrzeni
publicznej dla potrzeb mieszkańców
i turystów
Bariery
architektoniczne
dla
osób
niepełnosprawnych
Ograniczony
dostęp
do
internetu
szerokopasmowego
Niepełne możliwości w zakresie kształcenia
i rozwijania zainteresowań
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•

Słabości

Strona

Silne strony

•
•
•

Duża liczba kotłowni węglowych
Brak
planu
rozwoju
gospodarki
niskoemisyjnej
Dzikie wysypiska, niski poziom utylizacji
eternitu

Szanse
•
•
•
•
•

Rozwój sfery usług społecznych jako szansa
na nowe miejsca pracy i wyższą jakość
usług
Możliwość
wykorzystania
funduszy
zewnętrznych
Rewitalizacja
kompleksowa
miasta:
przestrzeni publicznej oraz sfery społecznej
Edukacja oparta na badaniu predyspozycji
uczniów
Podnoszenie jakości kształcenia na szczeblu
podstawowym i gimnazjalnym

Zagrożenia
•
•

•
•

•

Brak funduszy w budżecie miasta
Niedostosowanie rozwoju infrastruktury
technicznej
do
przyszłych
potrzeb
społecznych związanych ze zmianami
demograficznymi
Obniżenie poziomu kształcenia
Pogorszenie
dostępu
do
usług
specjalistycznych w zakresie rehabilitacji
i opieki
nad
osobami
starszymi
i niepełnosprawnymi
w
związku
ze zmianami demograficznymi
Postępujące procesy degradacji środowiska

Tabela 49: Analiza SWOT Gminy Miasto Leżajsk (Dziedzictwo kulturowe, produkt turystyczny i promocja)

Dziedzictwo kulturowe, produkt turystyczny i promocja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historyczny rodowód miasta
Zabytkowy klasztor o.o. Bernardynów
i kościół farny
Grób cadyka Elimelecha
Cerkiew Parafialna grecko-katolicka
Placówki kulturalne (Miejski Dom Kultury,
Pracowania Dokumentacji Dziejów Miasta)
Historyczne tradycje piwowarskie
Bogate tradycje uroczystości lokalnych
(odpusty w o.o. Bernardynów, pielgrzymki,
wydarzenia artystyczne)
Liczne zespoły artystyczne i folklorystyczne
Dostępność do obiektów rekreacyjnych
(pływalnia, ścieżki rowerowe)
Sąsiedztwo lasów i terenów atrakcyjnych
przyrodniczo
Dobra dostępność komunikacyjna miasta

•
•
•
•
•
•
•
•

Niewystarczające zaplecze w postaci bazy
noclegowej
Brak
rozpoznawalnych
produktów
lokalnych
Małe
zróżnicowanie
oferty
gastronomicznej uwzględniającej lokalne
dziedzictwo kulinarne
Niewystarczająca promocja lokalnych
atrakcji
Niewystarczająco rozpoznany potencjalny
rynek odbiorców
Brak kompleksowej oferty opartej na
zabytkach, wydarzeniach artystycznych
i atrakcjach turystycznych
Skromna oferta w zakresie możliwości
nabycia pamiątek lokalnych
Brak pewnych elementów oferty sportoworekreacyjnej (bieżnie lekkoatletyczne itp.)
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•
•

Słabości

Strona

Silne strony

Szanse
•
•

•
•

•

•

Zagrożenia

Rozwój rynku turystycznego w Polsce
i postrzeganie
całego
kraju
jako
atrakcyjnego turystycznie
Możliwość
pozyskiwania
środków
zewnętrznych
na
przedsięwzięcia
z dziedziny turystyki i ochrony dziedzictwa
lokalnego
Budowanie niszowej oferty turystycznej
w oparciu
posiadane
zasoby
(np.
wielokulturowość)
Bliskość innych ośrodków atrakcyjnych
turystycznie (np. Łańcut) i możliwość
budowania wraz z nimi wspólnej oferty
turystycznej
Współpraca z placówkami ponadlokalnymi
(np. Muzeum Żydów Polskich, Fundacją
Chasydów Leżajsk – Polska) w zakresie
wspólnych
działań
historycznoedukacyjnych oraz promocyjnych
Liczni leżajszczanie zamieszkali za granicą
jako potencjalni ambasadorowie marki
lokalnej

•
•
•
•

Brak współpracy z innymi samorządami
w dziedzinie promocji turystycznej
Konkurencja zamiast współpracy (zarówno
między samorządami, jak i między
lokalnymi przedsiębiorcami)
Źle adresowana oferta turystyczna, nie
poprzedzona analizą rynku
Brak środków na promocję i rozwój turystki
w dalszej perspektywie czasowej

2. Misja i wizja
Tabela 50: Misja miasta Leżajsk

Misją miasta Leżajsk jest wykorzystanie posiadanych zasobów
w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia
umożliwiającej rozwijanie obywatelskiej aktywności
w różnych dziedzinach oraz budowanie lokalnej marki
poprzez promowanie bogatego dziedzictwa kulturowego

Strona

Wizja rozwoju gminy miejskiej Leżajsk w perspektywie kolejnych lat obejmuje kluczowe
obszary, w jakich zajdą pozytywne przemiany.
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i dynamiczny rozwój gospodarczy

W sferze życia gospodarczo-ekonomicznego będą to:
• kompleksowa oferta inwestycyjna dla przedsiębiorców w porozumieniu z sąsiednimi
samorządami i stworzenie lokalnego obszaru inwestycyjnego,
• możliwość skorzystania ze sprawnie działającego systemu doradztwa dla osób
prowadzących działalność gospodarczą, pracowników i osób poszukujących pracy
w formule Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Centrum Obsługi Inwestora wspieranych
przez lokalne samorządy – miasta i powiatu,
• rozpoznawalna marka gospodarcza miasta i lokalnego obszaru inwestycyjnego
profesjonalnie promowana,
• współpraca międzysektorowa na rzecz ograniczanie rozmiarów wykluczenia
społecznego oraz aktywizacji zawodowej grup i osób defaworyzowanych.
W sferze aktywności społecznej będą to:
• aktywizowanie mieszkańców z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego i innych
metod partycypacji,
• silne środowisko organizacji pozarządowych,
• lepsze zaspokajanie lokalnych potrzeb dzięki wysokim standardom jakości współpracy
samorządu i mieszkańców oraz aktywności sektora NGO,
• zróżnicowana oferta skierowana do wszystkich grup mieszkańców w zakresie różnych
form aktywności – społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, czy fizycznej,
• poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z warunków życia w mieście.
W sferze infrastruktury i jakości życia będą to:
• nowoczesna oferta edukacyjna na szczeblu szkół podstawowych i gimnazjalnych,
zapewniająca uczniom zindywidualizowane podejście do procesu nauczania, ocenę ich
predyspozycji oraz wskazanie potencjalnych możliwości dalszego kształcenia
w dziedzinach, w których wykazują największe uzdolnienia,
• rozbudowana sfera wysokiej jakości usług społecznych,
• zrewitalizowana przestrzeń miejska uwzględniająca społeczne potrzeby
i uwarunkowania,
• sprawny i bezpieczny układ drogowy umożliwiający wygodne przemieszczanie się
mieszkańców i przyjezdnych,
• poszanowanie środowiska naturalnego dzięki efektywnie działającej infrastrukturze
gospodarki niskoemisyjnej, m.in. wykorzystującej naturalną energię, dbałość
mieszkańców o czystość i schludność przestrzeni publicznej,
• rozwój e-usług w sferze administracji publicznej.

atrakcyjna i rozpoznawalna w stopniu ponadregionalnym oferta kulturowa skierowana
do mieszkańców i gości, obejmująca kluczowe elementy lokalnego dziedzictwa w tym

Strona

•
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W sferze dziedzictwa kulturowego, produktu turystycznego i promocji będą to:

•

•

m.in.: zabytki architektoniczne i religijne oraz obyczaje i obrzędy związane
z wielokulturowością miasta,
poszanowanie i pielęgnowanie miejscowych tradycji i zwyczajów, a także pamięci
historycznej o mieście i regionie dzięki aktywnej działalności placówek kulturalnych
i muzealniczych oraz organizacji pozarządowych,
rozwinięta baza turystyczna obejmująca oprócz oferty noclegowo-gastronomicznej
także dostęp do lokalnych wyrobów.

Wizja ta zostanie zrealizowana poprzez szereg działań operacyjnych mieszczących się w celach
głównych i szczegółowych, jakie zostały usystematyzowane w poniższym podrozdziale
traktującym o celach strategicznych.

3. Cele strategiczne
W oparciu o dokonaną analizę problemów oraz przedstawioną wizję rozwoju miasta
wyodrębnione zostały na potrzeby strategii cztery obszary priorytetowe:
• Rozwój gospodarczy
• Wsparcie dla aktywności społecznej
• Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• Poprawa jakości życia poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury lokalnej

Strona

W drodze analizy problemów i wyzwań opisanych we wcześniejszej części strategii (część
analityczno-opisowa oraz analiza SWOT) przy uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców
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Rysunek 48: Kluczowe obszary w Strategii Rozwoju Miasta Leżajska (oprac. wł.)

wyrażonych w ankiecie publicznej sformułowane zostały dla poszczególnych obszarów
następujące cele operacyjne i cele szczegółowe.

Obszar 1. Rozwój gospodarczy
Cel 1.1. Poprawa konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta
•
•
•

Cel 1.1.a: Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do
potrzeb w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Cel 1.1.b: Utworzenie Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego z uwzględnieniem Parku
Przemysłowego
Cel 1.1.c: Stworzenie mechanizmu wsparcia dla istniejących i nowopowstałych
przedsiębiorców poprzez system ulg podatkowych

Cel 1.2. Promocja gospodarcza miasta
•

•
•

Cel 1.2.a: Instytucjonalizacja współpracy miasta z przedsiębiorcami oraz Instytucjami
Otoczenia Biznesu [w partnerstwie z Powiatem Leżajskim i gminami] poprzez
Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora / Inkubatora Przedsiębiorczości
Cel 1.2.b: Analiza potencjału rozwojowego poszczególnych branż gospodarki na rynku
lokalnym
Cel 1.2.c: Aktywna promocja gospodarcza miasta i lokalnego obszaru inwestycyjnego
na arenie krajowej i międzynarodowej

Cel 1.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
•

•
•

Cel 1.3.a: Rozwój potencjału
przedsiębiorców, pracowników i bezrobotnych
[w partnerstwie z Powiatem Leżajskim i gminami] oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu
i organizacjami pozarządowymi]
Cel 1.3.b: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w postaci spółdzielni
socjalnych [w partnerstwie z Powiatem Leżajskim i gminami]
Cel 1.3.c: Realizacja projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu
i bierności zawodowej we współpracy międzysektorowej

Obszar 2. Wsparcie dla aktywności społecznej

•

Cel 2.1.a.: Rozwijanie współpracy z środowiskiem organizacji pozarządowych w formie
partnerstw projektowych
Cel 2.1.b.: Wprowadzenie instrumentów finansowych wsparcia dla organizacji
pozarządowych
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Cel 2.1. Rozwijanie współpracy międzysektorowej samorządu ze środowiskiem organizacji
pozarządowych

•
•

Cel 2.1.c: Tworzenie infrastruktury wsparcia dla sektora NGO [w partnerstwie
z Powiatem Leżajskim i gminami]
Cel 2.1.d: Rozwijanie outsourcingu usług społecznych poprzez współpracę z sektorem
NGO oraz przedsiębiorcami

Cel 2.2. Wprowadzenie metod partycypacyjnych w zarządzaniu miastem
•
•
•

Cel 2.2.a: Rozwijanie modelu konsultacji społecznych obejmującego szeroki udział
mieszkańców w tworzeniu lokalnych rozwiązań
Cel 2.2.b: Wpieranie inicjatyw lokalnych przez władze miasta
Cel 2.2.c: Wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Cel 2.3. Wspieranie różnych form aktywności mieszkańców
•
•
•

Cel 2.3.a: Wspieranie aktywności osób starszych na terenie gminy [w partnerstwie
z Powiatem Leżajskim i gminami]
Cel 2.3.b: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Cel 2.3.c: Promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Obszar 3. Poprawa jakości życia poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury lokalnej
Cel 3.1. Podnoszenie jakości kształcenia w mieście
•
•
•
•

Cel 3.1.a: Podnoszenie jakości kształcenia na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym
Cel 3.1.b: Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej
Cel 3.1.c: Upowszechnienie badań predyspozycji uczniów pod kątem ich dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej
Cel 3.1.d: Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Cel 3.2. Poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia i życia w mieście Leżajsk
•
•

Cel 3.2.a: Rozwijanie profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Miasto Leżajsk
Cel 3.2.b: Zapewnienie dostępu do usług w zakresie opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi

Cel 3.3. Rewitalizacja architektoniczna przestrzeni publicznej

Cel 3.4. Rozwijanie infrastruktury technicznej
•
•

Cel 3.4.a: Dobry stan dróg
Cel 3.4.b: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście
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•
•

Cel 3.3.a: Opracowanie i realizacja planu rewitalizacji architektonicznej miasta
z uwzględnieniem aspektów społecznych
Cel 3.3.b: Odnowa obiektów zabytkowych w partnerstwie publiczno-prywatnym
Cel 3.3.c: Rozwój mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego
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•

•

Cel 3.4.c: Rozwój e-usług

Cel 3.5. Dbałość o jakość środowiska
•
•
•
•

Cel 3.5.a: Wsparcie działań z zakresu rozwoju OZE
Cel 3.5.b: Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
Cel 3.5.c: Promowanie postaw pro-ekologicznych
Cel 3.5.d: Zwiększenie efektywności zbiórki odpadów na terenie miasta

Obszar 4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
Cel 4.1. Upowszechnianie lokalnych tradycji kulturowych
•
•
•

Cel 4.1.a: Rozwijanie działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta
Cel 4.1.b: Podtrzymywanie lokalnych tradycji patriotycznych i obrzędów
Cel 4.1.c: Współpraca z Muzeum Ziemi Leżajskiej, Klasztorem O.O. Bernardynów,
Parafią Farną, Fundacją Chasydów Leżajsk – Polska i Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego oraz innymi ośrodkami i placówkami w zakresie upowszechniania wiedzy
o lokalnym dziedzictwie kulturowym

Cel 4.2. Rozwój turystyki na terenie miasta Leżajsk
•
•
•
•
•

Cel 4.2.a: Stworzenie lokalnej marki turystycznej
Cel 4.2.b: Współpraca z sąsiednimi ośrodkami turystycznymi w zakresie rozwijania
ruchu turystycznego
Cel 4.2.c: Promocja marki lokalnej i regionalnej na imprezach targowych
Cel 4.2.d: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu rozwoju branży hotelowogastronomicznej
Cel 4.2.e: Promowanie produktów lokalnych

Podjęte działania przełożą się nie tylko na lepszą jakość usług publicznych, ale w pierwszym
rzędzie staną się bodźcem stymulującym rozwój rynku pracy, a co za tym idzie zamożność
mieszkańców. Można stwierdzić, że centrum zainteresowania strategii łączącym wszystkie
kluczowe obszary są kwestie poprawy dostępności do rynku pracy.
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Ilustruje to poniższa grafika pokazująca przykładowe oddziaływania i zależności pomiędzy
obszarami oraz ich wpływ na jakość lokalnego rynku pracy.

Rysunek 49: Zależności pomiędzy kluczowymi obszarami strategii, przykładowymi celami oraz ich wpływ na rozwój rynku pracy (oprac. wł.)

Zestawienie celów głównych oraz przypisanych im celów szczegółowych znajduje się poniżej
i zawiera ich uzasadnienie, informację o zgodności z dokumentami strategicznymi wyższego
szczebla, a także wskazanie potencjalnych partnerów w realizacji zadań, źródeł finansowania
oraz proponowanych wskaźników monitorowania efektywności. Należy zaznaczyć,
że zidentyfikowane w różnych obszarach cele główne, jak i cele szczegółowe są względem
siebie komplementarne, dzięki czemu zaplanowane w ich ramach działania będą tworzyć
wspólną całość.
Obszar 1. Rozwój gospodarczy
Cel 1.1. Poprawa konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta
Uzasadnienie celu: Jednym z problemów, z jakimi boryka się lokalna gospodarka jest niski
poziom jej konkurencyjności. Zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy dostrzegają słabości w
obszarach „wolny rynek” i „praca” zdiagnozowanych w ankiecie publicznej oraz konieczność
podjęcia działań stymulujących rozwój przedsiębiorczości. Aktywność samorządu miasta jest
w tym zakresie niezbędna, przy czym dla uzyskania należytych efektów konieczna jest
współpraca z innymi samorządami. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu pozytywnego
oddziaływania i utworzenie Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego, oferującego oprócz terenów
także korzystne warunki w zakresie ulg podatkowych oraz systemu wsparcia ze strony IOB. W
efekcie realizacji celu zwiększy się aktywność ekonomiczna mieszkańców, liczba zakładanych
podmiotów gospodarczych, a także liczba nowych produktów i usług wprowadzanych na
rynek, przez co znacząco poprawi się konkurencyjność lokalnej gospodarki.
Zgodność celu: ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 w obszarze II – Konkurencyjna gospodarka, cel
II.2. Wzrost wydajności gospodarki, II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia
działalności gospodarczej; z celem 1 – Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju
regionów Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, zadanie 1.3.4 Wspieranie
rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu; z osią priorytetową VII RPO WP
– Regionalny Rynek Pracy, w obszarze działań 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy, 7.3 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 7.5 – Rozwój kompetencji
pracowników sektora MŚP.
Cele szczegółowe:
Cel 1.1.a: Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do potrzeb
w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Środki na realizację: budżet miasta, środki z partnerstwa publiczno-prywatnego
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Wskaźniki: powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje, liczba przedsiębiorstw
działających na terenach inwestycyjnych, liczba osób zatrudnionych na terenach
inwestycyjnych
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Partnerzy: gmina Leżajsk, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, mieszkańcy

Cel 1.1.b: Utworzenie Lokalnego Obszaru Inwestycyjnego z uwzględnieniem Parku
Przemysłowego
Partnerzy: samorządy gmin i powiatu, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy
Wskaźniki: powierzchnia terenów inwestycyjnych na terenie obszaru/ w tym miasta, liczba
podmiotów działających na utworzonych terenach, liczba miejsc pracy utworzonych na
terenach inwestycyjnych, liczba podmiotów z terenu gminy jakie działają na utworzonym
obszarze, liczba osób zatrudnionych na utworzonym obszarze
Środki na realizację: budżet miasta i innych samorządów, środki w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego, środki z funduszy unijnych i krajowych
Cel 1.1.c: Stworzenie mechanizmu wsparcia
przedsiębiorców poprzez system ulg podatkowych

dla

istniejących

i

nowopowstałych

Partnerzy: przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, Instytucje otoczenia biznesu, inne gminy tworzące
lokalny obszar inwestycyjny
Wskaźniki: wysokość stawek podatku od nieruchomości, wysokość stawek od środków
transportu, wielkość wpływów podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Środki na realizację: budżet miasta
Cel 1.2. Promocja gospodarcza miasta
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Zgodność celu: Ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 - w zakresie obszaru strategicznego I: Sprawne
i efektywne państwo: Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem;
W zakresie obszaru strategicznego II – Konkurencyjna gospodarka: Cel II.2. Wzrost wydajności
gospodarki, II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej;
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Uzasadnienie celu: Jedną ze zidentyfikowanych przeszkód w zakresie rozwoju gospodarczego
miasta i mikroregionu jest brak systematycznie prowadzonej i kierunkowo sprofilowanej
promocji gospodarczej miasta, obliczonej na prezentację jego kluczowych atutów
i potencjałów mogących przyciągać zarówno inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych.
W mieście funkcjonują zakłady przemysłowe i usługowe działające w różnych branżach
(przetwórstwa spożywczego, przemysłu maszynowego, budownictwa i in.). Niektóre z nich
posiadają bogate tradycje historyczne. Jednakże ani potencjał firm średnich i dużych, ani też
kilkuset mikroprzedsiębiorstw nie jest promowany, przez co miasto nie jest kojarzone jako
ośrodek dynamicznego rozwoju. W konsekwencji Leżajsk przegrywa konkurencję z innymi,
lepiej dbającymi o sferę gospodarczą ośrodkami, pomimo iż posiada zasoby predestynujące
go do odgrywania większej roli. Realizacja zaplanowanych celów przyczyni się do lepszej
rozpoznawalności marki gospodarczej miasta, co przełoży się na liczbę nowych inwestycji
i nowotworzonych miejsc pracy, czyniąc z Leżajska atrakcyjny i konkurencyjny ośrodek życia
gospodarczego.

W obszarze strategicznym III – Spójność społeczna i terytorialna: Cel III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności
usług publicznych; ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020 – w zakresie Celu strategicznego 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania
MSP; z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Cel 1: Wzmocnienie wzrostu
konkurencyjności rozwoju regionów, 1.3.4 Wspieranie rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu,
Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych, 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe; ze Strategią Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2006-2020 w zakresie podniesienia dostępności oraz
poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako element budowania potencjału
rozwojowego regionu; z Regionalnym Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020: W osi priorytetowej VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości, Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.
Cele szczegółowe:
Cel 1.2.a: Instytucjonalizacja współpracy miasta z przedsiębiorcami oraz Instytucjami
Otoczenia Biznesu [w partnerstwie z Powiatem Leżajskim i gminami] poprzez Utworzenie
Centrum Obsługi Inwestora / Inkubatora Przedsiębiorczości
Partnerzy: przedsiębiorcy, Park Przemysłowy, ciała zrzeszające przedsiębiorców, instytucje
otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, powiat leżajski, inne gminy
Wskaźniki: liczba związków przedsiębiorców na terenie miasta, liczba członków takich
związków, liczba wspólnych przedsięwzięć miasta i przedsiębiorców (targów, imprez
promocyjnych, wyjazdów studyjnych, konferencji), liczba lokalnych przedsiębiorców
zaangażowanych we współpracę, liczba partnerstw publiczno-prywatnych w mieście
Środki na realizację: budżet miasta, środki od podmiotów prywatnych, środki z funduszy
unijnych, fundusze PAIiIZ
Cel 1.2.b: Analiza potencjału rozwojowego poszczególnych branż gospodarki na rynku
lokalnym
Partnerzy: instytucje otoczenia biznesu; inne samorządy, w tym UM WP; organizacje
pozarządowe; eksperci
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Środki na realizację: budżet miasta, budżety innych gmin i powiatu, budżet UM WP, środki
unijne
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Wskaźniki: liczba i zakres opracowań dotyczących potencjału rozwojowego branż w Leżajsku,
liczba branż kluczowych w rozwoju miasta

Cel 1.2.c: Aktywna promocja gospodarcza miasta i lokalnego obszaru inwestycyjnego na
arenie krajowej i międzynarodowej
Partnerzy: instytucje otocznie biznesu, centrum obsługi inwestora, inne samorządy, media
Wskaźniki: istnienie centrum obsługi inwestora; liczba przedsięwzięć promocyjnych; liczba
odbiorców przedsięwzięć promocyjnych; liczba ponowionych kontaktów ze strony
potencjalnych partnerów; liczba pozyskanych inwestorów; liczba utworzonych miejsc pracy
Środki na realizację: budżet miast; budżety innych samorządów partnerskich; środki unijne
Cel 1.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
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Zgodność celu: ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, obszar strategiczny III – Spójność społeczna
i terytorialna, cel III.1. Integracja społeczna, III.1.1. Zwiększenie aktywności osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, cel III.2. Zapewnienie dostępu
i określonych standardów usług publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług
publicznych; z osią priorytetową VII RPO WP – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 –
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników
sektora MŚP; z osią priorytetową VIII RPO WP – Integracja Społeczna, działanie 8.1 – aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działanie 8.2 –
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona
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Uzasadnienie celu: Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień
efektywności działalności przemysłowej jest mała zdolność do konkurowania i finansowania
własnego rozwoju przedsiębiorstw oraz mała aktywność instytucji otoczenia biznesu,
skutkująca utrudnionym dostępem do specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorstw
z sektora MŚP. W efekcie firmy nie są w stanie w pełni efektywnie realizować nowych
pomysłów, a tworzenie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych jest mocno ograniczony.
Ponadto diagnoza sytuacji w mieście ukazuje wiele negatywnych zjawisk, w tym między
innymi: zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wyuczoną bezradność,
niekorzystną strukturę bezrobocia, dużą liczbę osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej, jak również potencjalnie rosnącą skalę zjawiska niepełnosprawności przy niskim
wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niezbędne są zatem działania na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Relatywnie niski poziom rozwoju na tle
reszty kraju, niepokojąca skala zagrożenia ubóstwem, przy jednoczesnej słabości sektora
przedsiębiorstw rodzą także konieczność podejmowania działań na rzecz wspierania
podmiotów ekonomii społecznej, pełniących zarówno rolę aktywizującą, jak też tworzących
nowe miejsca pracy. Efektem realizacji celu będzie zmniejszanie się uzależnienia od pomocy
społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, poprawa dostępu do
rynku pracy, a w konsekwencji mniejsza liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Podjęte działania mają też zapewnić lepszy dostęp do deficytowych usług
doradczych i zwiększyć zdolności konkurencyjne przedsiębiorców z terenu miasta.

przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie, Działanie 8.5 –
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie; ze Strategią Rozwoju SpołecznoGospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 – w zakresie Celu strategicznego 3:
Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP.
Cele szczegółowe:
Cel 1.3.a: Rozwój potencjału przedsiębiorców, pracowników i bezrobotnych [w partnerstwie z
Powiatem Leżajskim oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu i organizacjami pozarządowymi]
Partnerzy: Instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe
Wskaźniki: łączna liczba udzielonych porad, liczba przedsiębiorców korzystających ze szkoleń
i doradztwa, liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w mieście, liczba nowych
produktów i usług wprowadzonych na rynek przez lokalnych przedsiębiorców
Środki na realizację: budżet miasta, środki od podmiotów prywatnych, środki z funduszy
unijnych
Cel 1.3.b: Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w postaci spółdzielni socjalnych
[w partnerstwie z Powiatem Leżajskim]
Partnerzy: Powiat Leżajski, PUP, mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,
instytucje otoczenia biznesu, inne samorządy
Wskaźniki: liczba powstałych spółdzielni socjalnych, liczba członków spółdzielni socjalnych,
liczba zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych, wysokość obrotów spółdzielni socjalnych
w roku obrachunkowym
Środki na realizację: budżet miasta, środki z funduszy krajowych i unijnych, fundusze
prywatne, wolontariat
Cel 1.3.c: Realizacja projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i bierności
zawodowej we współpracy międzysektorowej
Partnerzy: organizacje pozarządowe, MOPS, PUP, przedsiębiorcy
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Środki na realizację: budżet miasta, fundusze PUP, środki z funduszy krajowych i unijnych,
fundusze prywatne

114

Wskaźniki: wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych; liczba beneficjentów projektu, którzy
znaleźli zatrudnienie; liczba beneficjentów projektu, którzy znaleźli zatrudnienie na okres
powyżej 3 miesięcy; liczba beneficjentów projektu, którzy założyli własną działalność
gospodarczą

Obszar 2. Wsparcie dla aktywności społecznej
Cel 2.1. Rozwijanie współpracy międzysektorowej samorządu ze środowiskiem organizacji
pozarządowych
Uzasadnienie celu: Pomimo, że na terenie miasta działa duża liczba organizacji
pozarządowych, to jednak ich aktywność wciąż ma charakter ograniczony. Główną przeszkodą
jest niski poziom rozwoju organizacyjnego większości lokalnych NGO, a także brak stałych
źródeł ich finansowania. W efekcie współpraca między władzami miasta, a sektorem
pozarządowym nie jest należycie rozwijana. Jednym z głównych celów aktywizacji społecznej
jest zatem stworzenie warunków do współpracy samorządu miasta z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, na etapie diagnozowania lokalnych
problemów i wyzwań, jak też w zakresie wspierania tworzenia infrastruktury współpracy
międzysektorowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez szereg instrumentów prawnych i
finansowych (partnerstwa projektowe, pożyczki na wkład własny, instytucje w postaci
Centrum Aktywności Pozarządowej itp.). Są to instrumenty służące lepszemu dopasowaniu
działań samorządu do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W efekcie na terenie gminy poprawi
się jakość świadczonych usług publicznych, a mieszkańcy aktywnie włączą się we
współdecydowanie o kluczowych kwestiach.
Zgodność celu: z I obszarem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Sprawne
i efektywne państwo, Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela, I.3.2. Rozwój kapitału społecznego; z celem 1 – Wzmocnienie
wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 20102020, 1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego i społecznego.
Cele szczegółowe:
Cel 2.1.a.: Rozwijanie współpracy z środowiskiem organizacji pozarządowych w formie
partnerstw projektowych
Partnerzy: organizacje pozarządowe, mieszkańcy miasta
Wskaźniki: liczba partnerstw projektowych, wartość projektów zrealizowanych w formule
partnerstw projektowych, liczba beneficjentów działań zrealizowanych w wyniku partnerstw
Środki na realizację: budżet gminy, środki z funduszy RPO WP, środki z programu LEADER i in.
Cel 2.1.b.: Wprowadzenie instrumentów finansowych wsparcia dla organizacji pozarządowych
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Wskaźniki: liczba udzielonych instrumentów wsparcia finansowego, wartość wsparcia
finansowego na rzecz NGO, liczba projektów zrealizowanych przez NGO dzięki skorzystaniu
z instrumentów wsparcia, wartość projektów zrealizowanych przez NGO dzięki skorzystaniu
z instrumentów wsparcia
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Partnerzy: organizacje pozarządowe, instytucje finansowe (banki, fundusze poręczeniowe)

Środki na realizację: budżet miasta, środki z funduszy RPO WP
Cel 2.1.c: Tworzenie infrastruktury wsparcia dla sektora NGO [w partnerstwie z Powiatem
Leżajskim i gminami]
Partnerzy: Powiat Leżajsk, gminy, Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje
pozarządowe, inne samorządy
Wskaźniki: liczba Centrów Aktywności Obywatelskiej, liczba powstałych organizacji
pozarządowych, liczba udzielonych porad organizacjom pozarządowym
Środki na realizację: budżety zaangażowanych samorządów, środki z funduszy unijnych, środki
pochodzące od organizacji pozarządowych
Cel 2.1.d: Rozwijanie outsourcingu usług społecznych poprzez współpracę z sektorem NGO oraz
przedsiębiorcami
Cel 2.2. Wprowadzenie metod partycypacyjnych w zarządzaniu miastem
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Zgodność celu: z I obszarem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Sprawne
i efektywne państwo, Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela, I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, cel III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności
usług publicznych; z celem 1 – Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego,
w tym kapitału ludzkiego i społecznego; ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 – w zakresie Celu strategicznego 1: Oddziaływanie na poprawę
jakości kapitału ludzkiego; z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś
IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz oś II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2006-2020 w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników
innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.
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Uzasadnienie: Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że jednym z problemów w sferze
społecznej jest niski poziom aktywności obywateli i niski stopień ich zaangażowania w sprawy
publiczne. Mieszkańcy nie dysponują bowiem mechanizmami pozwalającymi na ich
aktywniejsze uczestniczenie w podejmowaniu decyzji przez lokalne władze. Tradycyjne
procedury konsultacyjne stosowane obligatoryjnie w przypadkach wskazanych ustawowo nie
są wystarczającym narzędziem pozwalającym na aktywizowanie obywateli. Konieczne jest
wprowadzenie nowych rozwiązań, w większym stopniu angażujących lokalną społeczność
w proces decyzyjny. Zaproponowane cele pozwolą na budowę społeczeństwa obywatelskiego
i aktywizację większej liczby mieszkańców, a w rezultacie przełożą się na poprawę jakości i
efektywności funkcjonowania samorządu.

Cele szczegółowe:
Cel 2.2.a: Rozwijanie modelu konsultacji społecznych obejmującego szeroki udział
mieszkańców w tworzeniu lokalnych rozwiązań
Partnerzy: mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, panele eksperckie,
media lokalne
Wskaźniki: liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych, liczba zgłoszonych uwag
i wniosków w trakcie konsultacji społecznych, liczba uwzględnionych uwag i wniosków
w trakcie konsultacji społecznych, liczba podmiotów uczestniczących w konsultacjach
Środki na realizację: budżet miasta, środki z funduszy unijnych
Cel 2.2.b: Wspieranie inicjatyw lokalnych przez władze miasta
Partnerzy: mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, inne samorządy
Wskaźniki: liczba zgłoszonych inicjatyw lokalnych, liczba zrealizowanych projektów w ramach
inicjatywy lokalnej, liczba beneficjentów działań zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej
Środki na realizację: budżet miasta, środki z funduszy unijnych
Cel 2.2.c: Wprowadzenie budżetu obywatelskiego
Partnerzy: mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, porozumienia organizacji
pozarządowych, media lokalne
Wskaźniki: wielkość kwot przeznaczonych na budżet obywatelski, liczba wniosków
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, liczba zrealizowanych wniosków do budżetu
obywatelskiego, liczba mieszkańców głosujących nad wnioskami do budżetu obywatelskiego
Środki na realizację: budżet miasta, środki z funduszy unijnych
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Uzasadnienie: Oprócz zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny innym ważnym
wymiarem ich aktywności jest możliwość aktywnej samorealizacji w innych formach
i dziedzinach, w zależności od potrzeb i aspiracji poszczególnych grup. Analiza przemian
w sferze społeczno-demograficznej pokazuje szereg niekorzystnych zjawisk. Należą do nich
m.in. starzenie się społeczeństwa, czy coraz niższa aktywność ruchowa wśród dzieci
i młodzieży, co przekłada się na coraz wyższe koszty opieki zdrowotnej i społecznej
w późniejszych latach; jak też brak atrakcyjnej oferty dla seniorów w zakresie form ich
aktywności. Zaproponowane poniżej cele są odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwania w tej
dziedzinie, a ich realizacja przyczyni się zarówno do zaktywizowania różnych grup wiekowych
wokół ciekawych propozycji (sport, rekreacja dla osób w każdym wieku; aktywność umysłowa
i społeczna osób starszych; rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży), jak również
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Cel 2.3. Wspieranie różnych form aktywności mieszkańców

poprawi spójność społeczną w mieście. Dodatkowym efektem będzie także poprawa stanu
profilaktyki zdrowotnej, przekładająca się na niższe koszty opieki zdrowotnej w przyszłości
oraz zwiększenie potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, co przełoży się na poprawę ich
szans edukacyjnych.
Zgodność celu: z I obszarem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Sprawne
i efektywne państwo, Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela, I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, cel III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności
usług publicznych; z celem 1 – Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego,
w tym kapitału ludzkiego i społecznego; ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 – w zakresie Celu strategicznego 1: Oddziaływanie na poprawę
jakości kapitału ludzkiego; z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś
IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz oś II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2006-2020 w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników
innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców; z osią priorytetową IX RPO
WP działaniem 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych i
działaniem 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, z
osią priorytetową VII – Regionalny rynek pracy, działanie 7.6 – Programy profilaktyczne i
zdrowotne w regionie.
Cele szczegółowe:
Cel 2.3.a: Wspieranie aktywności osób starszych na terenie gminy [w partnerstwie z Powiatem
Leżajskim]
Partnerzy: Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, inne organizacje pozarządowe,
mieszkańcy miasta, Miejskie Centrum Kultury
Wskaźniki: liczba powstałych klubów seniora, liczba seniorów działających w klubach seniora,
liczba inicjatyw zgłaszanych przez seniorów do władz miasta, liczba ciał konsultacyjnodoradczych w sprawach seniorów, liczba słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Środki na realizację: budżet miasta, środki z programu ASOS, środki z programów Senior Plus
i Wigor, środki z funduszy unijnych

Wskaźniki: liczba imprez adresowanych do dzieci i młodzieży, liczba uczestników takich
imprez, liczba działających kół zainteresowań i kół tematycznych, liczba uczestników takich
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Partnerzy: szkoły, klubu sportowe, Miejskie Centrum Kultury, organizacje pozarządowe
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Cel 2.3.b: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

zajęć, liczba zorganizowanych konkursów tematycznych, liczba uczestników konkursów
tematycznych
Środki na realizację: budżet miasta, środki z MEN, środki unijne, środki od sponsorów
Cel 2.3.c: Promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Partnerzy: kluby sportowe, kluby seniorów, organizacje pozarządowe, inne samorządy
Wskaźniki: liczba kampanii promujących zdrowy styl życia, liczba godzin zajęć sportowych,
liczba beneficjentów zajęć
Środki na realizację: budżet miasta, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki unijne,
środki od sponsorów
Obszar 3. Poprawa jakości życia poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury lokalnej
Cel 3.1. Podnoszenie jakości kształcenia w mieście
Uzasadnienie celu: Pomimo relatywnie dobrej infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta
w gospodarce opartej na wiedzy wyzwaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży z terenu miasta, tak by móc budować
optymalną ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego w oparciu o indywidualne
predyspozycje. Przygotowanie szkół, w tym placówek systemu oświaty do prowadzenia
procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wsparcie w postaci rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich
możliwości psychofizycznych, jak też zapewnienie warunków kształcenia odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb i możliwości jest celem jaki stawia sobie miasto. Efektem realizacji celu
będzie wzmocnienie już istniejących w tym zakresie potencjałów oraz stworzenie obszarów
innowacyjnego i zindywidualizowanego nauczania.

Cel 3.1.a: Podnoszenie jakości kształcenia na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym
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Cele szczegółowe:
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Zgodność celu: ze strategią Europa 2020, priorytetem rozwoju inteligentnego opartego na
wiedzy i innowacji; ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020 i jej celem strategicznym 2 – Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na
wiedzy; PO WER na lata 2014-2020, oś II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji i oś IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; z osią
priorytetową II – Cyfrowe Podkarpackie oraz IX RPO WP – Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej, 9.2 – Poprawa jakości kształcenia
ogólnego, działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Partnerzy: szkoły, organizacje pozarządowe, związki nauczycielskie, rodzice uczniów,
przedsiębiorcy
Wskaźniki: liczba godzin pozalekcyjnych, liczba uczniów uczęszczających na zajęcia
pozalekcyjne, odsetek uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, liczba stypendiów dla
uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, liczba laureatów konkursów przedmiotowych,
średnia ocena sprawdzianów klas szóstych, średnia ocena egzaminu gimnazjalnego
Środki na realizację: środki budżetu miasta, dotacje, subwencja oświatowa, środki unijne,
środki od partnerów prywatnych
Cel 3.1.b: Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej
Partnerzy: szkoły, stowarzyszenia prowadzące szkoły społeczne, Kuratorium Oświaty,
organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające nauczycieli
Wskaźniki: liczba nauczycieli dyplomowanych, wyniki egzaminów przedmiotowych, liczba
dodatkowych kursów i szkoleń odbytych przez nauczycieli, liczba nauczycieli korzystających
z dodatkowych kursów i szkoleń, wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Środki na realizację: środki z budżetu miasta, dotacje, subwencja oświatowa, środki unijne
Cel 3.1.c: Upowszechnienie badań predyspozycji uczniów pod kątem ich dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej
Partnerzy: szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Kuratorium Oświaty, MEN,
organizacje pozarządowe,
Wskaźniki: liczba zdiagnozowanych dzieci i młodzieży, liczba udzielonych porad, liczba
specjalistów diagnostów
Środki na realizację: środki z budżetu miasta, dotacje, subwencja oświatowa, środki unijne
Cel 3.1.d: Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Partnerzy: szkoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i ich związki

Cel 3.2. Poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia i życia w mieście Leżajsk
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Środki na realizację: środki budżetu miasta, dotacje, subwencja oświatowa, środki unijne
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Wskaźniki: liczba godzin lekcji w przedszkolach /szkołach podstawowych/ gimnazjach
poświęconych na naukę przedsiębiorczości; liczba uczniów uczęszczających na zajęcia
z przedsiębiorczości; odsetek uczniów uczęszczających na zajęcia z przedsiębiorczości; liczba
osób jakie odbyły szkolenia z podstaw przedsiębiorczości; liczba osób – uczestników szkoleń,
jakie założyły własną działalność gospodarczą

Uzasadnienie celu: W zakresie szeroko rozumianej ochrony życia i zdrowia mieszkańców
miasto realizuje szereg obowiązków ustawowych. Skala niektórych zjawisk społecznych
(starzenie społeczeństwa, złe nawyki żywieniowe u dzieci i młodzieży, niska aktywność
ruchowa i in.) każe zintensyfikować działania w obszarach szczególnie narażonych na
występowania niekorzystnych tendencji. Starzejące się społeczeństwo i wzrost liczby osób
wymagających opieki, w tym osób niepełnosprawnych to zjawiska, jakie występują nie tylko
na terenie miasta, ale też w skali całego regionu i kraju. Ważnym zadaniem w tym kontekście,
oprócz dbałości o profilaktykę zdrowotną, jest również zapewnienie godziwych warunków
życia i opieki dla osób wymagających szczególnej ochrony, tj. niepełnosprawnych
intelektualne mieszkańców gminy, w stosunku do których wymagane jest zapewnienie lokali
chronionych. Z kolei w zakresie profilaktyki zdrowotnej ważnym zadaniem będzie
podejmowanie działań uzupełniających dostępną na rynku ofertę w tym zakresie, jak również
zapewnienie dostępu do usług w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Efektem realizacji zakładanego celu będzie poprawa jakości usług w zakresie ochrony zdrowia
i życia mieszkańców, przez co miasto Leżajsk stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla osób
w nim zamieszkujących.
Zgodność celu: z I obszarem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Sprawne
i efektywne państwo, Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela, I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, cel III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności
usług publicznych; z osią priorytetową VII RPO WP – Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.6 –
Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, oraz osią VIII – Integracja Społeczna,
działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Cele szczegółowe:
Cel 3.2.a: Rozwijanie profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Miasto Leżajsk
Partnerzy: SP ZOZ, szpitale wojewódzkie, przychodnie prywatne, organizacje pozarządowe
Wskaźniki: liczba działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, liczba osób uczestniczących
w badaniach profilaktycznych, odsetek osób uczestniczących w badaniach profilaktycznych,
średnia długość życia w mieście
Środki na realizację: budżet miasta oraz środki powiatowe i wojewódzkie, środki unijne,
fundusze prywatne
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Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, mieszkańcy miasta,
inne samorządy
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Cel 3.2.b: Zapewnienie dostępu do usług w zakresie opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi

Wskaźniki: Liczba powstałych domów wsparcia dziennego dla osób starszych
i niepełnosprawnych, liczba powstałych miejsc opieki dziennej, liczba powstałych
środowiskowych domów samopomocy, liczba osób korzystających z domów opieki i ŚDS,
powierzchnia użytkowa lokali przeznaczonych na opiekę dzienną i ŚDS
Środki na realizację: środki własne, środki z RPO WP, środki z programów Senior Plus i Wigor,
środki z innych funduszy unijnych
Cel 3.3. Rewitalizacja architektoniczna przestrzeni publicznej
Uzasadnienie celu: Pomimo już zrealizowanych projektów w tym zakresie (na podstawie
„Lokalnego planu rewitalizacji dla Miasta Leżajska na lata 2007-2013”), na terenie miasta
wciąż występują zdegradowane obszary wymagające rewitalizacji, bądź przystosowania do
pełnienia nowych funkcji. Dewastacja i degradacja dotyka zarówno terenów osiedlowych, jak
też znajdujących się w mieście obiektów o wartości historycznej i zabytkowej. W lokalnym
planie rewitalizacji miasto zostało podzielone na IV strefy, a dla każdej z nich przeprowadzono
stosowną analizę. Przyczyn degradacji obszarów upatrywać można m.in. w utracie ich
dotychczasowych funkcji wynikającej z kumulacji negatywnych zjawisk gospodarczych
i społecznych. Aktywne działania miasta powinny być skierowane na diagnozę, a następnie
planowe działanie rewitalizacyjne odnoszące się do terenów i obiektów wymagających
interwencji. W efekcie rewitalizacja architektoniczna będzie ściśle związana z rewitalizacją
sfery społeczno-gospodarczej. Renowacji i rewitalizacji poddane zostaną także obiekty
zabytkowe, obecnie będące w stanie podupadłym, a jedną z możliwych form realizacji będzie
partnerstwo publiczno-prywatne. Efektem będzie poprawa jakości przestrzeni publicznej
w mieście, a w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie lokalnego
rynku zatrudnienia i podniesienie jego konkurencyjności, a także lepsza ochrona lokalnego
dziedzictwa i poprawa atrakcyjności turystycznej.
Zgodność celu: ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego I – Sprawne
i efektywne państwo, cel I.1. – przejście od administrowania do zarządzania rozwojem oraz cel
I.3. – wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela; z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, cel 1: Wzmocnienie
wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów, cele szczegółowe 1.2.3 „Rozwijanie potencjału
rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich” oraz 1.3.6 „Wykorzystanie walorów
środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego”, zgodność z celem 2:
Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych;
z osią priorytetową VI RPO WP – Spójność przestrzenna i społeczna.
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Cel 3.3.a: Opracowanie i realizacja planu rewitalizacji architektonicznej miasta
z uwzględnieniem aspektów społecznych
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Cele szczegółowe:

Partnerzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, mieszkańcy, przedsiębiorstwa budowlane,
WFOŚiGW
Wskaźniki: liczba planów rewitalizacji miejscowości, liczba zrealizowanych inwestycji
w ramach rewitalizacji, liczba odnowionych obiektów
Środki na realizację: budżet miasta, środki z programu „Modelowa rewitalizacja miast” MIiR,
środki z WFOŚiGW, środki unijne
Cel 3.3.b: Odnowa obiektów zabytkowych w partnerstwie publiczno-prywatnym
Partnerzy: właściciele obiektów (osoby prywatne, firmy, parafie), przedsiębiorcy
Wskaźniki: liczba obiektów zabytkowych poddanych renowacji, liczba zawartych partnerstw
publiczno-prywatnych, liczba gości odwiedzających obiekty po renowacji
Środki na realizację: budżet miasta, środki prywatne, środki z MKiDN, środki z MIiR, środki
unijne
Cel 3.3.c: Rozwój mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego
Partnerzy: przedsiębiorcy, TBS
Wskaźniki: liczba wybudowanych mieszkań komunalnych, liczba wybudowanych mieszkań
socjalnych, metraż wybudowanych mieszkań komunalnych, metraż wybudowanych mieszkań
socjalnych, liczba lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych
Środki na realizację: budżet miasta, środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, środki
prywatne, środki unijne, środki z MIiR
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Uzasadnienie celu: Sprawna i nowoczesna infrastruktura techniczna jest warunkiem
niezbędnym zarówno do poprawy komfortu życia mieszkańców i przyjezdnych, jak również do
rozwoju gospodarczego miasta. Składa się na nią szereg elementów, wśród których wskazać
należy sieć drogową, wodnokanalizacyjną, czy internetową. W celu poprawy dostępności
i spójności transportowej konieczne jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości sieci
drogowej. Działania te przyczynią się do podniesienia sprawności i bezpieczeństwa
w transporcie drogowym, co przełoży się na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, a także do
ograniczenia uciążliwości dla środowiska naturalnego. Poprawa warunków ruchu na drogach
wpłynie korzystnie na szybkość przemieszczania się wewnątrz miasta, co ułatwi mieszkańcom
dostęp do wielu usług. Sprawniejsze połączenia transportowe będą stanowiły również zachętę
dla inwestorów. Podniesienie standardów połączeń drogowych przyczyni się więc do
zwiększenia mobilności mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
gminy. Z kolei część terenów miasta, w szczególności przeznaczonych pod nowe osiedla,
wymaga kontynuacji inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ich
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Cel 3.4. Rozwijanie infrastruktury technicznej

wykonanie poprawi zarówno jakość środowiska na obszarze gminy, przyczyni się do bardziej
racjonalnego gospodarowania zasobami (woda), jak też podniesie komfort życia mieszkańców.
W odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej zapewnienie mieszkańcom dostępu do
usług związanych z technologiami teleinformatycznymi jest jednym z wyzwań rozwojowych,
przed jakimi stoją samorządy. Odpowiednia infrastruktura w tym zakresie jest niezbędna, aby
zapewnić mieszkańcom dostęp do rozwijającego się rynku e-usług, w tym także usług
elektronicznych świadczonych przez administrację samorządową, usług z zakresu e-learningu,
czy usług kulturalnych lub w zakresie ochrony zdrowia. W ten sposób zlikwidowaną zostaną
obszary wykluczenia cyfrowego. Poprawa w zakresie infrastruktury teleinformatycznej
przyczyni się także do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w obszarze technologii i usług ICT.
Zgodność celu: z celem 2 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Budowanie
spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych,
2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących możliwości rozwojowe; z osią priorytetową V RPO WP – Infrastruktura
komunikacyjna; ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020, Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego
oraz ochrona różnorodności biologicznej; oraz zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020: Cel
II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
II.6.4. Poprawa stanu środowiska; z osią priorytetową IV RPW WP – Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego; ze celem II.5 Strategii Rozwoju Kraju - Zwiększenie
wykorzystania technologii cyfrowych, II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii
cyfrowych; z osią priorytetową II RPO WP – Cyfrowe Podkarpackie.
Cele szczegółowe:
Cel 3.4.a: Dobry stan dróg gminnych i powiatowych
Partnerzy: inne samorządy, w tym powiatu leżajskiego, firmy
Wskaźniki: długość zbudowanych dróg gminnych/powiatowych, długość wyremontowanych
dróg gminnych/powiatowych, liczba punktów oświetlenia, długość zbudowanych chodników,
długość wyremontowanych chodników, liczba wypadków, liczba wypadków z udziałem
pieszych, liczba wypadków z udziałem dzieci
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, fundusz drogowy
Cel 3.4.b: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
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Wskaźniki: długość zbudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, liczba gospodarstw
podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odsetek mieszkańców dysponujących
przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym
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Partnerzy: WFOŚiGW, MZK, firmy, mieszkańcy, inne samorządy

Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, WFOŚiGW, MZK
Cel 3.4.c: Rozwój e-usług
Partnerzy: inne samorządy, firmy, mieszkańcy
Wskaźniki: liczba e-usług świadczona przez Urząd Miejski, liczba spraw załatwiana w UM przez
internet, liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie miasta ePUAP
Środki na realizację: budżet miasta, budżet UM WP, środki unijne
Cel 3.5. Dbałość o jakość środowiska
Uzasadnienie celu: Wyzwaniem dla miasta jest konieczność redukcji własnych zanieczyszczeń
i tzw. „niskiej emisji”, oznaczającej całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich
źródeł emisji. Tym samym niezbędne będą działania w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu
gospodarki niskoemisyjnej, czyli oparciu się przede wszystkim na efektywności energetycznej,
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Termin „gospodarka niskoemisyjna” oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede
wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego,
głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Temu przedsięwzięciu
powinien towarzyszyć szereg innych działań zmierzających do poprawy świadomości
ekologicznej mieszkańców, w tym m.in. w zakresie selekcji i zbiórki odpadów. W efekcie
zrealizowanych działań nastąpi ograniczenie emisji szkodliwych czynników do środowiska oraz
zwiększy się oszczędność zużycia energii, w szczególności pochodzącej z kopalń. Poprawie
ulegną wskaźniki recyklingu oraz jakość środowiska i przestrzeni publicznej.
Zgodność celu: z priorytetem strategii Europa 2020 rozwoju zrównoważonego – wspieranie
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej; z obszarem strategicznym II „Konkurencyjna gospodarka” Strategii Rozwoju
Kraju 2020, cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, II.6.1. Racjonalne
gospodarowanie zasobami, II.6.4. Poprawa stanu środowiska; z celem 1 „Wzmocnienie
wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów” Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 20102020, cel szczegółowy 1.3.5 Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz
reagowanie na zagrożenia naturalne; z osiami priorytetowymi III – Czysta energia i IV –
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WL.
Cele szczegółowe:

Wskaźniki: liczba zbudowanych instalacji z dziedziny OZE, liczba gospodarstw korzystających
z energii wytwarzanej przez OZE, oszczędność energii związana z wykorzystaniem OZE, udział
energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy
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Partnerzy: inne samorządy, firmy, mieszkańcy, przedsiębiorcy, klastry OZE
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Cel 3.5.a: Wsparcie działań z zakresu rozwoju OZE

Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, środki z WFOŚiGW
Cel 3.5.b: Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
Partnerzy: inne samorządy, firmy, mieszkańcy, przedsiębiorcy
Wskaźniki: zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia węgla,
zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, środki z WFOŚiGW
Cel 3.5.c: Promowanie postaw pro-ekologicznych
Partnerzy: media lokalne, placówki edukacyjne, MCK, straże pożarne, mieszkańcy, organizacje
pozarządowe, MZK
Wskaźniki: liczba dzikich wysypisk (zmniejszona), liczba przypadków wypalania traw
i niedozwolonego palenia odpadów (zmniejszona), liczba kampanii pro-ekologicznych, zasięg
kampanii pro-ekologicznych
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, środki z WFOŚiGW, MZK
Cel 3.5.d: Zwiększenie efektywności zbiórki odpadów na terenie miasta
Partnerzy: mieszkańcy, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, operatorzy PSZOK, organizacje
pozarządowe
Wskaźniki: liczba punktów recyklingu i odbioru śmieci elektronicznych, poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych (papier,
metale, tworzywa sztuczne i szkło), poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne

Obszar 4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
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Uzasadnienie celu: Jednym z największych walorów miasta jest jego bogata tradycja
historyczna i dziedzictwo kulturowe, na które składa się wielowiekowa historia miasta, jego
zabytki, zwyczaje i pamięć o społecznościach, które zamieszkiwały jego teren (oprócz Polaków,
także Żydzi, Ukraińcy i Niemcy). Istnieje także ryzyko, że z czasem część lokalnego dziedzictwa
popadnie w zapomnienie, co zubożyłoby znacząco wizerunek miasta. Ochrona tej pamięci,
a także jej upowszechnienie przyczynią się do wzmocnienia marki miasta i wzrostu
zainteresowania jego ofertą, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy
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Cel 4.1. Upowszechnianie lokalnych tradycji kulturowych

w branży turystycznej i innych dziedzinach z nią związanych, przez co podniesie się jakość życia
mieszkańców.
Zgodność celu: z Marketingową Strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, cel
operacyjny nr 1: Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki; cel operacyjny
nr 2: Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego, a w szczególności
z poddziałaniem: 2.2.1. Marketing wewnętrzny; ze Strategią Rozwoju Województwa
Podkarpackiego w zakresie priorytetu „Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów
z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa
i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa”; z osią
priorytetową IV RPO WP – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
Cele szczegółowe:
Cel 4.1.a: Rozwijanie działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta
Partnerzy: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Miejskie Centrum Kultury, byli i obecni
mieszkańcy miasta, placówki kulturalne i muzealne
Wskaźniki: liczba publikacji poświęconych dziejom miasta, liczba wystaw poświęconych
dziejom miasta, liczba zebranych eksponatów, liczba gości odwiedzających ekspozycje stałe
i okolicznościowe, liczba stron internetowych dedykowanych historii miasta prowadzonych
przez MCK i PDDM, liczba odwiedzin na takich stronach
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, środki z MKiDN, granty krajowe
i międzynarodowe
Cel 4.1.b: Podtrzymywanie lokalnych tradycji patriotycznych i obrzędów
Partnerzy: Miejskie Centrum Kultury, CITiK, organizacje pozarządowe, parafie, Klasztor O.O.
Bernardynów, związki wyznaniowe, mieszkańcy
Wskaźniki: liczba imprez cyklicznych w ramach pielęgnowania lokalnych tradycji
patriotycznych i obrzędów, liczba uczestników takich imprez, w tym liczba przyjezdnych, liczba
relacji medialnych z takich imprez

Partnerzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Klasztor O.O. Bernardynów, Fundacja Chasydów Leżajsk
Polska, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Żydów Polskich, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Cel 4.1.c: Współpraca z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Klasztorem O.O. Bernardynów, Fundacją
Chasydów Leżajsk Polska i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz innymi ośrodkami
i placówkami w zakresie upowszechniania wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym
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Środki na realizację: budżet miasta, środki z MKiDN, środki unijne w tym środki z RPO WP,
środki od partnerów, granty krajowe i międzynarodowe

Wskaźniki: liczba umów / porozumień ws. współpracy, liczba przedsięwzięć zrealizowanych
w formie partnerstwa
Środki na realizację: budżet miasta, środki z MKiDN, środki unijne, środki z RPO WP, środki od
partnerów, granty krajowe i międzynarodowe
Cel 4.2. Rozwój turystyki na terenie miasta Leżajsk

Cele szczegółowe:
Cel 4.2.a: Stworzenie lokalnej marki turystycznej miasta Leżajsk
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Zgodność celu: z Marketingową Strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, cel
operacyjny nr 2: Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego,
a w szczególności z poddziałaniami: 2.1.1. Promocja produktów, 2.1.2. Wspieranie rozwoju
produktów turystyki wypoczynkowej, 2.2.1. Marketing wewnętrzny oraz z celem operacyjnym
nr 3: Zwiększenie dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym o atrakcyjności
turystycznej Polski, a w szczególności z poddziałaniem: 3.1.1. Kampanie i zadania promocyjne
w turystyce wypoczynkowej; z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, celem nr
1: Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów: 1.3.6 Wykorzystanie walorów
środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego; ze Strategią Rozwoju
Województwa Podkarpackiego w zakresie priorytetu „Racjonalne i efektywne wykorzystanie
zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie
bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego
województwa”; z osią priorytetową IV RPO WP – Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego.

128

Uzasadnienie celu: Jak zaznaczono wyżej, jednym z kluczowych zasobów miasta jest jego
bogata tradycja historyczna i dziedzictwo kulturowe, które jednak nie w pełni są
wykorzystywane dla tworzenia dochodu i nowych miejsc pracy. Wśród najważniejszych
elementów dziedzictwa są klasztor o.o. Bernardynów; grób cadyka Elimelecha jako cel
pielgrzymek chasydów; jak też elementy tradycji gospodarczej (browar), z których miasto jest
znane. Obecnie nie są one jednak w wystarczającym stopniu wypromowane, ani też
wykorzystane marketingowo i gospodarczo. Świadczą o tym m.in. dane o malejącej liczbie
udzielonych noclegów, opisane w części diagnostycznej. Przeszkodą jest z jednej strony brak
strategii rozwoju lokalnej marki, z drugiej zaś brak współpracy pomiędzy różnymi podmiotami,
mającymi wpływ na sposób wykorzystania dóbr kulturowych, w tym także z innymi ośrodkami
o walorach turystycznych. Cel w postaci upowszechnienia lokalnych tradycji może być
osiągnięty jedynie w warunkach profesjonalnej współpracy interesariuszy (w tym lokalnych
instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pielęgnowaniem dziedzictwa
historycznego) oraz połączenia oferty miasta z ofertą innych miejscowości regionu (np.
Łańcut). Realizacja zakładanych celów przełoży się na wzrost zainteresowania ofertą miasta,
wykreuje nowe miejsca pracy w sektorze usługowym oraz będzie komplementarna z innymi
celami głównymi strategii.

Partnerzy: CITiK, firmy konsultingowe, specjaliści od marketingu, MCK, POT, ROT
Wskaźniki: posiadanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, liczba publikacji / witryn
internetowych promujących ofertę miasta, rozpoznawalność marki lokalnej, liczba podmiotów
lokalnych korzystających ze wspólnej identyfikacji wizualnej, liczba turystów odwiedzających
miasto
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne
Cel 4.2.b: Współpraca z sąsiednimi ośrodkami turystycznymi w zakresie rozwijania ruchu
turystycznego
Partnerzy: inne samorządy gminne, a także powiatowy i wojewódzki, media, mieszkańcy,
CITiK, lokalne firmy, instytucje otoczenia biznesu, specjaliści od marketingu, organizacje
pozarządowe, organizacje turystyczne, LGD, przedsiębiorcy, mieszkańcy
Wskaźniki: liczba powstałych konsorcjów w zakresie budowy wspólnej marki turystycznej,
liczba takiego partnerów konsorcjum, liczba wspólnych portali informacyjnych promujących
turystykę i rekreację na obszarze objętym wspólną promocją, liczba wspólnych folderów
promocyjnych, liczba wspólnie zorganizowanych wystaw i targów, na których promowana
będzie wspólna oferta
Środki na realizację: budżety zainteresowanych samorządów, budżet samorządu
województwa, środki unijne, fundusze prywatne, środki z RPO WP, środki z Ministerstwa
Sportu i Turystyki
Cel 4.2.c: Promocja marki lokalnej i regionalnej na imprezach targowych
Partnerzy: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Polska Organizacja Turystyczna,
Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalna Organizacja Turystyczna, PAIiZ, agencje
reklamowe
Wskaźniki: liczba publikacji poświęconych promocji miasta / regionu, liczba portali
internetowych z informacjami o mieście / regionie, liczba imprez wystawowych promujących
miasta / region, liczba odbiorców działań promocyjnych, liczba relacji medialnych z imprez (w
podziale na media lokalne, regionalne, krajowe)
Środki na realizację: budżet miasta, środki unijne, środki z programów RPO WP, środki
z Ministerstwa Sportu i Turystyki

z

branży

hotelarsko-gastronomicznej,

gospodarstwa

Strona

Partnerzy: przedsiębiorcy
agroturystyczne
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Cel 4.2.d: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu rozwoju branży hotelowo-gastronomicznej

Wskaźniki: liczba obiektów hotelowych, liczba miejsc hotelowych, liczba gości w skali roku,
liczba udzielonych noclegów w skali roku
Środki na realizację: środki z budżetu miasta, środki z RPO WP, środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Cel 4.2.e: Promowanie produktów lokalnych
Partnerzy: lokalni producenci i rzemieślnicy, specjaliści od marketingu, CITiK, media,
mieszkańcy, inne samorządy (powiatowy i wojewódzki)
Wskaźniki: liczba zarejestrowanych produktów regionalnych, liczba sprzedanych produktów
regionalnych, wartość sprzedaży produktów regionalnych w okresie obrachunkowym, liczba
imprez oferujących produkty lokalne
Środki na realizację: budżet miasta, środki z budżetu krajowego i unijnego, środki od
partnerów projektowych
Zaproponowany powyżej katalog celów nie ma formuły zamkniętej. Przedstawione cele mogą
być modyfikowane i uzupełnianie o kolejne. Służą temu m.in. przewidziane w niniejszej
strategii narzędzia monitoringu on-going, umożliwiające dostosowywanie i optymalizację
działań operacyjnych pod kątem maksymalnej efektywności w osiąganiu celów głównych
strategii. Szczegółowa operacjonalizacja zadań będzie zatem wynikiem konkretnych decyzji
władz miasta, jednostek organizacyjnych oraz partnerów zewnętrznych, określających sposób
realizacji zapisów strategii.

4. Powiązanie z innymi dokumentami
Zaprezentowana strategia jest zgodna z następującymi zapisami dokumentów strategicznych
różnego szczebla, wśród których znajdują się m.in.:
Europa 2020

•

rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej
się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną
i terytorialną.

Do wszystkich wskazanych powyżej priorytetów odnoszą się cele ujęte w niniejszej strategii.
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U podstaw tego dokumentu, będącego podstawą dla polityki spójności UE, leżą trzy
następujące priorytety:

Strategia Rozwoju Kraju 2020
W zakresie dokumentu krajowego, określającego kierunki rozwoju Polski do roku 2020, jakim
jest Strategia Rozwoju Kraju 2020 niniejszy dokument jest zgodny z następującymi celami:
W zakresie obszaru strategicznego I – Sprawne i efektywne państwo:
• Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem.
• Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela.
o I.3.2. Rozwój kapitału społecznego.
W zakresie obszaru strategicznego II – Konkurencyjna gospodarka:
• Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.
o II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia
gospodarczej.
• Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki.
o II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań.
o II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.
• Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.
o II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej.
o II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego.
• Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.
o II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych.
• Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
o II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami.
o II.6.4. Poprawa stanu środowiska.

działalności

W obszarze strategicznym III – Spójność społeczna i terytorialna:
• Cel III.1. Integracja społeczna.
o III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
• Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
o III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.
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Strategia rozwoju gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 jest zgodna z Krajowym Programem
Rozwoju Ekonomii Społecznej, według którego ekonomia społeczna powinna w roku 2020
stanowić ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału
społecznego, a w tym czasie podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem
aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności
publicznej działającym we wspólnotach samorządowych. Celami operacyjnymi KPRES są:
• Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych,
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Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

•
•
•

Powstanie i utrzymanie 35 tysięcy miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
Poprawienie mechanizmów zarządzania i koordynacji w obszarze polityki wspierania
ekonomii społecznej,
Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie.

Zapisy niniejszej Strategii w części poświęconej wsparciu działań w obszarze ekonomii
społecznej są zgodne z przywołanymi celami.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej znajduje się zapis
stwierdzający, że „rozwój powinien bazować przede wszystkim na endogenicznych zasobach
regionu w zgodzie z obowiązującymi standardami i normami, w tym ochrony środowiska;
jakość kapitału ludzkiego ma decydujący wpływ na sukces strategii”. Niniejszy dokument
wypełnia te przesłanki, a ponadto pozostaje w zgodzie z następującymi celami strategicznymi:
• Cel strategiczny 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego,
• Cel strategiczny 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy,
• Cel strategiczny 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP,
• Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego
oraz ochrona różnorodności biologicznej.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Zapisy Strategii rozwoju gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 wypełniają też cele Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jakimi są:
• Cel 1: Wzmocnienie wzrostu konkurencyjności rozwoju regionów.
o 1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego i społecznego.
o 1.3.4 Wspieranie rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu.
o 1.3.5 Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie
na zagrożenia naturalne.
o 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego.
• Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych.
o 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.
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Strategia rozwoju gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 w zakresie celów w obszarze 4
„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego” jest zgodna z celami określonymi
w Marketingowej Strategii Polski na lata 2012-2020 opracowanej przez Polską Organizację
Turystyczną, a w szczególności z jej celami nadrzędnymi, jakimi są:
• Cel operacyjny nr 1: Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki

132

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020

•

•

Cel operacyjny nr 2: Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego,
a w szczególności poddziałania:
o 2.1.1. Promocja produktów
o 2.1.2. Wspieranie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej
o 2.2.1. Marketing wewnętrzny
Cel operacyjny nr 3: Zwiększenie dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym
o atrakcyjności turystycznej Polski, a w szczególności z poddziałaniami:
o 3.1.1. Kampanie i zadania promocyjne w turystyce wypoczynkowej
o 3.2.3. Internetowy marketing bezpośredni z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi (CRM).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W zakresie celów mających za zadanie wsparcie rynku pracy i edukacji oraz innowacji
społecznych, strategia niniejsza jest zgodna z celami następujących osi priorytetowych
PO WER na lata 2014-2020:
• Oś I: Osoby młode na rynku pracy,
• Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
• Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2006-2020
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2006-2020 opiera realizację celu
nadrzędnego, jakim jest „efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy
jakości życia mieszkańców” na czterech priorytetach, w jakie wpisuje się niniejszy dokument,
tj.:
• Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw
budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej,
• Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników innowacyjności regionu oraz
poprawy poziomu życia mieszkańców,
• Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako
element budowania potencjału rozwojowego regionu,
• Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska
naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia
mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.

Strategia rozwoju gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020 odnosi się też do celów
priorytetowych wskazanych w Regionalnym Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, a w szczególności:
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Powyższe priorytety zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

W osi priorytetowej I – Konkurencyjna I Innowacyjna Gospodarka
W osi priorytetowej II – Cyfrowe Podkarpackie
W osi priorytetowej III – Czysta energia
W osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
W osi priorytetowej V – Infrastruktura komunikacyjna
W osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna
W osi priorytetowej VII – Regionalny rynek pracy
o Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
o Działanie 7.3 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
o Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie
o Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
o Działanie 7.6 – Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
W osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, a w szczególności:
o Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
o Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
prowadzona
przez
ośrodki
pomocy
społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie
o Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
o Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
o Działanie 8.5 – Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
W osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie
o Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej
o Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego
o Działanie 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK
i języków obcych
o Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego
o Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych
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Niniejszy dokument jest zgodny ze „Strategią kreacji i promocji marki województwa
podkarpackiego z planem wdrożenia strategii w latach 2010–2015”, a w szczególności z jej
celami w zakresie promocji turystki:
• 2.2.1. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu, w którym można
nabrać dystansu do siebie i świata, odnaleźć siebie
• 2.2.2. Wypromowanie różnych form turystyki: aktywna, górska, lotnicza, przemysłowa,
biznesowa, wodna, zdrowotna, wypoczynkowa, pielgrzymkowa, kulturowa
• 2.2.3. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako turystycznego produktu
całorocznego, w kontekście wiosny, lata, jesieni i zimy (przełamanie sezonowości)
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Strategia kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego z planem wdrożenia strategii
w latach 2010–2015

•

2.2.4. Wypromowanie oferty turystycznej województwa podkarpackiego w formie
pakietów: propozycje dla singli, rodzin, leniuchów, aktywnych itp.

Kultury:
• 2.3.1. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu łączącego różne
kultury i grupy etniczne: Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, Polacy itd.
• 2.3.2. Wypromowanie województwa podkarpackiego jako regionu łączącego trzy
kraje: Polskę, Słowację i Ukrainę i korzystającego z ich wpływów kulturowych
Jakości życia:
• 2.4.3. Wypromowanie województwa podkarpackiego w kontekście życia w czystym
i zdrowym otoczeniu
Gospodarki:
• 2.1.2. Wypromować województwo, które stawia na ideę łączenia świata biznesu
ze światem nauki (programy edukacyjne)
• 2.1.3. Wypromowanie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych firm z regionu
związanych z różnymi gałęziami gospodarki: przemysł lotniczy, informatyka, rolnictwo
ekologiczne itp.
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Realizacja celów zakładanych w Strategii rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020,
będzie zatem możliwa poprzez działania, które przynajmniej w części będą współfinansowane
ze środków dostępnych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a także innych programów operacyjnych
adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego;
w tym opartych na powyżej przedstawionych dokumentach strategicznych.

III. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja strategii
1. Wdrażanie strategii
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Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą przekazywane mieszkańcom miasta, jak
również wszystkim interesariuszom za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Leżajsku, lub podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji
pozarządowych, czy przedsiębiorcami. Środowiska te mogą również uczestniczyć aktywnie
w procesie monitorowania Strategii, za pośrednictwem dostępnych narzędzi
partycypacyjnych funkcjonujących na terenie miasta.
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Warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na
lata 2015–2020 jest stworzenie i wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny
Strategii. Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu
realizacji danego programu, która pozwala na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości
w jego realizacji i wprowadzanie niezbędnych korekt umożliwiających osiągnięcie
wcześniejszych założeń. Ewaluacja natomiast ma za zadanie sprawdzenie, czy w wyniku
podejmowanych działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na
realizację wyznaczonych celów. Zakres monitoringu i ewaluacji niniejszej Strategii wyznaczają
określone w niej cele priorytetowe i cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia zaplanowane dla
ich osiągnięcia, czyli działania operacyjne. Monitoring Strategii prowadzony będzie w zakresie
finansowym oraz rzeczowym. Zakres finansowy dotyczyć będzie monitorowania poprawności
oraz efektywności wydawanych środków, natomiast zakres rzeczowy związany będzie
z efektywnością podejmowanych działań oraz postępem we wdrażaniu Strategii.
Za wdrożenie Strategii oraz realizację działań podjętych na jej podstawie odpowiedzialny jest
Burmistrz Miasta Leżajska. W celu skuteczniejszego wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Miasto Leżajsk na lata 2015-2020, zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu
podmiotów, wymagana jest ścisła koordynacja i współpraca pomiędzy zainteresowanymi
stronami. Dla zwiększenia efektywności działań władz samorządowych w zakresie wdrażania
dokumentu, Burmistrz może powołać Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Strategii. W jego
składzie powinni znajdować się Sekretarz Miasta Leżajsk, kierownicy komórek organizacyjnych
i jednostek organizacyjnych działających w mieście oraz przedstawiciele środowisk
mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Podstawowymi zadaniami
Zespołu ds. Koordynacji Wdrażania Strategii powinny być:
• współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi i przedsiębiorcami,
• harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach
planistycznych oraz strategicznych,
• monitorowanie możliwości finansowania zaplanowanych działań ze środków miasta
oraz funduszy zewnętrznych,
• pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii.

Ważnym dokumentem służącym wdrażaniu Strategii może być Wieloletni Plan Inwestycyjny.
WPI wskazywać może na konkretne zadania inwestycyjne, które mają zostać zrealizowane do
2020 roku. Zadania niewykonane w pierwszych latach przyjętego horyzontu czasowego są
przesuwane na lata następne, chyba że z perspektywy minionego czasu ich wykonanie okaże
się nieracjonalne. Zarówno Wieloletni Plan Inwestycyjny, jak i sama Strategia w okresie
obowiązywania może ulegać zmianie, gdy pojawią się ku temu uzasadnione przesłanki.
Z finansowego punktu widzenia do realizacji Strategii zostaną wykorzystane m.in.:
• środki własne gminy Miasto Leżajsk,
• środki pochodzące z bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania (krajowych
i zagranicznych),
• środki z programów pomocowych (krajowych i zagranicznych),
• środki prywatnych podmiotów (np. w ramach umów partnerstwa publiczno
-prywatnego).

2. Ewaluacja i monitoring

Taka konstrukcja systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji pozwoli na
wyeliminowanie lub przynajmniej znaczące ograniczenie ryzyka dezaktualizacji założeń i celów
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Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015–2020
zostanie podzielona na następujące części:
• ex-ante (przed realizacją Strategii) – stanowiąca wstępny element diagnozy służący
podejmowanie spójnych decyzji (ocena ta została przeprowadzona przed
opracowaniem niniejszej Strategii),
• on-going (na bieżąco w trakcie okresu realizacji) – jako instrument, w wyniku którego
nastąpi aktualizacja elementów Strategii wymagających korekt,
• ex-post (na zakończenie realizacji Strategii) – w celu oceny zgodności i efektywności
działań zrealizowanych w ramach Strategii z założeniami i celami w niej przyjętymi.
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Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia stopnia rzeczywistych efektów
zrealizowanych projektów, a jej ocena opierać się będzie na pięciu kryteriach, jakimi są:
• Skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Strategii założone na etapie
programowania,
• Efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Strategii,
• Użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów Strategii z faktycznymi problemami
i potrzebami grupy docelowej,
• Trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele Strategii odpowiadają potrzebom
wskazanym do danego obszaru,
• Trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany
wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.

zawartych w Strategii, wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów
realizujących poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków i
okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji
poszczególnych elementów Strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie
nowych, dodatkowych celów szczegółowych, które będą wpisywać się w wyznaczone cele
strategiczne i operacyjne.
Za prowadzenie monitorowania i ewaluacji odpowiedzialny będzie Zespół ds. Ewaluacji
i Monitoringu, który zostanie powołany przez Burmistrza na etapie wdrażania Strategii. Zespół
ten będzie się zbierał nie rzadziej niż co 2 lata, a do jego zadań należeć będą:
• przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów priorytetowych,
• monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań zaplanowanych dla
realizacji celów szczegółowych,
• ewaluacja on-going kluczowych obszarów strategii,
• ewaluacja końcowa Strategii, po zakończeniu okresu na jaki została zaplanowana (expost),
• sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii
wdrażania Strategii,
• opracowanie sprawozdań z posiedzeń.
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Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii jest
dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie wdrażanych kierunków
interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi
założeniami, a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań. Do oceny stopnia
realizacji zakładanych celów potrzebne będą zatem konkretne dane statystyczne dotyczące
aktualnej sytuacji miasta, ujęte w konkretne wartości wskaźników. Przykładowe wskaźniki
przypisane celom szczegółowym zostały wskazane w części programująco-strategicznej
niniejszej Strategii, w podrozdziale zatytułowanym „Cele strategiczne”. Dzięki nim możliwe
będzie określenie poziomu wyjściowego oraz stopnia realizacji zakładanych celów.
Wyniki realizacji planowanych zadań, zapisane w postaci wskaźników lub informacji
statystycznych będą odgrywać dużą rolę w przypadku planowanych zmian i aktualizacji
dokumentu. Analiza wskaźników w trybie ewaluacji on-going pozwoli na stały dostęp do
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Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji i Monitoringu zobowiązany będzie przedstawić Radzie
Miejskiej w Leżajsku sprawozdanie sporządzone przez Zespół. Rada Miejska będzie dokonywać
analizy postępów w realizacji Strategii, a jej zadania w tym zakresie polegać będą na:
• przyjmowaniu sprawozdań z realizacji Strategii, w szczególności w zakresie osiągnięcia
celów i rezultatów,
• analizowaniu i zatwierdzaniu wniosków o zmianę treści Strategii,
• aktualizacji Strategii w razie potrzeby,
• określaniu zadań zaplanowanych do realizacji celów strategicznych przy przyjmowaniu
budżetu gminy Miasto Leżajsk oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych
dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.

obrazu aktualnej sytuacji miasta w kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Co ważne,
ocena wskaźników powinna być dokonywana łącznie - interpretacja pojedynczego wskaźnika
czy liczby statystycznej może dawać mylne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania
Strategii. Dopiero łączna analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile
podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Poniżej znajduje się tabela
pomocnicza służąca analizie wskaźnikowej stopnia osiągnięcia celów szczegółowych.
Wskaźniki przypisane poszczególnym celom, jak zaznaczono wyżej, znajdują się w rozdziale
„Cele strategiczne”.
Tab. 47 – Tabela do analizy wskaźników realizacji celów strategicznych

Lp.

Cel główny:
…………………………………………………………………
Cel szczegółowy:
…………………………………………………………
Wskaźnik

Źródło
danych

Numer
Numer
Jednostka
miary

Wartość dla
roku bazowego

Wartość dla roku
analizowanego
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Kolejnym narzędziem służącym ocenie efektów realizacji Strategii może być porównanie
wyników gminy miasto Leżajsk z wynikami innych gmin – zarówno na tle powiatu leżajskiego,
jak i na tle całego województwa (w szczególności w odniesieniu do gmin miejskich).
Porównanie efektów ujętych w różnego rodzaju wskaźnikach może przyczynić się do
zidentyfikowania najlepszych wzorców do realizacji zadań zapisanych w Strategii.
Gromadzenie i analizowanie danych takich jak współczynniki ekonomiczne, trendy rozwojowe
czy struktura wydatków i inwestycji – ujętych w niniejszym dokumencie w części opisowodiagnostycznej będzie przydatne do skutecznego prowadzenia monitoringu. Źródłami danych
w analizie wskaźnikowej mogą być w szczególności:
• statystyka publiczna – prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku
Danych Lokalnych, dostępna pod adresem www.stat.gov.pl – z uwzględnieniem
opóźnienia w zamieszczaniu aktualnych danych statystycznych w Banku Danych
Lokalnych,
• statystyka prowadzona przez samorząd miasta – generowana i gromadzona przez
poszczególne referaty i biura Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz miejskie jednostki
organizacyjne, zobowiązane do terminowego przekazywania danych i informacji do
UM, a w szczególności do Zespołu ds. Ewaluacji i Monitoringu,
• statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, samorząd
powiatowy, samorząd regionalny i administrację rządową dot. działań zbieżnych
merytorycznie z badanym celem operacyjnym – przekazywanie informacji i danych
przez te podmioty i jednostki zewnętrzne powinno odbywać się na mocy porozumień
pomiędzy samorządem miasta oraz wskazanymi podmiotami i jednostkami.
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1.
2.
3.
n.

Porozumienia te dotyczą takich podmiotów i jednostek zewnętrznych, jak np.:
instytucje otoczenia biznesu, Wojewódzki Konserwator Zabytków, zarządy dróg,
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna czy Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna.
Istotna uwaga dotyczy faktu, że strategia nie formułuje bezpośrednio konkretnych zadań
służących realizacji celów strategicznych. Zadania te są wynikiem operacjonalizacji strategii,
mającej postać konkretnych decyzji władz miasta. Jednym z przykładów takiego dokumentu
o charakterze operacyjnym jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Z racji okresu czasu, na jaki jest
planowany informacje zawarte w wieloletnim planie inwestycyjnym dotyczące przedsięwzięć,
inwestycji i projektów nie zawsze będą dokładne. Zatem w odniesieniu do WPI, jak
i w przypadku analizy innych zadań inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę fakt, iż opierać się
będą na pewnych szacunkach i prognozach, a ich weryfikacja powinna uwzględniać aktualne
dane, w szczególności finansowe. Formuła ewaluacji on-going jest przydatna właśnie w takich
sytuacjach. Pamiętać należy również, że dokument jakim jest Strategia rozwoju Gminy Miasto
Leżajsk na lata 2015-2020 jest dokumentem otwartym z możliwością jego sukcesywnego
uzupełniania.

Załączniki
Załącznik nr 1: Ankieta publiczna adresowana do mieszkańców miasta Leżajska
Załącznik nr 2: Ankieta publiczna adresowana do przedsiębiorców działających na terenie
miasta Leżajska

Użyte skróty
ASOS – Program Aktywności Społecznej Osób Starszych
CITiK – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
GUS – Główny Urząd Statystyczny
JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego

LGD – Lokalna Grupa Działania
MCK – Miejskie Centrum Kultury
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KRUS – Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych
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KPRES - Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

MIiR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MOPS –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MZK – Miejski Zakład Komunalny
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NGO – (Non-Governmental Organization) Organizacja Pozarządowa
OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
PAS – Program Aktywności Samorządowej
PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
PDDM – Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POT – Polska Organizacja Turystyczna
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
ROT – Regionalna Organizacja Turystyczna
RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
SP – Starostwo powiatowe
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy
TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
UG – Urząd gminy

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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UM WP – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
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UM – Urząd Miejski
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