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I.

WST P

Przedmiotem opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 –
2013. Niniejsze opracowanie zosta o wykonane na zlecenie Urz du Miasta i Gminy Lesko.
Dokument Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 – 2013 zosta
opracowany przez firm :

Res Management S.C.
36-200 Brzozów
ul. A. Krajowej 2 biuro 44
tel/fax 0-13 43 43 361

W pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego brali udzia nast puj cy konsultanci:
-

Pawe Mentelski,
Tomasz Bartnicki,
Maciej Jednakiewicz,
dr Grzegorz lusarz.

Wykonawcy wyra aj podzi kowanie za wspó prac i udost pnienie
danych niezb dnych do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego:
Panu
Robertowi Petka
Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko
Pani
Barbarze Jankiewicz
Koordynatorowi prac na Planem
oraz wszystkim Pracownikom Urz du Miasta i Gminy Lesko.
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II.

ISTOTA I ZA

ENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko jest kompleksowym dokumentem okre laj cym
strategi spo eczno-gospodarcz Gminy na lata 2004 – 2006, a tak e wskazuje planowane
dzia ania w latach 2007 – 2013. Plan Rozwoju Lokalnego okre la sytuacj spo eczno ekonomiczn Gminy, definiuje zadania i wskazuje strategi zmierzaj
do osi gni cia
zrównowa onego rozwoju. Wyznacza przebieg procesów rozwojowych, szacuje spodziewane
efekty planowanych projektów i ich wp yw na dalsze losy lokalnej spo eczno ci. Szacuje
wielko zaanga owania rodków z funduszy strukturalnych i innych róde zewn trznych
oraz wk ad rodków w asnych gminy.
Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzi proces konsultacji spo ecznych,
potwierdzonych stosownymi dokumentami i listami uczestników dyskusji. Projekt Planu by
przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej w oparciu o wnioski przedstawicieli spo eczno ci
Gminy Lesko.
Za

enia dotycz ce dokumentu planu:

1.

Plan b dzie realizowany na obszarze Miasta i Gminy Lesko.

2.

Plan Rozwoju Lokalnego uwzgl dnia dla I okresu programowania Funduszy
Strukturalnych przedsi wzi cia, które zostan rozpocz te w latach 2004-2006,
a zako czone najpó niej do 2008 roku oraz przedsi wzi cia dla II okresu
programowania, które zostan rozpocz te w latach 2007-2013.

3.

Podstaw przygotowania planu by y nast puj ce dokumenty:
- Raport o stanie Gminy, sierpie – pa dziernik 2004 r.;
- Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Lesko;
- Wieloletni Program Inwestycyjny;
- Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesko.
Wszystkie przedsi wzi cia uj te w planie zosta y poddane hierarchizacji i ocenie
rankingowej.
Plan zostaje przyj ty do realizacji uchwa Rady Miejskiej w Lesku.
Wszelkie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego wymagaj sporz dzenia aneksu
przyj tego uchwa Rady Miejskiej w Lesku.
Wszystkie koszty realizacji przedsi wzi zosta y przyj te na poziomie cen brutto
roku 2004 i b
mog y wymaga ewentualnego indeksowania w kolejnych latach
realizacji planu. W zale no ci od rodzaju przedsi wzi cia przyjmowano ceny
normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsi wzi ciach.

4.
5.
6.
7.

Sposób pracy nad planem:
1.

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) zosta przygotowany metod uspo ecznion ,
przez Zespó Zadaniowy ds. PRL z udzia em przedstawicieli rodowisk
spo eczno ci lokalnej pod kierunkiem zespo u konsultantów.
Za cznik nr 2: Lista osób - cz onków Zespo u Zadaniowego - uczestników
warsztatów diagnostyczno - projektowych.

2.

Plan Rozwoju Lokalnego by konsultowany spo ecznie poprzez ankietyzacj
przeprowadzon we wszystkich miejscowo ciach Miasta i Gminy Lesko.
Za cznik nr 3: Formularz ankiety.
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3.

Plan Rozwoju Lokalnego by konsultowany i przyj ty przez Gminn Komisj .
Za cznik nr 4: Lista osób - cz onków Komisji.

4.

Projekty zaproponowane do realizacji zosta y poddane ocenie wielokryterialnej, co
pozwoli o stworzy list rankingow .
Za cznik nr 5: Formularze oceny rankingowej projektów

5.

Plan Rozwoju Lokalnego by opracowany w okresie od 31 sierpnia 2004 roku
do 23 marca 2005 roku, a nast pnie konsultowany i korygowany do grudnia 2004
roku. Prace nad planem by y prowadzone w siedzibie Urz du Miasta i Gminy w
Lesku oraz w siedzibie firmy RES Management S.C. w Brzozowie.

6.

Plan Rozwoju Lokalnego zosta przyj ty uchwa
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III. AKTUALNA
GMINY
1.
a) Po
Po

SYTUACJA

SPO ECZNO-GOSPODARCZA

Opis sytuacji gminy
enie, powierzchnia gminy, ludno

.

enie:

Gmina Lesko le y w p d.-wsch. cz ci województwa podkarpackiego na granicy dwóch
makroregionów: Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich, w obr bie Do ów JasielskoSanockich i Bieszczadów Niskich.
Gmina Lesko wchodzi w sk ad powiatu leskiego. S siaduje z nast puj cymi gminami:
- od strony pó nocnej graniczy z gmin Sanok i Tyrawa Wo oska,
- od wschodu z gminami Olszanica i Solina,
- od po udnia z gmin Baligród,
- od zachodu z gmin Zagórz.
Centrum administracyjne gminy jest po one w Lesku. Miasto rozpo ciera
si na wzniesieniu o wysoko ci ok. 380 m n.p.m. usytuowanym na prawym brzegu rzeki San.
Lesko jest równocze nie miastem powiatowym. Stanowi to niew tpliwy atut w stosunku
do innych gmin tego powiatu, zapewniaj c atwiejszy dost p do instytucji powiatowych i jego
potencja u.
Jako gmina pogranicza mo e uwzgl dnia w swoim rozwoju gospodarczym niedu
odleg
do S owacji (przej cie graniczne w Barwinku odleg e o 75 km, w Radoszycach dla
ma ego ruchu granicznego - 34 km), oraz na Ukrain (kolejowo - osobowe i drogowe
przej cie graniczne w Kro cienku odleg e o 34 km).
Ponadto jako interesuj ce dla rozwoju gospodarczego gminy nale y uwzgl dni miasta:
Sanok (17 km), Krosno (60 km) i miasto wojewódzkie Rzeszów (90 km). Stanowi one
istotny potencja dla rozwoju produkcji rolniczej przeznaczanej na rynki lokalne i rynek
regionalny.
Szczególnie wa ne jest po enie gminy i miasta Leska na g ównej trasie, któr kieruje
si ruch turystyczny w Bieszczady. Ze wzgl du na po enie u zbiegu g ównych dróg
prowadz cych w Bieszczady, Lesko nazywane jest „Bram Bieszczadów".
Przez gmin biegnie z zachodu na wschód droga z Krosna i Sanoka do Ustrzyk Dolnych.
W pobli u tej drogi przebiega linia kolejowa Zagórz - Kro cienko.
W Lesku bierze pocz tek trasa tzw. Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej, prowadz ca
z miasta przez Hoczew, Baligród do Ustrzyk Dolnych i Górnych. Ponadto na odcinku Hoczew rednia Wie biegnie w kierunku po udniowo-wschodnim trasa tzw. Ma ej Obwodnicy.
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Mapa1. Po

enie Miasta i Gminy Lesko na tle Województwa Podkarpackiego
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Powierzchnia i ludno

gminy:

Gmina Lesko le y na obszarze 11 158 ha, z tego 1509 ha (ponad 13,5%) le y w obr bie
miasta Leska.
W sk ad gminy wchodzi 14 so ectw: Bachlawa, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna,
Dziurdziów, Glinne, Huzele, Jankowce,
czki, Hoczew, Manasterzec, Posto ów, ukawica,
rednia Wie , Weremie .

Tabela 1. Ludno gminy
Liczba
Rok
mieszka ców ogó em
2000
11726
2001
11714
2002
11711
2003
11744

Urodzenia

Zgony

128
117
114
130

81
82
80
84

Przyrost
naturalny
47
35
34
46

b) rodowisko przyrodnicze
Parametry klimatyczne
Istnienie
cucha Karpat powoduje spi trzenie mas powietrza. rednie warto ci ci nienia
powietrza s wy sze w Polsce po udniowej ni w Polsce rodkowej. Karpaty powoduj tak e
zatrzymanie uk adów podwy szonego ci nienia na ich po udniowo - wschodnim przedpolu,
co z kolei doprowadza do powstawania sytuacji sprzyjaj cych wyzwalaniu si wiatrów
fenowych. Cieplejsze powietrze przedziera si przez obni enia w
cuchu górskim lub przez
szczyty i opada po stronie pó nocnej w postaci gwa townych porywów, nazywanych wiatrami
halnymi.
Równole nikowy uk ad Karpat zatrzymuje cieplejsze masy powietrza z po udnia
i po udniowego wschodu, natomiast cieplejsze masy powietrza z po udniowego zachodu
przep ywaj do
swobodnie przez obni enie Bramy Morawskiej, najcz ciej przynosz c
opady. Karpaty s tak e barier dla zimnych mas powietrza arktycznego, które maj przez
nie utrudniony sp yw na po udnie. Teren gminy Lesko zosta zakwalifikowany do pi tra
umiarkowanie ciep ego, które obejmuje partie wierzchowin i grzbietów o wysoko ciach
400 - 650 m n.p.m., gdzie rednie roczne temperatury powietrza wahaj si od 6 do 7°C,
okres bez przymrozków trwa ponad 160 dni, suma opadów osi ga 900 - 1000 mm rocznie,
a pokrywa niegu zalega przez ponad 85 dni.
Obszary dolin w granicach wysoko ci 300 - 500 m n.p.m. charakteryzuj si rednimi
temperaturami rocznymi powietrza 6 - 7° C, lecz wi kszym zagro eniem przymrozkowym.
Okres bez przymrozków trwa 120 - 145 dni. Roczna suma opadów wynosi 800 - 950 mm,
a liczba dni z pokryw nie
zmienia si w profilu wysoko ciowym od 70 do 100 dni.
Obszar Do ów Jasielsko-Sanockich po ony jest w przedziale wysoko ci 200 - 300 m
n.p.m. ze rednimi rocznymi temperaturami powietrza powy ej 7°C. Okres bez przymrozków
trwa od 145 do 160 dni, a lokalnie w zag bieniach terenowych poni ej 140 dni. rednia
roczna suma opadów wynosi 700 - 800 mm, a pokrywa nie na wyst puje przez oko o 70 dni
w roku. Istnieje cis a zale no mi dzy redni temperatur roku a liczb dni z pokryw
nie
. Liczba 100 dni z pokryw nie
pojawia si na wysoko ci 600 m n.p.m. Warto

Res Management S.C. - Brzozów
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przyjmuje si jako granic
i turystyki narciarskiej.

efektywnego wykorzystania terenu do uprawiania sportów

Szczególne cechy pogody pozwalaj na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ci gu
roku z punktu widzenia rekreacji i turystyki. S to: koniec zimy - wczesna wiosna, koniec lata
- pocz tek jesieni.

Osobliwo ci klimatyczne.
Wynikaj one z po enia geograficznego gminy, rze by terenu, ekspozycji i nachylenia
stoków.
Nale do nich:
wy sze temperatury w jesieni ni na wiosn ,
okresy nag ych odwil y w sezonie jesienno - zimowym,
zmniejszanie si rocznej amplitudy wraz z wysoko ci n.p.m.,
okresy mro nej, s onecznej pogody w sezonie zimowo - wiosennym,
silne spadki temperatury w dolinach i obni eniach
ródgórskich (inwersje
temperatury), cz sto w sezonie zimowo - wiosennym,
znaczne kontrasty termiczne na stokach w zale no ci od ich ekspozycji,
du e pr dko ci wiatru w wy szych partiach gór,
rozwój cyrkulacji dolinno - górskiej i powstawanie wiatrów ci le lokalnych podczas
pogody wy owej, stabilnej,
wiatry fenowe,
obfite opady pó
wiosn i wczesnym latem,
ugotrwa
opadów,
silne go oledzie,
ma e zachmurzenia w trzeciej dekadzie wrze nia i w pierwszej pa dziernika ( rednio).
Szczególne cechy pogody pozwalaj na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ci gu
roku z punktu widzenia rekreacji i turystyki. S to koniec zimy - wczesna wiosna i koniec lata
- pocz tek jesieni.
Rozwa aj c warunki klimatyczne nale y odnie
si do nich równie w kontek cie
problemów, jakie stwarzaj one dla produkcji rolniczej. Ni sze rednie temperatury
w stosunku do terenów nizinnych powoduj krótszy okres wegetacji ro lin, a co za tym idzie
krótszy okres pastwiskowy i konieczno zgromadzenia wi kszych zapasów paszy na okres
zimowy. Zwi zane jest to te z uzyskiwaniem ni szych plonów. Pó niejsze rozpocz cie
wegetacji powoduje utrat mo liwo ci uzyskiwania wysokich cen na rynku wczesnych
warzyw i owoców jagodowych. Powy sze warunki klimatyczne powoduj konieczno
budowania bardziej ciep ochronnych, a tym samym dro szych budynków inwentarskich.

Gleby i sie hydrograficzna
Pokrywa glebowa gminy Lesko i jej struktura wynikaj z pod a geologicznego, rze by
i warunków klimatyczno - ro linnych. Na s abo przepuszczalnych gliniasto - ilastych
zwietrzelinach ska fliszowych rozwin y si gleby brunatne z przewag gleb brunatnych
kwa nych.
Gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne wyst puj tu tworz c rozproszone enklawy
ród innych, dominuj cych gleb, przewa nie brunatnych kwa nych.

Res Management S.C. - Brzozów
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Gleby glejowe s spotykane z regu y w miejscach wysi ków wód gruntowych,
na sp aszczeniach stokowych, w terenach lokalnych m ak i ródlisk. Gleby te stanowi
przyk ad magazynowania wód ródpokrywowych w terenach górskich i ze wzgl dów
hydrologicznych nie powinny by odwadniane. Gleby te nale y obj ochron .
Gleby torfowe i murszowe wyst puj w postaci wi kszych p atów torfowisk wysokich
i przej ciowych. Utwory te podlegaj degradacji w wyniku gospodarczej dzia alno ci
cz owieka. Gleby te nale y chroni .

Surowce mineralne
Na podstawie analizy dost pnych materia ów
e baza surowców mineralnych gminy jest niewielka.

geologicznych

mo na

stwierdzi ,

Dost pnymi zasobami s : du e kompleksy le ne (486 ha), pok ady wiru, kruszywa oraz
róde wód leczniczych zawieraj cych siarkowodór, niewielkie ilo ci jodu i bromu, które
nale do Rejonu Karpackich Solanek Naftowych. W Lesku wyst puje sze
róde tych wód
o wydajno ci 0,1-0,5 l/s.
W obr bie gminy Lesko jest udokumentowane z e kruszywa naturalnego „Bachlawa".
Udokumentowano w nim wir gruby z piaskiem dla budownictwa ogólnego i drogowego.
W karcie rejestracyjnej z a okre lono jego zasoby na 23,8 tys. ton, przy powierzchni z a
0,56 ha i mi szo ci 2,2 m. Nadk ad o grubo ci 1,0 m stanowi glina i piasek gliniasty.
Sp gowa cz
z a jest zawodniona.
Udokumentowane z e „Bachlawa” w klasyfikacji sozologicznej jest z em cz ciowo
kolizyjnym ze wzgl du na po enie w obr bie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Z punktu widzenia prac geologiczno - z owo - sozologicznych koniecznym staje
si wykonanie szeregu etapów bada :
ocena klasy konfliktu (wst pne badania ekologiczne dla poszczególnych wariantów
lokalizacji z ),
badania ekologiczne w strefie spodziewanych wp ywów inwestycji na rodowisko
oraz wskazanie alternatywnych rozwi za lokalizacyjnych,
przeprowadzanie bada
ekologicznych aby wskaza
mo liwe modyfikacje
lokalizacyjne i technologiczne oraz prognozowa
zmiany w
rodowisku
przyrodniczym,
monitoring rodowiska,
badania ekologiczne poinwestycyjne,
rekultywacja biologiczna obszarów poprzemys owych.

c) Zagospodarowanie przestrzenne
Uwarunkowania ochrony rodowiska naturalnego
Wody powierzchniowe
Gmina Lesko po ona jest w obr bie dorzecza rzeki San, prawobrze nego dop ywu
Wis y. San wraz ze swymi dop ywami - Hoczewk , Dyrbek i szeregiem cieków bez nazwy
tworzy sie rzeczn gminy. Sie rzeczna Sanu ma charakter kratowy - dop ywy p yn
dolinami prostopad ymi do doliny g ównej.

Res Management S.C. - Brzozów
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San oraz dolne odcinki jego dop ywów maj doliny o charakterze wci tych rynien
meandrowych, wyci tych w skalno - osadowej terasie z okresu zlodowacenia krakowskiego.
Górne biegi dop ywów Sanu to wyci te w twardym pod u w skie doliny prze omowe
o znacznych spadkach i niewielkich odsypach kamie ca.
Typowe dla dop ywów Sanu s odcinki du ych spadków i zawiesze u wylotów dolin
bocznych, które wiadcz o post puj cej erozji wg bnej i niedopasowaniu dot d dop ywów
do profilu pod nego Sanu.
W obr bie gminy Lesko San p ynie szerok - do 1 km - p askodenn dolin . Otaczaj je
na ogó strome, cz sto podcinane przez rzek , zbocza. Wyst puje tu erozja g ównie boczna
oraz akumulacja przykorytowa w okresach powodziowych.

Wody podziemne
Obszar gminy po ony jest w obr bie górsko - wy ynnej prowincji hydrogeologicznej.
Wody wg bne tu wyst puj ce to g ównie wody zbiornika czwartorz dowego (dolinnego)
wyst puj ce w o rodku porowym oraz trzeciorz dowego (szczelinowe i szczelinowo –
porowe).
Dolina rzeki San tworzy zbiornik wód podziemnych, który zaliczony zosta do g ównych
zbiorników wód podziemnych w Polsce. W zwi zku z tym dolina górnego biegu Sanu uznana
zosta a za obszar wymagaj cy najwy szej i wysokiej ochrony. Jest to zbiornik p ytki
w obr bie utworów czwartorz dowych, s abo lub zupe nie nieizolowany od powierzchni.
Istnienie Parku Krajobrazowego Gór S onnych, Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu jest czynnikiem sprzyjaj cym ochronie tego zbiornika.
Odnosz c si do ochrony czysto ci wód podziemnych i powierzchniowych nale y przyj
nast puj ce za enia:
wszelkie dzia ania maj ce na celu ochron wód musz si odnosi do najni szych
zmierzonych przep ywów, wyst puj cych zw aszcza w okresach letnich,
w ramach ochrony czynnej i prewencyjnej nale y zlikwidowa :
- ówne ród a zanieczyszcze i ska
wód, w tym zrzuty cieków komunalnych
(budowa oczyszczalni cieków),
- zagro enia zwi zane z chemizacj gleb i mechanicznym naruszeniem pokrywy
stoków w wyniku zrywki drzew i stosowania ci kiego sprz tu mechanicznego
w le nictwie,
- z koryt rzecznych wyeliminowa szlaki zrywkowe,
dla utrzymania kontroli nad ca okszta tem stosunków wodnych, ró norodno ci
form geohydrologicznych, wskazana jest ochrona ca ego dorzecza. Szczególnej
troski wymagaj ródliska rzek i potoków, ci gi rzeczne, koryta rzek i potoków
z pasem gów i mokrade (minimum 20 m po obu stronach cieku) tworz cych
korytarze ekologiczne,
niezb dne s dzia ania zapobiegaj ce zanieczyszczeniom i ska eniom wód,
niszczeniu koryt rzecznych i stoków górskich wskutek zrywki drzew i innych
dzia
gospodarczych.
W miejscowo ci o skoncentrowanej zabudowie zaopatrzenie w wod oparte jest g ównie
na wodoci gach wiejskich i lokalnych. Na pozosta ych terenach dominuje indywidualne
zaopatrzenie z w asnych studni.
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cieki z terenów gospodarstw i posesji indywidualnych odprowadzane s g ównie
do zbiorników bezodp ywowych lub przep ywowych w czanych cz sto do cieków
powierzchniowych. Wi ksze obiekty z regu y posiadaj urz dzenia do podczyszczania cieków
lub w asne oczyszczalnie. Do wyj tków nale lokalne uk ady lub systemy kanalizacyjne.
Podstawowym kryterium porz dkowania gospodarki wodno - ciekowej na obszarach
ju zainwestowanych powinno by zapewnienie ci
ci dostaw odpowiedniej jako ci wody
oraz spe nienie obowi zuj cych wymogów w zakresie oczyszczania i odprowadzania cieków
niezale nie od przyj tego systemu ich unieszkodliwiania. Dotyczy to równie terenów
projektowanych do zainwestowania.

Zagro enia rodowiska zwi zane z rozwojem komunikacji
Komunikacja, g ównie ko owa stanowi - obok przemys u, rolnictwa i energetyki jedno
z g ównych zagro
rodowiska. G ównymi uci liwo ciami zwi zanymi z komunikacj
ko ow s : ha as, wibracje, emisja substancji szkodliwych do atmosfery i gleby, a tak e
zanieczyszczenie wód.
Ska enia ro lin i gleb w pobli u dróg mog osi ga nawet bardzo du e warto ci.
Substancje emitowane w trakcie ruchu pojazdów oraz rodki s
ce do utrzymania dróg
akumuluj si w glebie i ro linach. Powoduje to b
przy pieszone niszczenie ro linno ci
w bezpo rednim s siedztwie dróg, b
zatruwanie ro lin i gleby, wykluczaj c te tereny
z rolniczego wykorzystania. W zwi zku ze wzrostem liczby pojazdów oraz rozbudow sieci
drogowej coraz wi ksze obszary i coraz wi cej ludzi jest nara onych na negatywne skutki
zwi zane z oddzia ywaniem ha asu.
Uwzgl dniaj c fakt rozwoju turystyki i nasilania si ruchu ko owego na drogach gminy,
nale y d
do neutralizacji negatywnych jego skutków dla mieszka ców,
jak równie dla rodowiska naturalnego poprzez np.: odpowiedni organizacj ruchu,
rozbudow infrastruktury komunikacyjnej, stosowanie naturalnych barier ochronnych przy
ruchliwych drogach, itp.

Ocena skali zagro

i zanieczyszcze powietrza

ównymi ród ami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze gminy
Lesko s :
ród a ciep a funkcjonuj ce g ównie w sezonie zimowym oraz w pewnym zakresie
w sezonie letnim. Ze wzgl du na niewielk ilo
zak adów przemys owych
zlokalizowanych na obszarze gminy emisja zanieczyszcze nie ma istotnego
wp ywu na jako powietrza atmosferycznego;
emisja zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego powodowana wzrastaj cym
nat eniem ruchu samochodowego; g ównie w sezonie letnim. Zaznacza si to
zw aszcza w czasie weekendów, kiedy na teren i przez teren gminy nap ywa du a
liczba turystów podró uj cych samochodami;
wypalanie traw i s omy na polach po niwach. Proceder ten, nielegalny
i szkodliwy dla rodowiska powtarza si ka dego roku. Emitowane wówczas
w sposób niezorganizowany powa ne ilo ci py ów i gazów mog by przenoszone
na znaczne odleg ci;
na terenie gminy nie jest kompleksowo rozwi zany problem zagospodarowania
odpadów - wiadcz o tym dzikie wysypiska mieci. Znaczna cz
odpadów
szczególnie z gospodarstw wiejskich, jest spalana w paleniskach domowych.
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Nie mo na jednak okre li dok adnie jaki jest stan czysto ci powietrza, dlatego,
e na terenie gminy nie prowadzi si sta ego monitoringu zanieczyszcze powietrza.
Wed ug klasyfikacji gmin pod wzgl dem wyst powania zagro
rodowiska gmina Lesko
zosta a zaliczona do grupy B, to znaczy, e na jej terenie wyniki bada nie wskazuj na
wyst powanie ponadnormatywnych zanieczyszcze i uci liwo ci, mimo stwierdzonego
antropogenicznego oddzia ywania (WIO 1997 r.).
Niemniej jednak w kot owniach nale y ograniczy wykorzystywanie paliwa sta ego
i zast powa je paliwem ekologicznym. Przy budowie nowych obiektów nale y zwróci
uwag na rodzaj stosowanego paliwa. Przede wszystkim nale y do
wszelkich stara
do prowadzenia systematycznych pomiarów stanu atmosfery (monitoring zanieczyszcze
powietrza w mie cie i gminie).

ówne problemy ochrony rodowiska naturalnego
Osadnictwo, dzia alno
rolnicza i pozosta a dzia alno
gospodarcza prowadz
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ciekami oraz odpadami sta ymi.
Nielegalne wysypiska mieci lokalizowane s najcz ciej w lasach i w korytach rzek. Proceder
zwi kszania zrzutów zanieczyszcze zbiega si w czasie z procesem zmniejszania przep ywów
prowadz c do znacznego pogorszenia jako ci wód. Pozostawione w tych miejscach mieci
stanowi ponadto element znacznie obni aj cy warto ci estetyczne krajobrazu.
Oprócz ska
powietrza, wód i gleb do zagro
rodowiska naturalnego nale y zaliczy
dzia alno
zwi zan z rekreacj . Nie nale y jej przypisywa pierwszego miejsca w ród
czynników zagra aj cych rodowisku naturalnemu gminy, niemniej jednak pewne formy
rekreacji s do
uci liwe, a obiekty zwi zane z zagospodarowaniem rekreacyjnym
przyczyniaj si do zanieczyszczania rodowiska. Do podstawowych zagro
wywo ywanych
ytkowaniem rekreacyjnym gminy nale y zaliczy :
konflikty przestrzenne i funkcjonalne (np. s siedztwo terenów rekreacyjnych
i rezerwatów przyrody - tereny rezerwatu przyrody staj si wówczas naturalnym
zapleczem penetracji rekreacyjnej - spacery, grzybobranie, zabawy sportowe - dla
korzystaj cych z tych obiektów);
ska enie powietrza wód i gleby - zagro enia te wi
si na ogó z osadnictwem
rekreacyjnym zlokalizowanym w granicach terenów cennych przyrodniczo
lub krajobrazowo, albo w ich s siedztwie. Wi kszo takich obiektów pozbawiona
jest sprawnych urz dze utylizacji odpadów czy cieków i jest ród em lokalnych
zanieczyszcze ;
istotnym
problemem
stwarzaj cym
zagro enie
dla
czysto ci
wód
powierzchniowych i podziemnych jest brak kanalizacji z odprowadzeniem cieków
do oczyszczalni.
cieki z szeregu obiektów zwi zanych z rekreacj ,
zlokalizowanych na terenie gminy, gromadzone s w indywidualnych zbiornikach
(szambach) i najcz ciej rozs czane w ich s siedztwie.
Odnosz c si do problemów zwi zanych z ochron
rodowiska, nale y stwierdzi ,
e w przypadku, gdy gmina w swojej misji za
a rozwój turystyki, mieszka cy musz
akceptowa wynikaj ce st d dolegliwo ci. Godz c si na zagro enia powinni jednocze nie
wraz z instytucjami samorz dowymi podj
wszelkie dzia ania minimalizuj ce wynikaj ce
z tego powodu szkody. Mo liwe dzia ania:
nale y zwróci szczególn uwag na w ciwe zagospodarowanie terenów
przy szlakach turystycznych, zw aszcza tych, które biegn przez tereny
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najcenniejsze przyrodniczo (rezerwaty przyrody, tereny wymagaj ce
wzmo onej ochrony);
w celu ochrony przed ha asem komunikacyjnym stosowa ekrany z zieleni
(zw aszcza przy drogach tranzytowych i na terenach o niskiej jako ci gleb);
dzikie wysypiska mieci musz by zlikwidowane, a tereny uporz dkowane;
prowadzi
dzia ania maj ce na celu redukcj
emisji zanieczyszcze
wprowadzanych do powietrza;
ograniczy pozyskiwanie kruszyw z rzek i potoków;
tereny proponowane do obj cia wy sz
form
ochrony wykluczy
z zainwestowania;
do ostatecznego uporz dkowania gospodarki ciekami;
realizowa programy podnosz ce wiadomo
ekologiczn mieszka ców
oraz turystów wypoczywaj cych na terenie gminy.

d) Infrastruktura techniczna
Stan systemu komunikacji – po czenia drogowe:
- droga krajowa Nr 84 relacji: Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Kro cienko - granica
Pa stwa z Ukrain ;
- droga wojewódzka Nr 893 relacji: Hoczew - Baligród – Cisna oraz droga Nr 894
Hoczew - Czarna;
- drogi powiatowe Za
- Lesko,
ukawica - Manasterzec, Bezmiechowa
- Manasterzec, Huzele - Tarnawa Górna, Hoczew - Dziurdziów - cz poszczególne
miejscowo ci gminy.
Tabela 2. Zestawienie dróg publicznych na terenie gminy Lesko
Lp.
Wyszczególnienie
ugo dróg w km
1.

Drogi krajowe

16,0

2.

Drogi wojewódzkie

34,8

3.

Drogi powiatowe

32,1

4.

Drogi gminne

10,34

5.

Ulice miejskie

18,46

Razem

111,70

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Dalszy rozwój sieci wszystkich dróg, w tym dróg gminnych, powinien i w kierunku
utrzymania dotychczasowego stanu i poprawy parametrów technicznych istniej cych dróg.

Chodniki i parkingi
Na terenie gminy w chwili obecnej jest niewiele miejsc parkingowych (84). Znajduj si
one g ównie przy drogach, budynkach u yteczno ci publicznej i placówkach handlowych.
Najbli sz planowan inwestycj jest parking przy ul. Ko ciuszki w Lesku.

Gospodarka wodno- ciekowa
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Tabela 3. Sie wodoci gowa

Nazwa miejscowo ci

Wodoci g
(sie rozdzielcza + przy cza)
w km

Punkty odbioru
wg stanu
na grudzie 2004

19,9

1489

8,9

179

9,6
2,3
6,4
8,3
7,3
3,0

96
46
116
115
45
32

Lesko
Bezmiechowa Górna i
Dolna
Manasterzec
ukawica
Huzele
rednia Wie
Dziurdziów
Weremie
ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Stacje uzdatniania wody: Baszta - 30 m3, Rynek - 30 m3, Wola Posto owa -150 m3.
Koncepcja budowy systemu zagospodarowania cieków w gminie oparta jest
na wybudowanej w latach 2001-2004 oczyszczalni cieków o przepustowo ci 2047 m3/d.
Przepustowo
oczyszczalni zapewni odbiór cieków z ca ej gminy. Gmina posiada
dokumentacj formalno-prawn na budow kanalizacji w miejscowo ci Lesko oraz jest
w trakcie opracowania dokumentacji technicznej dla wszystkich miejscowo ci gminy.
Wed ug stanu na dzie 30.06.2004 roku funkcjonuj ca kanalizacja sanitarna i ogólnosp awna
to 3 kolektory o d ugo ci 9,6 km obs uguj ce cz
Leska oraz przepompownie

Tabela 4. Budynki mieszkalne zamieszkane wed ug stopnia wyposa enia
w instalacje i rodzaju w cicieli
Wyszczególnienie
b – budynki
m – mieszkania
p – powierzchnia
mieszka m2
Ogó em

Ogó em
u ytkowa

Z wodoci giem
z kanalizacj
z c.o.
bez c.o.
z gazem
bez
z gazem
bez gazu
gazu

bez kanalizacji
z c.o.
z gazem
bez
gazu

b

1649

524

618

51

341

-

1

m

2967

627

1473

124

626

-

1

p

215967

63565

103847

7469

34540

-

45

1524
1622
150757

512
542
59310

571
610
61694

38
43
3174

293
315
20247

-

-

14
465
23410

-

14
465
23410

-

-

-

-

61
211
9951

5
15
810

21
76
4014

4
13
645

26
102
4268

-

1
1
45

50
669
31849

7
70
3445

12
322
14729

9
68
3650

22
209
10025

-

-

Budynki stanowi ce w asno :
osób fizycznych
b
m
p
spó dzielni mieszkaniowych
b
m
p
pozosta ych podmiotów
b
m
p
wspóln
b
m
p

ród o danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Budynki i budowle
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Od 1992 roku nast pi niemal zanik budownictwa wielorodzinnego. Pomimo rezerw
terenów uzbrojonych brak jest inicjatywy ze strony zarówno Spó dzielni Mieszkaniowych
jak i gminy w zakresie rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Gmina prowadzi rozmowy
z inwestorami zainteresowanymi budownictwem wielorodzinnym na wynajem.
Na terenie miasta znajduj si tereny zarezerwowane pod budownictwo indywidualne,
jednak s to tereny nieuzbrojone o du ych obwarowaniach w planie zagospodarowania
przestrzennego.

wietlenie dróg
-

Na terenie miasta i gminy wykonano o wietlenie drogowe w miejscowo ciach:
Bachlawa
- 1 punkt sterowania , 17 opraw;
Bezmiechowa Dolna i Górna
- 4 punkty sterowania, 66 opraw;
Dziurdziów
- 2 punkty sterowania, 36 opraw;
Glinne
- 4 punkty sterowania, 13 opraw;
Huzele
- 1 punkt sterowania, 16 opraw;
Jankowce
- 3 punkty sterowania, 66 opraw;
czki
- 2 punkty sterowania, 15 opraw;
Hoczew
- 3 punkty sterowania, 74 oprawy;
Manasterzec
- w trakcie realizacji;
Posto ów
- 1 punkt sterowania, 23 oprawy;
ukawica
- 3 punkty sterowania, 22 oprawy;
rednia Wie
- 6 punktów sterowania, 68 opraw;
Weremie
- 2 punkty sterowania, 52 oprawy.

Gospodarka odpadami
ówn mas odpadów stanowi odpady z gospodarstw domowych lub zwi zane
z prowadzeniem dzia alno ci us ugowej czy produkcyjnej. Istniej ce dzikie wysypiska mieci
wiadcz
o istniej cym i nie rozwi zanym kompleksowo problemie zbiórki
i zagospodarowania odpadów na terenie gminy.
Prowadzona przez gmin zbiórka odpadów komunalnych do kontenerów tylko cz ciowo
rozwi zuje problem. „Dzikie" wysypiska mieci stanowi zagro enie dla czysto ci wód,
ównie podziemnych oraz gleb, a tak e s elementem szpec cym krajobraz. wiadcz
równie o braku dba ci o czysto
rodowiska naturalnego ze strony mieszka ców.
Stanowi te wyzwanie dla ludzi zainteresowanych rozwojem gminy w oparciu o turystyk
i sport. Szczególnie mowa tu o rekreacji zwi zanej z rzek San i dop ywami
oraz w dkarstwem. Odcinek Sanu przep ywaj cy przez teren gminy jest znanym w ca ej
Polsce i Europie miejscem wyst powania ryb ososiowatych i w zwi zku z tym du ej presji
dkarskiej.
Gmina nie posiada w asnego wysypiska
na wysypisko mieci w rednim Wielkim.

mieci. Odpady komunalne wywo one

Sie telekomunikacyjna
Gmina Lesko nale y do grupy gmin, w których problemy telekomunikacji nie zosta y
jeszcze pozytywnie rozwi zane. Niekorzystne po enie, potencjalnie ma a liczba abonentów
powoduj ma e zainteresowanie w ciwie jedynego operatora na rynku. Mimo wyra nej
poprawy w stosunku do lat poprzednich nie wszyscy mieszka cy maj mo liwo pod czenia
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si do sieci telefonicznej stacjonarnej czy atwego dost pu do Internetu. Telefon stacjonarny
posiada zaledwie 755 gospodarstw.
W terenach trudniej dost pnych dla telefonii sieciowej mieszka cy maj
mo liwo ci przy czenia si do sieci telefonów komórkowych.

równie

Gazyfikacja
W latach 1994 - 1997 wybudowano 144 km sieci gazowej na terenie miasta i gminy.
Obecnie ca a gmina jest zgazyfikowana. Sie znajduje si we wszystkich miejscowo ciach.
Ocenia si , e oko o 55% gospodarstw posiada instalacje gazowe. Warunki zaopatrzenia
odbiorców w gaz s dobre.

Tabela 5. Zestawienie sieci i przy czy w mie cie i gminie Lesko
Nazwa miejscowo ci

ugo
ugo
sieci
sieci
przesy owej rozdzielczej

Bachlawa

Ilo
przy czy

ugo
przy czy

Ogó em
sie

1006

1167

41

1135

3308

Bezmiechowa Dolna

-

3798

89

1637

5435

Bezmiechowa Górna

-

3363

35

1019

4382

Dziurdziów

-

-

41

1275

1275

Dziurdziów

-

2705

-

-

2705

Glinne

-

5613

44

1377

6990

6485

7033

126

3393

16911

Hoczew Rzeka 180x10

76

-

-

-

76

Hoczew Rzeka 40x5

90

-

-

-

90

Huzele

-

2078

75

1650

3728

Huzele

-

2882

-

-

2882

Jankowce

-

5950

115

2541

8491

Lesko

-

15758

382

6753

22511

czki

-

3698

-

-

3698

czki

-

3478

46

1424

4902

-

2772

54

937

3709

Manasterzec

-

206

85

2221

2427

Manasterzec

-

7639

-

-

7639

Posada Leska od strony
ukawicy

-

1910

-

-

1910

Posada Leska

-

4809

-

-

4809

Posada Leska

-

2303

115

2788,4

5091,4

190

-

-

-

190

-

-

1

71,5

71,5

Hoczew

ukawica

Posada Leska rzeka San
Wola Posto owa od Posto wa
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Posto ów

-

3694

39

1405,5

5099,5

279

-

-

-

279

rednia Wie

2871

-

-

-

2871

rednia Wie

-

7912

184

5669

13581

Weremie

-

1986

-

-

1986

Weremie

-

26

27

687

713

Wola Posto owa

-

4073

18

563

4636

Lesko od strony Glinnego

-

867

-

-

867

10997,0

95720,0

1517,0

36546,4

143263,4

Posto ów rzeka

Razem

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Energetyka niekonwencjonalna
Mimo dogodnych warunków dla pozyskania energii wiatru lub wody na terenie gminy
stopie
ich wykorzystywania jest bardzo niewielki. W przysz ci planowane jest
wykorzystanie energii s onecznej do ogrzewania wody w nowoprojektowanym basenie
w Lesku.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego - wpisane do Rejestru Zabytków:
Bezmiechowa Górna:
- Cerkiew drewniana z 1830 r. - nr rej. A-73.
Dziurdziów:
- Cerkiew murowana p.w. Nawiedzenia Naj wi tszej Marii Panny wraz z dzwonnic
z 1899 r. pierwotnie greckokatolicka, obecnie prawos awna - wpis do Rejestru Zabytków
pod numerem A-3r3/98;
- Dworek murowany z 1850 r. - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-218.
Hoczew:
- Ko ció murowany z dzwonnic z 1744 r. wpisan do rejestru zabytków pod numerem
A-177;
- Zajazd murowany z 1850 r. wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-235.
Lesko:
- Ko ció parafialny murowan z 1530 r. wpisan do rejestru zabytków pod numerem
A-178;
- Dzwonnica ko cielna murowana z 1765 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem
A-178;
- Dom Parafialny murowany z 1890 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-178;
- Synagoga murowana, kamienna z 1725 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem
A-142;
- Zamek Kmitów murowany kamienny z 1507 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod
numerem A-82;
- Fortyfikacje zamkowe murowane i ziemne z 1550 r. wpisane do Rejestru Zabytków pod
numerem A-82;
- Ratusz miejski z 1894 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-245;
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-

Kamieniczka przy ul. Wincentego Po1a (Internat LO) - z 1873 r. wpisana do Rejestru
Zabytków pod numerem A-248;
Zajazd przy ul. li skiego 2 murowany z 1850 r. - wpisany do Rejestru Zabytków pod
numerem A-397;
Kamienica murowana pi trowa przy ul. Pi sudskiego 2 z 1890 r. wpisana do Rejestru
Zabytków pod numerem A – 86;
Kirkut z 1600 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-143;
Dom przy Placu Pu askiego 3 - dawna apteka z 1875 r. wpisana do Rejestru Zabytków
pod numerem A-204;
Dworek folwarczny i pozosta ci Parku dworskiego w Posadzie Leskiej z XVIII w.
- wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-372/98.

Manasterzec
- Cerkiew drewniana z 1820 r. z bram cerkiewn wpisana do Rejestru Zabytków pod
numerem A-791;
- Zamek Sobie murowany (ruiny) z 1350 r.- wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem
A-346.
rednia Wie
Ko ció Parafialny drewniany z 1550 r. - wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem
A-140;
- Park dworski z bram wjazdow z 1875 r., fortyfikacje ziemne z 1600 r. wpisane do
Rejestru Zabytków pod numerem A-242.
-

Na terenie miasta Leska ustalono trzy strefy konserwatorskie:
I strefa - cis a obejmuj ca zabytkowe ca e rozwi zania urbanistyczne:
- zespó sakralny rzymsko-katolicki,
- zespó parkowo - zamkowy,
- pierzeja pó nocno - zachodnia ul. Pi sudskiego,
- pierzeja pó nocno - zachodnia Pl. Konstytucji 3-go Maja,
- zespó obiektów pomi dzy (pierwszym rynkiem) czyli Pl. Konstytucji 3-go Maja,
a obecnym Rynkiem.
II strefa - to tereny ca ego historycznego uk adu miasta z przedmie ciami.
III strefa - to tereny z osiami widokowymi miasta okalaj ce dawn lokacj historycznego
miasta.
W strefach tych wyst puj
poszczególne
lub posiadaj ce elementy zabytkowe.
-

obiekty

nosz ce znamiona zabytków

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie miasta i gminy Lesko:
grodzisko wczesno redniowieczne w Bachlawie - wpis do Rejestru Zabytków pod
numerem A- 643;
grodzisko wczesno redniowieczne w Hoczwi - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem
A- 438;
wczesno redniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Huzelach wpisane do Rejestru
Zabytków pod numerem A – 507;
osada z epoki br zu i grodzisko wczesno redniowieczne w ukawicy - wpis do Rejestru
Zabytków pod numerem A-640;
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-

grodzisko wczesno redniowieczne w Manastercu - XIIw i zamczysko redniowieczne
z XIV – XVw - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-464;
osada z pó nego okresu rzymskiego w Lesku - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem
Z-453;
osada wczesno redniowieczna IX - XIIw w Lesku - wpis do Rejestru Zabytków pod
numerem A-508.

Wst pnie zosta y spenetrowane stanowiska archeologiczne lecz nie zosta y przebadane w
miejscowo ciach: Posto ów - 2 stanowiska, ukawica - 2 stanowiska, Manasterzec 2 stanowiska, rednia Wie – 1 stanowisko.

e) Gospodarka
Rolnictwo
Mapa 2. Klimatyczne ryzyko upraw ro lin na Podkarpaciu
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ród o: „Atlas klimatyczny ryzyka upraw i ro lin w Polsce”
Jak wynika z danych ostatniego powszechnego spisu rolnego, rolnictwo gminy Lesko
charakteryzuje si niekorzystn struktur agrarn oraz wadliw struktur produkcji.
Przeci tna, realna wielko
u ytków rolnych w gospodarstwach wynosi 3,36 ha
(60% gospodarstw). W gminie funkcjonuje zaledwie 10 najwi kszych, licz cych ponad 15 ha
gospodarstw. Zwraca uwag fakt, e a 26,9% u ytków rolnych jest od ogowanych,
bez jednoznacznego pomys u zagospodarowania tych gruntów w przysz ci. Alternatyw
mo e by zalesianie tych gruntów.
Dane powierzchniowe nie oddaj specyfiki dotycz cej rozdrobnienia tych gospodarstw
czy roz ogu. Wska niki te s niekorzystne. Na to nak adaj si niska towarowo , brak
kapita u na rozwój, cz sto niskie kwalifikacje zawodowe rolników i zaawansowany wiek.
Bez wsparcia zewn trznego gospodarstwa te nie b
w stanie podj
konkurencji
z gospodarstwami z innych regionów Polski. Zaledwie kilkadziesi t gospodarstw inwestuje
z w asnych rodków w rozwój produkcji rolniczej.
W strukturze zasiewów dominuj zbo a (64,7%), ziemniaki (19,1%). Jest to struktura
upraw charakterystyczna dla du ych gospodarstw. W ma ych gospodarstwach te kierunki
produkcji nie s w stanie zapewni dochodów na odpowiednim poziomie (gospodarstwa
cz sto nie osi gaj zdolno ci ekonomicznej warunkuj cej mo liwo korzystania ze rodków
pomocowych z tytu u funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej).
Uprawy intensywne (warzywa), zapewniaj ce du rentowno i szczególnie atrakcyjne w
miejscowo ciach turystycznych zajmuj zaledwie 2,4% powierzchni zasiewów.
W produkcji zwierz cej na 612 krów tylko 62 szt. utrzymywane by y w gospodarstwach
wi kszych (pow. 10 ha). Pozosta e krowy utrzymywane s w gospodarstwach, które
ze wzgl du na niewielk baz paszow nie mog rozwija hodowli.
Innym problemem jest przeludnienie gospodarstw rolniczych. Uwzgl dniaj c wielko
ytków rolnych w gminie, na 100 ha UR w rodzinach rolniczych przypada a 122,3 osoby.
W tej sytuacji oczywistym jest, e potencja produkcyjny UR jest zdecydowanie
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niewystarczaj cy, aby zapewni rodzinom rolniczym wzgl dny dostatek. Nie wyrówna tego
równie dop ata z tytu u gospodarowania na terenach o niekorzystnych warunkach.
Szukaj c rozwi za dla trudnej sytuacji rodzin rolniczych nale y zwróci uwag
na mo liwo
uzyskania zdecydowanie wi kszych dochodów ukierunkowuj c produkcj
rolnicz
na ga zie intensywne, zapewniaj ce samowystarczalno
w obs udze
gastronomicznej ruchu turystycznego i agroturystyki, która mo e stanowi wa ne ród o
dodatkowych dochodów w obszarach wiejskich.

Tabela 6. U ytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych
Wyszczególnienie
Ogó em
w tym gospodarstwa
indywidualne
w ha
w
w ha
w odsetkach
odsetkach
Ogó em
4909
100,0
4178
100,0
ytki rolne
4044
82,4
3490
83,5
grunty orne
2778
56,6
2493
59,7
w tym:
a) od ogi
1321
26,9
1279
30,6
b) ugory
323
6,6
323
7,7
sady
8
0,2
8
0,2
ki
864
17,6
646
15,5
Pastwiska
394
8,0
342
8,2
lasy i grunty le ne
426
8,7
394
9,4
pozosta e grunty
438
8,9
294
7,0
ród o danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Wykres 1. Struktura u ytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w ha (2002)

438
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8
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Tabela 7. Charakterystyka gospodarstw rolnych
Liczba
Grupy
Powierzchnia w ha
gospodarstw
obszarowe
ogólna
ytków
ytków
rolnych
rolnych
Ogó em
1393
4909
4044
do 1 ha
475
200
163
1-5
721
2184
1786
5-10
173
1337
1121
10-15
12
159
145
15 ha i wi cej
12
1029
829
1391
w tym
4178
3490
gospodarstwa
indywidualne
do 1 ha
475
200
163
1-5
721
2184
1786
5-10
173
1337
1121
10-15
12
159
145
15 ha i wi cej
10
297
275

lasów
i gruntów
le nych
426
9
221
141
9
46
394
9
221
141
9
13

ród o danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Wykres 2. Struktura gospodarstw rolnych wg powierzchni u ytków (2002)

1%
1%
17%

21%

do 1 ha
1-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15 ha i wi cej

60%
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Tabela 8. Powierzchnia zasiewów wed ug grup obszarowych powierzchni
u ytków
Grupy obszarowe
Liczba gospodarstw
Powierzchnia w ha
ytków rolnych
Ogó em
781
1134
do 1 ha
1-5
5-10
10-15
15 ha i wi cej
w tym gospodarstwa
indywidualne
do 1 ha
1-5
5-10
10-15
15 ha i wi cej

167
462
135
9
8
779

30
448
329
40
287
892

167
462
135
9
6

30
448
329
40
45

ród o danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Tabela 9. Gospodarstwa rolne utrzymuj ce zwierz ta gospodarskie wed ug
gatunków i grup produkcyjno - u ytkowych
Wyszczególnienie
Byd o
w tym krowy
w tym krowy mleczne
Trzoda chlewna
w tym lochy
Owce
w tym maciorki 1-roczne i starsze
Kozy
w tym samice 1-roczne i starsze
Konie
w tym 3- letnie i starsze
Króliki (samice)
Pnie pszczele
Drób ogó em a
w tym drób kurzy
a

Liczba gospodarstw
313
298
298
157
30
17
12
24
19
82
61
68
31
478
460

W % ogó u
gospodarstw
rolnych
22,5
21,4
21,4
11,3
2,2
1,2
0,9
1,7
1,4
5,9
4,4
4,9
2,2
33,3
33,0

w wieku pow. 2 tygodni

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.
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Tabela 10. Powierzchnia zasiewów g ównych ziemiop odów
Ogó em

Wyszczególnienie
1 134
734

w
odsetkach
100,0
64,7

725
216
2
149
34
27

64,0
19,1
0,1
13,1
3,0
2,4

w ha
Ogó em
- zbo a ogó em a
w tym zbo a podstawowe z
mieszankami zbo owymi
- ziemniaki
- przemys owe
- pastewne b
- pozosta e
w tym warzywa

W tym gospodarstwa
indywidualne
w
w ha
odsetkach
892
100,0
512
57,3
503
216
2
129
34
27

56,4
24,2
0,2
14,4
3,8
3,0

a
zbo a podstawowe, owies z j czmieniem i inne zbo owe mieszanki, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne
zbo owe
b
cznie z mieszankami zbo owo-str czkowymi na ziarno
ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

Tabela 11. Gospodarstwa rolne prowadz ce dzia alno
Wyszczególnienie
Ogó em
prowadz ce dzia alno w obr bie:
- jednej sekcji dzia alno ci pozarolniczej
w tym z zakresu:
- le nictwa
- przetwórstwa przemys owego
- handlu
- agroturystyki i wynajmu pokoi
- budownictwa
- transportu i magazynowania
- dwóch i wi cej sekcji dzia alno ci pozarolniczej

Liczba
gospodarstw
189

pozarolnicz

w % ogó u gospodarstw
rolnych
13,6

178

12,8

8
29
32
12
10
9
11

0,6
2,1
2,3
0,9
0,7
0,6
0,8

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów P1owszechnych 2002 r.

Tabela 12. Gospodarstwa rolne wed ug prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Wyszczególnienie

Ogó em gospodarstwa
- prowadz ce wy cznie dzia alno rolnicz
- prowadz ce wy cznie dzia alno pozarolnicz
- prowadz ce dzia alno rolnicz i pozarolnicz
- nieprowadz ce dzia alno ci rolniczej i pozarolniczej

Liczba
gospodarstw
1393
736
94
95
468

Powierzchnia w ha
ogólna
w tym
ytków
rolnych
4909
2581
208
1215
905

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.
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Wykres 3. Struktura gospodarstw rolnych wg prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (2002)

34%

52%
7%

7%

prowadz ce wy cznie dzia alno

rolnicz

prowadz ce wy cznie dzia alno

pozarolnicz

prowadz ce dzia alno

rolnicz i pozarolnicz

nieprowadz ce dzia alno ci rolniczej i pozarolniczej

Tabela 13. Informacje dodatkowe charakteryzuj ce gospodarstwa domowe
i gospodarstwa rolne
Wyszczególnienie

W liczbach
bezwzgl dnych

Liczba gospodarstw:
- posiadaj cych telefon stacjonarny
- dowo cych wod spoza gospodarstwa

755
134

Liczba gospodarstw ponosz cych wydatki na:
- budow , remont lub modernizacj budynków gospodarczych
- zwi kszenie stada podstawowego i zmian kierunku produkcji zwierz cej
- nowe nasadzenia i zmian kierunku produkcji rolniczej
- zalesienia
- zakup nawozów, wapna i rodków ochrony ro lin

40
12
18
10
448

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

f) Dzia alno

pozarolnicza

Tabela 14. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON
Rok

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów

Liczba
wykre lonych
podmiotów

Liczba podmiotów figuruj cych
w ewidencji

2000

713

115

598

2001

779

122

657

2002

739

60

679

2003

747

66

681

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko
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Dane powy sze wskazuj , e co roku przybywa podmiotów gospodarczych. Jest to
tendencja pozytywna. Od 2000 roku do 2003 roku nast pi wzrost o 83 podmioty, mimo,
e liczna grupa firm rezygnuje z dzia alno ci.

Wykres 4. Dynamika liczby podmiotów gospodarczych (2000-2003)
700
680
660
640
620
600
580
560
540
2000

2001

2002

2003

Tabela 15. Podmioty gospodarcze wed ug bran
Bran e

czna liczba
podmiotów

Rok

Produkcja

Us ugi ró ne

Handel

2000

79

262

295

77

713

2001

86

292

314

87

779

2002

77

241

343

78

739

2003

79

245

342

81

747

Pozosta a
dzia alno

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Wykres 5. Dynamika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg bran
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
produkcja
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Poziom rozwoju gospodarczego miasta Leska jest niezadowalaj cy, pomimo i jako
stolica powiatu leskiego spe nia ono kluczowa rol w ca ym jego systemie spo eczno –
gospodarczym.
Na obszarze miasta w bran ach istotnych dla poziomu zatrudnienia i wytwarzania nowych
dóbr i us ug funkcjonuje oko o 150 ma ych i rednich przedsi biorstw. Niezale nie od
odnotowanego w ostatnich latach wzrostu liczby tych przedsi biorstw, poziom nasycenia
ma ych i rednich przedsi biorstw na 1000 mieszka ców stawia Lesko na odleg ym miejscu
ród o rodków miejskich województwa podkarpackiego.
W uk adzie bran owym dominuj ma e - rodzinne podmioty handlowe i us ugowe
o zatrudnieniu do 3-5 pracowników, dzia aj ce z regu y jako spó ki cywilne. Stanowi one
oko o 75 % ogólnej liczby ma ych i rednich przedsi biorstw.
Bezwzgl dn s abo ci tych firm jest niska konkurencyjno
wynikaj ca zarówno
z poziomu technologicznego jak i niewielkiej mo liwo ci akumulacji kapita u. Jedynie
kilkana cie firm z terenu miasta mo na zaliczy do pr nie rozwijaj cych, z perspektywami
prowadzenia skutecznej konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych.

Atuty podejmowania dzia alno ci gospodarczej na terenie gminy (czynniki okre laj ce
atrakcyjno inwestycyjn gminy):
I. Elastyczna polityka dotycz ca zwolnie z podatków i op at lokalnych dla nowych
inwestorów:
zwolnienie nieruchomo ci zwi zanych z prowadzeniem nowo powsta ych wyci gów
narciarskich z podatku od nieruchomo ci przez okres 5 lat;
wprowadzenie ni szych stawek podatków od nieruchomo ci - w granicach 80%
stawki maksymalnej oraz podatków od rodków transportowych w granicach 50-60%
stawki maksymalnej – Gmina Lesko ma ni sze podatki od nieruchomo ci i rodków
transportowych ni Gminy Solina i Ustrzyki Dolne;
w 2002 r. umorzono 532 tys. PLN podatków od nieruchomo ci podmiotom prawnym
- w efekcie utrzymano istniej ce miejsca pracy;
podmioty podnosz ce standard wynajmowanych lokali gmina zwalnia z jednego
miesi cznego czynszu, jednocze nie od 1998 roku nie podnoszono czynszów
w lokalach u ytkowych.
II. Pomoc w uzyskaniu dokumentów formalno-prawnych w Urz dzie Miasta i Gminy:
skoordynowanie wszelkich dzia
dotycz cych nowej inwestycji w zakresie obs ugi
Inwestora;
zasada „zielone wiat o od pomys u do realizacji”;
po zako czeniu inwestycji sprzyjanie nowemu przedsi biorstwu.
W ostatnich latach mo na wysoko oceni skuteczno stosowanej przez gmin promocji
w wyniku, której pozyskano znacz cych inwestorów dla:
rodka Sportów Zimowych „LESKO-SKI” w Weremieniu,
- Mi dzyuczelnianego
Wielofunkcyjnego
Lotniczego
Laboratorium
NaukowoBadawczego
Politechniki
Rzeszowskiej
i
Politechniki
Warszawskiej
przy wspó finansowaniu Komitetu Bada Naukowych,
- Poczty Polskiej,
- 14 prywatnych inwestorów buduj cych z w asnych rodków w centrum miasta
Pierzej tj. obiekty mieszkalno – us ugowe.
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Wolne tereny inwestycyjne i podejmowane nowe inwestycje:
- w granicach administracyjnych miasta znajduje si 40 ha wolnych terenów
inwestycyjnych, z czego 19 ha przeznaczonych jest w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego pod us ugi turystyczne (motele, campingi, hotele),
natomiast 21 ha pod inne us ugi (handel, rzemios o, gastronomia). Omawiane tereny
w 23% stanowi w asno komunaln , w 27 % w asno Skarbu Pa stwa, a w 50%
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
- na terenie gminy znajduje si 113 ha wolnych terenów pod inwestycje, z tego 35 ha
stanowi w asno komunaln i SP. Gmina w ka dej sytuacji s y inwestorom pomoc
w realizacji procedur inwestycyjnych,
- w chwili obecnej planowana jest dalsza rozbudowa Weremienia o 5 kolejnych
wyci gów i utworzenie wioski narciarskiej,
- w Hoczwi – rozpocz to budow hotelu, motelu, toru dla samochodów terenowych
oraz kompleksu rekreacyjno – sportowego,
- nad rzek San na 7 ha gruntu planuje si budow kompleksu rekreacyjno –
sportowego ze stopniami na Sanie.
Turystyka
Gmina Lesko nale y do najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin na terenie
województwa podkarpackiego. Przez miasto rokrocznie przeje a oko o 100 tysi cy
turystów, z których w granicach 11 tysi cy korzysta z jego bazy noclegowej. Lesko
ze wzgl du na swoje po enie, mo e sta si w przysz ci kluczow baz turystyczn
w obszarze ca ej po udniowo – wschodniej Polski.
Posiada mo liwo ci organizacji ró nych form wypoczynku w zale no ci od upodoba
klienta, od form biernych po aktywne, od turystyki zimowej do turystyki letniej, turystyk
rowerow , konn , piesz , wodn , w dkarstwo, szybownictwo czy paralotniarstwo. Oferta
turystyczna zawiera szereg atrakcji z ró nych dziedzin - zabytki kultury, osobliwo ci
rodowiska naturalnego oraz organizowane imprezy.
Z zakresu dziedzictwa kulturowego godnymi polecenia s :
Zamek w Lesku – zbudowany w II po owie XV wieku,
Ko ció Parafialny Pod Wezwaniem Nawiedzenia NMP z dzwonnic
– ufundowany przez Kmitów, zbudowany z kamienia i ceg y,
Synagoga – wzniesiona w I po owie XVIII wieku,
Kirkut – cmentarz ydowski,
Kapliczka przy ulicy Unii Brzeskiej,
Ratusz Leski,
Galeria Bieszczadzkiego Domu Kultury,
Ko ció z 1772 r. w redniej Wsi,
Galeria P kalskiego w Hoczwi,
Cerkiew Greko - Katolicka w Manastercu,
Ruiny zamku Sobie z 1340 r. w Manastercu.

w Lesku

W wielu przypadkach obiekty dziedzictwa kulturowego s
nieprzygotowane
do eksponowania turystom, niezabezpieczone przed w amaniami i nie s równie
wyposa one w instalacj ppo . Ich z y stan techniczny wymaga szybkiej interwencji
i przygotowania do prezentowania jako istotne atrakcje turystyczne.
Ponadto na terenie gminy wyst puj
atrakcyjno turystyczn gminy:
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Kamie Leski – piaskowiec wznosz cy si ok. 20 m ponad otaczaj cy teren,
Leskie róde ka Mineralne,
Progi Skalne w Hoczwi na rzece Hoczewka,
Pomniki Przyrody w redniej Wsi: mi orz b dwuklapowy i 400-letnie d by,
Las Malinki z unikalnym skupiskiem ameryka skiej sosny Wejmutki,
Rezerwat Góry Sobie , obejmuj cy fragmenty lasu gr dowego lipowo-grabowego,
buczyny karpackiej i gu podgórskiego.
Baza noclegowa, gastronomiczna, informacyjna i sportowo - rekreacyjna dost pna na terenie
gminy:
Punkty informacji turystycznej:
Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej Lesko, Rynek,

Stowarzyszenie Agroturystyczne:
Galicyjskie Gospodarstwa Go cinne – Bieszczady,
Tury ci maj
mo liwo
zatrzymania si
w hotelach
oraz w gospodarstwach agroturystycznych. Do ich dyspozycji s :
„Zamek” – pensjonat, Lesko, ul. Pi sudskiego 7,
Hotelik „Ratuszowa”, Lesko, ul. Rynek 12,
„Mogador”- O rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy,
Lesko, ul. Szopena 4,
Motelik „FUX”, Lesko, ul. Bieszczadzka 4,
Camping nad Sanem, Lesko, ul. Turystyczna,
Camping pod Zamkiem, Lesko, ul. Turystyczna,
Zajazd „U Kmity”, Posto ów k/Leska,
Zajazd „Pod Gruszk ”, Hoczew k/Leska,
Schronisko PTSM „Bieszczadnik”, Lesko, ul. Jana Paw a II,
„W starym piecu” - pensjonat Hoczew k/Leska,

i

pensjonatach

oraz gospodarstwa agroturystyczne:
Piotr Starakiewicz – „Ranczo rednia Góra”,
Lesko, ul. Osiedlowa 20,
Stanis awa Przytulska – „Uroczysko”, Jankowce 94,
Zbigniew Przytulski – „Pod Hyrk ”, Jankowce 98,
El bieta Dro
ska „Pod Czulni ”, Glinne 105,
Stanis aw Wa ca – „Na Górce”, Bezmiechowa Górna,
Anna Latusek, Bezmiechowa Górna 13,
Jadwiga i Zbigniew Szramowiat, Bezmiechowa Dolna 206,
Halina Petka–Zdrójkowska „Skrzyd a”, Bezmiechowa Grn. 85,
Janina Tkacz „U Jasi”, Posto ów 28,
Zbigniew Lis – „Buniówka”, Wola Posto owa 10,
Józef Matuk, Wola Posto owa - Wola ska 44,
Micha Misieczko „Nad Sanem”, czki 66,
Henryk Gocek, Huzele 20,
Krystyna Bosek, Huzele 55a,
Zbigniew Ha czyk – „Pod grusz ”, Weremie 12,
Aniela Lasyk, Dziurdziów 8,
Maria Zarzycka, Dziurdziów 31,
Czes awa K pczyk - „Zielone Wzgórze”, rednia Wie ,
Zdzis awa Moskalik – „U Le niczego”, rednia Wie 158,
Ma gorzata i Zbigniew Moskalik – „Cichy Zak tek”
rednia Wie 97,
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Lilla i Krzysztof Kowalik, rednia Wie 123,
Danuta i Franciszek Bytnarowie „S oneczna Chata”
rednia Wie 8a,
Jan Stelmach – „Nad Sanem” ukawica 109,
Kazimierz Podkalicki „Pod Ska ”, Manasterzec 18,
Kazimierz Sopata, Manasterzec 10,
Gra yna Ho ub, Manasterzec 1a,
Bronis aw Chrobak „Chrobakowo nad Sanem”, Posto ów 30,
Kazimierz Dudzi ski, Weremie 31.
Nale y zastanowi si , czy w pe ni wykorzystano mo liwo ci rozwoju agroturystyki.
Rozrzut gospodarstw po kilka w poszczególnych wsiach nie czyni z tych wsi miejscowo ci
turystycznych. Gospodarstwa te w pojedynk nie s w stanie stworzy wystarczaj co
atrakcyjnej oferty. Wskazane by oby rozwa enie organizacji agroturystyki w oparciu
o spo ecznie uzgodnione programy, gdzie uwzgl dniono by powstawanie obiektów
turystycznych wzajemnie si uzupe niaj cych.

Gastronomia:
Restauracja „Ratuszowa”, Lesko, ul. Rynek 12,
Pizzeria „Roma”, Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja,
Kawiarnia „Szelców”, Lesko, Plac Pu askiego 3,
„S odki domek”, Lesko, ul. Pi sudskiego,
Bar „ALF”, Lesko, ul. li skiego,
Kasyno, Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 3,
Cukiernia Jan i Adam Pierz, Lesko ul. Parkowa,
Herbaciarnia „Biesy i Czady” Lesko,
Plac Konstytucji 3 Maja 7,
Zajazd „U Kmity”, Posto ów,
Zajazd „Pod Gruszk ”, Hoczew,
Bar „Magda”, ul. Pi sudskiego,
Bar „Magda II”, ul. Rynek,
Pub „7”, Lesko, ul. Bieszczadzka 2,
„Bar pod Pierzej ”, Lesko, ul. Rynek 6,
Bar „Zasanie”, Lesko, Huzele k/Leska,
„Drink Bar”, Lesko, ul. Berka Joselewicza 1.
Lokale gastronomiczne skupione s g ównie w Lesku, co przy po eniu gminy
na g ównym szlaku turystycznym w Bieszczady wiadczy o niewykorzystywaniu szans
wynikaj cych z tytu u po enia wsi gminy (renta po enia).

Dyskoteki:
„Capitol”, Lesko, ul. Rynek 2,
„Premiera”, Hoczew.
Komunikacja i us ugi motoryzacyjne:
PKS, Lesko ul. Pi sudskiego:
po czenia z Warszaw , Krakowem, Katowicami, Rzeszowem, Krosnem, Nowym
czem, Przemy lem, Sanokiem;
dojazd do atrakcyjnych ze wzgl dów turystycznych miejscowo ci: Soliny,
Pola czyka, Cisnej, Ustrzyk Górnych, Wetliny.
PKP Zagórz (8 km od Leska):
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po czenia z Warszaw , Krakowem, odzi , Gliwicami, Przemy lem i Chyrowem
(Ukraina).

Mechanika pojazdowa:
Jan Baraniewicz, Lesko ul. Pi sudskiego,
Marian Buga, ul. Pi sudskiego,
Wies aw rodo , Lesko, ul Widokowa.
Pomoc drogowa - Serwis opon:
Marek Usyk, Lesko ul. Pi sudskiego.
Automyjnia:
Edward Pas awski, Lesko ul. Przemys owa,
Piotr Mozgowoj, Lesko ul. Bieszczadzka.
Stacja Paliw:
„FUX”, Lesko, ul. Bieszczadzka,
„GLIMAR", Lesko, ul. Pi sudskiego.
Wynajem rodków transportu:
TAXI,
Mini-Busy” wierk Andrzej, ukawica 84,
„Bieszczady Bus” Wac aw Sabat,
Bezmiechowa Dolna 35,
Jerzy Or owski, ukawica 13,
Stanis aw Doli ski, Jankowce 122,
Biuro Podró y STEFAN TOURS,
Lesko ul. Ko ciuszki 50.
Samochody terenowe – wynajem:
Pensjonat i restauracja – „W starym piecu” Hoczew.
Obiekty kulturalne i sportowe:
Bieszczadzki Dom Kultury, Lesko, ul. Pi sudskiego 1,
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
Lesko ul. Pi sudskiego 2,
Kino „Jutrzenka”, Lesko, ul. Wincentego Pola,
Hala sportowa, Lesko, ul. Mickiewicza,
Stadion sportowy „Sanovia”, Al. Jana Paw a II,
Wyci gi narciarskie:
rodek Sportów Zimowych „Lesko – Ski” - Wyci gi narciarskie Weremie
k/Leska,
Wyci g narciarski Pensjonatu „Zamek” – Huzele k/Leska.

Us ugi turystyczne:

Agencja Turystyczno-Promocyjna „Bieszczady”, Lesko, ul. Rynek 2,
Biuro Podró y „STEFAN TOURS”, Lesko ul. Ko ciuszki 50,
Bieszczadzki Klub Turystyki Konnej – „Stanica”,
Adam Rymarowicz, Lesko, Al. Jana Paw a II 42,
Klub Je dziecki „TALENS POLSKA - Ko ski Raj", Lesko ul. Przemys owa 11,
Aeroklub Bieszczadzki, Lesko, ul. Smolki 2,
„Lesko –Ski” Weremie .
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Szlaki turystyczne:
turystyczny: zielony w kierunku po onin bieszczadzkich i Zagórza,
spacerowy:
ty w kierunku Gór S onnych,
rowerowy: wokó Leska.
Imprezy cykliczne:
„Dni Leska” (maj),
„Country w Bieszczadach” (lipiec),
„Koncert dla Ciebie” (lipiec - sierpie w ka
niedziel ),
Wystawa Twórców Bieszczadzkich - Galeria Synagoga (maj - pa dziernik),
Bieszczadzki Konkurs Je dziecki (sierpie ).
Podsumowuj c t cz
analizy, mo na stwierdzi , e w zwi zku z ju istniej cym
potencja em, gmina prezentuje si
jako turystyczna. Niezb dnym jednak wydaje
si systematyczne wzmacnianie jej walorów, które wp yn na popraw i rozszerzenie oferty.
Nale y rozwa , jaka oferta b dzie na tyle atrakcyjna dla turystów b
cych na terenie
gminy przejazdem, aby chcieli si tu zatrzyma i skorzysta z us ug, zasilaj c bud et gminy
i jej mieszka ców. Dla takich dzia
niezb dna jest akceptacja spo eczna.

g) Sfera spo eczna
Tabela 16. Ludno
Grupy
wieku

Ogó em
0-14 lat
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 lat i
wi cej
czy ni
Kobiety

Ogó em

wed ug okresu zamieszkiwania, p ci oraz grup wieku
Zamieszka a
od urodzenia

Przyby a do miejscowo ci
aktualnego zamieszkania
razem
w latach
1988 i
1989wcze niej
2002

Nie
ustalono
do kiedy
mieszka a

11462
2193
1258
1756
1464
1754
1289
442
1306

7056
1999
881
1290
817
795
493
170
611

4331
185
375
448
636
945
782
268
692

2992
9
45
186
311
804
720
256
661

1339
176
330
262
325
141
62
12
31

75
9
2
18
11
14
14
4
3

5705
5757

3667
3389

2005
2326

1343
1649

662
677

33
42

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r
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Tabela 17. Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób w gospodarstwie
i g ównego ród a utrzymania
ówne ród o utrzymania
gospodarstwa domowego

Ogó em

OGÓ EM
Praca
- najemna
- na rachunek w asny a
- w rolnictwie
- poza rolnictwem
Pozosta e ród a
w tym emerytury i renty
Nieustalone
a
cznie z dochodami z najmu

3 602
1776
1 521
255
73
108
1 808
1 477
18

Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób

1

2

3

4

5 i wi cej

744
267
234
33
12
21
477
387
-

740
231
206
25
5
20
506
464
3

722
394
332
62
18
44
321
262
7

726
470
401
69
15
54
250
171
6

670
414
348
66
23
43
254
193
2

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.
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Tabela 18. Ludno
Grupy
wieku

OGÓ EM
0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 lat i
wi cej
czy ni
Kobiety

wed ug g ównego ród a utrzymania, p ci oraz grup wieku
Utrzymuj ca si
Ogó em
z pracy
z pozosta ych róde
w swoim
w tym
na rachunek
asny lub z gospodarstwie
razem najemnej
razem
rolnym
dochodów
z
z rent
(dzia ce
z najmu
emerytur
rolnej)
3 161
3 180
232
1 1462
528
1 140
2 652
1 455

na
utrzymaniu

nie
ustalono

5 018

103

2 193
1 258
1 756
1 464
1 754
1 289
442
1 306

12
716
890
1 049
463
31
19

9
646
769
836
359
23
10

3
70
121
213
104
8
9

3
24
52
92
50
brak danych
9

10
40
223
176
364
689
397
1 262

25
183
261
986

16
62
58
218
386
130
270

2 175
1 201
783
374
326
124
10
25

8
5
34
24
15
13
4
-

5 705
5 757

1 679
1 501

1 339
1 313

340
188

143
89

1 513
1 648

666
789

535
605

2 468
2 550

45
58

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r
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Wykres 6. Struktura ludno ci wg g ównego ród a utrzymania (2002)

23%
42%
5%
5%

10%

2%
13%

z pracy najemnej
na rachunek w asny lub z dochodów najmu
w swoim gospodarstwie rolnym
z emerytur
z rent
pozosta e ród a utrzymania
na utrzymaniu
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Tabela 19. Aktywno
Wyszczególnienie

ekonomiczna ludno ci w wieku 15 lat i wi cej
Ogó em

9269

4540

3171

1369

4217

512

Wspó czynnik
aktywno ci
zawodowej
w%
51,8

699
3091
2081

550
1931
1345

508
1377
800

42
554
545

116
977
596

33
183
140

82,6
66,4
69,3

76,3
47,4
14,2

7,6
28,7
40,5

3280
118
6972

709
5
4402

484
2
3037

225
3
1365

2505
23
2085

66
90
485

22,1
17,9
67,9

15,1
7,1
46,8

31,7
60,0
31,0

1946

228

55,5

37,9

31,8

73
367
348

7
67
85

78,0
70,4
71,9

71,1
49,7
42,7

8,9
29,4
40,6

1146
12
1078
2271

29
40
219
284

26,2
14,3
68,7
48,2

17,8
7,1
46,3
34,5

32,0
50,0
32,6
28,3

43
610
248

26
116
55

87,1
63,4
64,7

81,4
45,6
38,5

6,5
28,1
40,4

1359
11
1007

37
50
266

18,2
21,4
66,9

12,5
7,1
47,4

31,4
66,7
29,2

razem
OGÓ EM
Poziom wykszta cenia:
- wy sze
- rednie i policealne
- zasadnicze zawodowe
- podstawowe uko czone,
nieuko czone i bez wykszta cenia
szkolnego
- nieustalony
- ogó em w wieku produkcyjnym

Aktywni zawodowo
pracuj cy
bezrobotni

772
1659
2431
4605
CZY NI
Poziom wykszta cenia:
23
236
259
339
- wy sze
257
617
874
1308
- rednie i policealne
361
529
890
1323
- zasadnicze zawodowe
- podstawowe uko czone,
nieuko czone i bez wykszta cenia
130
276
406
1581
szkolnego
1
1
2
54
- nieustalony
770
1595
2365
3662
- w wieku produkcyjnym
597
1512
2109
4664
KOBIETY
Poziom wykszta cenia:
19
272
291
360
- wy sze
297
760
1057
1783
- rednie i policealne
184
271
455
758
- zasadnicze zawodowe
- podstawowe uko czone,
nieuko czone i bez wykszta cenia
95
208
303
1699
szkolnego
2
1
3
64
- nieustalony
595
1442
2037
3310
- w wieku produkcyjnym
ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r
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Bierni
zawodowo

Nieustalony
status na rynku
pracy

Wska nik
zatrudnienia
w%

Stopa
bezrobocia
w%

36,2

30,2
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Tabela 20. Gospodarstwa domowe i ludno
Wyszczególnienie

Gospodarstwa
domowe ogó em

Ogó em
Gospodarstwa
rodzinne
w tym:
a) jednorodzinne
b) dwurodzinne
Gospodarstwa
nierodzinne

wed ug liczby osób w gospodarstwie

Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób
2
3
4
5i
razem
5 i wi cej
wi cej
osobowych

Przeci tna liczba osób
w gospodarstwie
domowym

1623
1331

262
-

293
274

315
306

357
357

396
396

5581
5244

2360
2350

3,44
3,94

Przeci tna liczba
osób
w gospodarstwie
wieloosobowym
3,91
3,94

1191

-

274

306

340

271

4379

1553

3,68

3,68

131
292

262

19

9

17
-

114
brak
danych

785
337

717
10

5,99
1,15

5,99
2,50

1

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

Tabela 21. Ludno
Grupy
wieku

Ogó em
19 lat i
mniej
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 lat i
wi cej
czy ni
Kobiety

Ogó em

w wieku 13 lat i wi cej wed ug poziomu wykszta cenia, p ci i grupy wieku
Poziom wykszta cenia
wy sze
policealne

9659
1648

699
-

451
-

2640
102

872
60

1768
42

2081
73

3227
1318

podstawowe nieuko czone
i bez
wykszta cenia
szkolnego
441
135

1756
1464
1754
1289
442
1306

163
179
157
110
33
57

113
89
118
83
23
25

806
491
541
374
85
241

244
107
139
160
40
122

562
384
402
214
45
119

487
507
582
287
48
97

144
174
323
404
234
630

10
9
14
12
13
248

33
15
19
19
6
8

4784
4875

339
360

131
320

1177
1463

256
616

921
847

1323
758

1592
1635

168
273

54
66

rednie
razem

ogólno
kszta ce

zawodowe

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
uko czone

nie ustalony

120
20

ród o danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r
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Wykres 7. Struktura ludno ci wg wykszta cenia (2002)

5%

7%

5%

33%
28%
22%
w y sze
policealne
rednie
zasadnicze-zaw odow e
podstaw ow e uko czone
podstaw ow e nieuko czone i bez w ykszta cenia szkolnego
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h) Infrastruktura spo eczna
wiata i wychowanie
Tabela 21. Szko y na terenie gminy
Szko y podstawowe na terenie gminy

Liczba uczniów w szko ach
podstawowych

Szko a Podstawowa w Lesku

-

544 uczniów

Szko a Podstawowa w Bezmiechowej

-

61 uczniów

Szko a Podstawowa w Manastercu

-

79 uczniów

Szko a Podstawowa w Hoczwi

-

180 uczniów

Gimnazja na terenie gminy

Liczba uczniów w gimnazjach

Gimnazjum Publiczne w Lesku

-

422 uczniów

Gimnazjum Publiczne w redniej Wsi

-

132 uczniów

Szko y ponadgimnazjalne na terenie gminy

Liczba uczniów w szko ach
ponadgimnazjalnych

Leskie Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Lesku

-

444 uczniów

Liceum Ogólnokszta

-

368 uczniów

Zespó Szkól Ekonomiczno Rolniczych w Lesku

-

558 uczniów

Zespó Szkó Le nych w Lesku

-

447 uczniów

ce w Lesku

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Warunki i jako
i obj tych pomoc

ycia

mieszka ców,

grupy

spo eczne

wymagaj ce

wsparcia

Na gminie spoczywa obowi zek zapewnienia opieki osobom potrzebuj cym. Bezrobocie,
a sytuacja materialna, pogorszenie stanu zdrowia oraz sta y wzrost kosztów utrzymania
rodzin s przyczyn sta ego wzrostu zapotrzebowania na pomoc gminy.
Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Lesku realizuje zadania zlecone
administracji rz dowej okre lone ustaw o pomocy spo ecznej, programami rz dowymi
i innymi maj cymi na celu ochron
ycia i rodzin oraz programami gminnymi realizuj c
zadania w asne.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej - Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004
roku - reguluje komu (z pewnymi zastrze eniami) przys uguje prawo do wiadcze
pieni nych:
1) osobie samotnie gospodaruj cej, której dochód nie przekracza kwoty 461 z ,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osob nie przekracza kwoty 316 z ,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob
w rodzinie - przy jednoczesnym wyst pieniu co najmniej jednego z powodów
wymienionych poni ej w punktach 2-15 lub innych okoliczno ci uzasadniaj cych
udzielenie pomocy spo ecznej.
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Pomocy spo ecznej na zasadach okre lonych w ustawie udziela si
osobom
i rodzinom, w szczególno ci z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomno ci;
4) bezrobocia;
5) niepe nosprawno ci;
6) d ugotrwa ej lub ci kiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzy stwa lub wielodzietno ci;
9) bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zw aszcza w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych;
10) braku umiej tno ci w przystosowaniu do ycia m odzie y opuszczaj cej placówki
opieku czo-wychowawcze;
11) trudno ci w integracji osób, które otrzyma y status uchod cy;
12) trudno ci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak adu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) kl ski ywio owej lub ekologicznej.
Cz ciej ni w latach ubieg ych wyst puje przemoc w rodzinie. Jest to przewa nie
przemoc fizyczna pod wp ywem alkoholu.
Du
grup spo eczn stanowi osoby starsze i niepe nosprawne, zarówno fizycznie
jak i umys owo. Coraz wi cej osób ma orzeczon niepe nosprawno
b
stopie
niepe nosprawno ci. Powoduje to konieczno
podejmowania dzia
na rzecz likwidacji
barier architektonicznych, a tak e zwi kszenia udzia u niepe nosprawnych w yciu
spo eczno ci lokalnej, szczególnie osób starszych i niepe nosprawnych umys owo.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi s grup osób, które najbardziej potrzebuj pomocy
i wsparcia ze strony o rodka pomocy spo ecznej, bowiem cz sto ze wzgl du na nisk
wiadomo spo eczn s nieakceptowane i odrzucane przez rodowisko a nawet w asne
rodziny.
W ostatnich latach coraz cz ciej pojawia si problem z osobami nie posiadaj cymi
asnego domu lub mieszkania. Najcz ciej s to osoby samotne, nap ywowe. Zdarzaj si
równie samotne matki z dzie mi, których rodzina nie mo e lub nie chce przyj .
Rozwi zanie tego problemu jest mo liwe poprzez budowanie lokali socjalnych.
Jako
na:
-

i warunki ycia mieszka ców Miasta i Gminy Lesko s trudne, g ównie ze wzgl du
wysoki poziom bezrobocia,
niski poziom p ac,
ograniczon liczb miejsc pracy dla ludzi m odych - absolwentów,
zmniejszaj ce si dochody z produkcji rolniczej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauwa a si popraw warunków ycia niewielkiej grupy
mieszka ców mimo wzrastaj cego bezrobocia i obni enia si legalnych dochodów. Powodem
tego jest osi ganie dochodów z pracy „na czarno'' lub pracy poza granicami Polski.
W zwi zku z wej ciem w ycie w maju br. ustawy o wiadczeniach rodzinnych polepszy a
si sytuacja osób samotnie wychowuj cych dzieci oraz rodzin wielodzietnych.
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i) Rynek pracy
Pomimo niektórych zmian na lepsze nadal g ówn grup spo eczn wymagaj
wsparcia
bezrobotni. Stopa bezrobocia w powiecie leskim na dzie 31 pa dziernika 2004 r. wynios a
25,1% przy redniej w województwie 18,5%, a w podregionie kro nie sko-przemyskim
20,9% (dane www.praca.gov.pl).
Lokalny rynek pracy cechuje si niskimi p acami i s abymi kwalifikacjami zawodowymi.
ród miejscowych pracodawców dominuje sektor prywatny, który ci gle jest zbyt s aby,
by da zatrudnienie bezrobotnym. Nowe inicjatywy gospodarcze, mimo sprzyjaj cej polityki
adz lokalnych, nie przynosz znacz cego przyrostu nowych miejsc pracy.
Ponadto brak jest ch ci i wzorów do na ladowania w zakresie podejmowania ryzyka
indywidualnej aktywno ci gospodarczej, aktywno ci na rzecz samozatrudnienia.
Organizowanie przez Urz d Miasta i Gminy prac interwencyjnych i robót publicznych nie
wystarcza w stosunku do skali zjawiska bezrobocia. Rozwi zania te s tylko dora nym
sposobem rozwi zywania problemu i nie agodz d ugotrwa ych, spo ecznych konsekwencji
pozostawania bez pracy. Struktura pa stwowa stworzona do przeciwdzia ania problemom
bezrobocia jest niewydolna. Wiele rozwi za - s to dzia ania o charakterze „awaryjnym”
i nios negatywne efekty. Nale y do nich zaliczy to, e podopiecznymi pomocy spo ecznej
jest du a grupa ludzi m odych, sprawnych fizycznie i umys owo o postawie roszczeniowej.
Realizowana obecnie polityka dora nych rozwi za powoduje szybk konsumpcj
i tak ograniczonych rodków przeznaczonych na pomoc osobom bezrobotnym, a przede
wszystkim pog bia w ród tych osób negatywne postawy zwi zane ze spo eczn rol
bezrobotnego.
Drug grup spo eczn cz sto powi zan z bezrobociem s osoby nadu ywaj ce alkoholu
oraz stosuj ce przemoc w rodzinie. Zjawisko alkoholizmu w gminie narasta,
a w szczególno ci w ród ludzi m odych. Przyczyn mo na si dopatrywa we frustracji
odych ludzi, negatywnie postrzegaj cych swoj przysz
bez mo liwo ci zatrudnienia.
Dlatego w ciwym jest podejmowanie ci ych stara w celu z agodzenia tej dysfunkcji.
Wed ug stanu na 30.09.2004 r. na terenie województwa podkarpackiego
zarejestrowanych by o 166 168 bezrobotnych, w tym 88 828 kobiet (53,4 %). W porównaniu
z miesi cem poprzednim liczba bezrobotnych zmniejszy a si o 2 094 osoby.
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Tabela 22. Liczba bezrobotnych w woj. podkarpackim wg powiatów

Powiat

bieszczadzki
brzozowski
bicki
jaros awski
jasielski
kolbuszowski
kro nie ski
leski
le ajski
lubaczowski
cucki
mielecki
ni
ski
przemyski
przeworski
ropczycko dziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski
strzy owski
tarnobrzeski
Krosno
Przemy l
Rzeszów
Tarnobrzeg
Województwo

2 373
7 394
10 295
10 739
11 619
4 952
7 603
2 482
6 112
5 401
6 078
9 860
5 757
6 181
5 919

2 344
7 268
10 246
10 454
11 570
4 970
7 580
2 561
5 913
5 361
6 036
9 557
5 650
6 041
5 902

-29
-126
-49
-285
-49
18
-23
79
-199
-40
-42
-303
-107
-140
-17

Stopa
bezrobocia
wed ug stanu
na koniec
sierpnia
2004 r.
(w %)
28,3
27,3
18,9
21,0
22,7
20,9
21,7
24,3
21,7
22,2
19,3
16,5
25,9
23,1
17,6

6 714
11 208
8 638
7 164
6 565
4 043
2 590
6 003
8 748
3 824
168 262

6 583
11 245
8 494
7 092
6 498
3 979
2 579
5 756
8 741
3 748
166 168

-131
37
-144
-72
-67
-64
-11
-247
-7
-76
-2 094

22,3
18,4
23,4
15,2
24,6
18,2
8,7
20,5
9,4
18,0
19,0

Liczba
Liczba
Wzrost/
bezrobotnych bezrobotnych
spadek
wg stanu
wg stanu
w stosunku
na koniec
na koniec
do
sierpnia
wrze nia
poprzedniego
2004 r.
2004 r.
miesi ca

ród o: Sprawozdanie statystyczne MPiPS-01, GUS – stopa bezrobocia.

Stopa bezrobocia og oszona przez GUS w ko cu sierpnia br. w województwie
podkarpackim wynosi a 19,0 % (kraju 19,1%). Najwy sz stop bezrobocia odnotowano
w powiatach: bieszczadzkim (28,3 %), brzozowskim (27,3 %) i ni
skim (25,9 %).
Najni sz natomiast w miastach: Kro nie (8,7 %) oraz Rzeszowie ( 9,4 %). W ko cu
wrze nia 2004 roku 103 717 bezrobotnych (w sierpniu 104 860) zamieszkiwa o na terenach
wiejskich. W powiecie leskim bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili a 79,7% ogó u
bezrobotnych.
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Tabela 23. Bezrobotni woj. podkarpackiego zamieszkali na wsi
- stan na dzie 30.09.2004 r.

Powiat

bieszczadzki
brzozowski
bicki
jaros awski
jasielski
kolbuszowski
kro nie ski
leski
le ajski
lubaczowski
cucki
mielecki
ni
ski
przemyski
przeworski
ropczycko –
dziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski
strzy owski
tarnobrzeski
Krosno
Przemy l
Rzeszów
Tarnobrzeg
Województwo

Liczba
bezrobotnych
wg stanu
na
30. 09. 2004 r.

2 344
7 268
10 246
10 454
11 570
4 970
7 580
2 561
5 913
5 361
6 036
9 557
5 650
6 041
5 902
6 583
11 245
8 494
7 092
6 498
3 979
2 579
5 756
8 741
3 748
166 168

Liczba
bezrobotnych
zamieszka ych
na wsi
wg stanu na
30. 09. 2004 r.

Procentowy
udzia
zamieszka ych
na wsi w ogólnej
liczbie
bezrobotnych

4 691

71,3

1 366
6 545
6 329
6 339
7 881
4 274
6 763
2 040
4 390
3 533
4 798
5 019
3 578
6 041
4 304

58,3
90,1
61,8
60,6
68,1
86,0
89,2
79,7
74,2
65,9
79,5
52,5
63,3
100,0
72,9

9
4
2
5
2

788
815
783
672
768
0
0
0
0
103 717

87,0
56,7
39,2
87,3
69,6
...
...
...
...
62,4%

ród o: Sprawozdanie GUS MPiPS-01.

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy stan na 31 pa dziernika 2004 roku
Tabela 24. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg jednostek
samorz dowych w powiecie leskim
Jednostka

Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych
ogó em
kobiety
494
256
521
276
556
288

Miasto Lesko
Gmina Lesko
Gmina
Olszanica
Gmina
360
186
Baligród
Gmina Cisna
145
67
Gmina Solina
537
280
Razem
2613
1353
ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko
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Z prawem do zasi ku

Bez prawa do zasi ku

ogó em
64
60
94

kobiety
30
23
45

ogó em
430
461
462

kobiety
226
253
243

41

7

319

179

31
102
392

15
39
159

114
435
2221

52
241
1194
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Wykres 8. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg jednostek samorz dowych
w powiecie leskim

Miasto Lesko

19%

21%

Gmina Lesko
6%

Gmina Olszanica
Gmina Baligród
20%

14%

Gmina Cisna
Gmina Solina

20%

Tabela 25. Bezrobotni w wieku 18-24 lata
Zarejestrowani
Jednostka
Liczba
w miesi cu
zarejestrowanych
sprawozdawczym
bezrobotnych
ogó em
kobiety
ogó em
kobiety
Miasto Lesko
112
61
18
11
Gmina Lesko
141
84
21
14
Gmina
123
55
16
8
Olszanica
Gmina
90
35
10
4
Baligród
Gmina Cisna
27
14
8
6
Gmina Solina
154
77
21
15
Razem
647
326
94
58

Wyrejestrowani
w miesi cu
sprawozdawczym
ogó em
kobiety
29
18
19
11
12
5
8

5

3
20
91

3
11
53

ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko

Tabela 26. „Nap yw” i „odp yw” bezrobotnych
Jednostka

Nowo zarejestrowanych
bezrobotnych
ogó em
poprzednio
pracuj cych

Miasto Lesko
51
35
Gmina Lesko
41
28
Gmina
61
48
Olszanica
Gmina Baligród
35
29
Gmina Cisna
25
20
Gmina Solina
62
53
Razem
275
213
ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko
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Wy czenie z ewidencji bezrobotnych
ogó em

podj cie
pracy
77
51
25

29
13
10

brak
gotowo ci do
podj ci pracy
43
35
6

14
8
48
223

6
5
16
79

3
2
32
121
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j) Poziom bezpiecze stwa w gminie
W celu monitorowania sytuacji w mie cie zosta y zamontowane 4 kamery
w nast puj cych miejscach:
- na ul. Rynek;
- na ul. Pi sudskiego;
- na ul. li skiego;
- na rondzie (ul. Pi sudskiego).
Obserwacja tych newralgicznych punktów miasta u atwia zapewnienie porz dku
i bezpiecze stwa.
W Lesku dzia a Stowarzyszenie „Lesko – Bezpieczna Gmina”. Jest to dobrowolne,
samorz dne i trwa e zrzeszenie osób fizycznych i prawnych maj cych na celu popraw
bezpiecze stwa w mie cie i gminie, poniewa swoim zasi giem obejmuje obszar ca ej gminy.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotka dla m odzie y;
- prowadzenie
dzia alno ci
wychowawczej,
popularyzatorskiej
w
zakresie
bezpiecze stwa;
- szkolenia;
- wspieranie dzia
w adz samorz dowych w zakresie poprawy bezpiecze stwa;
- wspieranie dzia
Policji w powy szym zakresie.
Do
-

szczegó owych zada stowarzyszenia nale :
zbieranie funduszy na wprowadzenie monitoringu w mie cie;
zorganizowanie i wprowadzenie monitoringu na terenie miasta;
pomoc i wspieranie rozwoju monitoringu na terenie miasta;
pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Monta kamer znacznie poprawi bezpiecze stwo w mie cie, maj
znaczenie
profilaktyczne, a w szczególno ci pomagaj w wykrywaniu sprawców przest pstw
i wykrocze .
W sezonie turystycznym liczba pope nianych przest pstw wzrasta o ponad 50%, równie
liczba kolizji i wypadków drogowych wzrasta ponad 50%. Podczas trwania imprez masowych
organizowanych na terenie gminy Policja nie notuje zwi kszenia przest pstw i wypadków.
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k) Organizacje pozarz dowe
Tabela 27. Wykaz Organizacji Pozarz dowych na terenie Miasta i Gminy Lesko
Lp.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

1.

Fundacja
„Partnerstwo dla rodowiska”
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski
Stowarzyszenie Na Rzecz
Integracji Osób
Niepe nosprawnych Umys owo
„Partner”
Forum Edukacji Europejskiej
i Wspó pracy „European House”

ul. Ko ciuszki
38 - 600 Lesko
Huzele, 38-600 Lesko

ul. Mickiewicza 17
38 - 600 Lesko

Jerzy Klaczak

5.

Towarzystwo Mi
i Okolic

ul. Pi sudskiego 1
38 - 600 Lesko

Lewandowska
Alicja

6.

Stowarzyszenie CHI DO SHISEI
KAI
Stowarzyszenie Lesko
„Bezpieczna Gmina
Niezale ny Harcerski Szczep
Leski im. Szarych Szeregów
Aeroklub Bieszczadzki

ul. Smolki 12/11
38-300 Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
ul. Ko ciuszki 2a
38 - 600 Lesko
ul. Smolki 2
38-600 Lesko
ul. Berka Joselewicza
16
38-600 Lesko
u. Jana Paw a II 18 b
38-600 Lesko
ul. Basztowa 3
38-600 Lesko

Szmuc Artur

2.
3.

4.

7.
8.
9.

ników Leska

10. Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
11. Stowarzyszenie Bieszczadzkie
Forum Europejskiego
12. Stowarzyszenie Miast
Bli niaczych Lesko - Devizes

ul. Smolki 4
38 - 600 Lesko

Osoba
Kieruj ca
Przemys aw
dakowski
Or owski Józef
ukawica
Kieras
Magdalena

Bia ek Marek

Edukacja,
wspó praca,
integracja
Sprawy Leska kultura, turystyka
i inne
Sporty walki

Babula Piotr

Sporty lotnicze

Stanis aw
Lelek

Turystyka,
krajoznawstwo

Basak Adam
Koty a Dariusz
Przytulski
Zbigniew

ul. Pi sudskiego 5
38-600 Lesko

Rabiej Janusz

ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Kobia ka Emilia

17. Towarzystwo Pami ci ydów
Galicyjskich

ul. Berka Joselewicza
16
38-600 Lesko
ul. Kazimierza W. 4
38-600 Lesko
ul. Unii Brzeskiej 11/6
38-600 Lesko

Buziewicz
Mieczys aw

Res Management S.C. - Brzozów

Pomoc dzieciom
niepe nosprawnym
Pomoc dzieciom
niepe nosprawnym
umys owo

bd

ul. W. Pola 1
38 – 600 Lesko

Bezmiechowa G.
38-600 Lesko

Rozwój regionu

Bezpiecze stwo
w mie cie
bd

13. Bieszczadzkie Stowarzyszenie
Ekoturystyczne „Baszta”
14.
15. Stowarzyszenia na Rzecz
Budowy Hali Sportowej przy LO
Lesko
16. Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Bieszczadzkim

18. Stowarzyszenie w Lesku
na Rzecz Szpitala
19. Bieszczadzkie Towarzystwo
Inicjatyw Spo ecznych
i Obywatelskich
20. Stowarzyszenie na Rzecz
Reaktywowania i Rozwoju
Szko y Szybowcowej
w Bezmiechowej

Zakres dzia ania

Edukacja i integracja
Wspó praca
mi dzynarodowa
Zrównowa ony
rozwój
bd
Pomoc dzieciom
biednym
bd

Stanis aw
Tabisz
Haftek Janusz

Pomoc dla szpitala
Rozwój spo eczny

adys aw
Lipi ski

Lotnictwo,
szybownictwo
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21. Stowarzyszenie Agroturystyczne
GGG „Bieszczady”
22. Stowarzyszenie Animatorów
Kultury „Takt”
23. Bieszczadzka Grupa Twórców
Kultury
24. Bieszczadzkie Spo eczne
Towarzystwo Opieki Nad
Zwierz tami
25. Stowarzyszenie ProfilaktycznoRehabilitacyjne Amazonek

ul. Pu askiego 1
38-600 Lesko
ul. Smolki 7/74
38-600 Lesko
ul. Wolno ci
Zagórz
ul. Pieski wiat 138600 Lesko

Matuszewski
Wies aw
Lewandowska
Alicja
Ligaj Jan

Agroturystyka

Kusal Anna

Opieka nad
zwierz tami

Posto ów
38-600 Lesko

Alicja
Szczepa ska

Pomoc osobom
po operacji

26. Towarzystwo Przyja ni Polska USA

ul. Fredry 1
38-600 Lesko

bd

Wspó praca
mi dzynarodowa

27. LKS „Sanovia” Lesko

ul. Jana Paw a II
38-600 Lesko
Jankowce
38 - 600 Lesko
Bezmiechowa
38-600 Lesko

Wojciech
Krzywowi za
Tadeusz
Mazgaj
Baraniewicz
Tadeussz

Sport

rednia Wie
38 - 604 Hoczew
38 - 604 Hoczew

Tchorowski
Zbigniew
Capar
Stanis aw
aszczyk Adam

Sport

Sport

Fr czek Jerzy

Sport

Zemlak Andrzej

Sport

28. LKS „Bieszczady Jankowce
29. LKS „Lotniarz” Bezmiechowa
30. LUKS „Pionier” rednia Wie
31. LUKS „Grodzisko” Hoczew
32. UMKS „San” Lesko
33. UKS „Bieszczadzkie Wilki”
34. UKS „Victoria”
35. OSP Dziurdziów
36. OSP Manasterzec
37. OSP Lesko
38. OSP ukawica
39. OSP Jankowce
40. OSP Bezmiechowa Dolna
41. OSP Hoczew
42. OSP rednia Wie

ul. Mickiewicza
38-600 Lesko
ul. Jana Paw a II
1838-600 Lesko
ul. Smolki 238-600
Lesko
Dzuirdziów
38 - 604 Hoczew
Manasterzec
38-600 Lesko
38-600 Lesko
ukawica
38-600 Lesko
Jankowce
38-600 Lesko
Bezmiechowa Dolna
38-600 Lesko
38 - 604 Hoczew

rednia Wie
38-600 Lesko
ród o danych: Urz d Miasta i Gminy Lesko
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Kultura
Kultura

Sport
Sport

Sport

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo

bd

Po arnictwo
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2.

Problemy zidentyfikowane w poszczególnych sferach

Poni ej przedstawiono najwa niejsze problemy rozwoju w poszczególnych sferach ycia
gminy, które zosta y zidentyfikowane podczas prac eksperckich i konsultacyjnych
w Urz dzie Miasta i Gminy oraz podczas warsztatów diagnostyczno – projektowych
z przedstawicielami ró nych grup spo eczno-zawodowych i podmiotów gospodarczych Gminy
Lesko. Ponadto problemy zosta y poddane hierarchizacji podczas konsultacji spo ecznej Planu
(ankietyzacja). Problemy uznane przez ankietowanych za najbardziej pilne
do rozwi zania okre lono jako priorytetowe. Hierarchia nadana problemom wynika równie
z analizy przeprowadzonej przez konsultantów wspólnie z przedstawicielami Urz du Miasta
i Gminy.
PROBLEMY W SFERZE SPO ECZNEJ
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPO ECZNA,
WARUNKI I JAKO
YCIA MIESZKA CÓW
Problem

Waga
problemu

Wysoki poziom bezrobocia

priorytetowy

Niski poziom p ac

priorytetowy

Ograniczona ilo

miejsc pracy dla ludzi m odych – absolwentów

priorytetowy

Znaczna liczba osób nie posiadaj cych w asnego domu lub mieszkania

priorytetowy

Brak mieszka /lokali socjalnych

priorytetowy

Niski poziom dost pno ci us ug teleinformatycznych

priorytetowy

aba dost pno

us ug rehabilitacyjnych i medycznych

priorytetowy

Niewystarczaj ca oferta sp dzenia wolnego czasu dla dzieci i m odzie y

priorytetowy

Niedo ywienie w ród dzieci i m odzie y szkolnej

priorytetowy

Niedostateczny poziom bezpiecze stwa na drogach

priorytetowy

Niska jako

priorytetowy

wody pitnej w wiejskich obszarach gminy

Ograniczony dost p do wody pitnej w niektórych gospodarstwach

priorytetowy

Niski poziom wspó pracy gmin w powiecie

ni szej wagi

Przemoc w rodzinie

ni szej wagi

Zmniejszaj ce si dochody z produkcji rolniczej

ni szej wagi

Niski poziom wiadomo ci prawnej w ród mieszka ców

ni szej wagi

Narastaj ce zjawisko alkoholizmu (w szczególno ci w ród ludzi m odych)

ni szej wagi

Niski poziom dba

ni szej wagi

ci o zdrowie
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Uboga baza sportowo – rekreacyjna

ni szej wagi

Niski poziom aktywno ci spo ecznej

ni szej wagi

Rosn ce zjawisko nieprzystosowania cz ci mieszka ców do realiów
rzeczywisto ci, odrzucenie przez rodowisko, a nawet rodziny

ni szej wagi

Niski poziom integracji spo ecznej mieszka ców

ni szej wagi

Szara strefa - osi ganie dochodów z pracy ''na czarno''

ni szej wagi

Niski poziom udzia u osób niepe nosprawnych w yciu spo eczno ci
lokalnej szczególnie osób starszych i niepe nosprawnych umys owo
Rosn ca liczba samotnych matek z dzie mi, których rodzina nie mo e
lub nie chce przyj
Przewa aj ce postawy roszczeniowe w ród m odzie y, oczekuj cej pe nej
opieki socjalnej

ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi

PROBLEMY W ZAKRESIE ZASOBÓW GMINY
RODOWISKO PRZYRODNICZE
Problem

Waga
problemu

Trudno ci w utrzymaniu adu i porz dku zwi zane np. z za miecaniem
terenu (dzikie wysypiska mieci w lasach, na skarpach potoków lub wzd
ich koryt oraz przy bocznych drogach)

priorytetowy

Niski poziom wyeksponowania walorów rodowiska naturalnego

priorytetowy

Niski poziom wiadomo ci ekologicznej mieszka ców

priorytetowy

Zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb wzrastaj ce wraz ze wzrostem
nat enia ruchu samochodowego, g ównie w sezonie letnim
Znaczne pogorszenie jako ci wód wywo ane przez zanieczyszczenie
ciekami komunalnymi, nawozami mineralnymi i eksploatacj surowców
mineralnych
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze gminy, zwi zane
z emisj ze róde ciep a /kot ownie, paleniska domowe, obiekty
gastronomiczne/, poprzez wypalanie s omy na polach po niwach oraz
spalanie mieci w paleniskach domowych
Konflikty przestrzenne i funkcjonalne w zakresie rozwoju spo eczno –
gospodarczego np. s siedztwo terenów rekreacyjnych, rezerwatów
przyrody
Niski stopie wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania obiektów
publicznych i prywatnych
Przypadki niszczenia walorów krajobrazowych – nieuporz dkowana
zabudowa
Rabunkowa gospodarka kruszywami – niekontrolowany pobór kruszywa
z rzek i potoków
Zagro enia rodowiska naturalnego wywo ane nadmiernym ruchem
turystycznym
Zagro enie terenów szczególnie cennych przyrodniczo zwi zane
z osadnictwem rekreacyjnym
Res Management S.C. - Brzozów

priorytetowy
priorytetowy

priorytetowy

priorytetowy
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
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KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA,
Waga
problemu

Problem
y stan techniczny dróg w gminie

priorytetowy

aby poziom zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych
nad Sanem

priorytetowy

Brak obwodnicy miasta – zbyt du e nat enie ruchu w mie cie

priorytetowy

Niewystarczaj ca liczba miejsc parkingowych

priorytetowy

Brak chodników i przej

priorytetowy

dla pieszych poza miastem

Zanik budownictwa wielorodzinnego

priorytetowy

Niepe na kanalizacja z odprowadzeniem cieków do oczyszczalni

priorytetowy

y stan techniczny mostów, chodników i o wietlenia dróg

priorytetowy

Bariery architektoniczne dla niepe nosprawnych w miejscach publicznych
i budynkach u yteczno ci publicznej

priorytetowy

Niewystarczaj co rozwini ta sie telekomunikacyjna

priorytetowy

Brak trwa ych rozwi za w zagospodarowaniu odpadów sta ych na terenie
gminy

priorytetowy

Niedostateczny poziom zwodoci gowania gminy

priorytetowy

y stan techniczny budynków bazy kulturalnej

priorytetowy

Niedostatecznie
i turystyczna

rozwini ta

infrastruktura

sportowo

–

rekreacyjna

priorytetowy

Brak rozwi za w zakresie zabezpieczenia rezerw wody pitnej

priorytetowy

Niedostateczny poziom uzbrojenia terenów pod inwestycje

priorytetowy

Niezagospodarowane tereny inwestycyjne

priorytetowy

y stan techniczny cz ci bazy o wiatowej

priorytetowy

Ograniczone mo liwo ci gospodarczego wykorzystania rzek – s abo
rozwini ta infrastruktura

ni szej wagi

Niesprawnie dzia aj cy system melioracji

ni szej wagi

Niewystarczaj co
miejsc

rozwini ty

system

monitorowania

niebezpiecznych

Brak toalet publicznych

ni szej wagi
ni szej wagi

Wyst puj ce wypadki zalewania uj

wody (np. w Lesku)

ni szej wagi

Niski stopie rozwoju infrastruktury informatycznej

ni szej wagi

Brak planów terenów zalewowych

ni szej wagi

Zagro enie powodziowe wynikaj ce z braku regulacji cieków wodnych

ni szej wagi

Ograniczona
powierzchnia
zurbanizowanych

ni szej wagi
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ASNO
NIERUCHOMO CI
STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Problem
y stan techniczny wi kszo ci obiektów zabytkowych
Obiekty dziedzictwa kulturowego niezabezpieczone przed w amaniami
i nie wyposa one w instalacj p. po .
Obiekty dziedzictwa kulturowego nieprzygotowane do eksponowania
turystom
Nieuregulowany stan prawny dróg
Nieuregulowany stan prawny cz ci gruntów prywatnych
Nieuregulowany stan prawny gruntów pod niektórymi budynkami
komunalnymi
Brak ksi g wieczystych na niektóre nieruchomo ci b
ce w asno ci
gminy

Waga
problemu
priorytetowy
priorytetowy
priorytetowy
priorytetowy
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi

PROBLEMY W SFERZE GOSPODARCZEJ
Problem
Ograniczony kapita mieszka ców gminy na zak adanie dzia alno ci
gospodarczej
Niezadowalaj cy poziom rozwoju gospodarczego – zbyt ma a liczba
ma ych i rednich przedsi biorstw
Niska konkurencyjno
lokalnych firm wynikaj ca zarówno z poziomu
technologicznego jak i niewielkiej mo liwo ci akumulacji kapita u
abo rozwini te gospodarstwa rolne
Niska dost pno

certyfikowanej ywno ci ekologicznej
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Waga
problemu
priorytetowy
priorytetowy
priorytetowy
priorytetowy
priorytetowy
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IV.

ZADANIA S

CE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE

Zadania zaplanowano do realizacji w perspektywie do roku 2013, a wi c obejm dwa
okresy programowania w Planie Rozwoju Lokalnego, szczegó owo uj ty w Planie okres
2004-2006 (cz
inwestycyjna) i okres uj ty w formie ogólnej (inwestycje
bez uszczegó owienia) na lata 2007-2013. Inwestycje drugiego okresu zostan
uszczegó owione w roku 2007 i wprowadzone do planu aneksem zatwierdzonym przez Rad
Miejsk .
Hierarchia wa no ci zada
wynika z analizy wyników konsultacji spo ecznej
(ankietyzacja), prac warsztatowych oraz obowi zuj cych dokumentów planistycznych Gminy
Lesko. Podkre la ona zadania priorytetowe tzn. te, które powinny by realizowane
w pierwszej kolejno ci w latach 2004 – 2006 i w nast pnym okresie programowania.
Pozosta e zadania powinny by realizowane w zale no ci od stanu przygotowania projektów
i od mo liwo ci pozyskania rodków zewn trznych.
W zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru,
kszta towania rolnej i le nej przestrzeni produkcyjnej:

w

tym

zasady

Zadanie

Znaczenie
zadania

Wspieranie firm tworz cych nowe, sta e miejsca pracy ze szczególn
preferencj dla lokalnej m odzie y

priorytetowe

Wspieranie rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw

priorytetowe

Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy, pozyskiwanie
inwestorów
Pomoc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw rolnych do aktualnych
warunków na rynku
Przygotowywanie terenów inwestycyjnych pod dzia alno

gospodarcz

Gospodarcze wykorzystanie rzek z uwzgl dnieniem aspektu ochrony
rodowiska
Podniesienie konkurencyjno ci lokalnych firm np. poprzez stosowanie
preferencji dla firm miejscowych
Przygotowanie Urz du Miasta i Gminy do pe nej, kompleksowej obs ugi
osób podejmuj cych i prowadz cych dzia alno
gospodarcz oraz
inwestorów
Rozwój informatyzacji w gminie

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
Priorytetowe

Wspieranie zalesiania gruntów s abych

ni szej wagi

Stymulowanie procesów koncentracji gruntów rolniczych

ni szej wagi
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W zakresie rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury
Zadanie

Znaczenie
zadania

Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania dróg oraz rozbudowa
lokalnej sieci komunikacyjnej
Budowa mieszka komunalnych, w tym socjalnych
Poprawa stanu technicznego mostów, chodników, o wietlenia
oraz organizacji ruchu na drogach
Aktywne poszukiwanie inwestorów, którzy zagospodaruj wolne tereny
inwestycyjne
Rozbudowa istniej cych i budowa nowych parkingów

priorytetowe

Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania cieków

priorytetowe

Stymulowanie rozwoju budownictwa wielorodzinnego

priorytetowe

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych nad Sanem

priorytetowe

Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki
Rozwijanie/rozbudowa
infrastruktury
sportowo
–
rekreacyjnej
i turystycznej
Zagospodarowanie (uzbrajanie) terenów inwestycyjnych
Podniesienie standardów bazy dydaktycznej, socjalnej i sportowej
placówek o wiatowych
Poprawa poziomu zwodoci gowania gminy

priorytetowe

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

priorytetowe

Pozyskiwanie rezerwowych róde wody pitnej

priorytetowe

Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej
Wspieranie rozwoju bazy lokalowej i doposa enie obiektów ochrony
zdrowia
Doskonalenie systemu zagospodarowania odpadów sta ych
Systematyczna likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych
i niepe nosprawnych
Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe

Utrzymanie mienia komunalnego w dobrym stanie technicznym
Wykorzystanie pustych obiektów (pustostanów) b
cych w mieniu
komunalnym na cele statutowe
Wspieranie rozwoju komunikacji lotniczej
Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i modernizacja systemów
melioracyjnych
Zwi kszenie poziomu wykorzystania odnawialnych róde energii

priorytetowe

Zwi kszanie powierzchni zieleni urz dzonej na terenach zurbanizowanych
Przyjmowanie rozwi za
urbanizacyjnych uwzgl dniaj cych potrzeb
zachowania dziedzictwa kulturowego (sta y charakter zabudowy)
z jednoczesnym uwzgl dnieniem aspektu bezpiecze stwa

ni szej wagi
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ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi

ni szej wagi

54

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 - 2013

W zakresie zmiany sposobu u ytkowaniu terenu i poprawy stanu
kulturowego:

rodowiska

Zadanie

Znaczenie
zadania

Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie
technicznym i przygotowanie do pe niejszego eksponowania turystom

priorytetowe

Regulowanie stanu prawnego dróg

priorytetowe

Wspieranie regulowania stanu prawnego gruntów prywatnych

ni szej wagi

Regulowanie stanu prawnego gruntów pod budynkami komunalnymi

ni szej wagi

Uzupe nianie ksi g wieczystych na nieruchomo ci b
gminy

ni szej wagi

ce we w asno ci

W zakresie poprawy stanu rodowiska naturalnego:
Zadanie
Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania ha asu, wibracji i emisji
substancji szkodliwych powstaj cych w zwi zku z rosn cym nat eniem
komunikacji ko owej
Uporz dkowana gospodarka odpadami sta ymi i ciekami – budowa
i rozbudowa infrastruktury s
cej ochronie rodowiska

Znaczenie
zadania
priorytetowe
priorytetowe

Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo

priorytetowe

Utrzymanie adu, porz dku i estetyki terenu gminy, w szczególno ci miejsc
cennych dla rekreacji i turystyki

priorytetowe

Poprawa stanu czysto ci wód otwartych

priorytetowe

Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej dla rodowiska

priorytetowe

Wy szy stopie
wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania
obiektów publicznych i prywatnych
Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze
gminy zwi zanego z emisj z systemów grzewczych
Wykorzystywanie nowoczesnych rozwi za i technologii do porz dkowania
gospodarki odpadami
Wp ywanie na wzrost wiadomo ci ekologicznej mieszka ców i turystów
poprzez ró ne formy edukacyjne i propagandowe
Ograniczenie do minimum niekorzystnych zachowa
godz cych
w rodowisko przyrodnicze np. wypalanie traw, s omy, spalanie mieci
Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo
Racjonalna gospodarka kruszywami, ograniczenie dewastacji rzek
i potoków
Wspieranie inicjatyw, osób, podmiotów i organizacji dzia aj cych na rzecz
ochrony rodowiska
Racjonalne
kierowanie
ruchem
turystycznym
zmierzaj ce
do maksymalnego ograniczenia zagro
st d wynikaj cych dla
rodowiska
Uporz dkowana zabudowa rekreacyjna, nie powoduj ca zagro
w terenach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych
Res Management S.C. - Brzozów

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
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W zakresie poprawy warunków i jako ci
w strukturze zamieszkania:

ycia mieszka ców, w tym zmiany

Zadanie

Znaczenie
zadania

Pozyskiwanie inwestorów tworz cych nowe miejsca pracy

priorytetowe

Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej

priorytetowe

Likwidacja zjawiska niedo ywienia dzieci i m odzie y szkolnej

priorytetowe

Wspieranie instytucji i organizacji realizuj cych dzia ania na rzecz osób
bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i szkole
Przeciwdzia anie zjawiskom patologii zachowa spo ecznych (alkoholizm,
narkomania i inne)
Zwi kszenie dost pno ci opieki medycznej i us ug rehabilitacyjnych
Stworzenie atrakcyjnej oferty sp dzania wolnego czasu dla dzieci
i m odzie y jako alternatywy dla zachowa niepo danych
Zapewnienie opieki i schronienia osobom nie posiadaj cym w asnego
miejsca zamieszkania (w tym osobom bezdomnym oraz osobom starszym,
samotnym, samotnym matkom z dzie mi)
Poprawa porz dku publicznego na terenie miasta i gminy oraz poziomu
bezpiecze stwa na drogach
Zwi kszenie dost pno ci wody sieciowej
Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym zaj pozalekcyjnych
w zakresie aktywizacji zawodowej, sportu, ochrony rodowiska
Rozwój bazy szkolnej i wyposa enie bazy edukacyjnej szkó w nowoczesny
sprz t dydaktyczny
Rozwój bazy s
cej rekreacji, uprawianiu sportu masowego i dzia alno ci
kulturalnej

priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe
priorytetowe

Przeciwdzia anie przemocy w rodzinie

ni szej wagi

Zwi kszenie i poprawa dost pno ci informacji dla mieszka ców
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych

ni szej wagi

Zwi kszenie udzia u osób niepe nosprawnych w yciu spo eczno ci lokalnej

ni szej wagi

Wspieranie podmiotów dzia aj cych na rzecz wzrostu bezpiecze stwa
publicznego i pomocy osobom b
cym w potrzebie
Obj cie opiek osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdzia anie
odrzuceniu ich przez rodowisko
Uzyskanie certyfikatu ISO przez Urz d Miasta i Gminy
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ni szej wagi
ni szej wagi
ni szej wagi
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V.

PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI

1. Kryteria wyboru projektów do realizacji

Projekty by y oceniane wg tych samych 10 kryteriów opracowanych na podstawie analizy
dokumentów dotycz cych wydatkowania Funduszy Strukturalnych. W ramach kryterium
ocena dokonywana by a w skali czterostopniowej. Przyznanej punktacji w ramach danego
kryterium odpowiada odpowiednia waga. Ostateczna punktacja w ramach danego kryterium
jest iloczynem przyporz dkowanej do kryterium wagi (wa no
kryterium), przy czym
1 = waga najni sza, 2 = waga rednia i 3 = waga najwy sza oraz ilo ci przyznanych
punktów w skali od 0 do 4 stanowi cych wprost proporcjonaln ocen stopnia spe nienia
kryterium. Suma wag jest równa iloczynowi liczby kryteriów pomno onej przez 2.
Po nadaniu ka demu z kryteriów punktacji zgodnie z przyj tymi wagami i ocenami
zsumowano wyniki wszystkich kryteriów i otrzymano ocen projektu.
Poni ej przedstawiono kryteria i wagi im przypisane, jakie brano pod uwag przy ocenie
projektów:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryterium
Zgodno ze strategi rozwoju i hierarchi zada
Zaawansowanie przygotowania projektu
(dokumentacja techniczna, pozwolenia itp.)
Powi zanie z innymi projektami
Wp yw rezultatów projektu na zwi kszenie
atrakcyjno ci gospodarczej i inwestycyjnej gminy
(w tym na tworzenie nowych miejsc pracy)
Mo liwo uzyskania wspó finansowania ze róde
zewn trznych
Wp yw na ochron rodowiska

7. Wp yw na rozwój spo ecze stwa informacyjnego
8. Zasi g oddzia ywania rezultatów projektu (liczba
mieszka ców, którzy b
mogli korzysta
z rezultatów)
Razem
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Waga
1
3
2
2
3
1
1
3
16
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2.

Ranking projektów po ocenie wg przyj tych kryteriów

Miejsce
w
rankingu

Liczba
uzyskanych
punktów

Tytu projektu
Projekty zaplanowane do realizacji w latach 2004 - 2006

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lesku

58

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci ukawica

55

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Manasterzec

55

2

Budowa sieci kanalizacji w miejscowo ci Bezmiechowa Dolna i Górna

55

5

Rewitalizacja parku i centrum miasta w Lesku

54

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Jankowce

52

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Glinne

52

8

Budowa parkingu przy ul. Ko ciuszki w Lesku

50

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Posto ów

49

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Huzele

49

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci

49

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Hoczew

49

9

Budowa wietlicy Wiejskiej z infrastruktur i zagospodarowaniem terenu
w miejscowo ci Weremie

49

14

Prace restauracyjno - konserwatorskie w Ko ciele Parafialnym w Lesku

47

15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Weremie

46

15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Dziurdziów

46

15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci rednia Wie

46

18

Budowa i wyposa enie w sprz t sali sportowej przy Szkole Podstawowej w
miejscowo ci Hoczew

44

18

Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad rzek San w Lesku

44

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Bachlawa

43

20

Modernizacja chodnika przy ul. Ko ciuszki w Lesku

43

22

Przebudowa ulicy Szopena w Lesku

42

22

Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowo ci rednia Wie

42

22

Modernizacja Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

42

25

Przebudowa ulicy i remont chodników - ul. Smolki w Lesku

41

25

Budowa szatni i wykonanie miejsc siedz cych na stadionie sportowym w
miejscowo ci rednia Wie
Budowa sieci wodoci gowej oraz uj cia wody ze zbiornikiem na potrzeby
mieszka ców miejscowo ci Glinne

27
27

czki

Modernizacja budynku Szko y Podstawowej w miejscowo ci Hoczew
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29

Budowa sieci wodoci gowej wraz z uj ciem wody w miejscowo ci Hoczew

37

29

Modernizacja wodoci gu oraz uj

wody w miejscowo ci Weremie

37

29

Modernizacja wodoci gu oraz uj

wody w miejscowo ci Huzele

37

29

Budowa sieci wodoci gowej oraz uj cia wody ze zbiornikiem na potrzeby
miesza ców miejscowo ci Bezmiechowa Dolna i Górna
Budowa sieci wodoci gowej wraz z uj ciem wody i zbiornikiem na potrzeby
mieszka ców miejscowo ci Jankowce
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowo ci Hoczew –
partycypacja
Remont chodników na osiedlu rednia Góra i budowa chodników na ulicy
Widokowej w Lesku
Modernizacja chodników przy ulicach Wary skiego, Jana Paw a II i W. Pola w
Lesku

29
29
35
36

37
37
37
34
33

37

Przebudowa ulic Akacjowej i Kwiatowej Lesku

32

37

Remont dróg gminnych Nr 118208 R, 118211 R, 118212 R w miejscowo ci
rednia Wie

32

37

Przebudowa drogi gminnej Nr 118204 R w miejscowo ci Hoczew

32

37

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci Jankowce

32

37

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci Bezmiechowa Dolna

32

37

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci Bezmiechowa Górna

32

37

Adaptacja budynku szkolnego na Dom Ludowy w miejscowo ci ukawica

32

44

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowo ci Manasterzec wraz z k adk dla
pieszych - partycypacja w kosztach

32

45

Przed

30

45

Przebudowa drogi Nr 118174 R "na B onie" w miejscowo ci Huzele

29

45

Przebudowa drogi gminnej Nr 118169R w miejscowo ci Jankowce

29

45

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowo ci Hoczew

29

49

Budowa boiska sportowego w miejscowo ci Manasterzec

29

49

Adaptacja budynku i obej cia szkolnego do utworzenia bazy noclegowo turystycznej w Szkole Podstawowej w miejscowo ci Bezmiechowa Dolna

26

51

Budowa o wietlenia drogi powiatowej w miejscowo ci Manasterzec

25

51

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci ukawica

25

53

Zagospodarowanie hali sportowej pod infrastruktur turystyczn
w miejscowo ci Manasterzec

23

enie chodnika przy ul. Przemys owej w kierunku ul. Stawowej w Lesku

Projekty zaplanowane do realizacji w latach 2007 – 2013
1

Budowa chodnika wraz z zatok autobusow przy drodze wojewódzkiej
w miejscowo ci rednia Wie – partycypacja

43

2

Budowa krytego basenu w Lesku

40

3

Remont Galerii w Synagodze w Lesku

38

3

Rozbudowa infrastruktury w miejscowo ci Weremie

38

5

Remont zabytkowej cerkwi grecko – katolickiej miejscowo ci Manasterzec

37
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6

Budowa cie ek rowerowych, z tarasami widokowymi, w miejscowo ci Hoczew

7

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowo ci
Bezmiechowa Dolna
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowo ci Hoczew z wykorzystaniem
progów skalnych na rzece Hoczewka

7

36
35
35

7

Zagospodarowanie róde ek Mineralnych w Lesku

35

7

Budowa tras dla wy cigów samochodów terenowych w Hoczwi

35

Przebudowa ul. ródlanej oraz ul. S owackiego na odcinku od skrzy owania ul.
ródlanej do skrzy owania z ul. Stawow w Lesku

34

11

11 Przebudowa ulic eromskiego, Osiedlowej w Lesku
11

Kompleksowe rozwi zanie problemu zaopatrzenia miasta i gminy Lesko
w wod pitn

14 Remont zabytkowej plebani grecko-katolickiej w miejscowo ci Hoczew
15

Budowa chodnika przy ul. Moniuszki i S owackiego do Placu Targowego
w Lesku

34
34
33
32

15 Budowa Pijalni Wód w róde kach Mineralnych w Lesku

32

15 Przebudowa drogi gminnej Nr 118152R w Manastercu

32

18 Budowa miejsca widokowego na stoku Baszty od strony Sanu w Lesku

31

18 Przebudowa Stadionu Sportowego w Lesku

31

20 Rozwi zanie problemu braku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku

30

Budowa parkingu przy Ko ciele Parafialnym w miejscowo ci Bezmiechowa
Górna
Modernizacja infrastruktury sportowej - stadion w miejscowo ci Bezmiechowa
21
Górna
21

21 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowo ci ukawica
24

Budowa drogi b
cej przed
Wola skiej" w Lesku

eniem ul. Jana Paw a II w kierunku "Ska y

29
29
29
28

25 Modernizacja budynku Szko y w miejscowo ci Manasterzec

27

26

25

wietlenie odcinków dróg w miejscowo ci Bachlawa

27 Remont wietlicy Wiejskiej w miejscowo ci Hoczew

24

27 Remont Domu Ludowego w miejscowo ci rednia Wie

24

29 Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowo ci Manasterzec

20

30

Remont zabytkowej dzwonnicy parawanowej wraz z parkiem w miejscowo ci
rednia Wie
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3.

REALIZACJA PROJEKTÓW I ZADA
a. Przedsi wzi cia inwestycyjne na lata 2004 – 2006 zaplanowane do realizacji przez Gmin Lesko
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b. Mo liwo ci umiejscowienia zaplanowanych
Programach Operacyjnych (SPO)
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

dzia

w

Sektorowych

Mo liwe ród o finansowania
z SPO

Przedsi wzi cie

Budowa sieci wodoci gowej oraz uj cia wody
ze zbiornikiem na potrzeby mieszka ców miejscowo ci
Glinne
Budowa wodoci gu wraz z uj ciem wody w miejscowo ci
Hoczew
Modernizacja wodoci gu oraz uj
Weremie

wody w miejscowo ci

Modernizacja wodoci gu oraz uj wody w miejscowo ci
Huzele
Budowa sieci wodoci gowej oraz uj cia wody
ze zbiornikiem na potrzeby mieszka ców miejscowo ci
Bezmiechowa Dolna i Górna
Budowa sieci wodoci gowej wraz z uj ciem wody
i zbiornikiem na potrzeby mieszka ców miejscowo ci
Jankowce
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
ukawica

8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Manasterzec

9.

Budowa sieci kanalizacji w miejscowo ci Bezmiechowa
Dolna i Górna

10.

Rewitalizacja parku i centrum miasta w Lesku

11.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Jankowce

12.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Glinne

13.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Posto ów

14.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Huzele

15.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci

16.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Hoczew

17.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Weremie

18.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Dziurdziów

19.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
rednia Wie

20.

Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego
nad rzek San w Lesku

21.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci
Bachlawa

22.

Modernizacja chodnika przy ul. Ko ciuszki w Lesku
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23.

Budowa parkingu przy ul. Ko ciuszki w Lesku

24.

Przebudowa ulicy Szopena w Lesku

25.

Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowo ci
rednia Wie

26.

Modernizacja Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

27.

Przebudowa ulicy i remont chodników - ul. Smolki w Lesku

28.

Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej
w miejscowo ci Hoczew – partycypacja

29.

Remont chodników na osiedlu rednia Góra i budowa
chodników na ulicy Widokowej w Lesku

30.

Modernizacja chodników przy ulicach Wary skiego, Jana
Paw a II i W. Pola w Lesku

31.

Przebudowa ulic Akacjowej i Kwiatowej Lesku

32.

Remont dróg gminnych Nr 118208 R, 118211 R,
118212 R w miejscowo ci rednia Wie

33.

Przebudowa drogi gminnej Nr 118204 R w miejscowo ci
Hoczew

34.

Przed enie chodnika przy ul. Przemys owej w kierunku
ul. Stawowej w Lesku

35.

Przebudowa drogi Nr 118174 R "Na B onie"
w miejscowo ci Huzele

36.

Przebudowa drogi gminnej Nr 118169R w miejscowo ci
Jankowce

37.

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowo ci
Manasterzec wraz z k adk dla pieszych

38.

Budowa o wietlenia drogi powiatowej w miejscowo ci
Manasterzec

39.

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci ukawica

40.

Budowa wietlicy Wiejskiej z infrastruktur
i zagospodarowaniem terenu w miejscowo ci Weremie

41.

Prace restauracyjno - konserwatorskie w Ko ciele
Parafialnym w Lesku

42.

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci Jankowce

43.

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci
Bezmiechowa Dolna

44.

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowo ci
Bezmiechowa Górna

45.

46.

ZPORR
Priorytet 3: Rozwój Lokalny
Dzia anie 3.1. Obszary wiejskie

Adaptacja budynku szkolnego na Dom Ludowy
w miejscowo ci ukawica
Adaptacja budynku i obej cia szkolnego do utworzenia
bazy noclegowo - turystycznej w Szkole Podstawowej
w miejscowo ci Bezmiechowa Dolna
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47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

Zagospodarowanie hali sportowej pod infrastruktur
turystyczn w miejscowo ci Manasterzec

Budowa wietlicy Wiejskiej z infrastruktur
i zagospodarowaniem terenu w miejscowo ci Weremie

ZPORR
Priorytet 3: Rozwój Lokalny
Dzia anie 3.1. Obszary wiejskie
SPO Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ywno ciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet 2: Zrównowa ony rozwój
obszarów wiejskich
Dzia anie 2.3. Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego

Budowa i wyposa enie w sprz t sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w miejscowo ci Hoczew
Budowa szatni i wykonanie miejsc siedz cych na stadionie
sportowym w miejscowo ci rednia Wie
Modernizacja budynku Szko y Podstawowej
w miejscowo ci Hoczew
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w miejscowo ci Hoczew
Budowa boiska sportowego w miejscowo ci Manasterzec

ZPORR
Priorytet 3: Rozwój Lokalny
Dzia anie 3.5. Lokalna infrastruktura
spo eczna
Poddzia anie 3.5.1. Lokalna
infrastruktura edukacyjna
i sportowa
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VI.

POWI ZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIA ANIAMI
REALIZOWANYMI
NA
TERENIE
WOJEWÓZTWA
I POWIATU

Samorz dy gminne zobligowane s do monitorowania i analizy sytuacji spo ecznogospodarczej wp ywaj cej na rozwój spo eczno-gospodarczy lokalnej spo eczno ci, jak jest
gmina. Bardzo wa nym elementem tego procesu jest znajomo
najwa niejszych
dokumentów planistycznych opracowywanych na poziomie kraju, a tak e wszystkich tych,
które zosta y opracowane i przyj te na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Analiza
zaprezentowana
poni ej
ocenia
zgodno
Planu
Rozwoju
Lokalnego
z powiatowymi i regionalnymi dokumentami planistycznymi – Planem Rozwoju Lokalnego
Powiatu Leskiego oraz Strategi Rozwoju Województwa Podkarpackiego.
1. Dokumenty stanowi ce przedmiot oceny zgodno ci
Do oceny zgodno ci celów strategii rozwoju Gminy Lesko przyj to nast puj ce
zewn trzne dokumenty planistyczne:
- Strategi Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Rzeszów marzec 2000,
- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego, Lesko lipiec 2004.
2. Przyj ta metoda oceny
Ocen zgodno ci dokonano w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych ze sob
dokumentach.
W celu dokonania oceny do porówna przyj to skal czterostopniow , gdzie:
0 – oznacza
1 – oznacza
2 – oznacza
3 – oznacza

brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;
nisk zgodno /integralno celów;
redni stopie zgodno ci/integralno ci celów;
wysoki stopie zgodno ci/integralno ci celów.

W poszczególnych tabelach uj to ocen stopnia zgodno ci/integralno ci celów rozwoju
Gminy z zapisami dokumentów porównywanych. Stopie zgodno ci w ramach ka dego
z celów g ównych dokumentów porównywanych zosta nast pnie podsumowany punktacj
czn , której maksymalna wysoko jest zmienna i jest zale na od ilo ci celów pochodz cych
z dokumentów porównywanych.
Ocena zosta a dokonana przez konsultantów zewn trznych.
3. Uk ad wniosków wynikaj cych z oceny zgodno ci celów
W ka dym z poni szych punktów – w uk adzie tabelarycznym – zawarto ocen punktow
stopnia zgodno ci celów strategicznych Gminy z zapisami danego dokumentu.
Ocena ko czy si zestawem wniosków:
- podsumowuj cych stopie uwzgl dnienia zapisów dokumentów porównywanych
w zapisach celów i zada Gminy,
- okre laj cych, które z zaplanowanych zada Gminy nie pokrywaj si z zapisami
dokumentów programowych.
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4. Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego i ocena zgodno ci
Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Lesko

Ocena
zgodno ci

Priorytet

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsi biorczo ci i wzrostu konkurencyjno ci jako podstawa rozwoju gospodarczego
i przeciwdzia ania bezrobociu, rozwój sektora ma ych i rednich przedsi biorstw
Cele strategiczne
- Przygotowanie Urz du Miasta i Gminy do pe nej,
kompleksowej
obs ugi
osób
podejmuj cych
i prowadz cych dzia alno gospodarcz oraz inwestorów.
Efektywne
wykorzystanie
potencja u
gospodarczego, - Rozwój informatyzacji w gminie.
naukowo-technicznego, kapita u ludzkiego i finansowego - Wspieranie instytucji i organizacji realizuj cych dzia ania
regionu.
na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa
zawodowego i szkole .
- Podniesienie konkurencyjno ci lokalnych firm np. poprzez
stosowanie preferencji dla firm miejscowych.

2

- Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy,
pozyskiwanie inwestorów.
- Przygotowywanie terenów inwestycyjnych pod dzia alno
Stworzenie sprzyjaj cych warunków do zwi kszenia nap ywu gospodarcz .
- Gospodarcze wykorzystanie rzek z uwzgl dnieniem
inwestycji.
aspektu ochrony rodowiska.
- Wspieranie firm tworz cych nowe, sta e miejsca pracy
ze szczególn preferencj dla lokalnej m odzie y.
- Wspieranie rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw.

3

Razem

5

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 5, oznacza to wysoki stopie zgodno ci celów.
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Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Lesko

Ocena
zgodno ci

Priorytet

Rozwój kultury i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek podniesienia
konkurencyjno ci produktu turystycznego
Cele strategiczne

Wzbogacenie istniej cych i kreowanie nowych
produktów turystycznych opartych na dziedzictwie
kulturowym i unikatowych warto ciach przyrodniczokrajoznawczych

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych
nad Sanem.
- Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki
- Rozwijanie/rozbudowa infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej i turystycznej.
- Utrzymanie
obiektów
dziedzictwa
kulturowego
w dobrym stanie technicznym i przygotowanie
do pe niejszego eksponowania turystom.
- Przyjmowanie
rozwi za
urbanizacyjnych
uwzgl dniaj cych potrzeb
zachowania dziedzictwa
kulturowego
(sta y
charakter
zabudowy)
z
jednoczesnym
uwzgl dnieniem
aspektu
bezpiecze stwa.

3

Wzmocnienie to samo ci i integracji spo ecze stwa
i uzyskanie t drog korzystnej zmiany wizerunku
regionu

- Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej.

1

Doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki
le nej, tak by rozwój województwa odbywa si
w sposób zapewniaj cy zachowanie jego warto ci
przyrodniczych i krajobrazowych
Res Management S.C. - Brzozów

Uporz dkowana
gospodarka
odpadami
sta ymi
i ciekami – budowa i rozbudowa infrastruktury s
cej
ochronie rodowiska.
Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo.
Utrzymanie adu, porz dku i estetyki terenu gminy,

3
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w szczególno ci miejsc cennych dla rekreacji i turystyki.
- Poprawa stanu czysto ci wód otwartych.
- Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej
dla rodowiska.
- Wy szy stopie wykorzystania paliw ekologicznych
do ogrzewania obiektów publicznych i prywatnych.
- Ograniczanie
zanieczyszczenia
powietrza
atmosferycznego na obszarze gminy zwi zanego
z emisj z systemów grzewczych.
- Wykorzystywanie nowoczesnych rozwi za i technologii
do porz dkowania gospodarki odpadami.
- Wp ywanie na wzrost
wiadomo ci ekologicznej
mieszka ców i turystów poprzez ró ne formy
edukacyjne i propagandowe.
- Ograniczenie do minimum niekorzystnych zachowa
godz cych w rodowisko przyrodnicze np. wypalanie
traw, s omy, spalanie mieci.
- Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo.
- Racjonalna gospodarka kruszywami, ograniczenie
dewastacji rzek i potoków.
- Wspieranie inicjatyw, osób, podmiotów i organizacji
dzia aj cych na rzecz ochrony rodowiska.
- Racjonalne
kierowanie
ruchem
turystycznym
zmierzaj ce do maksymalnego ograniczenia zagro
st d wynikaj cych dla rodowiska.
- Uporz dkowana
zabudowa
rekreacyjna,
nie powoduj ca zagro
w terenach o szczególnie
cennych walorach przyrodniczych.
Razem

7

Ocena maksymalna 9, uzyskana ocena 7, oznacza to wysoki stopie zgodno ci celów.
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Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Lesko

Ocena
zgodno ci

Priorytet

Zbudowanie systemu gwarantuj cego wzrost kapita u ludzkiego województwa, zgodnie ze wspó czesnymi trendami
rozwoju cywilizacji
Cele strategiczne
- Wspieranie instytucji i organizacji realizuj cych
dzia ania na rzecz osób bezrobotnych; rozwój
poradnictwa zawodowego i szkole .
- Wspieranie firm tworz cych nowe, sta e miejsca pracy
ze szczególn preferencj dla lokalnej m odzie y.
- Wspieranie rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw.
- Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy,
pozyskiwanie inwestorów.
- Rozwój informatyzacji w gminie.

2

- Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym
zaj pozalekcyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej,
sportu, ochrony rodowiska.
Wzrost mobilno ci spo ecznej i zawodowej mieszka ców
- Wspieranie instytucji i organizacji realizuj cych
dzia ania na rzecz osób bezrobotnych, rozwój
poradnictwa zawodowego i szkole .

1

Razem

3

Zwi kszenie potencja u wysoko kwalifikowanych kadr

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 3, oznacza to redni stopie zgodno ci celów.
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Strategia Rozwoju
Województwa Podkarpackiego

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Lesko

Ocena
zgodno ci

Priorytet

Modernizacja podstawowego uk adu komunikacyjnego województwa oraz rozwój infrastruktury technicznej
Cele strategiczne

Zwi kszenie dost pno ci komunikacyjnej regionu
jako czynnik wzmocnienia atrakcyjno ci
inwestycyjnej i turystycznej

- Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania
dróg oraz rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej.
- Budowa mieszka komunalnych, w tym socjalnych.
- Poprawa stanu technicznego mostów, chodników,
wietlenia oraz organizacji ruchu na drogach.
- Rozbudowa istniej cych i budowa nowych parkingów.
- Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania
ha asu, wibracji i emisji substancji szkodliwych
powstaj cych w zwi zku z nasilaj cym si nat eniem
komunikacji ko owej.

3

Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej

- Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania
cieków.
- Stymulowanie rozwoju budownictwa wielorodzinnego.
- Zagospodarowanie
(uzbrajanie)
terenów
inwestycyjnych.
- Poprawa poziomu zwodoci gowania gminy.
- Systematyczna likwidacja barier architektonicznych
dla osób starszych i niepe nosprawnych.
- Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych.

3

Razem

6

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 6, oznacza to wysoki stopie zgodno ci celów.
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Zadania oraz przedsi wzi cia operacyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Lesko wpisuj
si
w dzia ania zaplanowane w Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego i realizowane w województwie na ró nych poziomach.
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5. Odniesienie do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego i ocena zgodno ci
W Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego zosta y sformu owane nast puj ce zadania zwi zane z rozwojem powiatu:

Zadania
Poprawa i rozwój infrastruktury
technicznej

Poprawa i rozwój infrastruktury spo ecznej

A. System transportu i komunikacji
B. System uzbrojenia terenu

W odniesieniu do ka dego z zada g ównych zosta y sformu owane przedsi wzi cia inwestycyjne.

Ocena zgodno ci wybranych zada

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Leskiego

Zadania Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Lesko

Ocena
zgodno ci

- Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania dróg
oraz rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej.

3

1. Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej
A. System transportu i komunikacji
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- Poprawa stanu technicznego mostów, chodników,
wietlenia oraz organizacji ruchu na drogach.
- Rozbudowa istniej cych i budowa nowych parkingów.
- Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania ha asu,
wibracji i emisji substancji szkodliwych powstaj cych
w zwi zku z nasilaj cym si nat eniem komunikacji
ko owej.

B. System uzbrojenia terenu

2. Poprawa i rozwój infrastruktury spo ecznej

Res Management S.C. - Brzozów

- Aktywne poszukiwanie inwestorów, którzy zagospodaruj
wolne tereny inwestycyjne.
- Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania cieków.
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych
nad Sanem.
- Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki.
- Rozwijanie/rozbudowa
infrastruktury
sportowo
–
rekreacyjnej i turystycznej.
- Zagospodarowanie (uzbrajanie) terenów inwestycyjnych.
- Poprawa poziomu zwodoci gowania gminy.
- Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej.
- Systematyczna likwidacja barier architektonicznych dla osób
starszych i niepe nosprawnych.
- Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych.
- Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego w dobrym
stanie technicznym i przygotowanie do pe niejszego
eksponowania turystom.
- Uporz dkowana gospodarka odpadami sta ymi i ciekami –
budowa i rozbudowa infrastruktury s
cej ochronie
rodowiska.
- Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej
dla rodowiska.

3

- Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej.
- Wspieranie instytucji i organizacji realizuj cych dzia ania

3

80

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 - 2013

na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa
zawodowego i szkole .
- Zwi kszenie dost pno ci opieki medycznej i us ug
rehabilitacyjnych.
- Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym zaj
pozalekcyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, sportu,
ochrony rodowiska.
- Rozwój bazy szkolnej i wyposa enie bazy edukacyjnej szkó
w nowoczesny sprz t dydaktyczny.
- Rozwój bazy s
cej rekreacji, uprawianiu sportu
masowego i dzia alno ci kulturalnej.
- Zwi kszenie
i
poprawa
dost pno ci
informacji
dla mieszka ców z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii teleinformatycznych.
Razem

9

Ocena maksymalna 9, uzyskana ocena 9, oznacza to bardzo wysoki stopie zgodno ci zada .
Zadania oraz przedsi wzi cia operacyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko wpisuj si
Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego i realizowane w Powiecie na ró nych poziomach.
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w dzia ania zaplanowane w Planie
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VII. WYBRANE WSKA NIKI PROUDKTU - OSI GNI
ROZWOJU LOKALNEGO w okresie 2004 - 2006

PLANU

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego b dzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych
etapach, na koniec ka dego okresu programowania (2004 – 2006, 2007 – 2013) oraz
na koniec okresu obj tego niniejszym Planem. Kontroli podlega b dzie stopie realizacji
poszczególnych celów, monitorowanie post pu wdra ania zaplanowanych dzia ,
ich zgodno ci z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.
W wyniku wdro enia dzia
zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004
– 2006 przewiduje si osi gni cie nast puj cych wska ników ogólnych:
wzrost ilo ci terenów wyposa onych w infrastruktur techniczn ,
wzrost poziomu skanalizowania i zwodoci gowania gminy,
zwi kszenie d ugo ci dróg o nawierzchni ulepszonej i wyposa onych
w infrastruktur zwi kszaj
poziom bezpiecze stwa (chodniki, o wietlenie),
zwi kszenie ilo ci obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
poprawa dost pno ci i jako ci obiektów sportowych,
poprawa stanu
rodowiska przyrodniczego poprzez usprawnienie systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych,
poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego i bazy kulturalno wiatowej.
Ponadto na koniec okresu programowania 2007 – 2013 przewiduje si równie :
dalsze zwi kszenie powierzchni terenów wyposa onych w infrastruktur techniczn ,
polepszenie stanu infrastruktury technicznej,
dalsze polepszenie stanu dróg i infrastruktury drogowej,
dalsza poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego i bazy
kulturalno - o wiatowej,
dalsze zwi kszenie ilo ci obiektów rekreacyjnych i turystycznych,
popraw dost pno ci i jako ci obiektów sportowych.
Ponadto ka de dzia anie b dzie podlega
kontroli i ocenie. Stopie
realizacji
poszczególnych dzia
zostanie okre lony przy pomocy wska ników produktu, rezultatu
i oddzia ywania. W poni szej tabeli zestawiono wybrane wska niki produktu dla ró nych
zada oraz sposób ich pomiaru. Wska niki te s istotnym elementem oceny wniosków
sk adanych o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR).
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Lp.

1.

Definicja wska nika

Poziom/warto
wska nika

zmodernizowanych dróg gminnych

km

4,616

2.

ugo zmodernizowanych/wybudowanych
utwardzonych poboczy

km

6,192

3.

Liczba miejsc parkingowych dla turystów

szt.

166

4.

ugo zmodernizowanych chodników
dla pieszych

km

4,853

5.

ugo wybudowanych chodników
dla pieszych

km

2,9

km

1,6

6.

ugo

Jednostki

ugo

o wietlonych ci gów drogowych

7.

Liczba wybudowanych punktów
wietleniowych

szt.

40

8.

ugo wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej

km

99,5

9.

Liczba wybudowanych przepompowni cieków

szt.

47

km

30,1

km

9,1

12. sportowych

m2

4794,3

13. Liczba zmodernizowanych szkó

szt.

1

14. Powierzchnia zmodernizowanych szkó

m2

2286

m2

3020

m2

1925,9

szt.

5

18. kulturowej

szt.

1

Powierzchnia odrestaurowanych obiektów
19. dziedzictwa kulturowego

m2

20

dm2

700

szt.

1

21. architektury miejskiej

m2

1400

22. Liczba nowych miejsc noclegowych

szt.

46

Liczba nowych obiektów infrastruktury
23. rekreacyjnej/sportowej/aktywnego
wypoczynku

szt.

11

10.

ugo

wybudowanej sieci wodoci gowej

ugo

zmodernizowanej sieci

11. wodoci gowej

Powierzchnia wybudowanych obiektów

Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury

15. turystycznej

Powierzchnia zmodernizowanej/ wybudowanej

16. bazy kulturowej

Liczba zmodernizowanych obiektów bazy

17. kulturowej

Liczba wybudowanych obiektów bazy

Liczba odrestaurowanych obiektów

20. dziedzictwa kulturowego

Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów
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Pozosta e wska niki rezultatów i oddzia ywania poszczególnych projektów zostan
oszacowane podczas prac nad przygotowaniem wniosków i za czników (m.in. studiów
wykonalno ci). Poni ej zamieszczono wybrane dla poszczególnych Dzia
ZPORR, w które
wpisuj si projekty zaplanowane do realizacji niniejszym Planie.
Typ
wska nika
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie
Oddzia ywanie

Nazwa wska nika
redni czas przejazdu mi dzy dwoma punktami sieci
Nat enie ruchu na drodze
Liczba osób korzystaj cych z sieci wodoci gowej
ugo sieci wodoci gowej na terenie gminy
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dost pem do sieci wodoci gowej
Liczba osób korzystaj cych z sieci kanalizacji sanitarnej
ugo sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dost pem do sieci kanalizacji
sanitarnej
Powierzchnia terenów inwestycyjnych obj ta dzia aniem stacji uzdatniania
wody
Poziom wska ników fizykochemicznych uzdatnionej wody
Stosunek ilo ci budynków pod czonych do wodoci gu do wszystkich
budynków w gminie
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba nowych miejsc pracy powsta a w wyniku realizacji projektów
turystycznych i kulturalnych
Liczba osób korzystaj cych z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba nowych przedsi biorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta
Nak ady na bie ce utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi
Liczba pojazdów korzystaj cych z drogi (w okresie 1 roku)
Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)
Zanieczyszczenie na obszarze oddzia ywania inwestycji (w okresie 1 roku)
Nat enie ha asu na obszarze oddzia ywania inwestycji (w okresie 1 roku)
Cena gruntów inwestycyjnych, które sta y si lepiej dost pne (w okresie 2 lat)
Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Liczba nowych przedsi biorstw (w okresie 2 lat)
Liczba turystów na obszarze oddzia ywania inwestycji (w okresie 1 roku)
Ilo wody konsumowanej (w okresie 1 roku)
Ilo
cieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)
Klasa czysto ci wód (rzek i jezior) le cych wskazanych przez beneficjenta (w
okresie 1 roku)
Liczba korzystaj cych z nowych ofert programowych w zakresie kultury i
turystyki
Sta e miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
Wielko migracji w gminie
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Jednostka
miary
minuty
pojazdy/h
osoby
km
ha
osoby
km
ha
ha
mg/dm3
%
szt.
szt.
osoby
szt.
tys. PLN
szt.
szt.
%
%
tys. PLN/ha
szt.
szt.
osoby
m3/doba
m3/doba
klasa
osoby
szt.
saldo
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VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006
Plan w PLN
ród a finansowania planu
rozwoju lokalnego
Bud et gminy

RAZEM
w latach
2004 – 2006
8 357 048,05

2004

2005

2006

700 000,00

2 803 190,49

4 853 857,56

Bud et pa stwa

4 856 907,60

590 000,00

1 212 300,00

3 054 607,60

rodki prywatne

0,00

0,00

0,00

0,00

36 919 521,62

1 000 000,00

11 873 422,74

24 046 098,88

0,00

0,00

0,00

0,00

50 133 477,26

2 290 000,00

15 888 913,23

31 954 564,03

rodki UE
Inne

RAZEM
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IX.

SYSTEM WDRA ANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA,
OCENY I KOMUNIKACJI SPO ECZNEJ

1. System wdra ania Planu
Podmioty realizacji planu:
-

Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy,

-

Koordynator ds. Rozwoju Lokalnego,

-

Zespó Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego,

-

Komisja ds. Rozwoju Lokalnego.

W procesie realizacji planu b

wykorzystywane nast puj ce trzy grupy instrumentów:

-

prawno-administracyjne, ekonomiczne i rynkowe,
oraz z zakresu organizacji, zarz dzania i marketingu;

-

informacyjno-edukacyjne, w tym monitoringu realizacji;

-

system aktualizacji.

w

tym

finansowe

Wybrane instrumenty realizacji
Instrumenty prawno - administracyjne:
Najwa niejszym narz dziem realizacji planu jest bud et gminy. Stopniowe tworzenie
bud etu zadaniowego powinno usprawni zarz dzanie rodkami publicznymi, oraz stworzy
czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Rad

Miejsk . Dynamika

wdra ania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych bud etach. Zadania wynikaj ce
z Planu realizowane ze rodków bud etowych mo na stosunkowo atwo zidentyfikowa .
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Forum Spo eczno ci Lokalnej

Res Management S.C. - Brzozów

Faktografia problemów
wymagaj cych
rozwi zania

Propozycje
rozwi zania
problemów

Zespo y projektowe,
urz dnicy odpowiedzialni za zadania

Przygotowanie i realizacja projektów oraz zada

komisja
ds. rozwoju lokalnego

Dane,
informacje
zasilaj ce

Obecny stan gminy:

Narz dzie do analizy wska nikowej
–

Struktura
gospodarcza
gminy,
kszta towanie
przestrzeni:
rolnej, le nej,
produkcyjnej,
us ugowej

– Wizerunek statystyczny,
– Ocena stanu wdra ania planów, analiza jako ciowa ,
– Wnioski, rekomendacje dla w adz

Baza danych,
–

rodowisko
naturalne i
kulturowe

Mapa problemów

Warunki i
jako
ycia
mieszka ców,
struktura
zamieszkania
Infrastruktura,
komunikacja,
kszta towanie
i u ytkowanie
przestrzeni

rodowisko
naturalne i
kulturowe
Struktura
gospodarcza
gminy,
kszta towanie
przestrzeni:
rolnej, le nej,
produkcyjnej,
us ugowej

Zasady zrównowa onego rozwoju,
Analiza problemów i mo liwo ci rozwojowych,
Misja, strategia (kierunki i cele) i polityka rozwoju,
Plany zagospodarowania przestrzennego gmin,
Planu Lokalnego Rozwoju, Wieloletnie plany inwestycyjne,
Bud et gminy.

Infrastruktura,
komunikacja,
kszta towanie i
ytkowanie
przestrzeni

spotkania konsultacyjne,
warsztaty projektowe,
spotkania w adz z mieszka cami,
konferencje, seminaria, imprezy
promocyjne, ankiety, strony internetowe

Zadania, projekty, Wska niki oceny

Warunki i
jako
ycia
mieszka ców,
struktura
zamieszkania

Proces planowania

Komunikacja i partycypacja spo eczna

SYSTEM PLANOWANIA ROZWOJU GMINY

Proces monitorowania

Oczekiwany, planowany stan gminy:

SYSTEM MONITOROWANIA STANU GMINY

Spo eczno lokalna gminy, partnerzy publiczni:
sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarz dowe

Pe nomocnik ds. rozwoju lokalnego
Koordynator zespo u zadaniowego

baza dobrych
praktyk,
benchmarking

Burmistrz Miasta i Gminy
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Kolejnym instrumentem jest opracowane „Studium Uwarunkowa i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko” dokument szczególnie istotny
podczas monitorowania stanu lokalnych zasobów oraz wynikaj ce z niego plany miejscowe,
za pomoc , których mo na kreowa oczekiwany wizerunek ca ej gminy, lokowa
przedsi wzi cia wed ug ustalonego porz dku.
Lokalne prawo dotycz ce wielko ci op at i naliczanych podatków lokalnych stanowi
w pewnym zakresie Rada Miejska. Mo na, wi c kreowa polityk dotycz
dochodów
asnych w gminie uwzgl dniaj c równocze nie wielko
dochodów mieszka ców
oraz ambitne zadania zawarte w Planie.
Instrumenty ekonomiczne i rynkowe:
Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsi biorczo ci, wyzwalanie lokalnych
inicjatyw gospodarczych jest instrumentem, który usatysfakcjonuje mieszka ców
pod wzgl dem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy bud etowi kolejnych
podatników.
Instrumenty finansowe:
Stosowanie tak zwanego „monta u finansowego” przy du ych inwestycjach to znaczy
kumulacji rodków pochodz cych z ró nych róde na realizacj kolejnych zada
wynikaj cych z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania bud etu wed ug
dotychczasowych regu do tworzenia bud etu zadaniowego. Premiowanie nowatorskich
rozwi za na stanowiskach pracy usprawniaj cych funkcjonowanie Urz du Miasta i Gminy:
obs ug mieszka ców b
wdra anie planu.
Instrumenty marketingowe:
Stworzenie odpowiedniego systemu marketingu Gminy jako ca ci, (osi gni cia
samorz du, lokalnych przedsi biorców, organizacji spo ecznych, mieszka ców i zasobów)
atwi prowadzenie promocji wewn trznej - skierowanej do mieszka ców gminy
oraz zewn trznej. Stworzony system marketingowy przede wszystkim odpowie na pytania:
kto?
jakimi kana ami?
z czym?
do kogo?
i za jakie pieni dze trafia z promocj ?
2. Sposoby monitorowania, oceny planu rozwoju lokalnego
a) Rodzaje monitoringu i wska niki monitoringu
Monitoring wspomaga proces zarz dzania i dostarcza informacji o post pie realizacji
i efektywno ci wdra ania zada wynikaj cych z Planu - pocz wszy od pojedynczego
projektu, poprzez dzia anie i priorytet, a sko czywszy na osi ganych celach. W zale no ci
od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.
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Monitoring rzeczowy
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazuj cych post p we wdra aniu Planu
oraz umo liwiaj cych ocen jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Strategii
i powielonych w Planie.
Dane skwantyfikowane, obrazuj ce post p we wdra aniu oraz rezultaty tych dzia
zosta y podzielone na trzy kategorie:
-

Wska niki produktu
Odnosz si one do rzeczowych efektów dzia alno ci. Liczone s w jednostkach
materialnych, np. d ugo
nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych
renowacji; ilo firm, które otrzyma y pomoc, itp.

-

Wska niki rezultatu
Odpowiadaj
one bezpo rednim i natychmiastowym efektom wynikaj cym
z wdro enia Planu. Takie mierniki mog przybiera form wska ników materialnych
(skrócenie czasu podró y, liczba mieszka ców obj tych selektywn zbiórk odpadów,
liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwi kszenie sprzeda y
eksportowej firm obj tych danym dzia aniem, zmniejszenie nak adów na bie ce
remonty nawierzchni, itp.).

-

Wska niki oddzia ywania
Obrazuj one konsekwencje Planu wykraczaj ce poza natychmiastowe efekty
dla bezpo rednich beneficjentów. Oddzia ywanie mo e odnosi si do efektów
zwi zanych bezpo rednio z podj tym dzia aniem, chocia
pojawiaj cych
si
po pewnym czasie (oddzia ywanie bezpo rednie), jak i do efektów
ugookresowych, oddzia uj cych na szersz populacj i po rednio tylko wynikaj cych
ze zrealizowanego dzia ania (oddzia ywanie po rednie).
Przyk adowe wska niki oddzia ywania to liczba innowacji wprowadzonych przez
wsparte firmy w czasie 18 miesi cy po zako czeniu projektu (oddzia ywanie
bezpo rednie), czy wska nik zatrudnienia 24 miesi ce od zako czenia realizacji
programu (oddzia ywanie po rednie).

Ka dy projekt na etapie przygotowania studium wykonalno ci b dzie zwymiarowany
powy szymi wska nikami. Najwa niejsze z nich w odniesieniu do projektów zaplanowanych
w niniejszym Planie przedstawiono w punkcie „VI. Oczekiwane wska niki osi gni planu”.
Monitoring finansowy
Monitoring finansowy dostarcza danych dotycz cych finansowych aspektów realizacji
Planu, b
cych podstaw do oceny sprawno ci wydatkowania przeznaczonych na niego
rodków. Burmistrz Gminy prowadzi ci y monitoring finansowy podj tych zada , sporz dza
raporty, które prezentuje Radzie Miejskiej podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki
poniesione w okresie obj tym raportem, wydatki poniesione od pocz tku realizacji zadania,
stopie realizacji zadania w %).
b) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
Ocena planu prowadzona b dzie na podstawie sk adanych raportów z prowadzonego
monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbie no ci, je li takie powstan pomi dzy
planem a wdro eniem zadania oraz analiz przyczyn i skutków rozbie no ci. Dodatkowo
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raporty zawiera b
informacje nt. post pu realizacji planu finansowego w okresie
sprawozdawczym oraz prognoz w tym zakresie na rok nast pny.
Miernikami w prowadzonej ocenie b
wska niki np. nak ad finansowy na 1 km drogi,
przy czy wodoci gowych w stosunku do ilo ci posesji w gminie. Ocena dokonana
dzie w sprawozdaniu rocznym, które Burmistrz Gminy sk ada Radzie podczas sesji,
na której udzielane jest absolutorium za dzia ania w roku poprzednim. Ocena szczegó owa
zada Wynikaj cych z Planu nast pi po zako czeniu i rozliczeniu inwestycji.
ilo

c) System aktualizacji planu
System aktualizacji Planu zak ada procedur decyzyjn na poziomie Rady Miejskiej
oraz konsultacj spo eczn zmian najwa niejszych z punktu widzenia rozwoju spo ecznogospodarczego.
Proces monitorowania, oceny i wykorzystania wyników

1
1

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

2

Weryfikacja danych

3

Edycja wska ników i porównanie z planowanymi

4

Wnioskowanie na podstawie wska ników

5

Formu owanie rekomendacji

6

Udost pnianie

7

Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji

Res Management S.C. - Brzozów
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3. Komunikacja spo eczna planu rozwoju lokalnego
Spo eczno lokalna Gminy Lesko na zaproszenie w adz samorz dowych uczestniczy a
w pracach nad niniejszym planem. Jak wynika z do wiadcze innych jednostek samorz du
zazwyczaj uczestnicy prac nad planami lokalnymi w swoich rodowiskach staj
si rzecznikami proponowanych w tych planach rozwi za .
O przyj tym do realizacji Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko przez Rad Miejsk
mieszka cy szczegó owo poinformowani, jak równie o rozpoczynanych zadaniach
ich przebiegu i zako czeniu. Informacje b
upowszechniane za po rednictwem prasy
regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy og osze Urz du Miasta i Gminy
oraz bezpo rednio przez w adze gminy na ró nego typu zebraniach z mieszka cami.

a.

b.

Cele komunikacji spo ecznej:

–

zwi kszenie udzia u spo eczno ci w dzia aniach na rzecz rozwoju Gminy
i poprawy warunków ycia mieszka ców,

–

zwi kszenie poczucia to samo ci mieszka ców z Gmin ,

–

zbieranie opinii i wniosków niezb dnych przy podejmowaniu decyzji przez
adze Gminy,

–

wysoki poziom zaufania mieszka ców do dzia
adze Gminy.

podejmowanych przez

Formy komunikacji spo ecznej:

–

spotkania konsultacyjne,

–

warsztaty projektowe,

–

Forum Spo eczno ci Lokalnej,

–

spotkania w adz z mieszka cami,

–

konferencje,

–

seminaria,

–

imprezy promocyjne,

–

ankiety,

–

strona internetowa.
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4. Sposoby inicjowania wspó pracy pomi dzy
prywatnym i organizacjami pozarz dowymi

sektorem

publicznym,

Podstaw
prawn
do wspó pracy samorz du Gminy Lesko z organizacjami
pozarz dowymi jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Zasadnicz rol , jak b
pe ni we wdra aniu Planu organizacje i podmioty
to wyra anie opinii na temat podejmowanych i prowadzonych zada inwestycyjnych. Istnieje
tak e mo liwo
bezpo redniej realizacji zada po spe nieniu warunków okre lonych
w ustawie Prawo Zamówie Publicznych. Wspó praca z podmiotami i organizacjami
we wdra aniu Planu obejmowa b dzie zadania o zasi gu lokalnym i opiera si b dzie
na zasadach pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, efektywno ci, uczciwej
konkurencji oraz jako ci. W gminie podj te zostan prace nad mo liwo ci tworzenia spó ek
partnerskich publiczno – prywatnych do realizacji zada w asnych gminy. Obszarem
mo liwym do wspó pracy mo e by np. tworzenie warunków i obs uga ruchu rekreacyjno –
turystycznego na terenie gminy, dba
o dziedzictwo kultury.
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Za czniki
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Za cznik nr 1 Definicje poj
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1.

Definicje przyj te przy opracowaniu planu

Organ
uchwa odawczy

Rada Miejska

Organ
wykonawczy

Burmistrz Miasta i Gminy

Polityka

Zestaw spójnych zasad ustalaj cych wytyczne dla decyzji wewn trz
ró nych obszarów zwi zanych z zarz dzaniem rozwojem Gminy,
gdzie logicznym i naturalnym jest to, e decyzje podejmowane
w ró nym czasie i w ró nych dzia ach maj wspólny cel.

Program

W dokumencie planu: kompleks zada inwestycyjnych lub innych
powi zanych ze sob , planowanych dzia , przedsi wzi
(projektów) o charakterze operacyjnym, s
cych osi gni ciu celów
planu rozwoju lokalnego.

Projekt

Rozumiany jest jako przedsi wzi cie sk adaj ce si z szeregu
wzajemnie powi zanych czynno ci, które zdarza si raz, jest
ograniczone w czasie (ma konkretny pocz tek i koniec) i daje
okre lony wynik (np. now organizacj , nowy produkt itp.).

Problem

Nieakceptowany stan, typ zagadnienia, w którym to co rzeczywi cie
si dzieje ró ni si od tego co powinno si dzia . Nie wiadomo
dlaczego tak jest, a poznanie tej przyczyny jest konieczne.

Rewitalizacja

To poj cie odnosz ce si do kompleksowych akcji podejmowanych
w obszarach zabytkowych, o historycznym znaczeniu, wi
cych
dzia ania remontowe, modernizacyjne lub rewaloryzacyjne
z dzia aniem zmierzaj cym do o ywienia spo eczno - gospodarczego

Rezultat projektu

Ko cowy wynik pracy zwi zany z wykonaniem zada przewidzianych
w projekcie. Wypracowanie wszystkich rezultatów warunkuje
osi gni cie celów projektu.

Wska niki

Konkretne mierniki zachowania lub wyników dzia ania w dziedzinie
jako ci, ilo ci, terminowo ci lub kosztu.

Zarz dzanie
projektem
( Project
Management)

Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie przedsi wzi cia
zapewniaj ce osi gni cie zamierzonych rezultatów ko cowych.
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2. Wybrane definicje przyj te w funduszach strukturalnych
Audyt
Audit

Ogó dzia , poprzez które uzyskuje si niezale
ocen
funkcjonowania instytucji, legalno ci, gospodarno ci, celowo ci,
rzetelno ci; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odr bn
komórk , podporz dkowan bezpo rednio kierownikowi instytucji
lub przez firm zewn trzn .

Beneficjent
ko cowy
Final beneficiary

Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne
za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy (stosownie
do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez
instytucje wyznaczone przez pa stwa cz onkowskie) beneficjentami
ko cowymi s instytucje, które przyznaj pomoc. Wyst puj dwa
rodzaje
beneficjentów
ko cowych:
instytucje
wdra aj ce
i ostateczni odbiorcy pomocy.

Cel operacyjny
Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze dzia , który
Operational objective
y osi gni ciu celu szczegó owego. Cele te s przedstawiane
w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkole dla d ugotrwale
bezrobotnych).
Cel strategiczny
Cel okre lony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub
Strategic goal
krajowej, do której ma si przyczyni realizacja projektu. Cele
strategiczne s przedstawione w przeliczeniu na oddzia ywanie
(np. spadek stopy bezrobocia w grupie d ugotrwale bezrobotnych).
Cele
Objectives

Okre lenie w fazie wst pnej przygotowania projektu, planowanych
efektów, jakie ma przynie
dane dzia anie o charakterze
publicznym.

Dzia anie
Measure

Grupa projektów realizuj cych ten sam cel. Dzia anie stanowi etap
po redni mi dzy priorytetem a projektem.
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Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego
(EFRR)
European Regional
Development Fund
(ERDF)

Fundusz wchodz cy w sk ad Funduszy Strukturalnych, którego
zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju
regionów nale cych do Unii. EFRR wspó finansuje realizacj Celów
1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególno ci fundusz ten udziela
wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury,
lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz ma ym i
rednim
przedsi biorstwom.

Europejski
Fundusz
Spo eczny (EFS)
European Social
Fund (ESF)

Jeden z Funduszy Strukturalnych, który wspó finansuje realizacj
Celu 3 na ca ym obszarze Unii Europejskiej, wspiera równie Cele
1 i 2. Ze rodków funduszu finansowane s g ównie szkolenia
zawodowe i rozwój zatrudnienia.

Fundusze
Strukturalne
Structural Funds

Zasób finansowy UE umo liwiaj cy pomoc w restrukturyzacji
i modernizacji gospodarki krajów cz onkowskich drog interwencji
w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury).
Na fundusze strukturalne sk adaj si : Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Spo eczny (EFS),
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa (FIWR).

Instytucja
wdra aj ca
Implementing
institution

Jednostka publiczna odpowiedzialna za zlecanie ko cowemu
odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu
inwestycyjnego lub wykonania us ugi.

Instytucja
zarz dzaj ca
Managing authority

Instytucja lub organ publiczny, wyznaczony przez pa stwo
cz onkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym,
lub te pa stwo cz onkowskie, o ile sam sprawuje funkcje
zarz dzania pomoc , odpowiedzialna za sterowanie i nadzorowanie
procesu realizacji okre lonego dokumentu.

Koszty
kwalifikowalne
Eligible costs

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione
lub zw aszcza koszty, które spe niaj
kryteria zasadno ci
wyznaczone przez instytucj zarz dzaj
.

Kryteria wyboru
projektów
Project selection
criteria

Okre lony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych,
zawartych w programie uzupe niaj cym, które musz spe ni
projekty, aby uzyska dofinansowanie ze rodków pomocowych.
W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów
formu owane s
przez instytucj
zarz dzaj
, a nast pnie
aprobowane przez Komitet Monitoruj cy.
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Kwalifikowalno
kosztów
Eligibility (of cost)

Spe nienie przez koszty dzia
lub operacji okre lonych warunków,
do których nale : (1) zgodno z wymogami Funduszu, z którego
mia aby pochodzi pomoc; (2) spójno planowanych dzia
lub
operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym.

Kwantyfikacja
Quantification

Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych
z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz
oddzia ywania.

Monitorowanie
Monitoring

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych
informacji finansowych i statystycznych dotycz cych wdra ania
projektów, którego celem jest zapewnienie zgodno ci realizacji
projektów i programu z wcze niej zatwierdzonymi za eniami
realizacji.

Okres
Okres obowi zywania dokumentów programowych, stanowi cych
programowania
podstaw ubiegania si o pomoc ze strony Komisji Europejskiej.
Programming period Obecny okres programowania to lata 2000-2006.
Ostateczny
Osoba, instytucja lub rodowisko (grupa spo eczna) bezpo rednio
beneficjent
korzystaj ca z wdra anej pomocy.
Ultimate beneficiary
Ostateczny
odbiorca
Ultimate recipient

Jednostka publiczna lub
na realizacj
projektów
Strukturalnych.

Partnerstwo
Partnership

czenie w proces podejmowania decyzji i ich realizacj
odpowiednich szczebli w adz wspólnotowych i krajowych, jak
równie instytucji i rodowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej
znaj cych potrzeby i mo liwo ci swego regionu.

Program
operacyjny
Operational
programme

Dokument przyj ty przez Komisj , s
cy wdra aniu PWW
(Podstawy Wsparcia Wspólnoty) (CSF) i sk adaj cy si ze spójnego
zestawienia priorytetów, zawieraj cego dzia ania wieloletnie, które
mog by wdra ane przez jeden lub kilka Funduszy, EIB (European
Investment Bank).

Projekt (zadanie)
Project (task)

Najmniejsza daj ca si
pomocy.

Region
Region

Podporz dkowana bezpo rednio szczeblowi centralnemu jednostka
terytorialna, posiadaj ca reprezentacj
polityczn . W Polsce
obecnie rol regionów pe ni województwa.
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Rewaloryzacja
zabytków

Poj cie szersze od konserwacji, rewaloryzacja polega przede
wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, jak
np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali,
wprowadzenie stosownego o wietlenia podkre laj cego walory
estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub zespo u
zabytków poj cie to oznacza tak e uporz dkowanie i harmonizacj
przestrzeni zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych
waloryzacja mo e polega np. na porz dkowaniu ro linno ci na
stanowiskach o w asnej formie krajobrazowej. Poj cie waloryzacji
mo e odnosi si tak e do wzmacniania innych warto ci zabytków,
np. informacyjnych. Wtedy poj cie to mo e odnosi
si
do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic
informacyjnych etc.

Rezultaty
Results

Bezpo rednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu
lub projektu. Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie
nast pi y w wyniku wdro enia programu lub projektu
u beneficjentów pomocy, bezpo rednio po uzyskaniu przez nich
wsparcia.

Rozwój
zrównowa ony
Sustainable
Development

Rozwój spo eczno ekonomiczny, zachowuj cy cechy trwa ci
w d ugim okresie oraz nie dzia aj cy destrukcyjnie na rodowisko,
w którym zachodzi.

Wska niki
Indicators

Miara: celów, jakie maj zosta osi gni te, zaanga owanych
zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych
(np.
ekonomicznych,
spo ecznych,
dotycz cych
ochrony
rodowiska)

Wska niki
oddzia ywania
Impact indicators

Wska niki odnosz ce si do konsekwencji danego programu
wykraczaj cych poza natychmiastowe efekty dla bezpo rednich
beneficjentów. Oddzia ywanie szczegó owe to te efekty, które
pojawi
si
po pewnym okresie czasu, niemniej jednak
bezpo rednio powi zane z podj tym dzia aniem. Oddzia ywanie
globalne obejmuje efekty d ugookresowe dotycz ce szerszej
populacji.

Wska niki
produktu
Output indicators

Wska niki odnosz ce si do dzia alno ci. Liczone s w jednostkach
materialnych lub monetarnych (np. d ugo zbudowanej drogi, ilo
firm, które uzyska y pomoc itp.).

Wska niki
rezultatu
Result indicators

Wska niki odpowiadaj ce bezpo rednim z natychmiastowym
efektom wynikaj cym z programu. Dostarczaj one informacji
o zmianach np. zachowania, pojemno ci lub wykonania,
dotycz cych bezpo rednich beneficjentów. Takie wska niki mog
przybiera form
wska ników materialnych (skrócenie czasu
podró y, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków
drogowych, itp.) lub finansowych (zwi kszenie si
rodków
finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu)
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Za cznik 2
Lista osób - cz onków Zespo u Zadaniowego uczestników warsztatów diagnostyczno - projektowych
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Za cznik 3
Formularz ankiety
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Za cznik 4
Lista osób - cz onków Komisji
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Za cznik 5
Formularze oceny rankingowej projektów
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