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Źródła informacji – skróty użyte w tekście:  

S –statystyka państwowa: jeżeli nie podano inaczej, to Bank Danych Lokalnych GUS na stronie 
www.stat.gov.pl 

UG – Urząd Gminy, w tym:  

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

KPP – Komenda Powiatowa Policji,  

KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

US – Urząd Skarbowy  

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
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1. OTOCZENIE LOKALNE I REGIONALNE 

1.1. Położenie Gminy Besko 

Poniżej przedstawiono położenie Gminy Besko w podległych jednostkach administracyjnych – kraju, województwie oraz powiecie. 

Położenie w jednostkach administracyjnych 201 

         
Źródło: na podstawie zasobów internetowych                                                   
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Położenie geograficzne Gminy Besko wyznaczają współrzędne 49°35′13.77"N szerokości geograficznej 
północnej  i 21°57′1.97" E długości geograficznej wschodniej.  

Administracyjnie Gmina Besko leży w województwie podkarpackim (na jego południowym krańcu),  
w powiecie sanockim i stanowi odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina składa się z dwóch 
jednostek administracyjnych, tworzą ją: wieś Besko i wieś Mymoń. Gmina Besko sąsiaduje z gminami: 
Rymanów, Zarszyn i Haczów. 

Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia plan Gminy Besko. 

Rysunek 1. Plan Gminy Besko 

 

Źródło: http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=13&menu=25&strona=1

http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=13&menu=25&strona=1
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Położenie historyczne 
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 Według przeprowadzonych w latach 70. badań archeologicznych na terenie obecnej Gminy Besko (Poręby - niewielki przysiółek, a później wieś między Beskiem, a Bzianką) stwierdzono istnienie osady neolitycznej 
lub z wczesnej epoki brązu (III tysiąclecie p.n.e.). Bardziej zbadana i udokumentowana jest tutejsza kultura łużycka (XV-IV wiek p.n.e.), której przedstawiciele stosowali już brąz do wyrobu narzędzi, broni i ozdób, efek-
townych i trwalszych w użytkowaniu. W okresie łużyckim pojawiają się na tym terenie pierwsze osady obronne, usytuowane najczęściej na niedostępnych z natury wzgórzach – tu na tzw. „Zamczysku”, położonym na 
północnym krańcu wsi Mymoń, na prawym brzegu Wisłoka. Niewielki gródek obronny otoczony kamienno-ziemnym wałem, być może jako strażnica szlaku handlowego strzegł grodu na Wisłoku. Poza ochroną po-
dróżnych i kupców mymoński gród był także niewielkim obiektem militarnym z nieliczną załogą, która mogła zatrzymać niewielki hufiec zbrojnych lub bandę beskidników czy tołhajów. W XV w. gród z niewiadomych 
przyczyn uległ zniszczeniu. Także w Besku stwierdzono istnienie osady wczesnośredniowiecznej. Znalezione liczne ślady osadnictwa kultury łużyckiej świadczą o osadnictwie na terenie Beska i w jego najbliższej oko-
licy od najdawniejszych czasów, a co najmniej od schyłku neolitu.  
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Później, po opanowaniu środkowej Europy przez Słowian, w X lub XI w. na mymońskim wzgórzu wzniesiono dosyć duże grodzisko.  

 
Źródło: Mapa pochodzi z książki "Zarys Dziejów Polski od najdawniejszych do ostat-
nich czasów" autorstwa Stanisławy Pisarzewskiej 
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Obszar obecnej Gminy Besko w XI wieku należał do Rusi Czerwonej, później do 1340 r przechodziła tędy granica między Polską 
a Rusią, biegnąca wzdłuż Sanu, gdzie ciągnął się pas pralasu. 

Fragment mapy Małopolski i Rusi Czerwonej 

  
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Czerwona 

Po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski przez Kazimierza Wielkiego w 1340 roku, przez następne stulecia zbiegały się tu granice ziemi 
sanockiej, należącej do województwa ruskiego oraz powiatów pilzeńskiego i bieckiego, należących do województw sandomierskiego 
i krakowskiego. Niejednokrotnie sam Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło, spiesząc do Sanoka i dalej na wschód, przejeżdżał przez 
Besko ówczesnym traktem (w przybliżeniu śladem dzisiejszej linii kolejowej). Wieś, początkowo lokowana na prawie ruskim, dopiero  
w XV w. przeszła na prawo polskie, stając się lokalnym ośrodkiem królewskiej administracji. Wolnej królewskiej wsi Besko jako stolicy 
rozległego klucza podlegało dwadzieścia wsi. Ten stan utrzymał się, aż do 1 poł. XIX wieku.  

Ziemia sanocka za czasów Ludwika Węgierskiego była odrębną jednostką administracyjną nazwaną okręgiem (districtus) sanockim, 
którym zarządzał dostojnik zwany z ruska wojewodą. W 1424 roku Władysław Jagiełło zapisał Sanok i Ziemię sanocką jako oprawę wdo-
wią dla Zofii Holszańskiej. Funkcjonowanie grodu Sanockiego opierało się po przyłączeniu Rusi do Korony długo na ruskich obyczajach 
lokalnych. Dopiero w 1435 r. zaprowadzono tu (jak w innych stolicach ziem ruskich) instytucje prawa polskiego, z czego wynika, że zie-
mia sanocka została objęta tą samą organizacją sądową co inne ziemie polskie, a tym samym powstał powiat sanocki. Mikołaj Chrząst-
kowski został starostą grodzkim sanockim. Powiat sanocki obejmował największy obszar ziem ruskich wchodzących w skład wojewódz-
twa ruskiego, a jego granice zostały ustalone pod koniec XV w. i przetrwały z niewielkimi zmianami do pierwszego rozbioru Polski. Prze-
ważały tu królewszczyzny. W 1504 roku król Aleksander Jagiellończyk zapisał m.in. Sanok i wsie Besko, Wróblik (królewski), Haczów pod 
zastaw za pożyczone pieniądze (2300 zł) od Jana z Tarnowa wojewody ruskiego. Do XVII w. pięćdziesiąt z siedemdziesięciu osad wcho-
dziło w skład starostwa sanockiego. W 1602 roku staraniem Jerzego Mniszcha wojewody sandomierskiego wyodrębniono tzw. tenutę 
(dzierżawę) krośnieńską. Odtąd dobra starostwa sanockiego obejmowały razem z tenutą beską tylko kilkanaście osad w bliskiej okolicy 
miasta i zamku sanockiego. Sanockie starostwo grodowe według spisów podskarbińskich z 1770 roku obejmowało miasto Sanok 
z zamkiem i wójtostwem oraz wsiami: Stróże Wielkie i Małe i Dąbrówka Ruska. Należało ono do Józefa Wandalina Mniszcha. 

Wiek XVI można określić jako pierwszy renesans wsi – Besko, jako siedziba rozległego klucza, bogaci się, przyjmuje nowych osadników, 
gości u siebie urzędników sanockich, wysyła swoje dzieci na studia do Akademii Krakowskiej. Bardzo prawdopodobne, że w Besku uro-
dził się słynny Grzegorz z Sanoka. 

W roku 1594 w Besku powstała pierwsza parafia katolicka obrządku łacińskiego, co w znakomity sposób przyczyniło się z jednej strony 
do polonizacji tej ziemi, a z drugiej pomagało w administracji ziemi beskiej. Na utworzenie parafii zgodę wydał ówczesny król Zygmunt III 
Waza. Pierwszy kościół znajdował się na lewym brzegu rzeki. Obok kościoła wzniesiono plebanię, powstała także pierwsza szkoła para-
fialna, założono parafialny ogród, sad i cmentarz. Ponieważ częste wylewy rzeki szkodziły zarówno świątyni, jak i cmentarzowi, w 1755 
roku erygowano nowy kościół, znacznie dalej od rzeki, niedaleko dworu. Zgodę na to wydał król August III z saskiej dynastii Wettinów. 

Województwo ruskie  

 

Województwo ruskie graniczyło od południa z Królestwem Węgierskim (komitaty 
Zemplén, Ung i Máramaros), od zachodu z krakowskim, od północy z województwem 
lubelskim a od wschodu z województwami: podolskim i wołyńskim. W skład woje-
wództwa wchodziły poszczególne ziemie Prowincji małopolskiej: 

 Ziemia chełmska 

 Ziemia halicka 

 Ziemia lwowska 

 Ziemia przemyska 

 Ziemia sanocka1 

                                                 
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ruskie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Czerwona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_W%C4%99gier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitat_Zempl%C3%A9n
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitat_Ung
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitat_M%C3%A1ramaros
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_krakowskie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wo%C5%82y%C5%84skie_(I_Rzeczpospolita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prowincja_ma%C5%82opolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_che%C5%82mska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_halicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_lwowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_przemyska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sanocka
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Rozbiory nie przyniosły zasadniczych zmian oblicza wsi – króla zastąpił najpierw cesarz, a potem lokalni właściciele, co nie wpłynęło 
specjalnie na los włościan Beska i Mymonia. Powoli natomiast zasiedliły się Poręby – niewielki przysiółek, a później wieś między Be-
skiem, a Bzianką. W 1779 roku Besko wraz z całym kluczem po raz pierwszy w historii zostało przez rząd austriacki sprzedane – jego 
pierwszym właścicielem został polski szlachcic Adam Urbański. Po nim  Besko przejęła siostra Urbańskiego Ludwika z Urbańskich Ro-
snowska. W 1838 roku Besko przeszło w ręce następnego posiadacza – Józefa Kłopotowskiego. Następnym właścicielem wsi był niejaki 
Janike z Prus, by już w 1856 roku odsprzedać majątek Adolfowi de Hildebrandt z Drezna. W 1866 roku, za czasów jego rządów, po ko-
lejnej reformie administracyjnej, powstała Gmina Besko. W 1872 roku (lub 1874 roku) wieś wraz z przyległościami – w imieniu Galicyj-
skiego Towarzystwa Ziemskiego i Banku Galicyjskiego – kupił Henryk Kieszkowski. Kolejnymi właścicielami Beska zostali Czartoryscy; 
transakcję kupna zawarto między 1873 rokiem a 1878 rokiem, przypuszczalnie było to w 1874 roku. Właściciel wsi Władysław Czartory-
ski, powołał pierwszych dzierżawców wsi, kolejno byli to” Antoni gniewosz z Oleksowa, Józef Łysakowski, Łastowiecki, Lewicki i wreszcie 
Adam Myczkowski, a później jego brat, Jerzy Myczkowiecki, który był ostatnim dzierżawcą przed wojną.  

I wojna światowa w Besku i Mymoniu była wojną pozycyjną, w 1915 roku linia Wisłoka podzieliła walczące strony, a starcia wręcz spo-
wodowały śmierć wielu żołnierzy obu armii. Ich ziemskim odbiciem jest zadbany cmentarz żołnierzy austriackich i polskich w Mymoniu.  

 
Źródło: www.edukacjaregionalna.republika.pl 
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II wojna światowa odcisnęła krwawe piętno na dziejach wsi. 10 września 1939 roku to najtragiczniejsza data w Besku, zostało wówczas zabitych 22 mieszkańców wsi. Besko zostało wyzwolone 16 września 1944 roku 
przez Samodzielną Czechosłowacką Brygadę Powietrzno-Desantową, wchodzącą w skład 1 Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Powojenna organizacja życia została przerwana przez 
kolejne traumatyczne wydarzenie, z Beska (w Mymoniu i Porębach praktycznie nie było Ukraińców) zostały wysiedlone 354 rodziny ukraińskie, czyli według listy 1334 osoby. Osiedliły się one na Ukrainie w okolicach 
Chyrowa i Sambora i dopiero po latach mogły odwiedzić swoje rodzinne strony. Na miejsce wysiedlonych rodzin przyjechali z Ukrainy nowi ludzie, wśród nich ci, którzy jeszcze przed wojną wyjechali z Beska. Zajęli 
domy wysiedlonych. Upłynęły długie lata zanim nastąpiła integracja „starych” i „nowych” beszczan. Stara stojąca na wzgórzu drewniana cerkiew została rozebrana w 1953 roku. Tylko stary cmentarz grekokatolicki 
świadczy o dawnych Rusińskich korzeniach części mieszkańców.  

Czasy najnowsze „Polski 
Ludowej” (1945 – 1989) 

W 1945 roku OSP w Besku wznowiło swoją działalność biorąc czynny udział w obudowie wsi i organizacji nowego życia. Funkcje naczelnika od 1945 roku pełnił przedwojenny naczelnik Franciszek Mermer. Stopniowo 
powiększając liczbę i jakość sprzętu pożarniczego beska jednostka przystąpiła do budowy remizy, która została oddana do użytku w 1965 roku. Po wojnie szybko zorganizowało się życie szkolne pod kierunkiem Ka-
zimierza Kuprowskiego, a później Tadeusza Lei. Już na początku lat 50. zostało dobudowane piętro do już istniejącej szkoły. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w 1975 roku otwarto w Besku stadion sporto-
wy wraz z halą sportową i zapleczem hotelarskim. 

Przełom stuleci i okres 
wolności w III Rzeczypo-

spolitej. 

Lata 90. i czas obecny to trzeci renesans wsi i gminy. Jeszcze nigdy w jej dziejach oblicze Beska i okolicznych wsi nie uległo takiej zmianie, nie tylko w sferze materialnej, ale także dydaktycznej i kulturalnej. 2 kwietnia 
1991 roku w województwie krośnieńskim utworzona została Gmina Besko z siedzibą władz w Besku. W skład gminy weszły obszary wsi: Besko, Besko-Poręby i Mymoń. Wcześniej Besko funkcjonowało jako jedno z 
wielu sołectw gminy Zarszyn. 

Źródło:  Album „Ziemia Beska”, źródła internetowe. 

http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Lata_zaboru_austriackiego_%281772_%26%238211%3B_1918%29
http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Czasy_najnowsze_%26%238222%3BPolski_Ludowej%26%238221%3B_%281945_%26%238211%3B_1989%29
http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Czasy_najnowsze_%26%238222%3BPolski_Ludowej%26%238221%3B_%281945_%26%238211%3B_1989%29
http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Prze%B3om_stuleci_%281990_%26ndash%3B_2006%29_i_okres_wolno%B6ci_w_III_Rzeczypospolitej.
http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Prze%B3om_stuleci_%281990_%26ndash%3B_2006%29_i_okres_wolno%B6ci_w_III_Rzeczypospolitej.
http://www.orelec.pl/?WA%AFNIEJSZE_EPIZODY_Z_DZIEJ%D3W_ORELCA:Prze%B3om_stuleci_%281990_%26ndash%3B_2006%29_i_okres_wolno%B6ci_w_III_Rzeczypospolitej.
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1.2. Otoczenie przyrodnicze   

Charakterystyka fizyczno-geograficzna 

Geograficznie Gmina Besko położona jest w południowo - wschodniej Polsce w obrębie Karpat Za-
chodnich a dokładniej na styku dwóch jednostek geograficznych: górzystego Pogórza Bukowskiego  
i nizinno-pagórkowatej Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, środkiem przeciętej przełomem Wisłoka.  

Poniżej zamieszczona mapa prezentuje lokalizację Beska na tle podziału fizyczno-geograficznego 
województwa podkarpackiego na mezoregiony. 

Mapa 1. Lokalizacja Beska na tle podziału fizyczno-geograficznego województwa podkarpackiego  
   na mezoregiony 

 

Źródło: http://www.wlad.com.pl/wojewodztwo_podkarpackie.htm 

Podział fizycznogeograficzny obszaru Gminy Besko przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa jednostki podziału regionalnego Symbol dziesiętny 
Nazwa jednostki podzia-

łu regionalnego 
Symbol dziesiętny 

Makroregion REGION KARPACKI 

Prowincja 
KARPATY ZACHODNIE (Z PODKARPACIEM ZACHODNIM I PÓŁNOC-

NYM) 
51 

Podprowincja ZEWNETRZNE KARPATY ZACHODNIE 513 

Makroregion POGÓRZE ŚRODKOWOBESKIDZKIE 513.6 

Mezoregion 
KOTLINA JASIELSKO-

KROŚNIEŃSKA 
513.67 POGÓRZE BUKOWSKIE 513.69 

Mikroregion - - - - 

Źródło: Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski wg Jerzego Kondrackiego 

 

Besko 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna
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Rzeźba terenu 

Doły Jasielsko - Sanockie to szereg płaskich kotlinek porozdzielanych płatami niskich pogórzy. Region 
ten rozciąga się szerokim na 20 km pasem od kotlinek o wysokościach 230 - 300 m n.p.m. Rozdziela-
jące kotlinki płaty niskich pogórzy są rozcięte do głębokości 30 - 80 m i mają wysokości rzędu 300 - 
380 m n.p.m. Nad nimi sterczą wyższe o około 50m ostańcowe płaty pogórzy średnich. Wydzielone 
zastały tu następujące jednostki morfologiczne: 

a) równina Beska stanowi rozległą, płaską (spadki 0-2%) w części podmokłą dolinę stanowiącą 
fragment Dołów Jasielsko - Sanockich. U wylotu przełomowego odcinka rzeki Wisłok występu-
je olbrzymi stożek napływowy o wysokości około 5m nad dno Równiny Beskiej, 

b) dolina rzeki Wisłok - stanowi element rzeźby w decydujący sposób wpływający na rzeźbę 
Gminy Besko. Starsze fragmenty doliny stanowią rozległą formę o szerokim, łagodnie nachy-
lonym dnie. W okresie glacjału środkowopolskiego Wisłok uległ kaptażowi przez mały potok 
i rozpoczął intensywną erozję denną w obrębie odcinków przełomowych. Głębokość tego od-
cinka wynosi od 25 - 45m, a szerokość od 40 - 45m w zależności od odporności skał. Do 
wciętej bazy erozyjnej, jaką stanowi Wisłok dopasowały się jego dopływy, 

c) doliny boczne potoków - charakteryzują się bardzo zróżnicowanym i zmieniającym się 
z biegiem kształtem. W źródłowych odcinkach są to doliny wciosowe o dużych spadkach - 
mocno erodujące. W środkowych odcinkach doliny potoków zmieniają charakter na rozległe 
doliny nieckowate zasypywane przez transportowany materiał. 

Budowa geologiczna 

W podziale geologicznym Gmina Besko położona jest w obrębie Karpat Wschodnich, które są frag-
mentem łuku karpackiego tzw. Karpaty fliszowe. W budowie geologicznej dominują osady fliszowe, 
które osadzały się w okresie kredowo - paleogeńskim.  

Surowce mineralne 

Gmina Besko znajduje się w obrębie płaszczowiny śląskiej, spod której wychodzi mniejsza jednostka 
tektoniczna – podśląsko-węglowiecka. Do głównych budulców tychże płaszczowin należą ciemne 
łupki, białe piaskowce kwarcytowe, swoiste utwory margliste oraz lokalnie piaskowce czarnorzeckie. 
Znajdują się tutaj również trzy poziomy piaskowców ciężkowickich, każdy z łupkami pstrymi, tworzące 
na tym obszarze główne poziomy roponośne i gazonośne, jak również zawierają wartościowe wody 
mineralne będące podstawą funkcjonowania tutejszych zdrojów.  

Doły Jasielsko-Sanockie powstały na skutek erozji skał płaszczowin, odznaczających się małą odpor-
nością na czynniki zewnętrzne. W związku z tym na terenie Beska występują użytkowe surowce bu-
dowlane. Są nimi gliny karpackie, stwarzające możliwość rozwoju przemysłu cegielnianego oraz piaski 
i żwiry rzeczne brzeżnych partii koryta Wisłoka, dla rozwoju betoniarstwa i drogownictwa. 

Obszary chronione w otoczeniu istniejące i planowane 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody. 

Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Poniżej zamieszczony 

opis przedstawia charakterystykę istniejących na terenie Gminy Besko form ochrony przyrody. 

Podstawowymi składnikami systemu ochrony przyrody na terenie Gminy Besko są: 

 obszary chronionego krajobrazu 

Południowa część terenu Gminy Besko znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu 
Niskiego. Podstawa prawna: Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 17/98. Obszar 
zajmuje 700 ha w granicach administracyjnych Gminy Besko. 

 obszary objęte programem Natura 2000 

„Las Hrabeński” 

Powierzchnia: 125,6 ha 
Kod obszaru: PLH180039 

http://pl.wikipedia.org/wiki/16_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
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Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedli-
skowa) 
Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 
Opis przyrodniczy: Obszar ten jest to niewielki, ale zwartym kompleks leśny, który stanowi przykład 
doskonale zachowanego lasu liściastego, głównie o cechach grądu. Dużą część stanowią drzewosta-
ny bukowo-grabowe z domieszką dębu, lipy, jawor i innych gatunków liściastych. Cały omawiany ob-
szar posiada bardzo dobrze zachowane runo leśne, bardzo bogate w gatunki m. in. geofitów wiosen-
nych zawilec gajowy i żółty, cebulica dwulistna, kokorycz pełna). Niewielka powierzchnia w pd. - zach. 
części lasu (strome zbocze o ekspozycji północnej) porośnięta jest lasem składającym się z następu-
jących gatunków: jawor, buk, lipa szerokolistna i wiąz górski z warstwą runa zdominowaną przez mie-
siącznicę trwałą i kokorycz pełną. Niewielkie obszary wewnątrz lasu tworzą stare nasadzenia dębu 
czerwonego i modrzewia (na gruntach leśnych, z runem grądowym). 

Ostoja na terenie Gminy Besko zajmuje 125,6 ha. 

„Wisłok Środkowy z dopływami” 

Powierzchnia:  1064,6 ha 
Kod obszaru: PLH180030 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedli-
skowa) 
Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 
Opis: Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 
km

2
. Wypływa na wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Obszar obejmuje rzekę Wisłok od 

zbiornika Besko do Rzeszowa wraz ze Stobnicą od mostu w miejscowości Domaradz. W miejscowości 
Besko (poniżej zbiornika) rzeka opuszcza górską część zlewni i wpływa w rozległy i płaski obszar 
Dołów Jasielsko-Sanockich - podgórski fragment zlewni. Szerokość koryta waha się od 5 10 m w gór-
nej części, do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również zmienna i waha się od 0,15 do 3 
m. Dno jest głównie kamieniste, a w części środkowej Wisłoka liczne są odcinki piaszczysto - żwirowe. 
Brzegi Wisłoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Wody śródlądowe zajmują 9% powierzchni. 
Siedliska rolnicze zajmują 53% obszaru a siedliska łąkowe i zaroślowe 31%. Siedliska leśne tylko 1%. 
W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu 4 cenne siedliska. Z gatunków 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie ponad 30 gatun-
ków ryb, takich jak: minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera. Jest to 
miejsce występowania także innych, ważnych gatunków: ryby - brzana, brzana peloponeska, świnka, 
głowacz pręgopłetwy, lipień. 
W zakolu rzeki Wisłok, na NE od wsi Ustrobna, zanotowano żerujące modraszki. Sukcesja tych łąk 
powstrzymywana jest dzięki corocznemu wypalaniu traw. Łąki w dolinie rzeki Stobnicy, od mostu w 
Domaradzu do mostu w Lutczy są miejscem występowania wielu płazów oraz licznych bezkręgowców, 
są także miejscem gniazdowania (2 pary) i żerowania bociana białego. Stwierdzono również wystę-
powanie cennych roślin: czosnek kątowaty, zimowit jesienny, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek 
wyniosły, cebulica dwulistna. 

 kompleksy leśne: 

Las Mymoński – o powierzchni 276ha zlokalizowany na wschodnich obrzeżach Mymonia. 

Las Hrabeński – o powierzchni 147ha porastający niewysokie równoleżnikowe wzgórza (350-360m 
n.p.m.) położone pomiędzy linia kolejową a droga główną. 

Są to głównie lasy jodłowe z domieszką drzew liściastych: jaworu, grabu, osiki, lipy, buka i olszy, po-
cięte licznymi spływającymi z nich potoczkami dążącymi do Wisłoka. 

Na terenie Gminy Besko nie ma zlokalizowanych rezerwatów przyrody, kompleksów leśnych  
i łąkowych objętych siecią Econet, czy użytków ekologicznych. 

Źródła zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wód) w otoczeniu i możliwy wpływ na gminę: 

Informację na temat zanieczyszczenia wód i powietrza dla powiatu sanockiego, do którego admini-
stracyjnie należy Gmina Besko przedstawiono w punkcie 4.2 niniejszego dokumentu. 

1.3. Miejsce w sieci osadniczej 

Podstawowe jednostki osadnicze to miasto i wieś, które tworzą wzajemnie powiązane układy, tzw. 
sieci osadnicze.  
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Układ osadniczy Polski tworzy 57 470 jednostek osadniczych, z czego 883 to jednostki miejskie,  
a 56 587 to jednostki wiejskie.  

Gminę Besko, jako sieć osadniczą tworzy 2 jednostki osadnicze - wsie, tj.:  

 Besko, 

 Mymoń. 

Rozmieszczenie jednostek osadniczych i ludności na terenie Polski było ściśle zależne od środowiska 
przyrodniczego (najwięcej ludzi mieszka na terenach nizinnych i w dolinach rzek), przeszłości histo-
rycznej i zmiany granic Polski (stąd migracje ludności, zwłaszcza po okresach rozbiorów i wojen świa-
towych) oraz migracji ludzi na tereny przemysłowe (za pracą, tam gdzie rozwijał się przemysł). 

Sieć osadnicza wykazuje też silny związek z rozmieszczeniem ludności i gęstością zaludnienia (liczba 
osób na 1 km

2
 powierzchni), która jest uwarunkowana czynnikami społecznymi i przyrodniczymi, co 

decyduje również o rozmieszczeniu wsi i miast. Gmina Besko zlokalizowana jest na wschodzie kraju, 
gdzie gęstość sieci osadniczych wynosi od 10 do 15 miejscowości na 100km

2
, z reguły są to jednostki 

o liczbie mieszkańców powyżej 1000. Analizowana gmina należy do najmniejszych obszarowo gmin 
powiatu sanockiego. Jej powierzchnia liczy 27km

2
 i zamieszkuje ją, według stanu na koniec grudnia 

2013 roku 4482 osoby, co daje gęstość zaludnienia na poziomie 163 osób/ km
2
.  Poniżej zamieszczo-

ny wykres prezentuje porównanie wszystkich gmin tworzących powiat sanocki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Polskie osadnictwo wyróżnia kilka typów wsi. Na ich rozmieszczenie wpływała rzeźba terenu, dostęp-
ność terenów wodnych, żyzność gleb i tradycja. Podkarpackie wsie, charakteryzuje typ wielodrożnicy 
(zwarta zabudowa rozciąga się wzdłuż przecinających się ulic) i ulicówki (zwarta zabudowa rozciąga 
się wzdłuż jednej ulicy, po obu jej stronach). 

Układ pasm osadniczych w poszczególnych miejscowościach w Gminie Besko charakteryzuje się 
dosyć jednolitym charakterem. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa pod względem 
systemu funkcjonowania i jej formy jest ukształtowana następująco:   

 na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu (praktycznie we wszystkich miejscowościach 
gminy) występuje zabudowa zwarta tzw. „ulicówka”, z drugim pasmem zabudowy na górkach 
również w postaci zwartej,  
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 część przysiółków stanowi układ rozproszony w stosunku do całości i dosyć zwarty względem 
siebie.   

Poniżej zamieszczona mapa prezentuje mapę topograficzną miejscowości tworzących Gminę Besko. 

 
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

1.4. Potencjał społeczny otoczenia 

Potencjał społeczny otoczenia regionalnego Gminy Besko w aspekcie ilościowym (liczby ludności) 
zawierają poniższe tabele. 

Tabela 1. Struktura wieku wg grup ekonomicznych w powiecie sanockim i  województwie podkarpackim 

Jednostka terytorial-
na 

W wieku przedprodukcyj-
nym [w %] 

W wieku produkcyjnym  
[w %] 

W wieku poprodukcyj-
nym [w %] 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

powiat sanocki 23,3 20,4 19,1 62,7 64,7 64,3 14,0 14,9 16,6 

województwo podkar-
packie 

23,9 21,0 19,5 61,4 63,5 63,8 14,7 15,5 16,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Tabela 2. Ludność powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego w wieku ponadgimnazjalnym (16-
18) 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

16 lat 17 lat 18 lat 

Lata 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 
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powiat sanocki 1692 1356 1221 1651 1516 1106 1767 1499 1313 

województwo podkarpackie 35679 32245 26621 36146 33857 26743 37114 34635 28763 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

1.5. Potencjał ekonomiczny otoczenia 

Potencjał ekonomiczny otoczenia Gminy Besko obrazuje w pewnym stopniu regionalny poziom PKB 
per capita. Tabela 3 przedstawia PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju i województwie podkar-
packim. 

Tabela 3. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 

Jednostka 

PKB na 1 mieszkań-
ca 

PKB na 1 miesz-
kańca, Polska = 100 

Dynamika  
(2004 r.  
= 100) 

2004 2008 2004 2008 2004-2011 

[zł] [zł] [%] [%] [%] 

POLSKA 24 215 33 464 100 100 104,63 

Województwo Podkarpackie  16 886 23 101 69,7 69 104,76 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

Innym wskaźnikiem ilustrującym potencjał ekonomiczny podregionu są przeciętne wynagrodzenia 
brutto. W powiecie sanockim w roku 2008 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w porównaniu 
do średniej krajowej wynosiło 76,5%. W roku 2012 wartość ta wzrosła o 1,4 punktu procentowego. 
Jednakże biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu średniego wynagrodzenia brutto, wartość dla powiatu 
sanockiego (161%) była niższa niż dynamika w całej Polsce (167%). 

Tabela 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  

Jednostka 

Ogółem W relacji do średniej krajowej (Polska=100) 
Dynamika w latach 

(2002 r. = 100) 

2002 2008 2012 2002 2008 2012 
2002-2012 

[%] [zł] [zł] [%] [%] [%] 

POLSKA 2239,56 3158,48 3744,38 100,0 100,0 100,0 167% 

Wojew. Podkarpackie 1875,41 2614,12 3152,36 83,7 82,8 84,2 168% 

Podregion krośnieński 1798,03 2401,06 2897,31 80,3 76,0 77,4 161% 

Powiat sanocki 1809,52 2417,47 2918,66 80,8 76,5 77,9 161% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analizując potencjał gospodarczy otoczenia należy zwrócić uwagę na stopę bezrobocia (Tabela 5).  
W lutym 2014 roku w powiecie sanockim wskaźnik poziomu bezrobocia wyniósł 14,4%. Jest to war-
tość znacznie mniejsza od wartości notowanej dla sąsiednich powiatów (brzozowski 24,6%, krośnień-
ski 19,4%, przemyski 22,4%, leski 23,8% oraz bieszczadzki 23,3%) i  województwa podkarpackiego. 
Wartość stopy bezrobocia w powiecie sanockim jest nieco wyższa od notowanej w kraju (13,9%). 

Tabela 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego – stan w końcu lutego 2014 roku 

Jednostka Stopa bezrobocia (%) 

POLSKA 13,9 

Wojew. Podkarpackie  16,9 

Powiat sanocki 14,4 

Powiat brzozowski 24,6 

Powiat krośnieński 19,4 

Powiat przemyski 22,4 

Powiat leski 23,8 

Powiat bieszczadzki 23,3 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Statystyki, analizy, opracowania  

Interpretując powyższe dane, należy mieć na uwadze, iż na najniższą stopę bezrobocia wśród anali-
zowanych powyżej jednostek, jaka charakteryzuje powiat sanocki istotny wpływ ma wyłączenie to, że 
w swoich granicach administracyjnych ma Miasto Sanok, który koncentruje znaczące dla gospodarki 
regionu zakłady pracy. Inne powiaty zawierają też miasta (swoje stolice) – jednak są one znacznie 
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mniejsze i nie koncentrują miejsc pracy. Nie zmienia to jednak faktu wysokiego poziomu stopy bezro-
bocia w całym podregionie krośnieńskim.  

1.6. Powiązania transportowe 

Lokalizacja Gminy Besko w regionie (w zasięgu oddziaływania Miasta Sanoka) sprzyja jej dostępności 
komunikacyjnej. Sieć transportową gminy tworzy system transportu drogowego, który w sposób po-
średni (dzięki dobremu połączeniu drogowemu z Sanokiem) jest w pełni powiązany z układem krajo-
wym i międzynarodowym, co stwarza dogodne warunki do rozwoju powiązań komunikacyjnych z ca-
łym województwem podkarpackim i Polską. Dostępność komunikacyjna realizowana jest też przez 
transport kolejowy.  

Besko zlokalizowane jest w odległości: 

 69 km od autostrady A4 (Rzeszów): 

A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim 
Korytarzu Transportowym. Przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach 
k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicz-
nego z Ukrainą w Korczowej. 

 

Źródło: http://www.siskom.waw.pl/nauka/srodowisko/korytarze-transportowe.PNG 

 

 16,1 km od drogi ekspresowej S19 (Miejsce Piastowe): 

Droga ekspresowa S19 – planowana droga ekspresowa we wschodniej części kraju pomiędzy przej-
ściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Jej łączna 
długość jest szacowana na ok. 570 km.  

http://www.siskom.waw.pl/nauka/srodowisko/korytarze-transportowe.PNG
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Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ekspresowa_S19_(Polska)#mediaviewer/Plik:NowaMapaS19.svg 
 

Poniżej zamieszczona mapa przedstawia wykaz dróg krajowych (w tym autostrad i szybkiego ruchu) 
zlokalizowanych w województwie podkarpackim. 

Mapa 2. Wykaz dróg krajowych (w tym autostrad i szybkiego ruchu) zlokalizowanych w województwie 
podkarpackim 

 

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7462/mapa-drog-wojewodztwa-podkarpackiego 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 
 klasa techniczna drogi: S, 
 prędkość projektowa: 100 km/h, 
 dostępność drogi: tylko w węzłach, 
 docelowy przekrój poprzeczny: 2 x 3 pasy, 2 x 2,5  

- pasy awaryjne,  5,0 m - pas dzielący.  

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 

 klasa obciążenia obiektów inżynierskich: klasa „A” 
wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 

202. 
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Drogi 

Na terenie gminy sieć komunikacyjną stanowią:  

 droga krajowa; 

 droga wojewódzka; 

 drogi powiatowe; 

 drogi gminne. 

Istniejąca sieć zapewnia połączenia w poszczególnych miejscowościach i pomiędzy nimi, a poprzez 
połączenia z drogami powiatowymi, wojewódzką i krajową zapewnia połączenie z regionalnymi  
i ponadregionalnymi ośrodkami gospodarczymi. 

Drogi krajowe na terenie Gminy Besko: 

Nazwa Długość [km] 
Parametry techniczne 

drogi 
Rodzaj na-
wierzchni 

Stan technicz-
ny drogi 

Droga krajowa 
Nr 28 relacji 

Zator - Gorlice – 
Jasło – Krosno - 
Sanok – Prze-
myśl – Medyka 
– Granica Pań-

stwa 

4,826 

Klasa drogi: GP 
Prędkość projektowa: 60-

70km/h 
 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

Razem: 4,826    

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Besko: 

Nazwa Długość [km] 
Parametry techniczne 

drogi 
Rodzaj na-
wierzchni 

Stan technicz-
ny drogi 

Droga woje-
wódzka nr 889 

Sieniawa – 
Bukowsko 

1,147 

Klasa drogi: GZ 
Prędkość projektowa: 

50km/h 
Szerokość jezdni  - 5,50 m 

Chodniki  - brak 
Długość poboczy  - 2 114 mb 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

Razem: 1,147    

Drogi powiatowe na terenie Gminy Besko: 

Nazwa Długość [km] 
Parametry techniczne 

drogi 
Rodzaj na-
wierzchni 

Stan technicz-
ny drogi 

Droga powiato-
wa nr 2060R 

Wzdów-Besko 

3,93 
Klasa drogi: Z 

Prędkość projektowa: 50-60 
km/h 

Częściowo ulep-
szona twarda 

(1970m),  
częściowo nieulep-

szona (1960m) 

Dobry, 
 

Zły 

Droga powiato-
wa nr 2006R 

Haczów-Besko 

4,81 
Klasa drogi: Z 

Prędkość projektowa: 50-60 
km/h 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

Droga powiato-
wa nr 2007R 
Milcza- Besko 

3,02 
Klasa drogi: Z 

Prędkość projektowa: 50-60 
km/h 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

Droga powiato-
wa nr 2201R 

Besko-Mymoń 

3,02 
Klasa drogi: Z 

Prędkość projektowa: 50-60 
km/h 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

Razem: 14,825    

Drogi gminne na terenie Gminy Besko: 

Nazwa Długość [km] 
Parametry techniczne 

drogi 
Rodzaj na-
wierzchni 

Stan technicz-
ny drogi 

Drogi gminne 

ul. Błonie 
G000001 

1,336 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,2-3,5m 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 



 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

18 
 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość:1336m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

ul. Słoneczna 
G000002 

0,547 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 5,0-4,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 547m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Nadwisłocze 
G000003 

0,846 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,5-5,0m 
Chodniki: prawostronny na 

odcinku 98m 
Pobocze: długość: 812m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna – 
0,812km,  

Twarda ulepszona 
kostka – 0,034km 

Dobry 

ul. Górska 
G000004 

1,859 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 5,4-2,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 1135m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

Twarda ulepszona 
bitumiczna -

1,135km,  
Twarda nieulepszo-

na tłuczniowa -
0,365km, 

Gruntowa wzmoc-
niona żwirem, żuż-

lem – 0,359km 

Dobry 

ul. Zielona 
G000005 

0,198 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 198m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Lipowa 
G00006 

0,118 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,2m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 118m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Ogrodowa 
G000007 

0,554 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,6-3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 554m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 



 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

19 
 

ul. Parkowa 
G000008 

0,195 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 195m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Krótka 
G000009 

0,167 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 167m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Sadowa 
G000010 

0,233 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 233m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Nadrzeczna 
G000011 

0,591 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,2-4,2m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 591m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Nadbrzeżna 
G000012 

0,183 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 121m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Długa 
G000013 

0,622 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 622m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Cicha 
G000014 

0,559 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,9m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 559m, 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 
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rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia grunto-

wa naturalna 

ul. Nowa 
G000015 

0,172 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 72m, 

rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia grunto-

wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Osiedlowa 
G000016  

0,289 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 289m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Wiejska 
G000017 

1,102 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 5,4m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 1102m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Przelotowa 
G000018 

1,461 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 1461m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Poprzeczna 
G000019 

0,600 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,5-3,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 600m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Jaśminowa 
G000020 

0,150 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 150m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Kalinowa 
G000021 

0,112 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,9m 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 
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Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 112m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

ul. Przytorze 
G000022 

0,545 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 545m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Łąkowa 
G000023 

0,556 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 556m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Owocowa 
G000024 

0,605 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1-3,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 605m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Wiosenna 
G000025 

0,153 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 153m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Agrestowa 
G000026 

0,119 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 119m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia tłucz-

niowa 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Wiśniowa 
G000027 

0,175 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 175m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Orzechowa 0,203 Klasa drogi: L  Dobry 
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G000028 Prędkość projektowa: 40-
50km/h 

Szerokość jezdni: 2,9m 
Chodniki: brak 

Pobocze: długość: 203m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia tłucz-

niowa 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

ul. Morelowa 
G000029 

0,182 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Polna 
G000030 

0,403 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,8 m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 178m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 
żużlem; długość: 225m, 

rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia tłucz-

niowa 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Leśna 
G000031 

0,258 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 258m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia tłucz-

niowa 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Świerkowa 

G000032 
0,091 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 91m, 

rodzaj pobocza: nieutwar-
dzone, nawierzchnia grunto-

wa wzmocniona żwirem, 
żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Jodłowa 
G000033 

0,154 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,4m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Gruntowa wzmoc-
niona żwirem, żuż-

lem 

Dobry 

ul. Bukowa 
G000034 

0,227 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Brzozowa 
G000035 

0,087 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 87m, 

rodzaj pobocza: nieutwar-

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 
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dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

ul. Klonowa 
G000036 

0,086 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze lewe: długość: 
0,86m, rodzaj pobocza: 

nieutwardzone, nawierzchnia 
gruntowa wzmocniona żwi-

rem, żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Jesionowa 
G000037 

0,119 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 119m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Wolska 
G000038 

1,015 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,7-2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Skałki 
G000039.1 

0,601 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,0-2,6m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Skałki 
G000039.2 

0,601 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,5m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Twarda nieulepszo-

na żwirowa 
Dobry 

ul. Tarninowa 
G000040 

0,488 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,2-2,8m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 488m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Podgórska 
G000041 

0,420 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,1m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 420m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Cegielniana 
G000042 

0,311 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna – 

0,303km, 
Twarda nieulepszo-

na żwirowa – 
0,008km 

Dobry 
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ul. Zapowiedzka 
G000043.1 

0,758 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,6-3,2m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Zapowiedzka 
G000043.2 

0,188 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,4m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Za Grodzi-
skiem G000044 

0,258 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,8m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Olza  
G000045 

0,485 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 6,9-2,7m 
Chodniki: lewostronny na 

odcinku: 106m 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Szkolna 
G000046 

0,312 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,2m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Zamczyska 
G000047.1 

0,258 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,8m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Zamczyska 
G000047.2 

0,113 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,7m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Dworska 
G000048 

0,854 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 3,7-3,2m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 854m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa naturalna 

Twarda ulepszona 
bitumiczna 

Dobry 

ul. Kościelna 
G000049 

1,193 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,1-5,8m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 1050m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Zalew 
G000050 

0,109 
Klasa drogi: L 

Prędkość projektowa: 40-
50km/h 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 
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Szerokość jezdni: 3,4m 
Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

ul. Jarzębinowa 
G000051 

0.173 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 4,0m 

Chodniki: brak 
Pobocze: długość: 173m, 
rodzaj pobocza: nieutwar-

dzone, nawierzchnia grunto-
wa wzmocniona żwirem, 

żużlem 

 
Twarda ulepszona 

bitumiczna 
Dobry 

ul. Sosnowa 
G000052 

0,055 

Klasa drogi: L 
Prędkość projektowa: 40-

50km/h 
Szerokość jezdni: 2,4m 

Chodniki: brak 
Pobocze: brak 

 
Gruntowa wzmoc-
niona żwirem, żuż-

lem 

Dobry 

Drogi komunalne 

ogółem 72,77 - Nieulepszone Dobry 

Razem: 97,00    

Długość poszczególnych kategorii dróg wynosi: 

 droga krajowa – 4,826km; 

 droga wojewódzka – 1,147km 

 drogi powiatowe – 14,825km, 

 drogi gminne i komunalne – 97,00km, 

Na utrzymaniu gminy znajdują drogi o łącznej długości 97km (drogi gminne i drogi komunalne). Wysi-
łek gminy w zakresie infrastruktury drogowej ukierunkowany jest na: 

 remont i modernizację dróg gminnych; 

 prowadzenie spraw zarządu dróg, placów, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących; 

 przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia uliczne-
go. 

Komunikacja autobusowa 

Połączenia komunikacji autobusowej w Gminie Besko zapewnia przede wszystkim Przedsiębiorstwo 
Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., które zabezpiecza połączenia komunikacji autobusowej  
w granicach gminy oraz z  ościennymi gminami. Z Sanoka zapewnia też bezpośrednią łączność auto-
busową z Rzeszowem, Krakowem, Katowicami, Radomiem, Warszawą, Wrocławiem, Krosnem,  
a sezonowo z Gdańskiem, Bytomiem, Częstochową, Gliwicami, Gnieznem, Grudziądzem, Kielcami, 
Kołobrzegiem, Łodzią, Opolem, Toruniem oraz sąsiadującymi miastami.  

Na terenie Gminy Besko dla obsługi ruchu pasażerskiego zlokalizowanych jest 14 przystanków auto-
busowych. 

Usługi transportu na terenie Gminy Besko świadczy też prywatny przewoźnik: Przewóz Osób "Gustek-
Trans" s.c. 

Wyżej przedstawione firmy posiadają stosowne zezwolenia na regularny przewóz drogowy osób. 

Komunikacja kolejowa 

Głównym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest trasa kolejowa Jasło – Zagórz. 

Z Beska są realizowane następujące połączenia: 

 Besko - Sanok - Zagórz (powiązanie w węźle kolejowym w Zagórzu z granicznymi przejściami 
kolejowymi w Łupkowie /Słowacja/ i Krościenko /Ukraina); 

 Besko - Krosno - Jasło (powiązanie w węźle Jasło z linią kolejową relacji Jasło - Rzeszów  
i Jasło - Stróże). Linie te umożliwiają bezpośrednie połączenia kolejowe w układzie ponadre-
gionalnym z miastami: Warszawa, Kraków, Łódź Kaliska, Katowice. 
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Linia obsługuje wyłącznie ruch towarowy, który odbywa się sporadycznie. 

Komunikacja lotnicza 

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są trzy lotniska, wśród których najważniejszą 
rolę odgrywa międzynarodowy Port lotniczy Rzeszów – Jasionka, będący jednym z trzech portów 
lotniczych w Polsce (po Warszawie i Krakowie) obsługujący połączenia transatlantyckie. Dysponuje on 
drugim co do długości pasem startowym w Polsce, dzięki czemu mogą tu lądować nawet największe 
jednostki transportowe. 

Besko oddalone jest od przedmiotowego lotniska o 80,2 km. 

Podsumowanie 

Besko (stolica gminy) zlokalizowane jest w odległości 69 km od Europejskiego Korytarza Transporto-
wego, 80,2km od lotniska obsługującego połączenia transatlantyckie. Wskaźnik gęstości dróg  
w gminie wynosi ponad 436km na 100km

2
, podczas gdy w województwie dla przedmiotowego wskaź-

nika notuje się wartość 84,5km na 100km
2
, a dla kraju 89,7km na 100km

2
. 



 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

27 
 

2. MIESZKAŃCY GMINY (POTENCJAŁ LUDZKI) 

2.1. Demografia 

O pozycji i potencjale analizowanego obszaru w znacznym stopniu decyduje ludność i jego kondycja. 
To właśnie mieszkańcy wraz z dostępnymi zasobami naturalnymi tworzą podstawy do rozwoju obsza-
ru, który zamieszkują. Z tego też względu konieczne jest prześledzenie platformy rozwojowej Gminy 
Besko właśnie pod kątem zasobów ludzkich i szerzej społeczno-ekonomicznych.  

2.1.1. Ludność ogółem w 2012 r., miejsce w województwie, zmiany ludności w latach 

2004 – 2012  

W końcu 2012 r. liczba ludności faktycznie zamieszkującej Gminę Besko wynosiła 4431 osób,  
tj. o 0,6% więcej niż w roku 2011. Dynamika zmian liczby ludności w ostatnim dziewięcioleciu,  
tj. w latach 2004–2012 była zróżnicowana zarówno co do skali jak i kierunku tych zmian – średnio-
roczna stopa przyrostu naturalnego ludności wynosiła plus 0,3%, a w poszczególnych latach prezen-
towała się następująco. 

Wykres 1. Stopa przyrostu naturalnego ludności w latach 2004-2012  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Poniżej zamieszczono wykres prezentujący zmiany liczby ludności faktycznie zamieszkującej Gminę 
Besko w latach 2004-2012. 

Wykres 2. Zmiany liczby ludności faktycznie zamieszkującej Gminę Besko w latach 2004 – 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 
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W 2012 roku liczba mieszkańców Gminy Besko stanowiła 0,21% mieszkańców województwa podkar-
packiego. Gęstość zaludnienia w analizowanej jednostce w 2012 roku wyniosła 161 osób na km

2
, przy 

wartości 79 osób na km
2
 notowanej w powiecie sanockim i 119 osób na km

2
 w województwie podkar-

packim. 

2.1.2. Struktura wieku i płci 

Struktura ludności według płci i wieku daje podstawę do określenia wielu społeczno – ekonomicznych 
konsekwencji tak na dziś jak i na przyszłość. Określenie zapotrzebowania na miejsca w szkole, nowe 
miejsca pracy czy też oszacowanie przyszłej liczby małżeństw w celu zaprognozowania potrzeb 
mieszkaniowych.  

Relacja ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym jest pierwszym waż-
nym wskaźnikiem sytuacji demograficznej analizowanego obszaru. Relacje te dla Gminy Besko w roku 
2012 przedstawiały się następująco: 

 odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (w wieku do 17 lat) – 22,3%; 

 odsetek osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) – 63,6%; 

 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 
65 lat) – 14,2%. 

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę ludności ze względu na ekonomiczne grupy wieku 
mieszkańców Gminy Besko, w odniesieniu do danych dla jednostek porównywalnych.  

Tabela 6. Struktura wieku według grup ekonomicznych w 2012 r. 

Jednostka terytorialna 

Ludność w wieku 

przedproduk-
cyjnym 

produk-
cyjnym 

popro-
dukcyjnym 

nieproduk-
cyjnym na 
100 osób  
w wieku 

produkcyj-
nym 

poprodukcyj-
nym na 100 

osób  
w wieku 

przedproduk-
cyjnym 

poproduk-
cyjnym na 
100 osób  
w wieku 

produkcyj-
nym 

[%] [%] [%] 

Gmina Besko 22,3 63,6 14,2 57,3 63,7 22,3 

Województwo podkarpackie 
(gminy wiejskie) 

20,8 63,0 16,2 58,7 77,9 25,7 

POLSKA (gminy wiejskie) 20,7 63,3 16,0 58,1 77,1 25,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Z powyższego zestawienia wynika iż blisko 2/3 mieszkańców Gminy Besko to ludność w wieku pro-
dukcyjnym (18-59/64 lata). Nieprzerwanie od roku 2007 liczebność tej grupy rośnie, podobnie jak gru-
py poprodukcyjnej (od 59/64 lat), spadek w analizowanym okresie odnotowano w grupie osób  
w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat). Jest to spowodowane wydłużeniem życia ludności przy rów-
noczesnym niskim poziomie liczby urodzeń. Prognozy przewidują pogłębianie się tej tendencji. 

Wykres 3. Ludność wg grup wiekowych w Gminie Besko (stan na 2012 rok) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wskaźnik obciążenia demograficznego jest miarą pokazującą relację pomiędzy liczbą osób w wieku 
poprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym (dokładnie: liczba osób w wieku emerytalnym na 100 osób 
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pracujących). Zbyt wysokie wartości tego wskaźnika, skądinąd korzystnie świadczące o zamożności  
i zdrowotności danego społeczeństwa, są jednak niekorzystne z punktu widzenia finansów publicz-
nych (mała liczba osób płacących podatki przy dużej liczbie osób korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej, ochrony zdrowia itp.). W Polsce (w gminach wiejskich) w 2012 roku na 100 osób  
w wieku zdolności do pracy przypadało ponad 58,1 osób w wieku nieprodukcyjnym. W Gminie Besko 
wartość wskaźnika jest niższa i na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu około 57 osób w wie-
ku nieprodukcyjnym.  

Wykres 4. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Besko (stan na 2012 rok) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

W Polsce wskaźnik obciążenia jest ciągle niewysoki na tle takich państw jak Włochy, Niemcy czy Gre-
cja. Jesteśmy więc społeczeństwem relatywnie młodym. Jednakże przy tak niskim poziomie urodzeń  
i długim czasie trwania życia, sytuacja ta będzie się szybko zmieniała. 
 
W Polsce według stanu z końca grudnia 2012 r., kobiety stanowiły 51,6% w ogólnej liczbie ludności. 
Zgodnie z prognozą stanu i struktury ludności z 2010 r. nie zmieni się to w przyszłości. Przewaga li-
czebna kobiet narasta silnie wraz z wiekiem. W młodszych grupach wieku jest więcej mężczyzn, róż-
nica maleje przy przechodzeniu do kolejnych grup wieku, zaś po osiągnięciu równowagi w grupie wie-
ku 40-44 lata dla ludności Polski następne grupy wieku charakteryzują się zwiększającą się przewagą 
liczebną kobiet.  

Tabela 7. Udział kobiet 

Typy jednostek terytorialnych 
W grupie wiekowej 

Ogółem 
0-19 20-39 40-59 60 i więcej 

Gmina Besko      

Województwo podkarpackie (gminy wiejskie) 106 035 139 694 114 142 158 653 518 524 

POLSKA (gminy wiejskie) 1 260 395 1 636 475 1 408 146 1 871 627 6 176 643 

POLSKA 3 906 953 5 897 350 5 313 843 7 255 692 22 373 838 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

2.1.3. Ruch naturalny  

Zjawiska społeczno-demograficzne, takie jak zawieranie i rozwiązywanie małżeństw, urodzenia i zgo-
ny, związane z naturalną, biologiczną reprodukcją ludności określa się mianem ruchu naturalnego.  
W analizie ruchu naturalnego podstawowe znaczenie mają charakterystyki natężenia urodzeń i zgo-
nów, gdyż oprócz struktury według wieku czynniki te wpływają na przebieg procesu reprodukcji ludno-
ści. Zawieranie i rozwiązywanie małżeństw wpływa głównie na kształtowanie się liczby urodzeń oraz 
na zmianę struktury ludności według stanu cywilnego.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ruchu naturalnego Gminy Besko na tle jednostek porówny-
walnych na przestrzeni lat 2008 – 2012. 
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Tabela 8. Urodzenia, zgony, przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w poszczególnych latach 2008-2012 

Typy jednostek terytorialnych 
Gmina Be-

sko 

Województwo 
podkarpackie 
(gminy wiej-

skie)  

POLSKA  
(gminy wiejskie) 

POLSKA 

2008 

Urodzenia na 1000 mieszkańców 10,4 11,1 11,6 10,9 

Zgony na 1000 mieszkańców 9,0 9,2 10,2 10,0 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 1,0 1,9 1,4 0,9 

2009 

Urodzenia na 1000 mieszkańców 13,9 10,9 11,5 10,9 

Zgony na 1000 mieszkańców 9,5 9,3 10,3 10,1 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 4,0 1,7 1,2 0,9 

2010 

Urodzenia na 1000 mieszkańców 10,7 10,8 11,4 10,7 

Zgony na 1000 mieszkańców 7,5 9,3 10,1 9,8 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 3,0 1,5 1,3 0,9 

2011 

Urodzenia na 1000 mieszkańców 12,1 10,4 10,8 10,1 

Zgony na 1000 mieszkańców 8,4 9,3 10,0 9,7 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 4,0 1,1 0,8 0,3 

2012 

Urodzenia na 1000 mieszkańców 12,7 10,3 10,7 10,0 

Zgony na 1000 mieszkańców 7,0 9,3 10,1 10,0 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 6,0 1,0 0,6 0,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Współczynnik urodzeń (rodności) – liczba urodzeń żywych na 1000 ludności w 2012 roku w Gminie 
Besko wyniósł 12,7 wobec 10,4 w 2008 r. Przeciętnie w kraju na 1000 ludności rodziło się 10,0 dzieci, 
w tym najwięcej w województwie wielkopolskim – 11,0, a najmniej w opolskim – 8,6. Na przestrzeni 
badanego okresu w Gminie Besko nastąpił ogólny wzrost wskaźnika, co obrazuje poniżej zamiesz-
czony wykres. 

Wykres 5. Urodzenia na 1000 mieszkańców w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 
Źródło: opracowanie własne 

W 2012 r. surowy współczynnik zgonów (umieralność), czyli liczba zarejestrowanych w danym 
roku zgonów na 1000 ludności w Gminie Besko, ukształtował się na poziomie 7,0. W porównaniu do 
2008 r. natężenie zgonów (umieralność) w Gminie Besko zmniejszyło się. Współczynnik umieralności 
w województwie podkarpackim w 2012 r. (w gminach wiejskich) wyniósł 9,3%, co oznacza, że na 1000 
ludności przypadało 9,3 zgony (dla Polski wskaźnik ten wyniósł 10,0%). Liczba zgonów przypadająca 
na 1000 mieszkańców na obszarach wiejskich Polski wyniosła 9,3.  
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Wykres 6. Zgony na 1000 mieszkańców w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 
 Źródło: opracowanie własne 

W przeliczeniu na 1000 ludności przyrost naturalny w Gminie Besko kształtował się na poziomie  
plus 6,0 (wobec plus 1,0 w 2008 r.). W 2012 r. w Polsce współczynnik przyrostu naturalnego na koniec 
grudnia 2012 r. wynosił plus 1,0.  

Wykres 7. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 

Źródło: opracowanie własne 

Natężenie zawierania związków małżeńskich ocenić można za pomocą ogólnego współczynnika 
małżeństw brutto, wyrażającego liczbę zawartych małżeństw w danym roku przypadającą na 1000 
ludności. 

Tabela 9. Małżeństwa zawarte i rozwody na 1000 mieszkańców w latach 2008-2012 

Typy jednostek terytorialnych Gmina Besko 
Województwo 
podkarpackie  

POLSKA 

2008 
Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 6,0 6,6 6,8 

Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców 6,0 1,09 1,72 

2009 
Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 8,6 6,6 6,6 

Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców 6,0 1,08 1,71 

2010 
Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 8,0 6,2 5,9 

Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców 10,0 0,98 1,59 

2011 
Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 6,4 5,8 5,4 

Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców 6,0 1,11 1,68 

2012 
Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 4,8 5,6 5,3 

Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców 12,0 1,05 1,67 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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W 2012 roku w Gminie Besko współczynnik ten wynosił 4,8 i był o 1,2 mniejszy niż w roku 2008.  
W kraju zmniejszył się o 1,5, a w województwie o 1 w porównaniu do roku 2008. 

Wykres 8. Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odwrotna tendencja charakteryzowała rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców w Gminie Besko  
w okresie obejmującym lata 2008-2012. W roku 2012 analizowany wskaźnik wzrósł o 50% w porównaniu do 2008 
roku.  

Wykres 9. Rozwody przeprowadzone na 1000 mieszkańców w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 

Źródło: opracowanie własne 

Z zestawienia liczby rozwodów z liczbą nowo zawartych małżeństw w analizowanych latach wynika, 
że w Gminie Besko współczynnik rozwodów w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw 
zwiększył się w porównaniu z 2008 r., gdzie w 2012 osiągnął wartość 2,5 wobec 1,0 w 2008 r.,  
w przeciwieństwie do kraju, gdzie nastąpił spadek analizowanego wskaźnika z 1,72 w 2008 roku do 
1,67 w roku 2012. 
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Wykres 10. Dynamika współczynnika rozwodów w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw 

 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.4. Ruch wędrówkowy (migracje na pobyt stały)  

Obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na rozwój ludności, tj. powodują-
cym względnie trwałe zwiększenie bądź zmniejszenie liczebności populacji, a także wpływając na jej 
rozmieszczenie są migracje, czyli przemieszczenia ludności związane ze zmianą stałego miejsca 
zamieszkania lub miejsca czasowego pobytu. Wielkość i kierunek migracji oraz ich natężenie zależą 
od wielu przyczyn, wśród których najczęściej wymienia się przyczyny o charakterze ekonomicznym  
(np. podjęcie pracy, poprawa sytuacji materialnej). 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ruchu wędrówkowego mieszkańców Gminy Besko na tle 
jednostek porównywalnych w latach 2008 – 2012.  

Tabela 10. Zameldowania i wymeldowania na pobyt stały w poszczególnych latach 2008-2012 

Typy jednostek terytorialnych Gmina Besko 
Województwo podkar-

packie (gminy wiejskie) 
POLSKA 

 (gminy wiejskie) 
POLSKA 

2008 
zameldowania 24 8 184 141 432 420 749 

wymeldowania 37 7 921 115 029 435 614 

2009 
zameldowania 41 8 545 143 023 421 261 

wymeldowania 41 7 909 111 529 422 457 

2010 
zameldowania 31 8 416 147 721 437 867 

wymeldowania 27 7 893 113 651 439 981 

2011 
zameldowania 28 8 590 144 259 435 470 

wymeldowania 33 8 001 115 042 439 804 

2012 
zameldowania 41 7 768 135 160 409 861 

wymeldowania 34 7 611 110 138 416 478 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Podsumowanie 

Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że ogólna sytuacja ludnościowa 
Gminy Besko jest korzystna. W analizowanym okresie 2008-2012 tendencję wzrostową obserwuje się 
w liczbie urodzeń, co wpływa na dodatni przyrost naturalny. Tendencja malejącą charakteryzowała się 
liczba zgonów (pozytywne zjawisko) i liczba zawartych małżeństw. Rok 2012 pokazuje też pozytywną 
tendencję w stosunku zameldowań do wymeldowań. Jednakże perspektywa znaczących zmian gwa-
rantujących stabilny rozwój demograficzny jest wciąż odległa. 
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2.1.5. Prognoza ludności 

Wyniki najnowszej długookresowej prognozy ludności dla Gminy Besko na lata 2015-2035 wskazują, 
że w perspektywie najbliższych 21 lat, tzw. horyzontu prognozy, liczba ludności na analizowanym 
obszarze będzie systematycznie zmniejszać się do roku 2035. Przewiduje się, że w 2015 roku ludność 
Gminy Besko osiągnie 4430 osób, w 2020 – 4416 osób, w 2025 –  4373 osoby, w 2030 – 4290 osób, 
zaś w 2035 roku 4176 osób, przy założeniu scenariusza prognozy określanego jako najbardziej reali-
styczny. 

Tabela 11. Prognoza ludności według płci na lata 2015-2035 

Rok 
Gmina Besko 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 4430 2168 2262 

2016 4428 2168 2260 

2017 4426 2167 2259 

2018 4424 2167 2257 

2019 4421 2165 2256 

2020 4416 2163 2253 

2021 4411 2161 2250 

2022 4404 2158 2246 

2023 4395 2154 2241 

2024 4385 2149 2236 

2025 4373 2143 2230 

2026 4360 2137 2223 

2027 4344 2129 2215 

2028 4327 2121 2206 

2029 4309 2112 2197 

2030 4290 2103 2187 

2031 4270 2093 2177 

2032 4248 2082 2166 

2033 4225 2071 2154 

2034 4201 2059 2142 

2035 4176 2047 2129 

Prognoza została przyjęta na podstawie opracowania „Prognozy dla powiatów i miast na prawie po-
wiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035” (http://www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm), 
które zawiera prognozę dla powiatu sanockiego, która stała się podstawą do wyliczenia przyjętych 
powyżej wartości. 

 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS 

Poniżej zamieszczono prognozę liczby ludności dla Gminy Besko według ekonomicznych grup wieku 
w wybranych latach 2015 -2035. 

Wyszczególnienie 2015 % 2020 % 2025 % 2030 % 2035 % 

ogółem 4430 100 4416 100 4374 100 4290 100 4176 100 

przedprodukcyjny 883 19,93 870 19,71 859 19,64 792 18,46 704 16,85 

produkcyjny 2788 62,93 2640 59,78 2514 57,48 2450 57,12 2381 57,02 

poprodukcyjny  759 17,14 906 20,51 1001 22,88 1048 24,42 1091 26,13 
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Liczba osób w wieku produkcyjnym w całym okresie prognozy - będzie ulegać systematycznemu 
zmniejszaniu z poziomu 2788 w 2015 roku do 2381 w 2035, a zatem o przeszło 400 osób. Znaczące 
zmiany wystąpią także wewnątrz struktury wieku produkcyjnego ludności, tj. pomiędzy wiekiem mobil-
nym (18-44 lata) oraz niemobilnym (45-60/65 i więcej). Będzie obserwowane dynamiczne starzenie 
się struktury ludności w wieku produkcyjnym. Wspomniane zmiany spowodują gwałtowne zmniejsza-
nie się i starzenie się zasobów pracy, a w konsekwencji pogarszanie się podaży siły roboczej na lo-
kalnym rynku pracy. 

Zmiany struktury ludności w wieku produkcyjnym będą dotyczyły nie tylko rozmiarów podaży zasobów 
siły roboczej, ale także zmian w relacji do innych grup wieku ludności. Udział osób w wieku produkcyj-
nym w ogólnej strukturze ludności Gminy Besko zmniejszy się o blisko 6 punktów procentowych  
w perspektywie do 2035 roku. Wspomniane zmiany jak również wydłużanie się dalszego trwania życia 
będą powodować przyspieszenie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Udział ludności  
w wieku poprodukcyjnym na analizowanym obszarze wzrośnie o blisko 9 punktów procentowych. 

2.2. Stan zdrowotny ludności Gminy Besko 

Jednym ze wskaźników oceny stanu zdrowia populacji jest współczynnik umieralności niemowląt –  
tj. stosunek liczby zgonów niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) w danym przedziale czasowym do 
liczby urodzeń żywych.  

W Polsce umiera znacznie więcej niemowlaków, niż na Zachodzie, w naszej części Europy wyprze-
dzają nas nie tylko Czechy i Estonia, ale też Białoruś. W światowych zestawieniach mamy identyczny 
wskaźnik co Kuba. Według danych GUS, w Polsce w 2011 roku 1836 dzieci zmarło, zanim skończyło 
roczek. W rankingach państw o najniższym wskaźniku umieralności dzieci przed pierwszym rokiem 
życia, według danych Banku Światowego, Polska jest na 30. miejscu w Europie i 37. na świecie. 38. 
pozycję w światowym rankingu dają nam dane ONZ. W Europie lepiej od Polski wypadają nie tylko 
kraje zachodnie, ale nieznacznie wyprzedzają nas też Białoruś, Litwa i Chorwacja. Najlepszym pań-
stwom Europy Środkowej i Wschodniej - Czechom i Estonii, udało się ograniczyć umieralność nie-
mowląt do poziomu Danii, Niemiec i Holandii.  Sytuacja jest szczególnie zła w kilku regionach Polski - 
m.in. w woj. śląskim i zachodniopomorskim. Wysoka umieralność dzieci utrzymuje się w tych regio-
nach od wielu lat. W Katowicach umiera tyle dzieci, co w trzykrotnie większej Łodzi. Proporcjonalnie 
trzykrotnie lepiej wypadają też Warszawa i Poznań. Śmiertelność niemowląt w latach 2008-2012  
w Gminie Besko i jedn. porównywanych przedstawia poniżej zamieszczona tabelka. 

Tabela 12. Zgony niemowląt w latach 2008-2012 w Gminie Besko i jedn. porównywanych 

Wyszczególnienie 
Gmina 
Besko 

Powiat sanocki 
Województwo podkarpackie 

(gminy wiejskie) 
POLSKA (gminy 

wiejskie) 

2008 0 5 49 695 

2009 0 2 56 695 

2010 0 7 54 592 

2011 1 4 63 579 

2012 1 2 49 567 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 11. Zgony niemowląt w latach 2008-2012 w Gminie Besko i jednostkach porównywanych średnio 

 
Źródło: opracowanie własne 

Według danych Urzędu Gminy w 2012 roku w Gminie Besko urodziło się 61 niemowląt i odnotowano 1 
zgon wśród noworodków. 

W analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2012 zgony niemowląt miały miejsce tylko w 2011  
i 2012 roku. W przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych w 2012 roku liczba zgonów osiągnęła wartość 
1,7%, podczas gdy w kraju 5,6%, a województwie 5,5%. 

Dane dotyczące stanu zdrowia dzieci na podstawie wyników badań przesiewowych 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku obejmuje opieką 705 dzieci. 
Wykonywane są systematyczne badania profilaktyczne i przesiewowe. W chwili urodzenia i zapisu 
dziecka, jest ono objęte opieką położnej środowiskowo-rodzinnej i lekarza pediatry. 

Porada patronażowa lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmuje badanie podmiotowe  
i przedmiotowe z uwzględnieniem oceny rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, 
oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badanie przedmiotowe w kierunku 
wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych. Badania są systematycznie przeprowadzane  
w trakcie wizyt kwalifikujących dziecko do szczepień ochronnych. Podczas kolejnych wizyt badanie 
lekarskie obejmuje między innymi ocenę tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego względem 
wieku. W wieku 2 i 4 lat przeprowadza się badania bilansowe dzieci. Badania bilansowe obejmują 
wywiad z rodzicem lub opiekunem dziecka, uwzględniający przebyte choroby, aktualne dolegliwości 
zgłaszane przez rodzica lub opiekuna. Pielęgniarka sprawdza czynności psychomotoryczne bilanso-
wanego dziecka oraz wykonuje badanie antropometryczne (masa ciała, wzrost, centyle, BMI). Lekarz 
wykonuje badanie przedmiotowe: ocenę postawy ciała. Badany jest również narząd wzroku i słuchu. 
Na podstawie tych badań jest wykonana ocena stanu zdrowia i ewentualna kwalifikacja do grup dys-
panseryjnych. 

W 2013r. zbadanych było 30 dwulatków wśród których zakwalifikowano 3 dzieci do objęcia opieką 
poradni Wad Postawy i 3 do poradni Alergologicznej. W grupie 4 latków przebadanych było 25 dzieci. 
Do poradni Wad Postawy zakwalifikowano 1 dziecko i 2 do poradni Alergologicznej. 
 
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objęte są systematyczną opieką pielęgniarki szkolnej. Prze-
prowadza ona badania bilansowe w wieku 5 lat, 6/7 lat i 10 lat. 

W szkole badania profilaktyczne obejmują: 
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 badanie wysokości ciała, 

 badanie masy ciała, 

 obliczenie BMI, 

 pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

 badanie wzroku i słuchu, 

 badanie układu ruchu (w kierunku ewentualnej skoliozy, koślawości kolan). 
 
Na podstawie informacji pielęgniarki szkolnej, rodziców i wychowawcy, lekarz pediatra po badaniu 
lekarskim ocenia ogólny stan zdrowia bilansowanego ucznia. 

2.3. Kapitał ludzki  

Na kapitał ludzki składają się: zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, postawy, aktyw-
ność społeczna, przedsiębiorczość, mobilność i tzw. kompetencje cywilizacyjne (zdolność do współ-
pracy, innowacji, umiejętności organizacyjne), stosunek do wartości przyrodniczych i kulturowych, 
zasiedziałość i poczucie tożsamości z gminą. Niektóre aspekty wiedzy i umiejętności niektórych grup 
ludności (absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów) oceniają wyniki sprawdzianów dla kończą-
cych te szkoły.  

Za wskaźnik zasobów wiedzy można przyjąć poziom wykształcenia społeczeństwa, jednakże dane 
znajdujące w się w Banku Danych Lokalnych nie pozwalają na taką analizę. W niniejszym opracowa-
niu do określenia zasobów wiedzy zostały wykorzystane dane o wynikach z egzaminów na koniec 6 
klasy szkół podstawowych, egzaminów gimnazjalnych dostępnych na stronie Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Krakowie.  

Sprawdzian 

Podstawą prawną przeprowadzenia sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
 z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, 
poz. 562, z późn. zm.). 
Celem sprawdzianu na koniec 6 klasy szkół podstawowych jest zbadanie, w jakim stopniu uczniowie 
kończący szóstą klasę opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.  

Podczas sprawdzianu bada się umiejętności: 
 czytania, 
 pisania, 
 rozumowania, 
 korzystania z informacji, 
 wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Według danych OKE w Krakowie najlepiej została opanowana przez uczniów umiejętność czytania.  
W rejonie OKE Kraków za zadania sprawdzające tę umiejętność uczniowie otrzymali 73,64% punktów 
możliwych do otrzymania. Niewiele słabsze są wyniki z pisania - 64,78% i korzystania z informacji - 
62,50%. Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce  
uzyskując 49,36% możliwych do zdobycia punktów. Za zadania z obszaru rozumowanie piszący 
otrzymali  54,04% punktów możliwych do uzyskania. 

Poniższe tabele obejmują zestawienie wyników sprawdzianu uczniów i szkół podstawowych na prze-
strzeni lat 2013 – 2010 w Gminie Besko. Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem 
wyłącznie arkusza standardowego.   

Tabela 13. Wyniki sprawdzianu uczniów i szkół podstawowych w gminie Besko w latach 2013-2010 
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45 22,44 73% 44% 55% 56% 51% 56% 22% 62% 16% 2013 

64 23,20 66% 51% 54% 71% 54% 58% 17% 57% 26% 2012 

46 25,11 84% 45% 66% 61% 56% 63% 24% 52% 24% 2011 

61 25,16 76% 49% 69% 62% 59% 63% 15% 64% 21% 2010 

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/inf/  



 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

38 
 

W Gminie Besko do sprawdzianu w 2013 roku przystąpiło 45 uczniów klas szóstych. Statystyczny  
uczeń rozwiązujący arkusz standardowy w gminie uzyskał na sprawdzianie 22,44 punktu. 

Wykres poniżej przedstawia procent uczniów rozwiązujących na sprawdzianie zadania w arkuszu  
standardowym S-1-132 którzy uzyskali na sprawdzianie określoną liczbę punktów stopnia skali stani-
nowej. Odsetek ten w Gminie Besko pozostaje niezmienny od czterech lat, najwięcej uczniów uzysku-
je wynik średni, czyli od 4 do 6 stopni skali staninowej.  

Wykres 12. Odsetek uczniów z wynikiem niskim, średnim i wysokim w Gminie Besko w roku 2013 

 
Źródło: opracowanie własne 

Egzamin gimnazjalny 

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.). Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów naucza-
nych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie 
do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki 
zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin gimnazjalny składa się  
z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego no-
wożytnego. Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kry-
teriów. 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za za-
dania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.  

Poniższe tabele obejmują zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych na przestrzeni lat 2011 – 
2008 przeprowadzonych w Gminie Besko.  

Tabela 14. Wyniki uczniów i gimnazjów w gminie w latach 2011-2008 
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Gimnazjum w 

Besku 
56 0% 32,50 6 75% 55% 14% 68% 18% 29,98 7 60% 72% 57% 48% 18% 38% 45% 2009 

61 0% 31,13 5 77% 47% 15% 67% 18% 27,49 6 51% 68% 56% 41% 13% 67% 20% 2008 

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/inf/  

W gminie do egzaminu w 2011 roku przystąpiło 44 uczniów szkół gimnazjalnych. Statystyczny  uczeń 
rozwiązujący arkusz standardowy w Gminie Besko uzyskał na egzaminie 27,27 punktu, czyli o 3,86 
punktu mniej niż w roku 2008. Najlepsze wyniki uczniowie gimnazjów uzyskali w roku 2009. 

Wykres 13.  Wyniki uczniów i gimnazjów w gminie w latach 2011 – 2008 (średni wynik w punktach) 

 
Źródło: opracowanie własne 

2.4. Kapitał społeczny 

Kapitał społeczny obejmuje umiejętność współpracy, zaufanie, normy i powiązania. Jego 
produktywność objawia się w gospodarce (koordynacja działań, zwiększenie zdolności adaptacji do 
zmieniających się warunków), w sferze publicznej (wzorce, siła napędowa społeczeństwa 
obywatelskiego) i w rozwiązywaniu problemów społecznych (możliwość uzupełniania niedoborów 
innych kapitałów i konwersji na kapitał ludzki – wiedzę i umiejętności). Podobnie jak dla kapitału 
ludzkiego, są to cechy jakościowe. Jako miernik ilustrujący pewien aspekt kapitału społecznego 
można zastosować wskaźniki liczb stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji na 10 000 
ludności.  

Tabela 15. Stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz fundacje w 2010 r. 

Wyniki 2012 
Stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 
 

Fundacje 
Stowarzyszenia i organizacje 

społeczne na 10 000 ludności (%) 

Fundacje na 
10 000 ludności 

(%) 

Gmina Besko 7 0 15,61 0 

Woj. Podkarpackie  4,5 tys. 0,1 tys. 21,2 0,7 

POLSKA  67,9 tys. 7,1 tys. 17,6 1,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS i dane Urzędu Gminy w Besku 

Zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą w Gminie Besko działa łącznie 7 stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, co w przeliczeniu na 10000 ludności daje wartość 15,61. Wartość ta jest niższa od 
notowanej w województwie podkarpackim i kraju. W Gminie Besko nie odnotowano żadnych fundacji. 
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3. ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

3.1. Zdrowie 

Opieka zdrowotna to ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób populacji. Reali-
zowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej na analizowanym ob-
szarze świadczy usługi z zakresu ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna  

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Besko realizowane są przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku jest samodzielnym publicz-
nym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia zdrowotne i promocję zdro-
wia. 

Zakład działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z 
późn. zm.), 

 Statutu, 

 Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej. 

Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Besko. 

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania. Do podstawo-
wych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmu-
jącej świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu 
medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii oraz opieki stomatologicznej. 

Zakład może również organizować specjalistyczne i inne formy opieki zdrowotnej określone ustawą. 

Zakład może świadczyć usługi wykonywane przez laboratorium analityczne. 

W skład Zakładu wchodzą: 

 Kierownik Zakładu, 

 Zastępca Kierownika d/s lecznictwa, 

 Inne samodzielne stanowiska pracy. 

Jednostkami organizacyjnymi Zakładu są Gminny Ośrodek Zdrowia w Besku i Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej w Besku.  

W Gminnym Ośrodku Zdrowia funkcjonują następujące gabinety: 

 Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

 Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Punkt pobrań materiałów do badań; 

 Punkt szczepień; 

 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (punkt EKG); 

 Poradnia położniczo-ginekologiczna; 

 Poradnia neurologiczna; 

 Poradnia okulistyczna;  

 Poradnia dermatologiczna; 

 Poradnia otolaryngologiczna; 

 Poradnia endokrynologiczna; 

 Poradnia urologiczna; 

 Dział (pracownia) fizjoterapii. 

Do podstawowych usług medycznych oferowanych mieszkańcom na terenie Gminy Besko należą: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_opieki_zdrowotnej
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 podstawowa opieka zdrowotna, tj. udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta 
oraz w środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnio-
nych przypadkach, w warunkach domowych. 

 w ramach świadczeń w rodzaju POZ wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń: 

- świadczenia lekarza POZ; 
- świadczenia pielęgniarki POZ; 
- świadczenia położnej POZ; 
- świadczenia pielęgniarki szkolnej; 
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska. 

Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, 
leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i eduka-
cję zdrowotną. Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania działań służących zdrowiu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia. 

Do świadczeń POZ należą w szczególności: 

 badanie i porada lekarska; 

 diagnostyka i leczenie, badania laboratoryjne; 

 kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej;  

 opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą;  

 orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;  

 obowiązkowe szczepienia ochronne; 

 opieka nad niepełnosprawnymi;  

 promocja zdrowia i profilaktyka chorób; 

 świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki POZ; 

 świadczenia związane z zadaniami położnej POZ; 

 świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki szkolnej. 

Obecnie w SPZPOZ w Besku funkcjonuje 7 poradni specjalistycznych, gabinet rehabilitacji, poradnia 
lekarza POZ. Zakład nieustannie się rozwija, poszerza swoją działalność a wszystko po to aby za-
pewnić mieszkańcom Gminy Besko jak najlepszą dostępność do świadczeń medycznych. 

SPZPOZ utworzony został  1 stycznia 2000 roku Uchwałą Rady Gminy w Besku. Na początku w 
Ośrodku funkcjonowała tylko Podstawowa Opieka Zdrowotna, a z każdym kolejnym rokiem udawało 
się pozyskać kolejne poradnie specjalistyczne oraz zakład rehabilitacji leczniczej. Aktualnie  
w SPZPOZ zatrudnionych jest  13 osób  na umowę o pracę w tym: 

 1 lekarz rodzinny;    

 5 pielęgniarek i 1 położna; 

 2 rejestratorki medyczne; 

 2 osoby w administracji; 

 2 Fizjoterapeutów. 

Poza tym zatrudnionych jest 19 osób na umowy cywilno-prawne w tym 18 lekarzy specjalistów i 1 
fizjoterapeuta. 

Zakład pracuje w godzinach  7
30

 - 18
00

 od poniedziałku do piątku. Rejestracja do Poradni  Specjali-
stycznych,  Lekarza POZ oraz na wizyty domowe odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby 
trzecie. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowanych, a także w innych stanach 
wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana   jest w dniu zgło-
szenia, w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie    uzgodnionym w  rejestra-
cji. W przypadkach nagłych, zagrożeniach życia lub zdrowia, świadczeń zdrowotnych udziela się   
niezwłocznie. 

Zakład świadczy usługi zdrowotne dla pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowot-
nym, którzy zobowiązani są do okazania w rejestracji dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłat-
nych świadczeń. Opieka nad pacjentem odbywa się również w dni wolne soboty, niedziele i święta i w 
godzinach nocnych. 

W godzinach 18
00

 - 7
30

 w dni powszednie oraz przez całą sobotę, niedzielę i święta, pacjenci, którzy 
złożyli odpowiednie deklaracje  z zakresu POZ mogą uzyskać pomoc doraźną z zakresu podstawowej 
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opieki zdrowotnej w Ambulatorium, ul. Jana Pawła II 38 w Sanoku, na podstawie stosownej umowy    
współpracy w zakresie kompleksowej opieki nocnej w POZ zawartej pomiędzy SPZPOZ w Besku  
a   SPMZPOZ w Sanoku. 

Przychodnia dysponuje budynkiem/pomieszczeniami o powierzchni użytkowej 500m
2
. Budy-

nek/pomieszczenia wyposażony jest we wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania media. Zakład 
stopniowo dostosowywał pomieszczenia budynku do wymogów sanitarnych tj. winda czy podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Obecnie w budynku jest pełne wyposażenie niezbędne do świadczenia 
usług w zakresie ochrony zdrowia. 

W 2013 roku z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oferowanej przez wyżej wymieniony zakład skorzy-
stało 29 000 pacjentów (nie tylko z Gminy Besko) dla porównania w 2012 roku było to 24 000 osób. 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje liczbę korzystających z usług zdrowotnych świadczonych 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku w latach 2012-2013. 

Tabela 16. Rodzaj usług medycznych świadczonych mieszkańcom Gminy Besko 

Rodzaj świadczonych usług medycznych 
2012 2013 

Liczba korzystających 

Porada lekarska (lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu) 11039 13435 

w tym wizyta domowa 61 96 

Rehabilitacja lecznicza (gabinet 
rehabilitacyjny) 

1030 1204 

Stomatologia ogólna 1425 1396 

Razem 13 555 16 131 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje ambulatoryjną opiekę zdrowotną i apteki w Gminie Besko 
według stanu na koniec 2011 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

Ambulatoryjna opieka zdrowotna                                       

Apteki ogólnodostępne  
Liczba ludności 

na 1 aptekę 
ogólnodostępną  

zakłady opieki zdrowot-
nej  

praktyki lekarskie
 
 

Województwo podkarpackie 1 039 594 590 3 608 

Gmina Besko 1 2 2 2 202 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/rzesz/69_1438_PLK_HTML.htm 

Stacjonarna opieka zdrowotna 

Opieka zdrowotna o charakterze stacjonarnym świadczona jest w szpitalach ogólnych oraz innych 
zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: zakłady psychiatryczne, zakłady opieki długoterminowej (za-
kłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja) oraz zakłady lecznictwa uzdrowi-
skowego.  

Mieszkańcy Gminy Besko w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, korzystają z usług: 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku (szpital ogólny) 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - Szpital Specjalistyczny mieści się przy 
ul. 800-lecia 26, posiada 13 oddziałów szpitalnych oraz blok operacyjny. Do największych oddzia-
łów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny a także Oddział Neuro-
logiczny. Szpital w Sanoku posiada dwadzieścia siedem gabinety specjalistyczne. Do największych 
poradni należą Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Urologiczna a także Poradnia Diabetologiczna. 

Przy szpitalu funkcjonuje nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przy SOR znajduje się całodo-
bowe lądowisko dla helikopterów. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku transportuje tutaj po-
szkodowanych z całych Bieszczadów, często współpracując przy tym z Bieszczadzką Grupą GOPR.   

Budowa szpitala rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, a zakończyła w 1962 roku. Inicjatorem był dr 
Jan Zigmund.  

Podmiotem tworzącym Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku jest Powiat Sanocki, który wykonuje swoje 
zadania wobec Zespołu poprzez swoje organy, którymi są Rada Powiatu Sanockiego i Zarząd Powiatu 
Sanockiego. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku działa na terenie Rzeczypospolitej Pol-

http://www.stat.gov.pl/rzesz/69_1438_PLK_HTML.htm
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skiej, przy czym podstawowym obszarem działania jest Powiat Sanocki. Zespół współdziała z innymi 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, administracją rządową i samorządową, ze szkołami 
wyższymi i innymi szkołami, z placówkami naukowo-badawczymi, samorządami zawodów medycz-
nych oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych i innych niż szpitalne w zakresie: 

1) anestezjologii i intensywnej terapii, 
2) chirurgii ogólnej i naczyniowej, 
3) urologii, 
4) chorób wewnętrznych, 

5) kardiologii, 
6) neurologii, 
7) otolaryngologii, 
8) pediatrii, 

9) neonatologii, 
10) chorób zakaźnych, 
11) ginekologii,  
12) pulmonologii, 
13) chirurgii urazowo-ortopedycznej 
14) opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą. 
15) medycyny ratunkowej, 

2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) alergologii, 
2) chirurgii ogólnej, 
3) chorób zakaźnych. 
4) diabetologii, 

5) endokrynologii, 
6) gastroenterologii, 
7) ginekologii i położnictwa, 

8) gruźlicy i chorób płuc. 
9) hepatologii, 
10) kardiologii, 
11) leczenia uzależnień, 
12) neurologii, 
13) otolaryngologii, 
14) rehabilitacji, 
15) chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

16) urologii, 
17) zdrowia psychicznego, 
18) dermatologii, 
19) chirurgii naczyniowej, 
20) karmienia piersią, 
21) reumatologii, 
22) okulistyki, 

3. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego; 
4. Prowadzenie działalności diagnostycznej; 
5. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia; 
6. Pełnienie   funkcji   konsultacyjnych   dla   innych   podmiotów   udzielających świadczeń 
zdrowotnych na podstawie zawartych umów. 
7. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód me-
dyczny i spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 
8. Świadczenia zdrowotne z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7 mogą być udzielane 
przez wolontariuszy.  
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Wykaz medycznych komórek organizacyjnych pionu Dyrektora 

I. Szpital Specjalistyczny 

1. Oddział Wewnętrzny, 
2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym. 
3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy. 
5. Oddział Dziecięcy, 
6. Oddział Noworodków, 
7. Oddział Pulmonologiczny, 
8. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny. 
9. Oddział Kardiologiczny, 
10. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 
11. Oddział Otolaryngologiczny, 
12. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. 
13. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
14. Blok Operacyjny 

Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i 
zobowiązania na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 
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Schemat 1. Schemat organizacyjny SP ZOZ w Sanoku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://powiatsanok.nazwa.pl/pliki/statuty/spzoz.pdf 
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Zakłady opieki długoterminowej 

Mieszkańcy Gminy Besko wymagający opieki długoterminowej są kierowani do najbliższych placówek 
świadczących takie usługi, tj.: 

 Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. 700-lecia Strzyżowa 1, 38-100 Strzyżów, 

 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Za Bursą 1 A, 38-200 
Jasło. 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 

W Gminie Besko nie występują miejscowości posiadające statusu uzdrowiska. Najbliższe ośrodki 
profilaktyczne i lecznicze – zlokalizowane w województwie podkarpackim - znajdują się w: 

 Rymanowie Zdroju   w odległości 9,9km od miejscowości Besko; 

 Iwoniczu- Zdroju   w odległości 12,4km od miejscowości Besko; 

 Polańczyku    w odległości 51,5km od miejscowości Besko; 

 Horyńcu Zdroju    w odległości 165,0km od miejscowości Besko. 

W zależności od rodzaju schorzenia mieszkańcy Gminy Besko korzystają z ofert wszystkich sanato-
riów krajowych, których lokalizację przedstawia poniżej zamieszczona mapa. 

 
Źródło: Walory uzdrowiskowe. Sanatoria w Polsce, Sabina Tkocz, Kraków 2006 

Obszary ochrony uzdrowiskowej 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o Uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowisko-
wym (Dz. U. Nr 33, póz. 150) w celu zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia i rozwijania 
lecznictwa uzdrowiskowego ustanowiono statut dla Uzdrowiska Rymanów. W statucie uzdrowiska 
ustalono obszary ochrony uzdrowiskowej A, B i C. Na obszarach tych obowiązują przepisy porządko-
we ustalające nakazy i zakazy służące właściwemu kształtowaniu warunków środowiskowych. Obszar 
ochrony uzdrowiskowej C wcina się klinem w zachodnią część terenu Gminy Besko bokami opierając 
się na zbiorniku wodnym Besko zlokalizowanym na rzece Wisłok i linii kolejowej Sanok – Krosno, a 
szczytem sięgają do końca zabudowań miejscowości Besko, od strony Zarszyna obejmuje zachodnią 
z część terenu gminy. 

Profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia: 
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Dla mieszkańców Gminy Besko prowadzone są następujące programy profilaktyczne: 

 profilaktyka raka szyjki macicy, 

 mammografia, 

 Kolonoskopia, 

 Genetyka onkologiczna, 

 profilaktyka gruźlicy, 

 profilaktyka układu krążenia. 

Wszystkie te programy finansuje POW NFZ w Rzeszowie . 

3.2. Mieszkania 

Zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) - mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i 
pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający 
stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. 

Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania: 

 spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową dla członków tej spółdzielni), 

 komunalne (budowane za pieniądze z budżetu gminy, są to mieszkania socjalne i interwen-
cyjne), 

 przeznaczone na sprzedaż i wynajem, 

 społeczno-czynszowe (realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego za pienią-
dze Krajowego Funduszu Mieszkaniowego), 

 indywidualne, 

 zakładowe, 

oraz budynki mieszkalne. 
 
Na zasoby mieszkaniowe Gminy Besko składa się 1 095 budynków mieszkalnych mieszczących 1117 
mieszkań, wszystkie mieszkania są własnością osób indywidualnych. W Gminie Besko nie występują 
mieszkania komunalne, spółdzielcze, społeczno-czynszowe, czy też zakładowe. 
 
Według dostępnych danych statystycznych (stan na 31 grudnia 2012 r.) jak już wyżej wspomniano 
zasoby mieszkaniowe  gminy stanowiło 1117 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 96 159m

2
,  

w których znajdowało się 4 911 izb. W porównaniu z 2000 r. zasoby mieszkaniowe gminy powiększyły 
się o 13,51%. W ogólnej liczbie mieszkań nie odnotowano mieszkań niezamieszkanych, tzw. pusto-
stanów. Gmina Besko administracyjnie zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w którym  
w latach 2002-2011 wystąpił przeszło 12 procentowy przyrost mieszkań, co dało województwu trzecie 
pod względem najwyższej wartości przedmiotowego wskaźnika miejsce w kraju. Poniżej zamieszczo-
na mapa obrazuje przyrost (ubytek) mieszkań zamieszkanych w latach 2002-2011. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/12_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/12_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2002
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomieszczenie_mieszkalne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomieszczenie_pomocnicze&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przegroda_budowlana&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_mieszkaniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynajem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Budownictwa_Spo%C5%82ecznego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Fundusz_Mieszkaniowy
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Mapa 3. Przyrost (ubytek) mieszkań zamieszkanych w latach 2002-2011 

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pbs_NSP2011_mieszkania.pdf 

Wskaźniki warunków mieszkaniowych: m
2
 na osobę, osób na izbę w roku 2008, 2010 i 2012 w Gminie 

Besko i jednostkach porównywanych przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 
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Tabela 17. Wskaźniki warunków mieszkaniowych 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia użytkowa w m
2
 Liczba osób Przeciętna liczba izb  

w mieszkaniu 1 mieszkania na 1 osobę na 1 mieszkanie na 1 izbę 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Gmina Besko 84,6 84,9 86,1 21,7 21,1 21,7 3,89 4,02 3,97 0,90 0,92 0,90 4,32 4,38 4,39 

Woj. Podkarpackie (gminy 
wiejskie) 

87,5 89,9 90,7 23,3 23,5 24,1 3,42 3,38 3,38 0,86 0,85 0,83 3,97 3,98 4,06 

POLSKA  
(gminy wiejskie) 

86,7 87,8 91,3 25,1 25,7 26,8 3,45 3,41 3,40 0,84 0,82 0,79 4,12 4,15 4,30 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, obliczenia własne, opracowanie: Gospodarka mieszkaniowa w 2012, 2010 i 2008 roku  

Zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą dane charakteryzujące Gminę Besko nie odbiegają znacząco od danych charakteryzujących porównywane jednostki 
(województwo i kraj), aczkolwiek wartości analizowanych wskaźników dotyczących powierzchni użytkowej odpowiednio 1 mieszkania i na 1 osobę  
w 2012 roku są niższe w Gminie Besko w porównaniu z krajem i województwem podkarpackim. Z kolei liczba osób przypadających na 1 mieszkanie była 
wyższa w Gminie Besko od analizowanego wskaźnika w województwie i kraju, co świadczy o niższym standardzie zamieszkania. Liczba osób przypadających 
na 1 izbę również charakteryzowała wartość wyższa niż w kraju i w województwie podkarpackim. Przeciętna liczba izb w mieszkaniach zlokalizowanych w 
Gminie Besko była wyższa niż w województwie i kraju. Wraz z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną oferta deweloperów jest dostosowywana do 
zmieniających się warunków rynkowych tj. skupienie się na inwestycjach z lokalami 2-3 pokojowymi i rezygnacja z wielkopowierzchniowych mieszkań. Pro-
wadzi to do dalszego wyhamowania części opisanych wyżej wskaźników. 

Wykres 14. Wskaźniki warunków mieszkaniowych 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Analizując wskaźniki warunków mieszkaniowych dla Gminy Besko, stwierdza się że w 2012 r. przecięt-
ne mieszkanie składało się z 4,39 izb, a jego powierzchnia użytkowa wynosiła 86,1m

2
. W porównaniu  

z 2008 r. wielkość przeciętnego mieszkania wzrosła o 1,5m
2
.  

Poniżej zamieszczono zestawienie danych charakteryzujących mieszkania oddane do użytku na terenie 
Gminy Besko w latach 2004-2011. 

Tabela 18.  Charakterystyka mieszkań oddanych do użytku  

Wyszczególnienie 

Liczba mieszkań odda-
nych do użytku 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań oddana 

do użytku 

Liczba mieszkań oddanych 
do użytku 

na 1000 
ludności 

1000 
zawartych małżeństw 

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 

Gmina Besko 8 16 1160 2359 1,9 3,6 308 762 

Woj. Podkarpackie  4 571 6 526 577 513 740 381 2,2 3,1 409 550 

POLSKA  108 060 68 221 11 619 777 4 187 751 2,8 4,0 564 750 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Zgodnie z obowiązującym dla Gminy Besko Programem czynszowym poniżej zaprezentowano stawki 
czynszów komunalnych (bez opłat za świadczenia) najniższe, najwyższe, średnie. 

Tabela 19. Obowiązujące stawki czynszu w zasobach komunalnych w Gminie Besko w 2011 i 2012 roku  
(w zł na 1m

2
 p.u. miesięcznie) 

Lp. Wyszczególnienie 

Stawki czynszu w zł miesięcznie na 1m
2
 p.u. w latach 2011 - 

2013 

najniższa najwyższa 

Za dzierżawę działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Besko: 

1 
działek w terenach budowlanych na 
cele usługowo - handlowe 

1,00* 1,30* 

2 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 1,00 1,30 

3 
na cele rolnicze, w zależności od klasy 
gruntów 

0,80 zł (za 1 ar płatne 
rocznie) 

1,00  zł (za 1 ar płatne rocznie) 

4 
w terenach budowlanych, w zależności 
od lokalizacji i uzbrojenia 

0,05 zł (za 1m
2
 płatne 

rocznie) 
0,07 zł (za 1m

2
 płatne rocznie) 

Za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Besko: 

5 
przeznaczonych na prowadzenie dzia-
łalności handlowej 2,50* 5,00* 

6 
przeznaczonych na prowadzenie dzia-
łalności usługowej 3,00* 6,00* 

7 
przeznaczonych na cele służby zdrowia 

6,00* 10,00* 

8 przeznaczonych na cele biurowe 10,00* 16,00* 

9 
przeznaczonych na cele kulturalno-
oświatowe, sportowe, organizacji spo-
łecznych 

2,00* 7,00* 

10 przeznaczonych na cele magazynowe 2,00* 7,00* 

11 przeznaczonych dla policji 1,00 zł za lokal*  

* netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 
W związku z obowiązującym Zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2011r. do dnia 10 marca 2014r. nie rozróżniono 
stawek czynszu na poszczególne lata. 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia liczbę i kwotę dodatków mieszkaniowych wypłacanych  
w roku: 2009, 2010, 2011, 2012. 

Dodatek mieszkaniowy jest powszechnym i okresowym świadczeniem pieniężnym, wynikającym  
z przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998r. 
Nr 120, poz. 787 z późniejszymi zmianami). Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydat-
kami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu 
mieszkalnego, a częścią wydatków ponoszoną przez osobę, której przyznany jest dodatek. Przy obli-
czaniu wysokości dodatku brane są pod uwagę wydatki (ponoszone przez gospodarstwo domowe) 
związane z czynszem, kosztami eksploatacji, jak również opłatami za energię cieplną, wodę i odbiór 
nieczystości ciekłych. 

Od 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi  – zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) – zadanie własne gminy. 
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Tabela 20. Liczba i kwota dodatków mieszkaniowych wypłacanych w roku: 2009, 2010, 2011, 2012 

Wyszczególnienie 

Dodatki mieszkaniowe 

liczba  kwota 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

szt. zł 

Gmina Besko 61 33 28 43 6212 4120 4488 6603 

Woj. Podkarpackie (gminy wiejskie) 15701 14966 13055 11864 1984219 2003605 1914090 1883471 

POLSKA (gminy wiejskie) 374246 353990 333311 322461 49807261 51582801 51701812 53536494 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyposażenie mieszkań w instalacje – udział % w Gminie 
Besko i jednostkach porównywanych. 

Tabela 21.  Wyposażenie mieszkań w instalacje 

Wyszczególnienie 
Wodociąg 

[%] 
Kanalizacja 

[%] 
Gaz 
[%] 

Łazienka 
[%] 

Centralne 
ogrzewanie 

[%] 

Gmina Besko 87,6 83,2 94,1 83,2 64,8 

Woj. Podkarpackie (gminy 
wiejskie) 

67,1 47,8 60,6 82,3 65,4 

POLSKA (gminy wiejskie) 76,3 31,5 21,6 81,4 69,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na tle jednostek porównywanych Gmina Besko posiada najwyższe wyniki w zakresie wyposażenia 
mieszkań w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową oraz w łazienkę. Niższą wartość 
wskaźnika w odniesieniu do jednostek porównywalnych, w przypadku mieszkań zlokalizowanych na 
terenie Gminy Besko dotyczy jedynie ich wyposażenia w centralne ogrzewanie. 

Według opracowania GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012), najwyż-

szy stopień zadowolenia gospodarstw domowych z użytkowanego mieszkania wystąpił wśród mieszkańców obsza-
rów wiejskich i wyniósł 67,4%. 

Rysunek 2. Stopień zadowolenia gospodarstw domowych z użytkowanego mieszkania według 
miejsca zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012), Warszawa 
2014 
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Ruch zamiany mieszkań/budynków mieszkalnych, handel mieszkaniami/budynkami mieszkal-
nymi 

Najczęściej w obrocie sprzedaży jak i darowizny występują budynki mieszkalne murowane, parterowe, 
rzadziej budynki mieszkalne drewniane. Najmniej transakcji związanych jest ze sprzedażą lub darowi-
zną budynków mieszkalnych murowanych piętrowych. W ciągu ostatnich 3 lat zaobserwowano jedną 
sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

Liczba transakcji w 
roku 

Sprzedaż budynków mieszkal-
nych 

Darowizna budynków mieszkalnych 

2011 3 20 

2012 1 9 

2013 4 (w tym 1 lokal mieszkalny) 7 

Średnia cena transakcyjna za nieruchomość 
Średnia cena szacunkowa za nieru-

chomość 

2011-2013 150 000zł 58 000zł 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

3.3. Praca  

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje wskaźniki charakteryzujące rynek pracy w Gminie Besko. 

Tabela 22. Wskaźniki charakteryzujące rynek pracy w Gminie Besko 

Rok 

Liczba mieszkańców Gminy Besko 
w wieku aktywności zawodowej 

Liczba pracujących mieszkańców 
Gminy Besko 

Dojazdy do pracy 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 
Dane 

dostępną 
na rok 

Liczba osób 
pracujących na 
terenie Gminy 
Besko spoza 

gminy 

Liczba mieszkańców 
Gminy Besko pracują-

cych poza gminą 

2004 2618 1388 1230 310 211 99 

2006 

36 543 

2008 2711 1419 1292 275 141 134 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy: -507 

2012 2817 1502 1315 334 164 170 
Liczba osób przyjeżdżających do pracy 

przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do 
pracy: 0,07 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz Urzędu Gminy w Besku 

Powyższe dane pokazują, że w grupie wiekowej 17 - 74 lat w 2012 roku, w wieku aktywności zawodo-
wej było 2 817 osób zamieszkałych w Gminie Besko. W tej grupie pracowało blisko 12% z ogółu ludno-
ści w wieku aktywności zawodowej. Pozostałe osoby pozostawały w takich grupach, jak: bezrobotni, 
bierni zawodowo, bądź o nieustalonym statusie na rynku pracy. Brak aktywności zawodowej skorelo-
wany jest także z wiekiem - bierne są głównie osoby dojrzałe (po 45. roku życia). Pozostawanie nieak-
tywnym zawodowo ma ścisły związek m.in. z nabywaniem praw emerytalnych.  

Miejsce zamieszkania (miasto/wieś) jest także skorelowane ze statusem poszczególnych osób na rynku 
pracy. Niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz niższe zatrudnienie jest na obszarach wiej-

skich, do jakich należy analizowana Gmina Besko. Oczywiście nie bez znaczenia jest też wykształce-
nie. Bierni zawodowo to głównie osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 
podstawowym.  

W powiecie sanockim, do którego administracyjnie należy Gmina Besko w 2013 roku oferowano 101 
miejsc pracy. Zdecydowana większość mieszkańców gminy pracuje poza obszarem Gminy Besko. We-
dług dostępnych danych GUS za 2006 rok w Gminie Besko pracowało tylko 36 osób. Liczba osób przy-
jeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy wyniosła wówczas 0,07. 

Kolejnym elementem charakteryzującym rynek pracy jest poziom bezrobocia w danej jednostce.  
W okresie obejmującym lata 2010-2014 (kwiecień), największa liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wystąpiła w 2013 roku i wyniosła wówczas 286 osób. Najmniejsze wartości dotyczące liczby zareje-
strowanych bezrobotnych ogółem oraz udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym wystąpiły w 2011 roku, wynosząc odpowiednio 241 osób oraz 8,6%.   

Tabela 23. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Gminy Besko 

Rok 
Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych ogółem 

Bezrobotne 
kobiety 

Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych na 1000 ludności w 
wieku produkcyjnym 

Udział % bezrobotnych zarejestro-
wanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym 

2010 269 151 96 9,6 

2011 241 133 86 8,6 

2012 257 134 91 9,1 

2013 286 155 101 10,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,90443.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,90443.html
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Wskaźnik procentowego udziału kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych sukcesywnie 
zmniejszał się w okresie obejmującym lata 2010 – 2012, po czym nastąpił wzrost ich udziału o 2 punkty 
procentowe. Kobiety nadal jednak stanowią większość wśród osób zarejestrowanych, jako bezrobotne.  

Tabela 24. Bezrobotni zarejestrowani wg płci w Gminie Besko i w jednostkach porównywalnych  
w grudniu 2013 roku 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Gmina Besko 286 131 155 

Województwo podkarpackie 154216 76801 77415 

Polska 2157883 1058427 1099456 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

W stosunku do roku 2010 liczba ofert pracy na sanockim rynku pracy w 2013 roku wzrosła  
o przeszło 431%.  

Tabela 25.   Liczba ofert pracy w powiecie sanockim oraz liczby podjętych prac przez mieszkań-
ców Gminy Besko 

Rok Liczba ofert pracy  

2010 19 

2011 12 

2012 21 

2013 101 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku 

Na terenie powiatu sanockiego występują trzy duże zakłady produkcyjne, obejmujące przemysł gumo-
wy, przemysł samochodowy oraz naftowy. Ponadto charakterystyczna dla tego regionu jest produkcja 
wyrobów z drewna oraz przetwórstwo drewna. Analizując oferowane stanowiska pracy w 2012 roku pod 
względem branż pracodawców, można zauważyć, że zdecydowana większość obejmuje zawody zwią-
zane z produkcją i przetwórstwem drzewnym, co odzwierciedla koniunkturę gospodarki powiatu sanoc-
kiego. 

3.4. Zabezpieczenie materialne – status materialny, źródła utrzymania, pomoc społeczna  

Status materialny  

Zgodnie z przeprowadzonym w 2013 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) sondażem 
zdecydowana większość badanych Polaków uważa się za osoby średnio zamożne i co za tym idzie, 
zalicza siebie do warstwy średniej i osób cieszących się średnim szacunkiem społecznym. To przede 
wszystkim status materialny decyduje o przypisywaniu sobie określonej pozycji w strukturze społecznej.  

Jak zauważono, w Polsce niezmiennie dominuje niska lub co najwyżej przeciętna ocena własnej pozycji 
społecznej. Na skali od 1 do 9 - gdzie 1 oznacza klasę niską, a 9 wysoką - 44,7%. badanych umiejsco-
wiło się poniżej środka. Dokładnie w centrum podziałki umieściło się 40,5 proc. respondentów, zaś 12,4 
% lokowało się wyżej. Średnia arytmetyczna wskazań wyniosła 4,21. 

Przyjmując, że na skali wartości od 1 do 3 oznacza warstwę niską, od 4 do 6 - średnią, a od 7 do 9 - 
wyższą, CBOS zauważa, że 67,9% uczestników sondażu zaliczyło się do klasy średniej. Za reprezen-
tantów warstwy niższej uważa się 27,3 %, zaś klasy wyższej - 2,4%.  

Na pytanie, w którym miejscu skali respondenci byli 10 lat temu, połowa badanych (50,5%) odpowie-
działa, że w tym samym punkcie, co teraz. Niemal jedna trzecia (29,5 %) uważała, że ich pozycja uległa 
pogorszeniu, zaś jedna piąta (20%) wskazała na poprawę.  

Badani najczęściej oceniali, że ich pozycja wzrosła na tle statusu ich dziadków i rodziców. 57% ankie-
towanych uważało, że zajmuje wyższą pozycję niż ich dziadkowie. 18% badanych określa swoją pozy-
cję jako taką samą jak pozycja dziadków, a 11% - jako niższą. Poczucie awansu w porównaniu  
z rodzicami ma 42% uczestników sondażu. Niemal tyle samo (40%) uważa, że ich status jest taki sam, 
a 16% - że gorszy niż ojca i matki.  

Jak wskazuje CBOS, niezmiennie przeważa poczucie awansu w stosunku do poprzednich pokoleń, 
przy czym o ile w odniesieniu do dziadków oceny w tym względzie są dość stabilne, to w porównaniu  
z rodzicami przekonanie o to jest wyrażane coraz rzadziej.  

Polacy niezmiennie - jak zauważa CBOS - w większości uważają się za średnio zamożnych (tak zade-
klarowało 69% badanych). 28% uważa się za biednych, a jeden procent - za bogatych. Jak napisano w 
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raporcie, w ciągu ostatniej dekady wyraźnie ubyło osób zaliczających się do biednych (o 12 pkt proc.), 

przybyło zaś uważających się za średnio zamożnych (o 10 pkt proc.).2 

Źródła utrzymania mieszkańców Gminy Besko 

Źródła utrzymania gospodarstwa domowego (główne i dodatkowe) wynikają z indywidualnych źródeł 
dochodów uzyskiwanych przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego.  

Decydujące znaczenie dla określenia źródeł utrzymania gospodarstwa domowego ma rodzaj przeważa-
jącego dochodu osiąganego łącznie przez członków danego gospodarstwa, które ustala się poprzez 
łączenie indywidualnych dochodów poszczególnych osób, pochodzących z tego samego źródła. 

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego jest to źródło, z którego pochodzi przeważająca 
część środków w budżecie domowym, przeznaczona na potrzeby wszystkich członków gospodarstwa. 

Dostępne dane dotyczące źródła utrzymania mieszkańców Gminy Besko pochodzą z Powszechnego 
Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku. 

Wykres 15. Struktura gospodarstw według źródła dochodów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

Z powyżej zamieszczonego wykresu wynika, że najwięcej gospodarstw domowych w Gminie Besko 
utrzymuje się z działalności rolniczej (40,59%), następnie z pracy najemnej (28,38%) oraz  
z emerytury i renty (23,40%), z kolei najmniej gospodarstw utrzymuje się z innych niezarobkowych źró-
deł poza emeryturą i rentą (2,57%), czyli zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków pomocy społecznej itp.. 
Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej deklarowało 4,27% gospodarstw domowych.  
 
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że rolnictwo ma duże znaczenie w gospodarce Gminy 
Besko. Dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej (w zależności od 
powierzchni i  rodzajów zasiewów) stanowią ok. 50% dochodów rolników. Wyniki badań budżetów go-

                                                 
2 CBOS przygotował opracowanie w oparciu o wyniki dwóch badań przeprowadzonych w dniach 5-12 września i 3-9 października metodą 
wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnych losowych próbach dorosłych mieszkańców Polski liczących odpowiednio 911 i 1066 osób. 
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spodarstw domowych wskazują jednak, że dochody gospodarstw rolników są niższe niż innych grup (z 
wyjątkiem gospodarstw domowych robotników i rencistów). Średnie wynagrodzenie w gospodar-
stwach domowych w powiecie sanockim, do którego administracyjnie należy Gmina Besko stanowią 
blisko 78% wynagrodzenia w kraju oraz wysoka stopa bezrobocia, która na koniec lutego 2014 roku 
wyniosła na analizowanym obszarze 14,4%, przy wartości 13,9% notowanej wówczas w kraju i 16,9% w 
województwie podkarpackim spowodowały, że Gmina Besko znajduje się na obszarze o najwyż-
szym w Polsce zagrożeniu ubóstwem, a co za tym idzie najniższym wskaźnikiem dochodu do 
dyspozycji. 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Wskaźnik dochodu do dyspozycji 

 
 

Źródło: opracowanie GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012), Warszawa 
2014 

 
Pomoc społeczna 
 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom  
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wyko-
rzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Doraźnie pomoc ta ma zaspokoić niezbędne po-
trzeby życiowe, a w szczególności doprowadzić do życiowego usamodzielnienia rodzin i osób oraz do 
ich integracji ze środowiskiem. Powinna ona zapewnić opiekę i pomoc odpowiadającą indywidualnej 
sytuacji i właściwościom osób i rodzin zainteresowanych. Rodzaj, forma i zakres udzielonej pomocy 
powinny być dostosowane do okoliczności, właściwości i w miarę możliwości oczekiwań osoby lub ro-
dziny ubiegającej się o udzielenie określonego świadczenia. Powinny również uwzględniać konieczność 
podtrzymywania i utrwalania więzi rodzinnych. 
 
Pomoc społeczna jest nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami życia, jakiekolwiek zakłócenia  
w ich funkcjonowaniu znajdują swe odbicie w zwiększających się zadaniach pomocy społecznej. Pro-
blemy socjalne są wynikiem sytuacji na rynku pracy, w oświacie, poziomie zdrowia mieszkańców.  
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
 

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
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 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe-
go,  

 zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze; 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
W zakresie zabezpieczenia społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Besku w 
2013 roku realizował działania w ramach 4 głównych grup świadczeń:  

 

 pomoc społeczna,  

 świadczenia rodzinne,  

 dodatki mieszkaniowe,  

 fundusz alimentacyjny. 
 
Głównymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2013 roku były:  
 

 ubóstwo; 

 bezrobocie; 

 długotrwała choroba; 

 niepełnosprawność. 
 
Powody przyznania pomocy przeważnie występują w sprzężeniu tzn. w jednej rodzinie mamy do czy-
nienia z kilkoma sytuacjami uprawniającymi do korzystania ze świadczeń finansowych i rzeczowych. 
  
Tabela 26. Pomoc społeczna wg powodów udzielenia w 2012 r.  

Powody pomocy 

Pomoc przyznana 

Udział % w ogólnej liczbie rodzin Liczba 
rodzin 

Liczba osób w ro-
dzinie 

Bezrobocie 114 406 9,2% 

Alkoholizm i narkomania 19 52 1,2% 

Niepełnosprawność 107 342 7,7% 

Długotrwała choroba 113 372 8,4% 

Bezradność w sprawach opie-
kuńczo wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa do-

mowego 

8 23 0,5% 

Ochrona macierzyństwa 33 193 4,4% 

Ubóstwo 158 546 12,3% 

Niepełnosprawność 5 23 0,5% 

Źródło: Dane GOPS w Besku 
 
Poniżej zamieszczona tabela i wykres prezentują strukturę wydatków na pomoc społeczną według ro-
dzajów świadczeń. 

Tabela 27. Pomoc społeczna wg rodzajów świadczeń, według stanu na 2013 rok 

Jednost-
ka 

Świadczenia pieniężne 

Świadczenia  
niepieniężne 

Liczba osób objętych po-
mocą społeczną Ogó-

łem 

w tym zasiłek 

stały 
okreso-

wy 
celowy 

GOPS 664522 110804 230571 184499 138648 233 

Źródło: Dane GOPS w Besku 
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Wykres 16. Struktura wydatków na pomoc społeczną według rodzajów świadczeń 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Besku 

W 2013 roku na świadczenia pieniężne przeznaczono łącznie 664 522 zł, w tym na zasiłek celowy 
przeznaczono 184 499 zł, co stanowiło 28% całej sumy przeznaczonej na świadczenia. Najmniej środ-
ków spośród świadczeń pieniężnych przeznaczono na zasiłek stały, tj. 110 804 zł. W 2013 r. pomocą 
społeczną objęte zostały 233 rodziny. Co w stosunku do lat poprzednich uległo nieznacznemu wzrosto-
wi. Świadczenia niepieniężne stanowiły 21% ogółu przyznanych świadczeń. 

Tabela 28. Pomoc społeczna w latach 2010-2013 

Rok 
Korzystający z pomocy społecznej 

Udział % w ogólnej liczbie osób 
osoby rodziny 

2010 361 205 8,2 

2011 347 203 7,9 

2012 367 220 8,3 

2013 398 233 8,9 

Źródło: Dane GOPS w Besku 
 
W okresie obejmującym lata 2010-2013 najwięcej osób (a zarazem rodzin) skorzystało z pomocy 
społecznej w 2013 roku, a najmniej w 2011. Udział procentowy osób korzystających z pomocy 
społecznej do ogólnej liczby osób ukazuje tendencję rosnącą. 8,9% ludności Gminy Besko pozostaje 
trwale w złej sytuacji materialnej. 
  
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Besku w 2013 roku ogółem. 

Tabela 29. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Besku w 2013 r 
PRACOWNICY OPS 

Merytoryczni 5 

Administracyjni 1 

Obsługi 1 

Razem: 6 

Źródło: Dane GOPS w Besku 
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Besku zatrudnionych jest łącznie 6 osób, w tym 5 
pracowników merytorycznie związanych z tematem  i 1 pracownik administracyjny. 
 
Ośrodek nie posiada pełnej liczby organizacji działających na terenie Gminy Besko w zakresie pomocy 
społecznej. Do najprężniej działających należą Polski Komitet Pomocy Społecznej  oraz Spółdzielnia 
Socjalna   

3.5. Opieka nad dziećmi (w tym żłobki), osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

Opieka nad dziećmi 
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Jak już wcześniej wspomniano na terenie Gminy Besko funkcjonuje przedszkole prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Ponadto w szkołach podstawowych zlokalizowanych w gminie funkcjo-
nują oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny. 

Tabela 30. Charakterystyka obiektów opieki służących opiece nad dziećmi 

Obiekty opieki 
służące opiece 

nad dziećmi 

Powierzchnia 
obiektów opieki 

służących opiece 
nad dziećmi 

Liczba miejsc 
w obiektach 

Liczba oddzia-
łów w obiek-

tach 

Liczba zapisa-
nych dzieci 

Liczba dzieci, 
które nie zo-

stały przyjęte z 
braku miejsc 

[szt.] [m
2
] 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Oddziały przed-
szkolne 

250 90 90 4 5 80 86 0 0 

Przedszkola 
(punkt przed-

szkolny przy ZS 
Besko oraz 

przedszkole ss. 
Felicjanek 

300 90 90 4 4 95 95 8 10 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Sumaryczna skala potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi 
 
W analizowanej Gminie Besko braki występują na poziomie wychowania przedszkolnego oraz opieki 
żłobkowej. W chwili obecnej nie były prowadzone badania mające na celu zbadanie rzeczywistych 
potrzeb w obrębie opieki w obydwu zakresach 
 
Opieka przedszkolna 
 
W zakresie opieki przedszkolnej szacuje się,  iż niedobory oscylują w okolicy kilkunastu miejsc w skali 
roku. W chwili obecnej prawdopodobnie deficyty te zostaną zaspokojone ponieważ od roku szkolnego 
2014/2015 Siostry Felicjanki uruchomiły dodatkowy oddział dla 3-latków. Ponadto rozbudowują swoją 
bazę, która prawdopodobnie od roku szkolnego 2015/2016 w 100% zaspokoi potrzeby mieszkańców 
Gminy Besko w zakresie opieki nad dziećmi.  
 
Opieka żłobkowa 
 
W 2013 roku podjęto działania mające na celu uruchomienie usług w ramach tzw. „dziennego opiekuna” 
niestety na ogłoszenia nie było reakcji rodziców i zawiązku z tym zrezygnowano z wdrażania wsparcia 
w ramach opieki nad dziećmi do lat 3. 
 
Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
 
Na terenie Gminy Besko nie ma instytucji, czy podmiotów które świadczą usługi z zakresu opieki nad 
osobami starszymi. Mieszkańcy wymagający takiej opieki (w chwili obecnej brak takich osób), są kiero-
wani do najbliżej zlokalizowanych instytucji/podmiotów w województwie podkarpackim świadczących 
usługi w tym zakresie, tj. w Rzeszowie, ewentualnie na oddziały paliatywne Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz Szpitala Specjalistycznego  

w  Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. 

Tabela 31. Charakterystyka obiektów opieki służących opiece nad osobami niepełnosprawnymi, 
wymagającymi postępowania terapeutycznego (np. z powodu chorób społecznych), 
bezdomnymi 

Obiekty opieki służące opiece nad 
osobami niepełnosprawnymi, wy-

magającymi postępowania terapeu-
tycznego (np. z powodu chorób spo-

łecznych), bezdomnymi, z których 
korzystają mieszkańcy Gminy Besko 

Liczba osób z Gminy Besko przebywających  
w obiektach służących opiece nad osobami niepełno-

sprawnymi, wymagającymi postępowania terapeutyczne-
go (np. z powodu chorób społecznych), bezdomnymi 

 

[szt.] 2012 2013 
1 30 35 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 
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W Gminie Besko w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi działa Dzienne Cen-
trum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych  w Besku przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, finansowane ze środków własnych, NFZ i PFRON. Organizacja planuje 
adaptację kolejnych pomieszczeń zlokalizowanych w byłym biurowcu KR w celu rozszerzenia pakietu 
świadczonych usług oraz zaspokojenia rosnących w tym zakresie potrzeb. 

3.6. Edukacja 

Na terenie Gminy Besko funkcjonują 4 placówki oświatowe, w tym: 1 przedszkole (społeczna placów-
ka wychowania przedszkolnego prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek) oraz 2 szkoły pod-
stawowe z oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym i 1 gimnazjum – prowadzone przez 
Gminę Besko, które zabezpieczają potrzeby wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie 
opieki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej.  Poniżej w zestawieniach tabela-
rycznych przedstawiono kolejno: liczbę placówek oświatowych, liczbę ich wychowanków i uczniów, 
liczbę nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz finansowanie systemu edukacji i wychowa-
nia w Gminie Besko. 

Tabela 32. Liczba przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  – w latach szkolnych - 2011/12 i 2012/13.  

Placówki oświatowe                  
                                                   lata                     

                                              szkolne 
2011/12 2012/13 

Przedszkola, w tym: społeczne 1 1 

szkoły podstawowe 2 2 

gimnazja 1 1 

ogółem 4 4 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 33. Liczba wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  – w latach 
szkolnych - 2011/12 i 2012/13. 

Placówki oświatowe                  
                                                   lata                     

                                              szkolne 
2011/12 2012/13 

Przedszkola (oddziały przedszkolne, punkt przedszkolny) 118 100 

szkoły podstawowe 310 298 

gimnazja 164 175 

ogółem 592 573 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 34. Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w placówkach Gminy Besko – w latach 
szkolnych - 2011/12 i 2012/13. (w przeliczeniu na etaty) 

nauczyciele wg stopni  
awansu zawodowego                

                                                   lata                     
                                                szkolne 

2011/12 2012/13 

bez stopnia 0 0 

stażysta 0,72 1,12 

kontraktowy 8,33 8,61 

mianowany 5,75 6,69 

dyplomowany 24,52 25,65 

ogółem 39,32 42,07 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 35. Finansowanie systemu edukacji i wychowania Gminy Besko – w latach szkolnych - 2011/12 i 
2012/13  

Wyszczególnienie:                                                    
                                                   
                                                                                           lata                                                            

2012 2013 

w zł w zł 

Subwencja oświatowa: 4128868 4385161 

środki własne: 504075,96 207807,68 

ogółem wydatki subwencjonowane: - - 

inna działalność niesubwencjonowana - - 

Razem oświata i wychowanie  4632943,96 4592968,68 

Edukacyjna opieka wychowawcza - - 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 
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3.6.1. Przedszkola (publiczne i prywatne) 

Gmina Besko nie prowadzi ogólnodostępnych przedszkoli, ani placówek specjalnych. Na terenie 
gminy funkcjonuje przedszkole społeczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Na rok 
szkolny 2013/14 zorganizowano w nim ogółem 3 oddziały i przyjęto 75 dzieci. Gmina Besko prowadzi 
oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny w szkołach podstawowych, do których w roku szkolnych 
2012/2013 uczęszczało 7 dzieci w wieku 3 lat i 7 dzieci w wieku 4 lat, 38 dzieci w wieku 5 lat i 47 dzieci 
w wieku 6 lat, łącznie do 5 oddziałów. Poniżej zamieszczona tabela prezentuje charakterystykę przed-
szkola i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Gminie Besko w latach 2009-2012, według da-
nych GUS (Bank danych lokalnych). 

Tabela 36. Charakterystyka przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Besko 

Jed-
nostka 

W
y
s
z
c
z
e

g
ó

ln
ie

-
n

ie
 

Ogółem  Oddziały  Miejsca  Dzieci  

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

Gmina 
Besko 

Przed-
szkole 

1 1 1 1 2 2 2 2 50 60 60 60 47 60 59 65 

Oddziały 
przed-
szkolne 

3 2 5 4 3 2 5 4 52 41 98 80 52 41 98 80 

Województwo pod-
karpackie (gminy 

wiejskie) 
163 162 177 196 421,00 426,00 468,00 506,00 9574 9966 

1092
0 

1196
9 

9489 9623 
1055

7 
1162

2 

POLSKA  
(gminy wiejskie) 

221
6 

226
0 

238
7 

251
0 

33803,
93 

35856,
50 

38328,
97 

40419,
43 

1348
51 

1461
55 

1593
72 

1716
61 

1316
68 

1414
36 

1543
73 

1664
63 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS oraz dane Urzędu Gminy w Besku 

Zgodnie z poniżej zamieszczonym wykresem obrazującym zmiany w liczbie dzieci w przedszkolu i od-
działach przedszkolnych w Gminie Besko w latach 2009-2012, na tle jednostek porównywalnych za-
równo w Gminie Besko, jak i w jednostkach porównywalnych obserwuje się wzrost wychowanków, acz-
kolwiek z różną częstotliwością. Najwyższą dynamiką charakteryzowała się Gmina Besko, gdzie odno-
towano 46% wzrost liczby dzieci w 2012 roku, w porównaniu do roku 2009, najniższą dynamiką charak-
teryzowały się gminy wiejskie w województwie 22%, zaś w kraju analizowana dynamika wyniosła 26%. 

Wykres 17. Zmiany w liczbie dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w Gminie Besko w latach 
2009-2012 na tle jednostek porównywalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank danych lokalnych) oraz danych Urzędu Gminy 
w Besku 

Z kolei analizując liczebność wychowanków w grupach wiekowych: 3-, 4-, 5- i 6-latków, najliczniej do 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego działających w Gminie Besko uczęsz-
czają 6-latki (47%), i 5-latki (32%). Najmniejszą grupę stanowią dzieci w wieku 3 lat. Taka struktura 
wynika przede wszystkim z obowiązku szkolnego dla dzieci. 
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Wykres 18. Struktura wiekowa dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank danych lokalnych) oraz danych Urzędu Gminy 
w Besku 

 
Tabela 37. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Besko i jednostkach 
porównywalnych 

Wyszczególnienie 
Dzieci w wieku 3 lat w roku Dzieci w wieku 4 lat w roku Dzieci w wieku 5 lat w roku Dzieci w wieku 6 lat w roku 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Gmina Besko 0 7 7 7 13 14 19 46 31 35 50 46 

Województwo podkar-
packie (gminy wiejskie) 

274 315 363 671 852 931 3189 5035 4689 5564 5040 4843 

POLSKA  
(gminy wiejskie) 

2755 4104 4967 6507 8470 10416 31428 55900 53643 57308 52894 52368 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS  

W Polsce nie ma obecnie ogólnopolskich przepisów określających maksymalną liczbę uczniów w klasie. 
W rozporządzeniu (z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), określono maksymalną liczeb-
ność klas, ograniczając ją do 26 osób, jednak odnosi się ono wyłącznie do edukacji wczesnoszkolnej  
(tj. klas I-III szkół podstawowych) i nie jest rygorystycznie przestrzegane. W Gminie Besko liczba dzieci 
na oddział była większa od średniej dla jednostek porównywalnych i tak w roku 2012 wynosiła 23 (śred-
nia dla gmin wiejskich województwa podkarpackiego wyniosła wówczas 17, a dla gmin wiejskich dla 
kraju 18). 

Tabela 38. Liczba dzieci na oddział 

Liczba dzieci na oddział 2008 2009 2010 2011 2012 

Gmina Besko 28 25 24 22 23 

Województwo podkarpackie (gminy wiejskie) 14 15 16 17 17 

POLSKA (gminy wiejskie) 15 16 16 18 18 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS  
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Wykres 19.  Liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na oddział  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank danych lokalnych 

Przedszkola mają duże znaczenie nie tylko dla rozwoju dziecka, ale i dla organizacji życia pracujących 
rodziców. W Gminie Besko w analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2011 nie brakowało miejsc 
w przedszkolach – na 1 miejsce przypadało 1 dziecko. Sytuacja uległa zmianie w 2012 roku kiedy to 
nastąpił niedobór miejsc i na 1 miejsce przypadało 1,25 dzieci.  

Tabela 39. Liczba dzieci na 1 miejsce w przedszkolu  

Liczba dzieci na miejsce 2008 2009 2010 2011 2012 

Gmina Besko 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 

Województwo podkarpackie (gminy wiejskie) 1,03 1,01 1,04 1,03 1,03 

POLSKA (gminy wiejskie) 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS, dane Urzędu Gminy w Besku 

 
Wykres 20. Liczba dzieci na 1 miejsce w przedszkolu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Dzieci do przedszkola uczęszczają nieodpłatnie. Całkowity koszt utrzymania punktu przedszkolnego 
ponosi Gmina Besko. 
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3.6.2. Szkoły podstawowe publiczne 

W roku szkolnym 2012/13 w Gminie Besko funkcjonowały 2 szkoły podstawowe. Ogółem w 17 
oddziałach przebywało 298 uczniów, spośród których na 1 oddział przypadało średnio ok. 18. Najmniej 
uczniów na oddział w liczbie 12 przypada w Szkole Podstawowej w Mymoniu, a najwięcej w liczbie 26  
w Szkole Podstawowej w Besku. Kształcenie w zakresie szkoły podstawowej w Gminie Besko w roku 
szkolnym 2012/13 prowadziło 29 nauczycieli. 

Tabela 40. Szkoły podstawowe w Gminie Besko 

Nazwa 
szkoły 

Liczba Liczba nauczycieli 

uczniów oddziałów 
uczniów 

na 1 
oddział 

pomieszczeń 
do naucza-

nia 

uczniów na 1 
pomieszczenie 
do nauczania 

Osób 
Etatów  Etatów 

/ucznia 

Szkoła Pod-
stawowa w 

Besku 
286 15 19,7 16 18 27 25,07 0,09 

Szkoła Pod-
stawowa w 
Mymoniu 

12 2 6 2 6 2 2 0,17 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

W Szkole Podstawowej w Besku funkcjonuje 1 klasa sportowa oraz 1 klasa integracyjna. Szkoły 
podstawowe w Gminie Besko w 2012 roku były w 100% wyposażone w komputery przeznaczone do 
użytku uczniów z dostępem do Internetu. Na 1 komputer z dostępem do Internetu w 2012 roku 
przypadało w gminie 8,33 uczniów, podczas gdy na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego 
7,05, a w kraju 6,01. Liczba komputerów z dostępem do Internetu przeznaczonych do użytku uczniów 
przypadająca na 1000 uczniów w Gminie Besko w analizowanym 2012 roku wyniosła 120,00 i osiągnę-
ła wartość niższą niż na obszarach wiejskich województwa i kraju. Liczba pracowni komputerowych na 
1000 uczniów na koniec 2012 roku w Gminie Besko wyniosła 10,00 i była wyższa od wartości notowa-
nej na obszarach wiejskich w kraju, ale niższa niż w województwie podkarpackim.  

Tabela 41. Komputeryzacja szkół podstawowych w Gminie Besko i jednostkach 
porównywalnych 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS i obliczenia własne   

3.6.3. Gimnazja publiczne  

W roku szkolnym 2012/13 do gimnazjum zlokalizowanym w Gminie Besko uczęszczało 175 uczniów  
w 8 oddziałach. Średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. 

Tabela 42.  Szkoły gimnazjalne w Gminie Besko 

Nazwa 
szkoły 

Liczba  Liczba nauczycieli 

uczniów oddziałów 
uczniów 

na 1 
oddział 

pomieszczeń 
do naucza-

nia 

uczniów na 1 
pomieszczenie 
do nauczania 

Osób  Etatów  
Etatów 
/ucznia 

Gimnazjum 
w Besku 175 8 21,8 11 16 27 15,3 0,09 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS i obliczenia własne 

Stopień skomputeryzowania szkół gimnazjalnych zlokalizowanych w Gminie Besko jest wyższy  
w porównaniu do obszarów wiejskich kraju i województwa podkarpackiego. Udział % szkół 
wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu w Gminie Besko 
w roku 2012 wynosił 100% i w ciągu roku nie uległ zmianie. Na 1 komputer z dostępem do Internetu  
w 2012 roku przypadało 11,87 uczniów. Liczba komputerów z dostępem do Internetu przeznaczonych 

Jednostka 
terytorialna 

udział % szkół wyposażonych 
w komputery przeznaczone do 
użytku uczniów z dostępem do 
Internetu 

uczniowie przypadają-
cy na 1 komputer z 
dostępem do Internetu 

liczba komputerów z 
dostępem do Internetu 
na 1000 uczniów 

liczba pracowni kom-
puterowych na 1000 
uczniów 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2011 2012 2011 2012 2012 

Gmina Besko 100,00 100,00 11,00 8,33 120,00 10,00 

Polska- gminy 
wiejskie 

93,27 94,40 7,45 7,05 210,76 9,57 

Podkarpackie- 
gminy wiejskie 

93,02 94,65 6,31 6,01 244,82 12,31 
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do użytku uczniów przypadająca na 1000 uczniów w Gminie Besko wyniosła wówczas 84,27. Była to 
wartość niższa od notowanej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego i niższa od notowa-
nej w kraju. Liczba pracowni komputerowych na 1000 uczniów na analizowanym obszarze w roku 2012 
wyniosła 3,33 i była to wartość najniższa wśród analizowanych jednostek.  

Tabela 43.  Komputeryzacja szkół gimnazjalnych w Gminie Besko 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS i obliczenia własne 

3.6.4. Szkoły inne niż gminne kształcące w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum 

W Gminie Besko nie funkcjonują szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym są 
inne podmioty i instytucje certyfikowane do prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży.  

3.6.5. Stan techniczny szkół poszczególnych poziomów należących do gminy 

Szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonujące na terenie Gminy Besko posiadają dość dobrą bazę 
lokalową, która nie wymaga remontów kapitalnych. Prowadzone w latach 2010-2013 remonty bieżące  
i prace adaptacyjne utrzymywały bazę w dotychczasowym standardzie, podnosząc jej estetykę i funk-
cjonalność.  

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia stan techniczny szkół funkcjonujących w Gminie Besko i za-
kres bieżących potrzeb inwestycyjno – remontowych. 

Tabela 44. Stan techniczny szkół funkcjonujących w Gminie Besko i zakres bieżących potrzeb 
inwestycyjno – remontowych 

Szkoła 
Powierzchnia 

użytkowa 
obiektu 

Poziom wypo-
sażenia dydak-

tycznego 

Stan tech-
niczny 
obiektu 

Wykonane do-
tychczas prace 

remontowe i 
modernizacyjne 

w obiekcie 

Zakres potrzeb 
inwestycyjno - 

remontowych na 
najbliższe lata 

Szacunkowy 
koszt potrzeb 
inwestycyjno - 
remontowych 
na najbliższe 

lata 
[PLN] 

Szkoła pod-
stawowa w 

Besku 
9900m² dobry dobry 

budynek po czę-
ściowym remoncie 

Wymiana dachu 300 000,00 

Gimnazjum 9700m² dobry dobry 

W ostatnich latach 
nie przeprowa-
dzono istotnych 

prac 

Wymiana oświe-
tlenia 

150 000,00 

Szkoła pod-
stawowa 
Mymoń 

1100m² dobry średni 

Wymieniono 
stolarkę okienną i 
drzwiową, wymie-

niono podłogi, 
odremontowano 
instalację c.o. i 

wymieniono dach 

Docieplenie i 
odwodnienie 

budynku 
150 000,00 

Zespół Szkół -  

Wykonanie kom-
pleksu lekkoatle-

tycznego 

500 000,00 

Wykonanie insta-
lacji fotowoltaicz-
nych i solarnych 
na wszystkich 
budynkach ZS 

1 000 000,00 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Jednostka 
terytorialna 

udział % gimnazjów wyposażo-
nych w komputery przeznaczone 
do użytku uczniów z dostępem 
do Internetu 

uczniowie przypadający 
na 1 komputer z dostę-
pem do Internetu 

liczba komputerów z 
dostępem do Internetu 
na 1000 uczniów 

liczba pracowni kompu-
terowych na 1000 
uczniów 

szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2011 2012 2011 2012 2012 

Gmina Besko 100,00 100,00 10,93 11,87 84,27 3,33 

Polska- gminy 
wiejskie 

80,42 80,07 9,20 8,49 173,48 6,76 

Podkarpackie- 
gminy wiejskie 

77,48 64,00 8,01 0,05 192,17 8,95 
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3.6.6. Dowozy do szkół podstawowych i gimnazjów  

Gmina Besko prowadzi dowozy do szkół transportem publicznym dla 75 osób. Całoroczny koszt prze-
wozu w 2013 roku wyniósł 37 851,05zł i w całości został pokryty z budżetu Gminy Besko. 

3.6.7. Administracja szkół 

Jednostką odpowiedzialną za obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną samorządowych pla-
cówek oświatowych w Gminie Besko jest jednostka organizacyjna (budżetowa) Gminy Besko, tj.: Admi-
nistracja Zespołu Szkół (AZS) w Besku. 

Podstawę prawną prowadzonej działalności AZS w Besku stanowi Uchwała Rady Gminy Besko z dn. 
24.03.2004 roku. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest na zasadach pełnej księgowości. 
Zakres realizowanych przez jednostkę zadań obejmuje: obsługę administracyjną, finansową  
i organizacyjną szkół położonych na terenie Gminy Besko. 

Strukturę organizacyjną jednostki przedstawia  poniżej zamieszczona tabela. 

L.p. Stanowisko Zakres zadań 
Liczba za-

trudnionych 
osób 

Liczba 
etatów 

1.  Dyrektor kierowanie jednostką 1 1 

2.  Z-c dyrektora sprawy dydaktyczne 1 1 

3.  Kierownik szkoły filialnej kierowanie filią 1 1 

4.  Główny księgowy księgowość 1 1 

5.  Specjalista ds. kadrowo-księgowych kadry i płace 1 1 

6.  Specjalista ds. administracyjno-ksiegowych sekretariat i księgowość 1 1 

7.  Referent ds. księgowości księgowość 1 0,5 

RAZEM: 7 6,5 

Administracja Zespołu Szkół w Besku mieści się w budynku szkoły podstawowej (z wyjątkiem 
kierownika szkoły filialnej w Mymoniu – budynek szkoły w Mymoniu). 

3.6.8. Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym młodzieży (różnorodność, 

dostępność czasoprzestrzenna) 

Młodzież z Gminy Besko uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych przede wszystkim  
w Sanoku.  
 
Różnorodność kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym 
 
Strukturę szkół ponadgimnazjalnych przedstawia poniżej zamieszczony schemat. 

 
Źródło: zasoby internetowe 

 
Ukończenie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Ukoń-
czenie 3-letniego liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
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egzaminu maturalnego. Ukończenie 4-letniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. 
Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie umożliwia uzyskanie dyplomu potwier-
dzającego kwalifikacje w danym zawodzie.  
 
Szkoły ponadgimnazjalne w Sanoku kształcą młodzież na różnorodnych kierunkach. Młodzież tutej-
szych szkół ponadgimnazjalnych może rozwijać swoje talenty na zajęciach: ścisłych, sportowych, języ-
kowych, humanistycznych, itp. 
 
Poniżej przedstawiono wykaz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zlokalizowanych w Sanoku: 
 

 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie; 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej; 

 IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego; 

 IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego; 

 Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 3; 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; 

 Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego; 

 Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego;  

 Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. I. Łukasiewicza; 

 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego; 

 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego; 

 Technikum w Zespole Szkół nr 3; 

 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 im. I. Łukasiewi-
cza; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 3; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 5 im. I. Łukasiewicza; 

 Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego; 

 Zespół Szkół nr 3; 

 Zespół Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego; 

 Zespół Szkół nr 5 im. I. Łukasiewicza. 
 
Dostępność czasoprzestrzenna 
 
Miejscowość Besko jest oddalona od Sanoka o 19,7km. Miejscowość posiada dobre połączenie auto-
busowe z Sanokiem. Od poniedziałku do piątku w kierunku Sanoka odbywa się dziennie ponad 20 po-
łączeń od godziny 00:11 do 21:55 (średnio 1 na godzinę), co zapewnia dobrą dostępność czasoprze-
strzenną Gminy Besko z Sanokiem, gdzie są zlokalizowane szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.  
 

http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,mickiewicza,11/ii_liceum_ogolnoksztalcace_im._m._sklodowskiej_curie-tlwex_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,zagrody,1/i_liceum_ogolnoksztalcace_im._komisji_edukacji_narodowej-tlweg_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jana_iii_sobieskiego,23/iv_liceum_ogolnoksztalcace_w_zespole_szkol_nr_1_im._k._adamieckiego-oxgxmo_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,sadowa,21/iv_liceum_profilowane_w_zespole_szkol_nr_4_im._krola_kazimierza_wielkiego-oxgxtu_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,str%C3%B3%C5%BCowska,16/liceum_profilowane_w_zespole_szkol_nr_3-oxgxab_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,konarskiego,10/szkola_przysposabiajaca_do_pracy_w_specjalnym_osrodku_szkolno_wychowawczym-ablgwa_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jana_iii_sobieskiego,23/technikum_nr_1_w_zespole_szkol_nr_1_im._k._adamieckiego-oxgxmb_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,sadowa,21/technikum_nr_4_w_zespole_szkol_nr_4_im._krola_kazimierza_wielkiego-oxgxtd_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jagiello%C5%84ska,22/technikum_nr_5_w_zespole_szkol_nr_5_im._i._lukasiewicza-oxgxwx_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,sadowa,21/technikum_uzupelniajace_dla_doroslych_w_zespole_szkol_nr_4_im._krola_kazimierza_wielkiego-oxgxkn_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jana_iii_sobieskiego,23/technikum_uzupelniajace_w_zespole_szkol_nr_1_im._k._adamieckiego-oxgxmr_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,str%C3%B3%C5%BCowska,16/technikum_w_zespole_szkol_nr_3-oxgxag_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jagiello%C5%84ska,22/uzupelniajace_liceum_ogolnoksztalcace_dla_doroslych_w_zespole_szkol_nr_5_im._i._lukasiewicza-oxgxeo_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jagiello%C5%84ska,22/uzupelniajace_liceum_ogolnoksztalcace_dla_doroslych_w_zespole_szkol_nr_5_im._i._lukasiewicza-oxgxeo_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,sadowa,21/zasadnicza_szkola_zawodowa_nr_4_w_zespole_szkol_nr_4_im._krola_kazimierza_wielkiego-oxgxup_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,lipi%C5%84skiego,34/zasadnicza_szkola_zawodowa_nr_6_specjalna_w_specjalnym_osrodku_szkolno_wychowawczym-ablguk_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jana_iii_sobieskiego,23/zasadnicza_szkola_zawodowa_w_zespole_szkol_nr_1_im._k._adamieckiego-oxgxmh_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,str%C3%B3%C5%BCowska,16/zasadnicza_szkola_zawodowa_w_zespole_szkol_nr_3-ablent_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jagiello%C5%84ska,22/zasadnicza_szkola_zawodowa_w_zespole_szkol_nr_5_im._i._lukasiewicza-oxgxeg_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jana_iii_sobieskiego,23/zespol_szkol_nr_1_im._k._adamieckiego-tlwdl_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,str%C3%B3%C5%BCowska,16/zespol_szkol_nr_3-oxgxol_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,sadowa,21/zespol_szkol_nr_4_im._krola_kazimierza_wielkiego-tlwdk_klo.html
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,sanocki,sanok,jagiello%C5%84ska,22/zespol_szkol_nr_5_im._i._lukasiewicza-sxnbm_klo.html
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Źródło: 
http://here.com/directions/drive/Besko,_Polska[49.58649,21.95523]/Sanok,_Polska[49.55956,22.20482]/@a79afc8
d3ff753307872c30fb9b449ea/map=49.5864899,29.8653862,5,0,0,normal.day 

3.6.9. Kształcenie dorosłych (ustawiczne) w Gminie Besko i otoczeniu – różnorodność 

form, dostępność 

 
Źródło: zasoby internetowe 

 
Szkoła dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit. b  
i d, (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna) w których stosuje się 
odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 
lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. 
 

http://here.com/directions/drive/Besko,_Polska%5b49.58649,21.95523%5d/Sanok,_Polska%5b49.55956,22.20482%5d/@a79afc8d3ff753307872c30fb9b449ea/map=49.5864899,29.8653862,5,0,0,normal.day
http://here.com/directions/drive/Besko,_Polska%5b49.58649,21.95523%5d/Sanok,_Polska%5b49.55956,22.20482%5d/@a79afc8d3ff753307872c30fb9b449ea/map=49.5864899,29.8653862,5,0,0,normal.day
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Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzy-
skiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 
osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 
 
Gmina Besko nie prowadzi instytucji kształcenia dorosłych. Placówki realizujące edukację dorosłych,  
w tym kształcenie ustawiczne prowadzone są przez Powiat Sanocki, Miasto Krosno i Województwo 
Podkarpackie jako organy prowadzące m.in.: 
 

 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 
 

Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku z dniem 1 września 2009 roku powstało Regionalne Centrum 
Rozwoju Edukacji  (RCRE) w Sanoku. 
 

1. RCRE w Sanoku realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży 
wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych w ramach Centrum 
Kształcenia Praktycznego; 

2. RCRE w Sanoku realizuje zadania w zakresie kształcenia dorosłych w ramach Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego wynikające z programów nauczania. 

 
Celem RCRE jest organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyj-
nych dla nauczycieli zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, zajęć technicznych w 
szkołach podstawowych, liceach technicznych i ogólnokształcących.  
 

 Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie – Oddział Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  

 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest wojewódzką, publiczną placówką 
przekształconą z Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, zgodnie  
z Uchwałą Nr XVII/184/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2003 r. 
Struktura i zakres zadań placówki został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwi-
dowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (...) oraz w 
Statucie Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dnia 15 grudnia 2003 r. 
 
W skład PCEN w Rzeszowie wchodzą trzy Oddziały: 
 

 Oddział w Krośnie; 

 Oddział w Przemyślu; 

 Oddział w Tarnobrzegu. 
 
Obszary aktywności funkcjonowania PCEN obejmują przede wszystkim: 
 

 diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicz-
nego oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą; 

 doskonalenie i dokształcanie oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników 
szkół i placówek; 

 realizację zadań edukacyjnych zleconych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty; 

 współpracę ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, organizacjami itp. w celu wymia-
ny doświadczeń i realizacji wspólnych projektów; 

 współpracę z centrami edukacyjnymi w Polsce; 

 tworzenie podstaw współpracy ze strukturami Unii Europejskiej, zwłaszcza przy realiza-
cji programów pomocowych i edukacyjnych wspierających rozwój regionalny; 

 tworzenie płaszczyzn współpracy ze środowiskami polonijnymi regionów ościennych w 
zakresie wdrażania reformy oświaty i nowoczesnych metod nauczania. 

 
Zakładane priorytety: 
 

 przygotowanie kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych do wprowadzenia zmian 
strukturalnych kształcenia ogólnego i zawodowego; 
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 doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresach wynikających z diagnozy 
i bieżących potrzeb; 

 doskonalenie JST i KO; 

 doskonalenie doradców metodycznych - pomoc w realizacji zadań wynikających ze 
zmiany statusu i zakresu obowiązków; 

 kursy kwalifikacyjne; 

 ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne; 

 techniki informatyczne w dydaktyce; 

 edukacja niestacjonarna - poprzez Internet (pilotażowo).3 
 

 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie 
 
W 2012 powstało Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie. Na powierzchni 3,8 tys. m² powstało sie-
demnaście nowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni i laboratoriów oraz trzy pra-
cownie lotnicze. Centrum kształci przyszłych pracowników, przede wszystkim dla branży lotni-
czej. W pracowniach praktyczne umiejętności zdobywają nie tylko uczniowie, ale również stu-
denci krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz bezrobotni w ramach współ-

pracy z urzędem pracy.4 
 

 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
 
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która od roku 1975 
– roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i 
pozaszkolnym oraz realizuje różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej. Realizując swoje 
zadania statutowe, ZSKU w Krośnie upowszechniało i nadal to czyni nowatorskie rozwiązania 
edukacyjne, takie jak kształcenie modułowe, umożliwiając w ten sposób doskonalenie zawodo-
we oraz przekwalifikowywanie się osób dorosłych. 
Ewidentnym dowodem wprowadzania nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie 
Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który jest dotąd, jedynym Ośrod-
kiem na terenie Podkarpacia, wykorzystującym e-learning w procesie kształcenia młodzieży i 
osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Zatem, Zespół Szkół 
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia 
się, bez wyjątku, wszystkim – młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także 
mieszkającym w najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach powiatu, województwa, wreszcie 
kraju. 
 
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

3 - letnie na podbudowie gimnazjum, 8 - letniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej.5 
 

oraz przez różne podmioty gospodarcze posiadające odpowiednią certyfikację Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie. 

3.6.10. Inne placówki edukacji i wychowania  

Gmina Besko nie prowadzi placówek kształcenia i wychowania specjalnego. Organem prowadzącym 
ten typ placówek jest Powiat Sanocki.   

3.6.11. Kształcenie na poziomie wyższym  

Kształcenie na poziomie wyższym dla mieszkańców Gminy Besko zapewniają uczelnie wyższe zlokali-
zowane w regionie (Sanok, Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Jarosław, Przemyśl, Stalowa Wola) i po-
nadregionalne uczelnie wyższe. 

                                                 
3    http://www.pcen.pl/o-pcen-ie.html 
4 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391567,w-krosnie-utworzono-centrum-nowoczesnych-

technologii.html 
5  http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/szkoly-ponadgimnazjalne/zs-ksztalcenia-ustawicznego/  

http://www.pcen.pl/o-pcen-ie.html
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391567,w-krosnie-utworzono-centrum-nowoczesnych-technologii.html
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391567,w-krosnie-utworzono-centrum-nowoczesnych-technologii.html
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/szkoly-ponadgimnazjalne/zs-ksztalcenia-ustawicznego/
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3.6.12. Bezpieczeństwo 

Ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

W sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji 
Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie powiatu sanockiego, do którego administracyjnie 
należy Gmina Besko organem właściwym jest Komendant Powiatowy Policji w Sanoku. 

Informacja o Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku określają: 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji;    

 Zarządzenie Komendanta Głównego Policji 135 − nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji;  

 Zarządzenie Komendanta Głównego Policji  Nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisa-
riatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.  

W skład Komendy Powiatowej Policji w Sanoku wchodzą: 

 Komendant Powiatowy Policji; 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji; 

 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji; 

 Oficer  prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku; 

 Wydział Kryminalny; 

 Wydział Prewencji i  Ruchu Drogowego; 

 Zespół Dyżurnych i ochrony; 

 Zespół Dzielnicowych w Sanoku. 

Jednymi z głównych priorytetów nakreślonych przez komendanta Głównego Policji, a nałożonych na 
podległe mu jednostki policji m.in. KPP Sanok, jest: 

 doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie; 

 działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach; 

 ochrona interesów obywateli, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczną walkę  
z przestępstwami gospodarczymi; 

 zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/prac policjantom i pracownikom policji  
w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań; 

 usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych i finansowych; 

 działania na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych. 

Posterunek Policji w Besku 

Posterunek Policji w Besku jest jednostką policji podległą bezpośrednio Komendzie Powiatowej Policji  
w Sanoku. Jednostce tej są podległe rejony działania Gminy Zarszyn jak też Gminy Besko. Działania 
pracujących tam policjantów mają za zadanie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
podległym rejonie, minimalizowanie jak też wykrywanie przestępstw w tym kryminalnych i gospodar-
czych, prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych z młodzieżą w podległych placówkach 
szkolnych. 

Charakterystyka popełnionych przestępstw w Gminie Besko w latach 2010-2012 

W latach 2010-2012 na terenie Gminy Besko odnotowano łącznie 186 przestępstw. W tym czasie 
średnia wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 34,1%. Poniższe tabele obrazują ilość wszczę-
tych postępowań w Gminie Besko w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym, gospodarczym, 
przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, kradzieży oraz kradzieży z włamaniem w latach 2010 – 2012.  
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Tabela 45. Przestępstwa w Gminie Besko w 2010 roku 

Lp. Rodzaje przestępstw 
Czyny 

stwierdzone 
Przestępstwa 

wykryte 

Wskaźnik 
Wykrywalności 

[%] 

Wskaźnik 
dynamiki 

[%] 

1 Przestępstwa ogółem 58 51 35,3 65,4 

2 Przestępstwa o charakterze kryminal-
nym 

35 29 33,2 77,3 

3 
Przestępstwa o charakterze gospodar-
czym 

0 0 40 10 

4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 1 1 40 60 

5 Przestępstwa przeciwko mieniu 28 22 32 70,8 

6 Kradzież cudzej rzeczy 5 3 23,3 34,3 

7 Kradzież z włamaniem 5 3 21,5 43,6 

Źródło: Biuletyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Tabela 46.  Przestępstwa w Gminie Besko w 2011 roku 

Lp. Rodzaje przestępstw 
Czyny  

stwierdzone 
Przestępstwa 

wykryte 
Wskaźnik 

wykrywalności 
Wskaźnik 
dynamiki 

1 Przestępstwa ogółem 56 47 34 38,6 

2 Przestępstwa o charakterze kryminalnym 28 19 27,8 31,7 

3 
Przestępstwa o charakterze gospodar-
czym 

0 0 0 0 

4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 3 3 40 93,3 

5 Przestępstwa przeciwko mieniu 13 4 13,8 18,6 

6 Kradzież cudzej rzeczy 5 1 9,2 43,3 

7 Kradzież z włamaniem 4 2 20 33,3 

Źródło: Biuletyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Tabela 47. Przestępstwa w Gminie Besko w 2012 roku 

Lp. Rodzaje przestępstw 
Czyny  

stwierdzone 
Przestępstwa 

wykryte 
Wskaźnik  

wykrywalności 
Wskaźnik  
dynamiki 

1 Przestępstwa ogółem 72 61 33,0 51,2 

2 
Przestępstwa o charakterze kryminal-
nym 36 25 26,4 52,2 

3 
Przestępstwa o charakterze gospodar-
czym 

2 2 40,0 160,0 

4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 4 4 40,0 51,4 

5 Przestępstwa przeciwko mieniu 23 12 20,3 71,2 

6 Kradzież cudzej rzeczy 10 6 23,1 80,4 

7 Kradzież z włamaniem 8 2 12,0 80,0 

Źródło: Biuletyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

W analizowanym okresie najliczniej popełniono przestępstwa o charakterze kryminalnym (47%). Prze-
stępstwa przeciwko mieniu stanowiły 30% popełnionych[przestępstw ogółem. 10% stanowiła kradzież 
rzeczy, a 8% kradzież z włamaniem. Najmniejszy udział w strukturze popełnionych przestępstw miały 
przestępstwa o charakterze gospodarczym 1% i przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 4%. 
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Wykres 21. Struktura popełnionych przestępstw w Gminie Besko w latach 2010-2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje zdarzenia drogowe, jakie miały miejsce w Gminie Besko  
w latach 2008-2013. 

Tabela 48. Zdarzenia drogowe w Gminie Besko w podziale na miejscowości w latach 2008 – 2013 

Miejscowość 
Liczba zda-

rzeń 
Liczba wypad-

ków 
Liczba 

zabitych 
Liczba 

rannych 
Liczba 
kolizji 

2008 

ogółem 3 0 0 0 2 

Besko 3 0 0 0 2 

Mymoń 0 0 0 0 0 

2009 

ogółem 2 0 0 1 2 

Besko 2 0 0 1 2 

Mymoń 0 0 0 0 0 

2010 

ogółem 4 0 0 1 4 

Besko 4 0 0 1 4 

Mymoń 1 0 0 0 1 

2011 

ogółem 7 0 0 2 7 

Besko 7 0 0 2 7 

Mymoń 0 0 0 0 0 

2012 

ogółem 3 0 0 1 3 

Besko 3 0 0 1 3 

Mymoń 0 0 0 0 0 

2013 

ogółem 6 0 0 0 6 

Besko 5 0 0 0 5 
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Źródło: Biuletyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa oraz ratownictwo 

Ochronę ludności, ochronę przeciwpożarową oraz ratownictwo na terenie powiatu sanockiego, do któ-
rego administracyjnie należy Gmina Besko zapewnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Sanoku (KP PSP). 

Informacja o Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 

Organizację Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny KP PSP w Sanoku zatwierdzony 
przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. 

Aktami prawnymi normującymi działalność KP  PSP w Sanoku są: 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 
poz. 1229 z 2002 r.), 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. nr 96, 
poz. 667 z 2006 r.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w spra-
wie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 8 poz. 375 z dnia 8 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami). 

Do podstawowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku z zakresu 
spraw kontrolno - rozpoznawczych należy:  

 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie 

czynności kontrolno-rozpoznawczych, 

 współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz orga-

nami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, 

 inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożaro-

wej na terenie powiatu, 

 opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych za-

grożeń, 

 opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, 

 analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które 

przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się, 

 opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów oraz imprez masowych, 

 organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania  

i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

 rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej, 

 przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do 

użytku obiektów budowlanych, 

 przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 

odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz tere-

nów, 

 wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapo-

biegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska, 

 wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizo-

wanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Nor-

mach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, 

 nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy po-

wiatowej, 

 opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoża-

rowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, 

Mymoń 1 0 0 0 1 
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 nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożaro-

wego z komendą powiatową. 

Rejon działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza swoim działaniem 

obejmują powiat sanocki, tj: 

 Miasto Sanok, 

 Gminę Besko,        

 Gminę Bukowsko, 

 Gminę Komańcza, 

 Gminę Sanok, 

 Gminę Tyrawa Wołoska, 

 Gminę Zarszyn, 

 Miasto i gminę Zagórz. 

Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku    

 

Źródło: http://www.straz.sanok.pl/index.php?k=4&go=strona&id=11 

Cele i kierunki działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku i Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu sanockiego w roku 2014 prezentuje poniżej za-
mieszczony opis. 

I. Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i usprawnienie 
organizacji działań ratowniczych.  

1. Doskonalenie systemu monitoringu gotowości operacyjnej sił i środków  Krajowego Systemu Ratow-
niczo - Gaśniczego poprzez: 

a) organizację ćwiczeń dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Państwowego 
Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „Gaz-2014”, 

b) prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych zgodnie  
z zasadami określonymi w  Zarządzeniu nr 5  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  
dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej pod-
miotów KSRG, 

c) udział w ćwiczeniach i manewrach organizowanych w ramach Centralnego i Wojewódzkiego Odwo-
du Operacyjnego oraz ćwiczeniach międzypowiatowych dla sił i środków KSRG  pod kryptonimem 
„Bieszczady 2014”. 

2. Opracowanie i  sukcesywne wdrażanie planu sieci ratownictwa specjalistycznego w krajowym sys-
temie ratowniczo-gaśniczym  na poziomie podstawowym na obszarze powiatu sanockiego poprzez: 

http://www.straz.sanok.pl/index.php?k=4&go=strona&id=11
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a) analizę potrzeb i kosztów doposażenia jednostki ratowniczo gaśniczej i jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego oraz wyposażenia indywidualnego ratown i-
ków pod kątem spełnienia określonych w tym zakresie wymagań i standardów, 

b) opracowanie  i podpisanie umów pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Sanoku, Wójtami i 
Burmistrzami poszczególnych gmin oraz Prezesami jednostek ochotniczych straży pożarnych działa-
jących w KSRG w sprawie realizacji specjalistycznych działań ratowniczych przez te jednostki na 
poziomie podstawowym, 

c) podjęcie działań organizacyjno-kadrowych w celu powołania Powiatowego Koordynatora Ratownic-
twa Medycznego PSP, odpowiedzialnego za realizację zadań  z zakresu organizacji ratownictwa 
medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na terenie powiatu sanockiego, 

d) realizację  porozumienia  dotyczącego współpracy i współdziałania Komendy Powiatowej PSP i Sa-
modzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Sanoku w zakresie organizacji i funkcjo-
nowania  ratownictwa  medycznego  w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na terenie powiatu 
sanockiego, 

3. Zwiększenie efektywności operacyjnego zabezpieczenia powiatu oraz dysponowania zasobów ra-
towniczych poprzez: 

a) bieżącą aktualizację planu ratowniczego powiatu oraz nadzorowanie przestrzegania procedur ratow-
niczych i zasad dysponowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do zdarzeń 
występujących zarówno na terenie powiatu  jak również całego województwa podkarpackiego, 

b) wypracowywanie wniosków i planów dotyczących rozmieszczenia podmiotów Krajowego Systemu 
Ratowniczo- Gaśniczego w kontekście włączenia do systemu kolejnych jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych oraz podejmowanie niezbędnych działań w tym zakresie, 

c) rozdział środków finansowych dla jednostek OSP działających w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym otrzymanych z KW PSP na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek oraz nadzór 
merytoryczno-finansowy nad ich wydatkowaniem,   

d) bieżące monitorowanie funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego pod kątem współ-
działania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku oraz Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, a w szczególności przyjmowania i przekiero-
wywania zgłoszeń na numer alarmowy 112, oraz współpracy w ramach tego systemu z innymi służ-
bami ratowniczymi (Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja), 

e) kompleksową modernizację masztu antenowego i systemu łączności bezprzewodowej komendy w 
celu zapewnienia optymalnych zasięgów radiowych na potrzeby alarmowania, dysponowania i 
współdziałania wszystkich podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także monito-
ringu pożarowego. 

II. Usprawnienie zarządzania działalnością PSP.   

1. Współpraca z firmą „ABAKUS” w zakresie bieżącej aktualizacji oraz optymalnego wykorzystania 
przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku wszystkich 
aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia SWD – ST. 

2. Uruchomienie i wdrożenie do pełnego użytkowania nowych systemów kadrowo-płacowych  tj.  Ft-
Kadry 7 i Ft-Płace 7. 

3. Utrzymanie właściwych stanów osobowych na poszczególnych zmianach służbowych w Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej oraz Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. 

4. Bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komendzie oraz podejmowa-
nie niezbędnych działań w zakresie jego poprawy.  

5. Optymalizacja prowadzonej polityki kadrowej zarówno w zakresie przechodzenia  strażaków  na 
zaopatrzenie emerytalne jak również wdrażania zasad naboru do służby, uwzględniających zwięk-
szenie możliwości pozyskiwania osób posiadających przygotowanie (kwalifikacje i uprawnienia) 
przydatne do wykonywania zadań w Państwowej Straży Pożarnej. 

III. Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń 
oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych  i przepisów w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. 

1. Planowanie i realizacja czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie nadzoru nad przestrzega-
niem przepisów przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów istotnych z punktu 
widzenia zagrożenia pożarowego. 

2. Realizowanie wspólnie z KW PSP w Rzeszowie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie 
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdzia-
łania poważnym awariom przemysłowym na obiektach Podziemnego Magazynu Gazu w Strachoci-
nie tj. Zakładzie Dużego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej. 
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3. Realizacja procedur organizacyjno-technicznych w sprawie spełniania wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz stosowanie 
rozwiązań zamiennych, zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. 

4. Podnoszenie poziomu przygotowania do realizacji zadań służbowych poprzez udział w szkoleniach, 
seminariach i sympozjach organizowanych przez KG PSP, KW PSP, instytucje i organizacje bran-
żowe, itp.  

IV. Dostosowanie bazy logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań i 
występujących zagrożeń. 

1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej i 
bezpłatne przekazanie dotychczas eksploatowanego pojazdu dla wytypowanej jednostki OSP z te-
renu powiatu sanockiego. 

2. Podjęcie działań organizacyjno-technicznych mających na celu uruchomienie zaplecza technicznego 
obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych na potrzeby jednostek KSRG w miarę  pozyskanych na 
ten cel środków finansowych. 

3. Podjęcie działań remontowo-modernizacyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego 
obiektu komendy oraz jej wyposażenia. 

4. Bieżące aktualizowanie bazy danych systemu SWD-ST w zakresie informacji dotyczących stanu i 
rodzaju wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej i jednostek ochotniczych straży pożarnych w 
pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt specjalistyczny, rodzaj i poziom wyszkolenia strażaków-
ratowników, numery kontaktowe telefonów komórkowych itd. 

V. Zapewnienie wyszkolonej kadry na potrzeby  funkcjonowania komendy powiatowej PSP oraz 
innych  jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

1. Podnoszenie kwalifikacji i przygotowania  do działań strażaków komendy   poprzez naukę w szko-
łach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, uczelniach cywilnych, oraz w ramach szko-
leń i kursów specjalistycznych. 

2. Realizacja i koordynowanie procesu szkolenia, w tym szkolenia specjalistycznego (ratownictwo 
techniczne, ratownictwo powodziowe, kwalifikowana pierwsza pomoc, recertyfikacja uprawnień kpp.) 
dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych. 

3. Właściwy dobór tematyki oraz bieżąca analiza i ocena poziomu procesu doskonalenia zawodowego 
realizowanego w rocznym cyklu szkolenia strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej. 

4. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. 

5. Utrzymywanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej strażaków poprzez stwarzanie warunków 
do prowadzenia różnego rodzaju zajęć sportowych, przeprowadzanie corocznego testu sprawności 
fizycznej oraz udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze powszechnym, zawodach 
sportowo – pożarniczych itp. 

VI. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i ochrony ludności. 

1. Doskonalenie form i metod działalności prasowo-informacyjnej, udział w obsłudze platformy informa-
cyjnej w oparciu o stronę internetową www.straz.gov.pl oraz bieżące redagowanie  strony interneto-
wej Komendy Powiatowej PSP. 

2. Realizacja spójnej polityki informacyjnej przyjętej przez Państwową Straż Pożarną w zakresie po-
dejmowanych akcji i kampanii popularyzacyjnych oraz edukacyjnych w sferze bezpieczeństwa pu-
blicznego, realizacja działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 

3. Organizowanie spotkań i konferencji z przedstawicielami lokalnych mediów w kontekście prowadzo-
nych na dużą skalę działań ratowniczo gaśniczych bądź podejmowania innych przedsięwzięć istot-
nych z punktu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu. 

4. Upowszechnianie wartości służby pożarniczej oraz rozwijanie tradycji pożarniczych, dokumentowa-
nie historii ochrony przeciwpożarowej i bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP np. poprzez 
redagowanie kroniki komendy czy współudział w organizacji V edycji Zawodów Zabytkowych Sika-
wek Konnych – „Rudawka Rymanowska 2014”. 

5. Współpraca z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz innymi organizacjami i stowarzysze-
niami na rzecz popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – organizacja  zawodów sportowych na 
szczeblu powiatu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Poniżej zamieszczony opis prezentuje rodzaje zagrożeń występujących w Gminie Besko. 

http://www.straz.gov.pl/
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Do potencjalnych zagrożeń Gminy Besko mogących spowodować sytuacje kryzysowe, masowe zagro-

żenia życia i zdrowia ludności lub degradację środowiska naturalnego należy zaliczyć: 

A. Katastrofy naturalne: 

Zagrożenia spowodowane siłami natury: 

 powodzie i zatopienia, 

 zjawiska lodowe na rzekach i zbiornikach wodnych, 

 gradobicia, 

 silne wiatry - huragany, 

 zawieje i zamiecie śnieżne, 

 susze, 

Pożary - punktowe zmagazynowanej paszy słomiastej oraz zwartej zabudowy w sołectwach, 

Zagrożenia epidemiologiczne ludzi i epidemii, 

Masowe występowanie szkodników i chorób roślin, 

Zagrożenia epizootyczne zwierząt. 

B.  Awarie techniczne związane z rozwojem cywilizacyjnym: 

Zagrożenie substancjami niebezpiecznymi, 

Katastrofy kolejowe, drogowe i lotnicze, 

Katastrofy budowlane, 

Zagrożenie radiacyjne. 

C.  Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi: 

Naruszenia porządku publicznego i działania terroru/bioterroru. 

Z  analizy   położenia   geograficznego,   ukształtowania   terenu, rozmieszczenia skupisk ludności, 

szlaków komunikacyjnych  oraz  zasobów  naturalnych  wynika, że na  terenie Gminy Besko mogą wy-

stąpić następujące zagrożenia kryzysowe spowodowane rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka 

oraz siłami przyrody: 

1. Zagrożenia chemiczno-ekologiczne związane z awariami urządzeń NSCh 

Za niebezpieczne substancje chemiczne (NSCh) uznaje się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny 
substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne mogą, w razie nieprawidłowego obcho-
dzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub środowiska (substancją niebez-
pieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii). 

W odniesieniu do Gminy Besko, skażenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi może nastąpić 
w wyniku awarii stacji paliw oraz instalacji umieszczonych w infrastrukturze gospodarczej lub w czasie 
TSP transportem kołowym lub koleją. 

W przypadku awarii i uwolnienia się toksycznych środków przemysłowych (TSP), w zależności od wa-
runków atmosferycznych, ilości i rodzaju środka mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 straty sanitarne; 

 zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu katastrofy; 

 skażenia środowiska; 

 paraliż komunikacyjny. 

2. Powodzie i zatopienia 

Powódź następuje najczęściej w wyniku spiętrzenia wód w rzekach ponad zwykły poziom i wyjścia z 
koryt rzeki. Rzeki wylewają na skutek podniesienia się poziomu wody: wiosną - z topniejących śnie-
gów, w lecie i jesienią – po ulewnych deszczach, zimą podczas spływu kry i tworzenia się zatoru lo-
dowego zmniejszającego przekrój poprzeczny rzeki. Powodzie stanowią poważne niebezpieczeństwo 
dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Powodują ponadto zniszczenia budynków i urządzeń, systemu ko-
munikacyjnego, niszczą zasiewy i uprawy oraz inne dobra materialne. W wielu przypadkach doprowa-
dza do zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki, a skutki mogą być odczuwalne również przez ludność 
nie dotkniętą powodzią. 

a. Charakterystyka zagrożenia powodziowego Gminy Besko. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe zagrożenia stanowią: 
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1) Letnie gwałtowne wezbrania wód wywołane intensywnymi opadami deszczu.  

Wnioski z zagrożenia powodziowego: 

 Największe zagrożenie powodują lokalne, trudne do przewidzenia gwałtowne opady 
atmosferyczne, które stwarzają największe zagrożenie dla ludności oraz duże straty materialne 
(w szczególności w przypadku wymuszonego spustu wody ze zbiornika wodnego w Sieniawie) 

 Największym zagrożeniem dla mieszkańców i infrastruktury gospodarczej gminy był aby 
katastrofalna fala powodziowa powstała w wyniku awarii lub zniszczenia zapory zbiornika 
wodnego. 

Parametry fali przedstawiają się następująco: 

Rzędna napeł-
nienia zbiornika 

Zagrożone 
miejscowości 

Strefa 
Czas dojścia 

(min) 

Maksymalna wyso-

kość fali                  

(m) 

336,0 Besko I 5' 14,2 

336,0 Poręby II 47' 1,3 

Występujące i prognozowane zagrożenia - patrz graficzna mapa sytuacyjna gminy Besko  

3. Zagrożenie pożarami 

Na terenie Gminy Besko 80% łącznej zabudowy stanowi budownictwo indywidualne, pozostała część 
zabudowy to budownictwo wielorodzinne. Liczące się obiekty budowlane w Gminie to: Kościół Rzym-
sko – Katolicki, Zespół Szkół w Besku w którym w godzinach nauczania przebywa około 550 osób, tj.: 
personel szkoły i jego podopieczni oraz budynek Urzędu Gminy. Liczącą zabudowę stanowi zakład na 
byłym POM oraz baza hodowlana bydła wypasowego. 

W poszczególnych sołectwach występują obiekty gospodarskie wykonane z materiałów łatwopalnych, 
które mieszczą zapasy paszy słomiastej. Zagrożenie stwarza wypalanie słomy pożniwnej, co sprzyja 
powstawaniu punktowych pożarów. 

Stosunkowo duże zagrożenie w przypadku wystąpienia awarii stwarza gazociąg wysokoprężny Ø250 
o ciśnieniu 4.0 MPa w relacji Targowiska - Strachocina. W miejscowości Besko zlokalizowana jest 
stacja redukcyjna dwustopniowa. Liczące się zagrożenie pożarowe to awarie instalacji gazowej w 
obiektach zabudowy mieszkalnej sołectw. 

4. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 

Nadzwyczajnym zdarzeniem radiacyjnym nazywamy wydarzenie, które zaszło na terenie kraju lub 
poza jego granicami związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, opa-
dem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi. 

Na skutek awarii siłowni jądrowych powstają najczęściej straty materialne i ekologiczne na dużym ob-
szarze. Dla życia ludzi bezpośrednie skutki awarii siłowni jądrowych określane są jako awarie o niezbyt 
dużej ilości strat sanitarnych. Wiąże się to z niemożnością określenia faktycznej ilości zgonów i chorób 
powstałych na skutek opadu radioaktywnego. 

W powiecie sanockim, w tym Gminie Besko skażenie promieniotwórcze może nastąpić w wyniku awarii 
reaktorów  jądrowych zlokalizowanych w państwach ościennych, w szczególności: 

 Słowacji (Mochovce - 140km, Bohunice - 138 km), 

 Ukrainy (Równe - 140 km, Chmielnicki - 175 km). 

Nie można wykluczyć zdarzenia radiacyjnego podczas transportu źródeł promieniotwórczych przez 
teren powiatu, a także zwiększonego promieniowania, którego źródło jest nieznane lub spowodowane-
go aktem terroru. Z charakteru zagrożenia radiologicznego wynika, że warunkiem skutecznego reago-
wania i przeciwdziałania skutkom tych zagrożeń jest stworzenie sprawnego systemu wykrywania, za-
pewniającego ciągłe (nieprzerwane) monitorowanie jego obszaru, a w zakresie przeciwdziałania sku-
tecznych systemów ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagrożeniu. 

Prawdopodobne skutki wystąpienia awarii siłowni jądrowej to: 

 zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

 radioaktywne skażenie terenu, 

 skażenie produktów żywnościowych i wody. 
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5. Gradobicia 

Są to intensywne opady gradu najczęściej w połączeniu z burzami, występują sporadycznie, powodu-
jąc skutki klęski żywiołowej na obszarach do 1 km

2
. Zjawiska te w ostatnich latach nasilają się w okre-

sie letnim. 

6. Zagrożenia geologiczne (osuwiska) 

Ryzyko powstawania osuwisk na terenie gminy determinowane jest miejscowym zaleganiem pokryw 
zwietrzelinowych na podłożu łupkowym w połączeniu z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi (np. 
spływ wód po intensywnych opadach deszczu  lub  z  szybko  topniejącego  śniegu)  oraz  działalno-
ścią  człowieka  (np. mechaniczne podcięcie skarp i zboczy, dodatkowe obciążenie zbocza przez na-
sypy lub budynki, wycięcie drzew oraz intensywny ruch kołowy. Najskuteczniejszym sposobem unika-
nia zniszczeń, jakie wynikają z powstania ruchów masowych, jest omijanie terenów predysponowa-
nych do powstawania tych ruchów i wykluczenie z ich zasięgu działalności gospodarczej. 

7. Zagrożenie katastrofami budowlanymi budynków wielkopowierzchniowych 

Budynki wielkopowierzchniowe takie, jak obiekty handlowe, obiekty szkolne są narażone na zawalenie 
na skutek zalegania w okresie zimy grubej warstwy zlodowaciałego śniegu i lodu. 

Budynkami o szczególnym zagrożeniu są również obiekty, w których mogą przebywać ludzie w więk-
szych grupach. Są to przede wszystkim szkoły, centra handlowe oraz budynki administracji. Przewiduje 
się od kilkunastu do kilkudziesięciu ofiar śmiertelnych oraz wiele osób wymagających hospitalizacji w 
wyniku katastrofy budowlanej i wystąpienia innych zagrożeń miejscowych np. pożaru, wybuchu gazu. 
Nie można wykluczyć straty wśród ludności i zniszczenia w osiedlach  mieszkaniowych powstałych w 
wyniku uszkodzenia łub awarii urządzeń sieci gazowniczej. 

Katastrofy budowlane mogą występować również jako wtórne skutki huraganowych wiatrów oraz po-
wodzi i rozległych awarii sieci ciepłowniczej i wodociągowej w wyniku których dochodzi do zalania 
podpiwniczeń budynków i osłabienia ich konstrukcji. Częstą przyczyną rozległych zniszczeń o charak-
terze katastrofy budowlanej są zdarzenia związane z wybuchem gazu jako następstwo zaniedbań 
bądź awarii instalacji gazowych. Z reguły zniszczeniu ulega mieszkanie, w którym nastąpił bezpośredni 
wybuch oraz część lokali sąsiadujących. Jest jednak pewien odsetek tego typu awarii, gdzie następuje 
trwałe naruszenie konstrukcji budynku i 100% lokatorów musi być ewakuowanych. 

W przypadku katastrof budowlanych prognozowane skutki mogą być następujące: 

 zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w obiekcie, 

 zagrożenie obiektów przyległych z koniecznością ewakuacji, 

 zagrożenie rozszczelnieniem się instalacji gazowych, a w konsekwencji potencjalne pożary 
obiektów, które uległy katastrofie. 

W większości przypadków katastrofy występują w budynkach użytkowanych, a nie budowanych.  

8. Zagrożenia techniczne: katastrofy kolejowe, drogowe i lotnicze 

Około 90% działań to akcje ratownictwa technicznego prowadzone podczas zdarzeń w komunikacji 
(wypadki, katastrofy drogowe i kolejowe). Głównymi czynnikami wpływającymi na fakt wzrostu wystę-
powania tych zdarzeń są: 

 wzrost liczby pojazdów przy nie zwiększającej się praktycznie powierzchni i jakości dróg, 

 wzrost osiąganych przez pojazdy prędkości, 

 łamanie przepisów o ruchu drogowym. 
 

9. Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie 

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że duże katastrofy drogowe powstaną w rejonach o 
zwiększonym  natężeniu ruchu, szczególnie na drogach krajowych Besko - Sanok. Prognozowanymi 
skutkami drogowych katastrof komunikacyjnych najczęściej są: 

 duża ilość poszkodowanych, 

 zagrożenie dla ludzi i środowiska pochodzące od substancji niebezpiecznych, 

 paraliż komunikacyjny, 
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 duże straty materialne. 

Największe zagrożenie na szlakach kolejowych stanowi transport różnego rodzaju towarów niebez-
piecznych. Do najbardziej  niebezpiecznych należy zaliczyć transport amoniaku,  chloru,  płynnej  siarki, 
cyjanowodoru, siarkowodoru, kwasu siarkowego, kwasu solnego, ropy naftowej, benzyny, oleju napę-
dowego. Katastrofy kolejowe mogą wystąpić na odcinku Besko - Sanok - Zagórz. 

Zagrożenia techniczne to również wypadki w transporcie lotniczym. Powyższe katastrofy statystycznie 
charakteryzują się poważnymi stratami materialnymi, dużą liczba ofiar oraz często z problemami dojaz-
du do miejsca zdarzenia. Do usunięcia skutków takich zdarzeń muszą być zaangażowane znaczne siły 
i środki zgromadzone w bardzo krótkim czasie. 

10. Zagrożenie epidemiologiczne ludzi i epidemii 

Na terenie powiatu zagrożenia epidemiologiczne mogą wystąpić w wyniku: 

 spożycia zakażonej żywności (zbiorowe zatrucie bakteryjne lub substancjami chemicznymi, 
które znalazły się przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i 
wody pitnej np. wodociągów), 

 kontaktu z osobą zakażoną, 

 pogorszenia   warunków   higieniczno   -   sanitarnych   na   terenach,   przy   utrudnionym 
dostępie do urządzeń  sanitarnych i punktów wody pitnej, szczególnie po przekroczeniu stanów 
alarmowych wód rzek, co może doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego, 

  ataku bioterrorystycznego. 

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprzestrzeniania się epidemii: 

1. źródło punktowe (żywność, ujęcia wody), 
2. poprzez kontakty osobiste. 

W pierwszym przypadku występuje nagle i w bardzo krótkim czasie może objąć znaczną grupę osób. 
Źródłem może być np. zakażona żywność i obejmować w szczególności grupy osób korzystających ze 
zbiorowych punktów żywienia. Możliwości powstania na szerszą skalę zagrożeń epidemiologicznych i 
rozprzestrzeniania się tą metodą należy upatrywać w punktach tj. stołówki w szkołach i przedszkolach, 
restauracje, punkty zbiorowego żywienia, stołówki na obozach, zimowiskach i koloniach. 

W drugim przypadku rozprzestrzenienie epidemii postępuje wolniej, ale jest znacznie trudniejsze do 
opanowania ze względu na utrudnioną identyfikację źródła. 

Zagrożenie epidemiologiczne na terenie gminy może zaistnieć także w wyniku zawleczenia chorób z 
krajów sąsiedzkich, a zwłaszcza zza wschodniej granicy, (obecnie nie stanowią problemu epidemiolo-
gicznego), takich jak: błonica, dur brzuszny i paradury, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu 
A oraz cholera. Problem w szczególności wiąże się z podejmowaniem przez obywateli z krajów 
wschodnich osoby pracy u polskich pracodawców. 

Istnieje też prawdopodobieństwo zawlekania chorób wysokozakaźnych, o bardzo ciężkim przebiegu i 
wysokim odsetku śmiertelności w przypadku coraz częstszych powrotów osób z krajów o odmiennym 
klimacie oraz egzotycznych, w tym przebywających stosunkowo długo poza rejonami zurbanizowanymi. 
Do podstawowych chorób zakaźnych związanych z turystyką do krajów zwiększonego ryzyka turystyką 
do krajów zwiększonego ryzyka możemy zaliczyć dżumę, żółtą febrę, cholerę, gorączkę krwotoczną 
oraz choroby wywołane wirusami Marburg i Ebola. 

Inną chorobą zakaźną która może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne, jest ospa prawdziwa. Wyso-
ka zaraźliwość tej choroby przy braku dostatecznych zapasów szczepionki może doprowadzić do epi-
demii na szeroką skalę. W obecnej sytuacji wystąpienie tej choroby należy wiązać z aktami bioterrory-
zmu. 

W zależności od rodzaju epidemii mogą być podjęte działania: 

 obowiązkowe szczepienia, 

 czasowa izolacja dużych grup łudzi, 

 wydanie zakazu wstępu na tereny objęte epidemią, 

 określenie zasad zachowania z jednoczesnym ograniczeniem przebywania w zagrożonym 
rejonie. 
 

11. Zagrożenie epizootyczne zwierząt 
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Zachorowania (epidemie) mogą wystąpić także wśród zwierząt i w skrajnych przypadkach powodować 
masowe ich padanie. Sytuacja taka, oprócz znacznych strat materialnych stwarza także niebezpieczeń-
stwo przeniesienia się niektórych chorób na ludzi. Epizootyczne zagrożenie zwierząt gospodarskich 
może wystąpić przede wszystkim w rejonach katastrofalnych zatopień i powodzi, zwłaszcza w miejsco-
wościach położonych nad Wisłokiem i Pielnicą. 

Jednocześnie w związku z wystąpieniem na terenie Polski wirusa H5N1 nie wyklucza się możliwości 
powstania ognisk ptasiej grypy w miejscach zatrzymywania się dzikich ptaków, szczególnie w okoli-
cach zbiornika wodnego w Besku. Możliwość pojawienia się masowych zachorowań zwierząt może 
także nastąpić w dużych kompleksach leśnych dzikich, wolno żyjących zwierząt mogących rozprze-
strzeniać groźne, także dla człowieka choroby zakaźne, np. wściekliznę, gruźlicę, itp. 

12. Masowe występowanie szkodników i chorób roślin 

Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą powodować: 

1. W roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych - znaczne zmniejszenie plonów owoców, 
warzyw, zbóż i roślin okopowych lub nawet zupełne zniszczenie upraw (plonów),  zmniejszenie po-
daży owoców i warzyw na rynku lokalnym, a tym samym wzrost cen, ograniczenie produkcji zwie-
rzęcej  (drobiu, trzody chlewnej) oraz produkcji mleka, utratę przydatności spożywczej dla łudzi, po-
rażonych chorobami lub zaatakowanych przez szkodniki roślin uprawnych i konieczności przezna-
czenia ich na paszę, wzrost strat w przechowalnictwie, zmniejszenie plonów w roku następnym. 

2. W krzewach nieowocowych, roślinach ozdobnych oraz lasach - osłabienie kondycji drzew, krze-
wów i roślin, do zamierania włącznie, częściową lub całkowitą utratę liści przed okresem jesien-
nym, znaczne ograniczenie (w stosunku do normalnych) przyrostów pędów, przebarwienie i od-
kształcenie liści, spowodowane chorobami grzybowymi lub żerowniem szkodników o aparacie gę-
bowym ssącym. 

13. Silne wiatry, huragany i śnieżyce 

Zmieniający się klimat na obszarze Europy zachodniej  i środkowej  powoduje powstawanie zjawisk 
charakterystycznych do tej pory dla obszarów występowania monsunów. Zwiększa się częstotliwość 
takich zjawisk atmosferycznych jak huraganowe wiatry, katastrofalne ulewy oraz intensywne   śnieży-
ce. Coraz częściej skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych odczuwalne są na terytorium naszego 
kraju. Huragany określane są jako wiatry wiejące z prędkością powyżej 35 m/s (12 w skali Beauforta). 
Odmiana huraganów są rzadko występujące trąby powietrzne o zasięgu oddziaływania kilkudziesięciu 
metrów jednakże według przewidywań stacji synoptycznych, ich częstotliwość może sukcesywnie 
wzrastać. 

Skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogą być: 

 zagrożenie dla życia i zdrowia ludności, 

 katastrofy budowlane, 

 zniszczenia w infrastrukturze szczególnie energetycznej i telefonicznej, 

 zalania domów, obiektów przemysłowych, 

 zniszczenia w środowisku naturalnym, 

 paraliż komunikacyjny, 

 w przypadku śnieżyc odcięcie niektórych rejonów. 
 

14. Susze 

Długotrwały i znaczny niedostatek opadów przy towarzyszącej mu zwykle podwyższonej temperaturze 
i niższej wilgotności powietrza,  powoduje wyczerpanie zapasu wody w glebie, co w rezultacie pociąga 
za sobą spadek lub zniszczenie roślinności, upraw. Susza może nabrać charakteru klęski żywiołowej i 
spowodować poważne zakłócenia, przez wyschnięcie rzek, katastrofalny brak wody dla ludności, zwie-
rząt i przemysłu, wysychania upraw i zasiewów, itp. 

15. Naruszenie porządku publicznego - akty terroru/bioterroru 

Poważnym zagrożeniem mogą być zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego spowodowane 
poprzez: 

 blokady dróg, budynków administracji publicznej oraz demonstracje i strajki prowadzące do 
paraliżu komunikacji lub zakładów pracy, 
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 zamieszki i burdy uliczne oraz na stadionach o charakterze chuligańskim prowadzące w 
skrajnych przypadkach do znacznej dewastacji i niszczenia mienia oraz stwarzających 
zagrożenie życia i zdrowia ludności, 

 wymuszenie należności pieniężnych. 

Skutkami zakłócenia porządku publicznego na masową skalę mogą być : 

 straty materialne, 

 paraliż instytucji publicznych, 

 określona ilość poszkodowanej ludności, 

 zakłócenia komunikacyjne. 
 

16. Akty terroru 

Obserwowany w ostatnim czasie wzrost przestępczości oraz powstawanie zorganizowanych grup 
przestępczych, łatwość dostępu do broni i materiałów wybuchowych powoduje wzrost aktów przemocy 
w kraju. Niestabilna sytuacja międzynarodowa również może sprzyjać aktom terroru na terenie nasze-
go kraju. 

Teren gminy może być dotknięty tymi zjawiskami w bardzo ograniczonej skali i polegającymi na: 

 zdetonowaniu ładunków w miejscach publicznych takich: obiekty komunikacyjne, obiekty 
handlowe, szkoły, obiekty administracji, 

 realnej groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego, 

 przekazaniu fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności 
publicznej powodujące konieczność przeprowadzenia prewencyjnej ewakuacji osób tam 
pracujących, pacjentów i w znacznym stopniu dezorganizującej pracę instytucji, 

 skażeniu ujęcia wody w m. Sieniawa oraz zatruciu wodociągów lub żywności 
wysokotoksycznymi substancjami chemicznymi, 

 przesyłaniu korespondencji, paczek z toksycznymi substancjami, zarazkami bądź ładunkami 
wybuchowymi. 

W ostatnim czasie, zgodnie z opinią specjalistów, akty terroru swój główny ciężar będą przenosić w 
kierunku zagrożenia z użyciem broni biologicznej. Ten typ zagrożenia terrorystycznego uwidocznił się 
szczególnie w ostatnim okresie. 

Głównie dotyczy to terytorium Stanów Zjednoczonych i państw aktywnie zwalczających terroryzm, ale 
zagrożenie to może dosięgnąć każde państwo, w tym również Polskę jako członka NATO. 

17. Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 

Zagrożenia o dużej skali określone w ustawie o stanie klęski żywiołowej powodujące konieczność 
ograniczeń praw wolności i obywatela - mogą wywołać duże straty w ludności, środowisku i infrastruk-
turze. 

18. Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego 

Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego mogące być wynikiem długotrwałej sytuacji kryzysowej lub 
destabilizacji polityczno-militarnej w regionie. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia 
tego zagrożenia. 

19. Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wojennego 

Czynniki warunkujące zewnętrzne zagrożenie państwa. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń6 

Rodzaj zagrożenia 
Ryzyko wystą-

pienia 

Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych minimalne 

Zagrożenie epidemiczne ludzi i epidemii niskie 

Zagrożenie epizootyczne zwierząt średnie 

                                                 
6 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Besko 
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Wystąpienie zagrożenia hydrologiczno-meteorologicznego średnio-wysokie 

Wystąpienie poważnych awarii niskie 

Zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym niskie 

Nietypowe sytuacje kryzysowe minimalne 

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej niskie 

Wprowadzenie stanu wyjątkowego minimalne 

Wprowadzenie stanu wojennego minimalne 

Gmina Besko posiada Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany w 2011 roku. 

Na terenie Gminy Besko prowadzony jest monitoring stanu każdego z wymienionych wyżej zagrożeń. 
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Jednostki OSP w Gminie Besko 

Na terenie Gminy Besko działają następujące Ochotnicze Straże Pożarne. 

Wyszczególnienie 
Przynależność do Krajo-
wego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego 
Stan techniczny i parametry budynków OSP 

Zasoby sprzętowe 
jednostki 

Zasoby ludzkie jednostki Zakres prowadzonych przez jednostkę działań 

OSP Besko Tak 

Budynek OSP Besko 

 
 

Rok budowy obiektu: 1965, 
Technologia wykonania: murowana tradycyjna,  
Wymiary, kubatura:  20,2x11,51 m

2
, kubatura 2330m

3
, 

Stan techniczny: budynek jest po remoncie i termomoderniza-

cji, które przeprowadzono w latach 2010-2013. Stan techniczny 
oceniono jako dobry,  
Wyposażenie budynku: budynek jest wyposażony w następu-

jące media: wod- kan, c.o. i gaz.   

Jednostka dysponuje sprzętem ratowniczo-
gaśniczym, którego wykaz prezentuje poniżej 
zamieszczone zestawienie: 

 samochód pożarniczy Mercedes ATEGO 
z 2010r.,  

 motopompa pływająca Niagara z 2010r., 

 aparaty ochrony dróg oddechowych 5 kpl. 
z 2010r.,  

 pilała do drewna i metalu z  2010r., 

 motopompa Tohatrsu z 2010r.,  

 motopompy szlamowe – 2  szt. z 2010r., 

 piła do drewna - 2010r., 

 zestaw hydrauliczny – 2010r., 

 samochód pożarniczy Star – 1989 r., 

 zestaw hydrauliczny – 1997r., 

 piła do drewna – 1997r., 

 piła do stali i betonu – 1997r. 

Zarząd OSP, w składzie: 

 Jaślar Jan – Prezes, 

 Pelczarski Zygmunt  – Naczelnik, 

 Mroczkowski Tomasz- Wiceprezes, 

 Semenowicz Florian – Wiceprezes, 

 Małek Stanisław – Sekretarz, 

 Bury Maciej  – Skarbnik, 

 Szałankiewicz Arkadiusz – Gospo-
darz, 

 Szybka Sławomir – Członek, 

 Kielar Szymon – Członek. 

Celem stowarzyszenia jest: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami; 

 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed 
nimi; 

 rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności 
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; 

 prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska; 

 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Besko; 

 integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności 
i wykluczeniu społecznemu; 

 wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym; 

 rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych 
na rzecz dzieci i społeczności lokalnej; 

 ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Gminy 
Besko; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 propagowanie folkloru i realizacja działań na rzecz rozwoju 
tożsamości społecznej mieszkańców wsi, promocja 
regionu; 

 prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i 
opieki społecznej mieszkańców wsi; 

 zwiększenie stopnia współpracy z samorządem lokalnym; 

 wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i 
ekoturystyki; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 

 zachowanie dziedzictwa oraz tradycji regionalnej  
i narodowej; 

 ochrona  oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu 
i zasobów historyczno-kulturowych wspomaganie rozwoju 
kontaktów i współpracy przygranicznej. 

OSP Mymoń Nie 

Budynek OSP Mymoń 

 

Jednostka dysponuje sprzętem ratowniczo-
gaśniczym, którego wykaz prezentuje poniżej 
zamieszczone zestawienie: 

 samochód pożarniczy Mercedes – Benz  
z 1995r.,  

 motopompa PO 5 z 1990r., 

 piła do stali i betonu z 1997r., 

 piła do drewna, 

 motopompa szlamowa. 
 

Zarząd OSP, w składzie: 

 Król Henryk  – Prezes, 

 Borzęcki Bernard – Naczelnik, 

 Ćwiąkała Józef – Wiceprezes, 

 Kornasiewicz Paweł –Sekretarz, 

 Skubel Jan – Skarbnik, 

 Świątek Jerzy – Gospodarz. 
 

Celem stowarzyszenia jest: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami; 

 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed 
nimi; 

 rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności 
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; 

 prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska; 

 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Besko; 

 integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności 
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Rok budowy obiektu: 2002 
Technologia wykonania: tradycyjna murowana, 
Powierzchnia budynku:  521,07 m

2
 

Stan techniczny: dobry 
Wyposażenie budynku: budynek jest wyposażony w następu-

jące media: wod- kan, c.o. i gaz 

i wykluczeniu społecznemu; 

 wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym; 

 rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych 
na rzecz dzieci i społeczności lokalnej; 

 ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Gminy 
Besko; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 propagowanie folkloru i realizacja działań na rzecz rozwoju 
tożsamości społecznej mieszkańców wsi, promocja 
regionu; 

 prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i 
opieki społecznej mieszkańców wsi; 

 zwiększenie stopnia współpracy z samorządem lokalnym, 

 wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i 
ekoturystyki; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 

 zachowanie dziedzictwa oraz tradycji regionalnej  
i narodowej; 

 ochrona  oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu 
i zasobów historyczno-kulturowych wspomaganie rozwoju 
kontaktów i współpracy przygranicznej.  

OSP Poręby Nie 

Budynek OSP Poręby 

 

Rok budowy obiektu: 2013, 
Technologia wykonania: tradycyjna murowana, 
Powierzchnia budynku:  109,89 m

2
, 

Stan techniczny: bardzo dobry 
Wyposażenie budynku: budynek jest wyposażony w następu-

jące media: wod- kan, c.o. i gaz. 

Jednostka dysponuje sprzętem ratowniczo-
gaśniczym, którego wykaz prezentuje poniżej 
zamieszczone zestawienie: 

 samochód renault Trafic z 2013 r. 

 motopompa szlamowa z 2009 r. 

 motopompa PO-5 z 1989 r. 
 

Zarząd OSP, w składzie: 

 Józefczyk Wojciech  – Prezes, 

 Zubik Wiesław  – Naczelnik, 

 Szul Leszek  – Wiceprezes, 

 Stapiński Krzysztof  – Sekretarz, 

 Zubik Wojciech  – Skarbnik, 

 Gefert Krzysztof  – Gospodarz. 

Celem stowarzyszenia jest: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami; 

 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed 
nimi; 

 rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności 
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; 

 prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska; 

 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Besko; 

 integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności 
i wykluczeniu społecznemu; 

 wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym; 

 rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych 
na rzecz dzieci i społeczności lokalnej; 

 ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Gminy 
Besko; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 propagowanie folkloru i realizacja działań na rzecz rozwoju 
tożsamości społecznej mieszkańców wsi, promocja 
regionu; 

 prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i 
opieki społecznej mieszkańców wsi; 

 zwiększenie stopnia współpracy z samorządem lokalnym; 

 wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i 
ekoturystyki; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 

 zachowanie dziedzictwa oraz tradycji regionalnej  
i narodowej; 

 ochrona  oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu 
i zasobów historyczno-kulturowych wspomaganie rozwoju 
kontaktów i współpracy przygranicznej. 

Źródło: dane Urzędu gminy w Besku oraz zasoby internetowe: http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=40&strona=1 

Kolejna tabela przedstawia udział z działaniach ratowniczych jednostek OSP z Gminy Besko w latach 2008 – 2013. 

http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=40&strona=1
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Tabela 49. Udział z działaniach ratowniczych jednostek OSP z Gminy Besko w latach 2008 – 2013 

Miejscowość 
(siedziba 
jednostki 

OSP) 

Liczba zagrożeń 
Ogółem 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Na terenie 
własnego 
działania 

Poza 
terenem 

własnego 
działania 

Na terenie 
własnego 
działania 

Poza 
terenem 

własnego 
działania 

Na terenie 
własnego 
działania 

Poza 
terenem 

własnego 
działania 

Na terenie 
własnego 
działania 

Poza 
terenem 

własnego 
działania 

Rok 2008 

OSP Besko 8 0 5 1 0 0 13 1 

OSP Mymoń 2 0 5 0 0 0 7 0 

OSP Poręby 1 0 1 0 0 0 2 0 

Rok 2009 

OSP Besko 9 0 14 0 0 0 23 0 

OSP Mymoń 0 2 0 2 0 0 0 4 

OSP Poręby 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 2010 

OSP Besko 8 0 18 0 0 0 26 0 

OSP Mymoń 0 0 5 7 0 0 5 7 

OSP Poręby 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 2011 

OSP Besko 8 1 11 0 0 0 19 1 

OSP Mymoń 0 0 3 0 0 0 3 0 

OSP Poręby 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 2012 

OSP Besko 20 0 16 1 0 0 36 1 

OSP Mymoń 0 0 0 0 0 0 0 0 

OSP Poręby 1 0 0 0 0 0 1 0 

Rok 2013 

OSP Besko 10 0 18 0 0 0 28 0 

OSP Mymoń 0 0 4 0 0 0 4 0 

OSP Poręby 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

W analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2013 jednostki OSP z Gminy Besko najczęściej wy-
jeżdżały do miejscowych zagrożeń (zdarzenie wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody, niebędących pożarem ani klęską żywiołową, stanowiących zagrożenie dla życia, zdro-
wia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastoso-
wania nadzwyczajnych środków) - 61%. Pozostałe 39% wyjazdów skierowanych było do pożarów.  
W analizowanym okresie nie odnotowano alarmów fałszywych. 

Wykres 22. Struktura działań ratowniczych, w których uczestniczyły jednostki OSP z Gminy Besko w latach 
2008-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Besku 

Zgodnie z poniżej zamieszczonym wykresem w usuwaniu zagrożeń, jakie wystąpiły w analizowanym okresie najak-
tywniej uczestniczyła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
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Wykres 23. Udział w usuwaniu zagrożeń poszczególnych jednostek OSP w latach 2008-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Besku 

Wykres 24. Liczba zagrożeń, w których usuwaniu uczestniczyły jednostki OSP z Gminy Besko w latach 
2008-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Besku 

W analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2013 liczba zagrożeń, w których usuwaniu uczestniczyły jednostki 
OSP z Gminy Besko charakteryzowała ogólna tendencja rosnąca. 

3.7. Sport i rekreacja 

W Gminie Besko zlokalizowane są następujące obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym  
w których odbywa się wiele imprez i przedstawień przeznaczonych dla mieszkańców.  

Tabela 50. Wykaz i specyfikacja obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym zlokalizowa-
nych w Gminie Besko 

Obiekt 
Rok po-
wstania 
obiektu 

Powierzch-
nia obiektu 

Rodzaj na-
wierzchni/ 

Technologia 
wykonania 
budynku 

Układ funkcjo-
nalny obiektu 

Rodzaj wyposażenia 

Maksy-
malna 
liczba 

użytkow-
ników 

Stadion sportowy około 1970 9000 m
2 

Trawa 
Pełnowymiarowe 
boisko do gry w 

piłkę nożną 

Trybuny, ogrodzenie, 
bramki, piłkochwyty 

600 
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Budynek hali 
sportowej na 

stadionie sporto-
wym 

około 1970 

sala sporto-
wa 300,49m

2
 

część hote-
lowa  

167,05m
2
 

podłogi parkie-
towe, 

strpopodach 
dwuspadowy 
pokryty papą 

na lepiku, 
ściany z cegły 
ceramicznej 

sala sportowa, 
klatka schodowa, 
pokój (9), kuchnia, 

szatnia (2), w.c. 
(11), korytarz (5), 
magazyn, pom. 

socjalne, kotłownia 
z pralnią 

instalacja elektryczna 
światła i siły, odgro-

mowa, wodna z ujęcia 
wiejskiego, gazowa 
oraz kanalizacja z 
odprowadzeniem 

ścieków do szamba, 
centralne ogrzewanie 

250 

Stadion treningowy b.d 8000 m
2
 Trawa 

Płyta stadionu z 
budynkiem, w 

którym niesci się 
zaplecze szatnio-
wo-magazynowe 

Ogrodzenie, bramki  200 

Hala sportowa 
przy szkole pod-
stawowej pełno-

wymiarowa 
44x22m 

2003 960,30m
2
 

podłogi parkie-
towe 

 

Pełnowymiarowe 
boisko do piłki 
ręcznej, boisko 
wielofunkcyjne 

bramki, piłkochwyty, 
kosze do gry w koszy-

kówkę, możliwość 
montażu siatek do gry 

w piłkę siatkową  

600 

Boisko sportowe 
wielofunkcyjne 

przy zespole szkół 
44x22m 

2007 44x22m 
Trawa synte-

tyczna 

Pełnowymiarowe 
boisko do piłki 
ręcznej, boisko 
wielofunkcyjne 

bramki, kosze do gry w 
koszykówkę, możli-

wość montażu siatek 
do gry w piłkę siatko-

wą, ogrodzenie 

600 

Boisko sportowe w 
Porębach 

2012 5000 m
2 

Trawa 

Boisko do gry w 
piłke nożną - 

niepełnowymiaro-
we 

bramki 150 

Siłownia plenero-
wa 

2013 100 

Kostka bruko-
wa, montaż 
urządzeń na 

kotwach 

n.d 

Urządzenia siłowni: 

Dwustanowiskowe 
wyciskanie siedząc – 

7, 

Narciarz, biegacz - 2, 
prasa nożna, odbitek, 

wioślarz  

15 

Plac zabaw dla 
dzieci ul. Staro-

wiejska 
2008 400m

2
 Trawa n.d 

Zestaw ANCYMON, 
Piaskownica, Ławka 
prosta, tablica infor-
macyjna z regulami-

nem 

n.d. 

Plac zabaw dla 
dzieci ul. Kolejowa 

około 1995 600m
2
 Trawa n.d 

Huśtawki wahadłowe, 
piaskownica, tor prze-
szkód z opon używa-
nych, boisko do piłki 

siatkowej 

n.d 

Kwadrat pokoleń 2012 400m
2
 

Kostka bruko-
wa 

n.d 
Huśtawki, ławeczki, 

plac do grilla 
n.d 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Liczbę wydarzeń/imprez organizowanych rocznie w wyżej wskazanych obiektach prezentuje poniżej 
zamieszczona tabela. 

Tabela 51. Wykaz imprez w obiektach o charakterze sportowym i rekreacyjnym zlokalizowanych 
w Gminie Besko 

Obiekt 
Liczba organizowanych imprez/wydarzeń  

w obiekcie (średniorocznie) 

Stadion sportowy „LKS” Przełom 60 

Hala sportowa przy ZS w Besku 20 
Stadion treningowy 5 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

W Gminie Besko działają następujące kluby sportowe.  

Tabela 52. Wykaz i charakterystyka klubów sportowych działających na terenie Gminy Besko 

Klub sportowy 
Liczba zrze-

szonych osób  
Sukcesy i osiągnięcia 
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Ludowe kluby sportowe 

LKS „Przełom” 
Besko 

107 

Drużyna piłkarska – seniorzy, Krośnieńska klasa okręgowa: 

 Sezon 2007/08 – VI miejsce - 44 pkt. 

 Sezon 2008/09 – V miejsce – 45 pkt. 

 Sezon 2009/10 – III miejsce – 59 pkt. 

 Sezon 2010/11 – V miejsce – 44 pkt. 

 Sezon 2011/12 – VIII miejsce – 40 pkt. 

 Sezon 2012/13 – IV miejsce – 51 pkt. 

 Sezon 2013/2014 – I miejsce - 73 pkt. Awans do IV ligi roz-
grywek prowadzonych przez OZPN w Krośnie. 

Bardzo dobrze spisuje się drużyna orlików, którzy jako reprezentanci SP 
Besko zajęli czwarte miejsce w turnieju organizowanym przez PZPN  
o Puchar Tymbarku, który został zorganizowany w Stalowej Woli. Druży-
na prowadzona przez trenera Pawła Jaślara szczęśliwie awansowała z 
grupy do ćwierćfinału, gdzie wygrała swoje spotkanie z Siarką Tarno-
brzeg. W półfinale na drużynę z Beska  czekała drużyna SP nr 12 w Rze-
szowie. Po zaciętym meczu Besko przegrało swoje spotkanie. W meczu o 
trzecie miejsce przegrało też z SMS Mielec.  

Drużyna orlików zajęła także miejsce w Turnieju Łukacijewska Cup, który 
został rozegrany w Rzeszowie w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej 
z powodu złych warunków pogodowych. SP Besko po wygraniu grupy A 
(SP Leżajsk, SP 2 Kolbuszowa, SP Pustków Osiedle) w ćwierćfinale 
spotkało się z SP 9 Mielec, pokonując ich 1-0. W półfinale pokonała w 
rzutach karnych PSP 7 Stalowa Wola. W Finale Drużyna SP Besko Po-
konała SP 11 Przemyśl 1-0. Królem strzelców finałowego turnieju został 
Dominik Zajączkowski a najlepszym bramkarzem Jakub Piwko. Za zaję-
cie pierwszego miejsca drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, piłki, 
koszulki i wyjazd do  Warszawy na mecz ekstraklasy.  

W finale finałów Łukacijewska Cup drużyna zajęła II miejsce.  
W turnieju brały udział cztery drużyny chłopców. (SP Besko, SP 11 Prze-
myśl, SP 30 Warszawa i SP Markowia). Drużyna z Beska pierwszy mecz 
zwyciężyła 4-0 z Warszawą. W drugim spotkaniu przegrała 2-0 z Przemy-
ślem. W ostatnim meczu pokonała zespół z Markowi 6-3. 

Oprócz rozgrywek „ligowych”, od roku 2009 odbywa się cykliczny turniej 
pn. Memoriał im. Jana Macko, w którym uczestniczą najmłodsi adepci 
piłkarstwa z regionu. Celem turnieju jest propagowanie i kształtowanie 
zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Całe rodziny mogą 
wspólnie spędzić czas, uczestniczyć we wspólnych grach i zabawach.  

Od 2011r. w Gminie Besko organizowany jest turniej halowy „orlików” 
Przełom Cup, przez 2 ostatnie lata był on organizowany pod patronatem 
OZPN Krosno w ramach akcji „Piłkarska Zima OZPN Krosno”. 

Od 2013 r. dzięki pomocy UG w Besku oraz UM w Rzeszowie odbywa się 
w hali sportowej przy stadionie LKS „Przełom” Besko Memoriał Szachowy 
im. Józefa Rybickiego, jednego z twórców sekcji szachowej w Besku, 
człowieka zaangażowanego w działalność tej sekcji, dzięki któremu za-
równo dorośli, jak  i dzieci bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach kółka 
szachowego, jak również w rozgrywkach ligi szachowej. 

W ramach projektu „Umiem pływać jestem sprawniejszy” od 01.03.2011r. 
do 30.11.2011r. młodzież z Beska uczestniczyła w zajęciach pływania na 
basenie w Sanoku oraz zajęciach piłkarskich na tutejszych stadionach.  

Głównym zadaniem działalności  LKS jest szkolenie w dyscyplinie piłka 
nożna, ale oprócz tego na obiektach sportowych klubu (hala sportowa) w 
miesiącach zimowych odbywają się zajęcia aerobicu. Na hali sportowej 
można także grać w tenisa stołowego i badmintona. Przez 2 miesiące w 
III, IV 2012r. prowadzone były zajęcia z samoobrony pod okiem wykwali-
fikowanych trenerów, ale ze względu na spadającą frekwencję zostały 
zawieszone. 

Szkolenie dzieci i młodzieży jest na bardzo dobrym poziomie, wielka 
zasługa w tym trenera tutejszych drużyn Pawła Jaślara. 
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W m-cu lipcu 2012 roku otwarto stadion po remoncie, w ramach którego 
wykonano bardzo wiele prac remontowo-budowlanych m.in. remont świe-
tlicy, kuchni, sanitariatów, natrysków, szatni, wykonano nową instalację 
c.o., wod-kan, gazową, nowoczesną kotłownię, dokonano remontu hali 
sportowej, wykonano remont nawierzchni płyty (poszerzenie boiska, kosz-
tem zlikwidowania bieżni, zakupiono nowe bramki, zamontowano piłko-
chwyty), wykonano część nowych (¾) trybun, zamontowano oświetlenie 
płyty boiska, wykonano nowe ogrodzenie wewnętrzne, wykonano remont 
zewnętrzny i malowanie, zamontowano nowe 2 bramy wjazdowe, położo-
no asfalt na drodze dojazdowej i parkingu. Tak zmodernizowane obiekty 
stały się wizytówką tutejszego klubu. W ramach innego projektu zostały 
również wykonane prace modernizacyjne na boisku treningowy. Wykona-
no remont nawierzchni płyty oraz zakupiono dwa kontenery służące na 
szatnie dla zawodników i sędziów. 

Od 2012 główna działalność klubu odbywa się w ramach corocznych 
projektów  „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.  

Uczniowskie kluby sportowe 

Uczniowski Klub 
Sportowy działa 

przy Zespole 
Szkół w Besku 

150 

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) działa przy Zespole Szkół w Besku. 
Uczniowski klub Sportowy zrzesza młodzież szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Głównym celem UKS jest przygotowanie do aktywnego, świadome-
go i odpowiedzialnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, kształtowanie 
charakteru i pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespoło-
wym. W tutejszej szkole i miejscowości tradycje sportowe są znaczące i 
dawne. Piłka nożna, piłka ręczna i lekkoatletyka są jednym z najczęściej 
stosowanych środków wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Besku. 
Szkoła regularnie uczestniczy w zawodach wynikających z kalendarza 
imprez sportowych w wymienionych dyscyplinach, jak również jest orga-
nizatorem zawodów w piłce ręcznej i nożnej na szczeblach powiatu rejo-
nu i województwa. Uzyskiwane wyniki przez uczniów są na wysokim 
poziomie. UKS odnosi sukcesy na szczeblu powiatu rejonu i wojewódz-
twa. Zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach Polski reprezentując kadrę 
województwa podkarpackiego w piłce nożnej. Uczniowie po ukończeniu 
gimnazjum reprezentują szkoły ponadgimnazjalne w wymienionych dys-
cyplinach sportowych na szczeblach wojewódzkich, jak  również rozwijają 
się sportowo w klubach sportowych, część z nich kontynuuje przygodę ze 
sportem na uczelniach sportowych. 

Osiągnięcia sportowe UKS: 

1.INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU W LA 
2.INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W LA 
3.POWIATOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
4.WOJEWÓDZKIE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
5.POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
6.POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W 4 -BOJU LA 
7.POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W 3-BOJU LA 
8.FINAŁ WOJEWÓDZKI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W 3- BOJU 
III miejsce w województwie 
9.POWIATOWE ROZGRYWKI W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ I miejsce 
10.PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ I miejsce 
11.FINAŁ WOJEWÓDZKI W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ III miejsce 
12.POWIATOWE ROZGRYWKI W PIŁKĘ RĘCZNĄ Gim. I miejsce 
13.REJONOWE ROZGRYWKI W PIŁKĘ RĘCZNĄ Gim. I miejsce 
14.PÓŁFINAŁY ROZGRYWEK W PIŁKĘ RĘCZNĄ Dziewczynki i chłopcy 
Gim. I miejsce. 
15.FINAŁ WOJEWÓDZKI W PIŁCE RĘCZNEJ dziewcząt i chłopców  IV 
miejsce 
We wszystkich  konkurencjach członkowie UKS co roku zajmują 1,2,3 
miejsca tak w grupie dziewcząt jak i chłopców. 
FINAŁY WOJEWÓDZKIE W PIŁCE NOŻNEJ: 
II miejsce finał Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej im.  M. Wielgusa 
II I miejsce finał Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej im. M . Wielgusa 
III miejsce finał Wojewódzki  Turniej Piłki Nożnej Cola – Cola Cup 
IV miejsce finał wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Cola – Cola Cup 
V miejsce w finale wojewódzkim Turniej piłki nożnej „Z podwórka na sta-
dion”.‘ 
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ETAPY  POWIATOWE  REJONOWE  i PÓŁFINAŁY  WOJEWÓDZKIE. 
Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion”  o puchar  Tymbarku – od 
2005 do 2013 awans do finałów wojewódzkich, zwycięstwo w etapie 
powiatowym rejonowym i półfinale wojewódzkim. 
Turniej piłki nożnej Coca – Cola Cup  2004 – 2013 – zwycięstwo  w etapie 
powiatowym rejonowym i półfinale wojewódzkim, awans do finału woje-
wódzkiego. 
Turniej piłki nożnej im. Marka Wielgusa 2003 – 2013 zwycięstwo w etapie 
powiatowym rejonowym. 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

W Gminie Besko w ciągu roku odbywa się wiele imprez przeznaczonych dla mieszkańców. 

Tabela 53. Wykaz imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Besko (cyklicznych) 
Miejscowość Impreza cykliczna na stałe wpisana w kalendarz imprez w gminie 

Gmina Besko 

Dzień kobiet 

3 maja 

Wystawa Wielkanocna 

Majówka Rodzinna 

Dni Gminy Besko 

Dożynki 

Święto pieroga 

Tydzień z bajką 

Spotkanie z Mikołajem 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Gminna Wigilia dla Seniorów 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 
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4. POTENCJAŁ PRZYRODNICZY  

4.1. Przyroda 

Geograficznie Gmina Besko położona jest w południowo - wschodniej Polsce w obrębie Karpat Za-
chodnich a dokładniej na styku dwóch jednostek geograficznych: górzystego Pogórza Bukowskiego  
i nizinno-pagórkowatej Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Gmina Besko położona jest w zlewni rzeki San, 
a dokładniej w dorzeczu rzeki Wisłok, która wraz ze swym prawym dopływem rzeką Pielnicą oraz sze-
regiem cieków bez nazwy tworzy sieć rzeczną w obrębie gminy.  

Flora 

Kompleksy leśne Gminy Besko są niewielkie i nieliczne. Przeważają nieleśne zbiorowiska roślinne łą-
kowo - pastwiskowe, synantropijne zbiorowiska: segetalne towarzyszące uprawom rolnym i ruderalne 
występujące w pobliżu osiedli i terenów komunikacji. Zbiorowiska roślinne terenów pagórkowatych two-
rzą atrakcyjną mozaikę terenów leśnych, łąk, pastwisk, gruntów ornych oraz zarośli łęgowych i grado-
wych towarzyszących ciekom wodnym. Charakter i skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych zmienia się 
w zależności od położenia w południowej lub północnej części gminy. Wzdłuż Wisłoka i jego dopływów 
w południowej części gminy pojawia się łęg podgórski, zbocza i strome brzegi porastają zbiorowiska 
grądowe tworzone przez odrosty bukowe, grabowe, jaworowe, olchowe oraz krzewy takie jak: leszczy-
na, dereń, dzika róża itp. W runie spotyka się rośliny objęte ochroną m.in. kopytnika, bluszcza, przy-
laszczkę oraz lepiężnika różowego. Na trawiastych górnych brzegach przełomu występują objęte 
ochroną gatunkową: centuria oraz goryczka krzyżowa. Pozostały teren zajmują łąki i pastwiska, niewiel-
ki procent grunty orne i zbiorowiska ruderalne. 

Fauna 

Pod względem zoogeograficznym cały teren gminy zalicza się do tzw. Krainy Karpackiej. Zwarty zasięg 
gatunków górskich dochodzi aż po północne obrzeże Pogórza. Ich obecność i liczebność maleje wraz z 
obniżaniem się wysokości nad poziomem morza. Zróżnicowana rzeźba terenu wpływa znacząco na 
rodzaj fauny. Charakter górski zwierzyna zatraca w Dołach Jasielsko - Sanockich (obniżenie Sieniaw-
skie, Równina Beska). W obniżeniach przeważają gatunki nizinne, związane z krajobrazem kulturowym, 
rolno - osadniczym: myszy polne, jaskółki, wrony, gawrony, kopciuszki, pokląskwy i bażanty pochodzą-
ce ze sztucznych hodowli. W lasach występują sójki, drozdy, zięby, dzięcioły. Nierozerwalnie z krajo-
brazem gminy kojarzy się widok bociana białego. Gatunki górskie trzymają się zwykle wyższych zale-
sionych pasm i masywów podgórskich, i najczęściej unikają kontaktu z człowiekiem  - bocian czarny, 
orlik krzykliwy, puchacz, wilk. Dużo jest gatunków tolerancyjnych środowiskowo i łatwo przemieszczają-
cych się np. ryjówka aksamitna, kruk, żmija zygzakowata, żaba trawna. Spotkać można przedstawicieli 
fauny północno syberyjskiej: kunę leśną, sóweczkę, jarząbka. Trzon fauny tworzą jednak gatunki środ-
kowoeuropejskie. Najważniejszym (głównie w gospodarce łowieckiej) jest sarna polna i leśna, jeleń 
karpacki i dzik. Pospolity jest lis i rzadziej występujący borsuk. Liczne są drobne ssaki m.in. jeż, łasica, 
pilchowate. Na skalistych brzegach Wisłoka spotkać można żmije i zaskrońce. Specyficznym środowi-
skiem są łęgi nadrzeczne. Swoje ostoje znajdują tu różne gatunki dzięciołów, drozdy, sikorki, krętogło-
wy, słowik szary. W krajobrazach rolno - leśnych charakterystycznych dla rejonu pogórzy atrakcją są 
często spotykane ptaki drapieżne, głównie myszołowy. Mozaika ekosystemów sprzyja rozwojowi tych 
gatunków (miejsce gniazdowania w lasach i żerowania na okolicznych łąkach i polach). Na obszarze 
tym występują chronione miejsca gniazdowania ptaków drapieżnych. Wody Wisłoka zalicza się do tzw. 
krainy pstrąga. Ichtiofauna Wisłoka jest zróżnicowana. W wyniku introdukcji w dorzecze Wisłoka wpro-
wadzono m.in. lipienia, głowacicę, troć, amura, tołpygę. Inne spotykane ryby to pstrąg potokowy, karp, 
szczupak, karaś, lin. Całe Besko wchodzi w obwód łowiecki nr 30.  

Jak już wcześniej wspomniano podstawowymi składnikami systemu ochrony przyrody na terenie Gminy 
Besko są: 

 obszary chronionego krajobrazu 

Południowa część terenu Gminy Besko znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Ni-
skiego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego utworzony został w 1998 r. rozporządzeniem 
Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 z dnia 2 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17 
poz. 223). Najnowszym dokumentem określającym jego powierzchnię, granice, oraz obowiązujące za-
kazy i nakazy jest Rozporządzenie Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku (Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357). 
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Obszar położony jest w południowej części województwa podkarpackiego jako jeden z elementów re-
gionalnego systemu wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Od południowego wschodu przylega do 
Magurskiego Parku Narodowego, od południa do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu  
do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Administracyjnie Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego znajduje się na terenie gmin: Be-
sko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski, Lesko, Sanok, Zagórz, Zarszyn. Obejmuje teren o powierzchni 82360 ha, przy czym na grun-
tach Nadleśnictwa 6089,93 ha, a pozostałe grunty w zasięgu terytorialnym 19573,66 ha.  

Stanowi to ponad połowę powierzchni obrębu Zagórz. Obejmuje on tereny leżące na zachód od rzek: 
Osławicy i Osławy (z pominięciem granic administracyjnych Sanoka i Zagórza).  

Szata roślinna charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych. Z geobotanicz-
nego punktu widzenia ma ona charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. 
Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum występująca 
w trzech podzespołach. Zmniejsza się tu wyraźnie liczebność gatunków wschodniokarpackich, zaś nie-
wielka grupa roślin zachodniokarpackich wskazuje na przynależność Beskidu Niskiego do Karpat Za-
chodnich.  

Obszar w granicach administracyjnych Gminy Besko zajmuje powierzchnię 700 ha. 

 obszary objęte programem Natura 2000 

„Las Hrabeński” 

Powierzchnia: 125,6 ha 
Kod obszaru: PLH180039 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedli-
skowa) 
Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 
Opis przyrodniczy: Obszar ten jest to niewielki, ale zwartym kompleks leśny, który stanowi przykład 
doskonale zachowanego lasu liściastego, głównie o cechach grądu. Dużą część stanowią drzewostany 
bukowo-grabowe z domieszką dębu, lipy, jawor i innych gatunków liściastych. Cały omawiany obszar 
posiada bardzo dobrze zachowane runo leśne, bardzo bogate w gatunki m. in. geofitów wiosennych 
zawilec gajowy i żółty, cebulica dwulistna, kokorycz pełna). Niewielka powierzchnia w pd. - zach. części 
lasu (strome zbocze o ekspozycji północnej) porośnięta jest lasem składającym się z następujących 
gatunków: jawor, buk, lipa szerokolistna i wiąz górski z warstwą runa zdominowaną przez miesiącznicę 
trwałą i kokorycz pełną. Niewielkie obszary wewnątrz lasu tworzą stare nasadzenia dębu czerwonego  
i modrzewia (na gruntach leśnych, z runem grądowym). 

Ostoja na terenie Gminy Besko zajmuje 125,6 ha. 

„Wisłok Środkowy z dopływami” 

Powierzchnia:  1064,6 ha 
Kod obszaru: PLH180030 
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedli-
skowa) 
Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 
Opis: Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 km

2
. 

Wypływa na wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Obszar obejmuje rzekę Wisłok od zbiornika 
Besko do Rzeszowa wraz ze Stobnicą od mostu w miejscowości Domaradz. W miejscowości Besko 
(poniżej zbiornika) rzeka opuszcza górską część zlewni i wpływa w rozległy i płaski obszar Dołów Ja-
sielsko-Sanockich - podgórski fragment zlewni. Szerokość koryta waha się od 5 10 m w górnej części, 
do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również zmienna i waha się od 0,15 do 3 m. Dno jest 
głównie kamieniste, a w części środkowej Wisłoka liczne są odcinki piaszczysto - żwirowe. Brzegi W i-
słoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Wody śródlądowe zajmują 9% powierzchni. Siedliska 
rolnicze zajmują 53% obszaru a siedliska łąkowe i zaroślowe 31%. Siedliska leśne tylko 1%. 
W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu 4 cenne siedliska. Z gatunków wy-
mienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie ponad 30 gatunków 
ryb, takich jak: minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera. Jest to miej-
sce występowania także innych, ważnych gatunków: ryby - brzana, brzana peloponeska, świnka, gło-
wacz pręgopłetwy, lipień. 
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W zakolu rzeki Wisłok, na NE od wsi Ustrobna, zanotowano żerujące modraszki. Sukcesja tych łąk po-
wstrzymywana jest dzięki corocznemu wypalaniu traw. Łąki w dolinie rzeki Stobnicy, od mostu w Doma-
radzu do mostu w Lutczy są miejscem występowania wielu płazów oraz licznych bezkręgowców, są 
także miejscem gniazdowania (2 pary) i żerowania bociana białego. Stwierdzono również występowanie 
cennych roślin: czosnek kątowaty, zimowit jesienny, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek wyniosły, 
cebulica dwulistna. 

 kompleksy leśne: 

Las Mymoński – o powierzchni 276ha zlokalizowany na wschodnich obrzeżach Mymonia. 

Las Hrabeński – o powierzchni 147ha porastający niewysokie równoleżnikowe wzgórza (350-360m 
n.p.m.) położone pomiędzy linia kolejową a droga główną. 

Są to głównie lasy jodłowe z domieszką drzew liściastych: jaworu, grabu, osiki, lipy, buka i olszy, pocię-
te licznymi spływającymi z nich potoczkami dążącymi do Wisłoka. 

Na terenie Gminy Besko nie ma zlokalizowanych rezerwatów przyrody, kompleksów leśnych  
i łąkowych objętych siecią Econet, czy użytków ekologicznych. 

Na terenie gminy zostały utworzone następujące parki i zieleńce: 

Park podworski sięga początków XIX w., opasany jest murem, w którym – od strony drogi- znajduje się XIX-

wieczna kapliczka św. Floriana z zegarem słonecznym. To tutaj odpoczywają mieszkańcy i turyści spacerując ale j-
kami wśród starych drzew. W oparciu o dostępne materiały archiwalne, a także przez analogię do założeń ogrodo-
wo parkowych z końca XIX w. w 2012r. przeprowadzono rewitalizację parku. Oprócz walorów historycznych park 
posiada również walory przyrodnicze ze względu na cenny stary drzewostan (dęby, lipy, akacje). 

Struktura środowiska przyrodniczego w gminie i otoczeniu 

Według danych z 31 grudnia 2013r. powierzchnia Gminy Besko wynosi 2760ha. Użytki rolne zajmują tu 
79,65% powierzchni, z czego najwięcej przypada na grunty orne stanowiące 51,13% powierzchni gmi-

ny. Najmniejszą powierzchnię w gminie 0,08% zajmują tereny zabudowy inne. 

Tabela 54. Struktura przestrzenna gminy 
Użytkowanie terenu Powierzchnia w ha % powierzchni gminy 

Użytki rolne 
w tym: 

2198,3009 79,65 

Grunty orne 1411,3095 51,13 

Sady 35,956 1,30 
Łąki trwałe 489,4502 17,73 

Pastwiska trwałe 240,5111 8,71 
Grunty rolne zabudowane 0,0300 0,00 

Rowy 21,0441 0,76 
Grunty leśne 

w tym: 
280,5897 10,17 

Lasy 256,0383 9,28 
Grunty zadrzewione i zakrzewione 24,5514 0,89 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 96,0574 3,48 
Tereny zabudowy przemysłowej 10,6214 0,38 

Tereny zabudowy inne 2,0977 0,08 
Zurbanizowane tereny niezabudowane 2,6408 0,10 

Tereny rekreacji i wypoczynku 5,0400 0,18 
Drogi 81,7256 2,96 
Koleje 10,4200 0,37 

Tereny komunikacji innej 0,0000 0,00 
Wody płynące 41,2586 1,49 

Stawy 9,7000 0,35 
Nieużytki 21,5479 0,78 

Tereny różne 0,0000 0,00 
ogółem 2760,00 100 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

4.2. Stan środowiska 
Według dostępnych danych (raport o stanie środowiska w powiecie sanockim, do którego administra-
cyjnie należy Gmina Besko) wykonanych w 2004 roku  badania stanu środowiska wykonano w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, a pomiary i badania obejmowały: 
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 jakość wód w rzekach, 

 jakość wód w zbiorniku zaporowym Besko, 

 jakość wód podziemnych, 

 zanieczyszczenie powietrza. 
 
Jakość wód w rzekach 
Poniżej zamieszczony rysunek i tabela prezentują jakość wód powierzchniowych w powiecie sanockim. 

 
 

 

W rzekach San i Wisłok na odcinkach objętych badaniami w 2004 roku prowadzono obserwację pozio-
mu stężeń wskaźników jakości, stosowanych przy ocenie eutrofizacji wód, tj.: azotanów, azotu azota-
nowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz chlorofilu „a”. Pełnym cyklem badań, zgodnym z wy-
maganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r., objęto rzekę San 
poniżej Sanoka. Badania wykazały,  że  średnie roczne stężenia wskaźników eutrofizacji dla badanych 
rzek powiatu sanockiego nie przekroczyły wartości granicznych określonych w rozporządzeniu, powyżej 
których może zachodzić proces eutrofizacji. 
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Jakość wód w zbiorniku zaporowym Besko 
 
Wyniki badań przedstawiają się następująco:  

1. Wody zbiornika Besko zasilające komunalne ujęcie wody pitnej odpowiadały kategorii A2, czyli 
wymagają prostego uzdatniana fizycznego i chemicznego. O wyniku oceny zdecydowały 
wskaźniki mikrobiologiczne, a także wskaźniki  fizyczne: barwa i odczyn oraz ogólny węgiel or-
ganiczny – wskaźnik charakteryzujący zawartość w wodzie substancji organicznych.  

2. Wody zbiornika w warstwie naddennej zaliczono do kategorii A3 ze względu na spadek natle-
nienia wód poniżej poziomu 50%, ustalonego w przepisach jako graniczny dla kategorii A2. Ka-
tegorii A2 odpowiadały wskaźniki mikrobiologiczne oraz azot Kjeldahla.  

3. Podczas badań wiosennych i letnich wykonano pomiary temperatury i natlenienia wód zbiornika 
w profilu pionowym w punkcie poboru próbek. Wiosną temperatura w słupie wody była wyrów-
nana, różnica między powierzchnią i dnem wynosiła zaledwie 2,2

o
C. Wody zbiornika na całej 

głębokości były dobrze natlenione. Przy dnie natlenienie wód wynosiło ponad 80%, natomiast w 
warstwie powierzchniowej odnotowano niewielkie przesycenie tlenem. Mniej korzystnie przed-
stawiały się warunki tlenowe w okresie letnim. Temperatura wody  od powierzchni do dna  
zmieniała się w zakresie 21,1-15,8

o
C, w punkcie pomiarowym obserwowano uwarstwienie ter-

miczne wód. Warstwa ciepłego epilimnionu sięgała do głębokości 5m, a miąższość skoku ter-
micznego wynosiła ponad 2m. Od głębokości ok. 2 m nad dnem natlenienie utrzymywało się na 
poziomie niższym od 50%. Pogorszenie warunków tlenowych w sezonie letnim wiąże się z 
osiadaniem na dnie biomasy obumarłego planktonu i większym zużyciem tlenu w procesach 
biochemicznych.  

4. Rzeki zasilające zbiornik Besko mają znaczny wpływ na jakość wód retencjonowanych w zbior-
niku. Badania rzeki Wisłok  i potoku Czernisławka wskazują,  że ich wody odpowiadały kategorii 
A2 ze względu na wskaźniki fizykochemiczne i stan sanitarny. W przypadku Wisłoka na wynik 
klasyfikacji  w grupie fizykochemicznej decydujący wpływ miały wskaźniki fizyczne: barwa, od-
czyn i zawiesiny ogólne oraz ogólny węgiel organiczny – wskaźnik charakteryzujący zawartość 
w wodzie substancji organicznych. Na wynik oceny Czernisławki w tej grupie wskaźników wpły-
nął jedynie odczyn.  

Jakość wód podziemnych 

Monitoring zwykłych wód podziemnych w powiecie sanockim realizowany jest  w sieci krajowej. Zada-
niem tej sieci jest coroczna kontrola jakości wód podziemnych we wszystkich poziomach użytkowych. 
Wykonawcą badań jest Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.   
Na obszarze powiatu sanockiego znajdują się dwa z głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce 
(GZWP) - Zbiornik Warstw Krosno Bieszczady (nr 431)  i Dolina rzeki San (nr 430). W 2004 roku jakość 
wód podziemnych badano w dwóch punktach obserwacyjnych:  

 Radoszyce (gmina Komańcza) – zlokalizowany poza terenem GZWP, kontrolą objęto wody 
gruntowe w utworach trzeciorzędowych. Wody te są słabo izolowane, a zatem wrażliwe na 
wpływ czynników antropogenicznych. Punkt badawczy pod względem użytkowania terenu poło-
żony jest na nieużytkach.  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wody podziemne odpowiadały I klasie 
- są to wody bardzo dobrej jakości;  

 Sanok-Olchowce – zlokalizowany na obszarze GZWP nr 430 – Dolina rzeki San, ujmuje kredo-
we piętro wodonośne o naturalnym skoncentrowanym wypływie wód podziemnych (źródło), po-
łożone na terenie leśnym. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wody podziemne odpowiadały II kla-
sie - są to wody dobrej jakości. Wskaźnikami decydującymi o klasie jakości: przewodność elek-
trolityczna właściwa, siarczany, krzemionka i wapń.  

Zanieczyszczenie powietrza 

Ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefie sanockiej w 2004 roku wykonano w oparciu o 
wyniki badań prowadzonych na trzech stacjach pomiarowych położonych na obszarze miejskim i poza-
miejskim, w następujących miejscowościach:  

 Sanok  - ul. Jegierskiego (kryterium ochrony zdrowia); 

 Sanok  - ul. Jana Pawła II (kryterium ochrony zdrowia);  

 Komańcza  - Ośrodek Zdrowia (kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin). 
Program pomiarowy dla stacji obejmował prowadzenie  24-godzinnych manualnych pomiarów stężeń 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.   
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Dwutlenek siarki powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw zawierających siarkę. W 2004 
roku średnioroczne stężenia tego zanieczyszczenia na badanych obszarach w powiecie sanockim, nie-
normowane dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, były niskie i nie przekroczyły poziomu 5 µg/m

3
. 

Stężenie dwutlenku siarki w Komańczy wynosiło 2,3 µg/m
3
 i stanowiło 11,5% wartości granicznej  w 

ocenie wg kryterium ochrony roślin. W ciągu roku nie odnotowano przekroczeń  24-godzinnego dopusz-
czalnego poziomu tej substancji (tj. 150 µg/m

3
). Na przestrzeni lat 2000-2004 poziom zanieczyszczenia 

dwutlenkiem siarki na stacjach w Sanoku oraz w Komańczy był zmienny, przy czym  średnioroczne 
stężenia osiągały niewielkie wartości: dla Sanoka od 3,0 do 5,8 µg/m

3
, dla Komańczy 1,98-4,0 µg/m

3
.   

Średnie stężenia roczne dwutlenku azotu w Sanoku w 2004 roku kształtowały się na zróżnicowanym 
poziomie i wynosiły 9,97 µ/m

3 
 na stacji przy ul. Jezierskiego  i 14,71  µg/m

3
  na stacji przy ul. Jana Paw-

ła II. W Komańczy poziom tego zanieczyszczenia był niższy i wynosił 6,15 µg/m
3
. Pomiary nie wykazały 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu  średniorocznego, ustalonego dla oceny wg kryterium ochrony 
zdrowia. Uzyskane wartości  średnie dla Sanoka nie przekroczyły 40% wartości normatywnej, natomiast 
w przypadku Komańczy stanowiły zaledwie 15% wartości dopuszczalnej. W ciągu roku nie odnotowano 
przekroczeń 24-godzinnego dopuszczalnego stężenia tego zanieczyszczenia. Poziom zanieczyszcze-
nia powietrza dwutlenkiem azotu od roku 2000 w Komańczy jest w miarę stabilny, natomiast na obu 

stacjach w Sanoku od 2003 roku obserwuje się wzrost stężeń średnich rocznych.7 

                                                 
7 http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/opracowania/del_jaslo/stan_srodowiska_sanocki_2004.pdf 
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5. POTENCJAŁ KULTUROWY 

Zachowane dziedzictwo materialne, duchowe i społeczne (intelektualne) Gminy Besko stanowi jej potencjał kulturowy, który znacząco wpływa na rozwój spo-
łeczny i gospodarczy lokalnego środowiska. Poniżej zamieszczony opis identyfikuje analizowany potencjał gminy w poszczególnych sferach. 

Dziedzictwo materialne 

W dziedzinie materialnej potencjał kulturowy Gminy Besko obejmuje: 

Obiekt Miejscowość Datowanie Krótka charakterystyka obiektu Zdjęcie obiektu 

Brama cmen-
tarna 

Besko 1900 – 1925r. 

Murowana brama stanowi wejście na znajdujący się 
obok zabytkowego kościoła cmentarz i powstała w latach 1900-
1925. W 1889r. ks. Stankiewicz powiększył o pół mor-
gi cmentarz parafialny, burząc stary mur i wyrównując teren. 
Pierwotny mur, odgradzający cmentarz od kościoła, przesunięto. 
Nowy mur powstał przy drodze, tam też wybudowano nową 
bramę cmentarną z wizerunkami Matki Bożej i Chrystusa Fraso-

bliwego, istniejącą do dziś.8 

 

Drewniany 
dom zakonny 
SS Felicjanek 

Besko 1935r. 
Drewniany dom zakonny SS Felicjanek został wybudowany  
w roku 1935. Obecnie w domu zakonnym znajduje się przed-
szkole. 

 

Dzwonnica 
obok kościoła 

Besko 1841r. 

W 1841 roku na terenie przykościelnym została zbudowana 
klasycystyczna, murowana, dwukondygnacyjna dzwonnica z 
trzema arkadami na każdej kondygnacji i małym balkonem na 
pierwszej kondygnacji. W 1858 roku, ze składek mieszkańców 
zakupiono dzwon o imieniu "Onufry" a kolejny zakupiono rok 
później. Oba zostały poświęcone w 1861 roku, w dniu odpustu. 
Wkrótce potem, zakupiono trzeci, najmniejszy dzwon. "Onufry" 
służył parafianom tylko kilkanaście lat. Pękł. Zakupiono kolejny 
dzwon, tym razem sprowadzono go aż z ludwisarni w Wiener-
Neustadt (dziś przedmieścia Wiednia). Za kadencji ks. Andrzeja 
Witko zakupiono dwa kolejne dzwony - jeden z nich, "Andrzej" 

ważył aż 895 kg.9 

 

                                                 
8 http://parafiabesko.pl/historia-parafii-besko/ 
9 http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=462 

http://parafiabesko.pl/historia-parafii-besko/
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=462
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Figura przy-
drożna 

 1870r. Kamienna figura Matki Boskiej z 1870 roku. 

 

Figury przy-
drożne obok 
cerkwiska - 

Besko 1890-1910r. 

Szerokie kamienne schody wiodą prosto na wzniesienie, na 
którym do 1953r. stała przepiękna drewniana cerkiew pw. Naro-
dzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1881r. Był to trójdzielny 
drewniany budynek pokryty początkowo gontem, a później bla-
chą. Dach wieńczyły dwie wieże. Wewnątrz świątyni mieścił się 
bogato zdobiony ikonostas. Na polecenie władz powiatowych w 
Sanoku w 1953r. cerkiew została rozebrana. Zniszczono w ten 
sposób niezwykły zabytek. Dziś w tym miejscu stoi krzyż, a 
wokół wzgórza znajduje się częściowo odrestaurowany, otoczo-
ny starymi drzewami cmentarz. Na dole przy wejściu na kamien-
ne schody ustawione są dwa pomniki: prawy - wyobrażający 
Chrystusa i lewy - przedstawiający Matkę Bożą. Ze wzgórza 
cerkiewnego roztacza się przepiękny widok na wijący się poniżej 
Wisłok, a dalej na pasmo Bukowicy i Działu w Beskidzie Ni-
skim10. 

 

Kapliczka 
przydrożna 

Besko 1937r. 

 

Kapliczka w 
ogrodzeniu 

kościoła 
Besko początek XX wieku 

 

                                                 
10 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/10003,besko-wzgorze-cerkiew-z-cerkwiskiem.html 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/10003,besko-wzgorze-cerkiew-z-cerkwiskiem.html
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Kapliczka z 
gnomonem w 
ogrodzeniu  

dworu 

Besko początek XX wieku 
W murze (od strony kościoła) znajduje się kapliczka św. Floriana 

z gnomonem, czyli prostym zegarem słonecznym. 

 

Kościół pw. 
Podwyższenia 
Krzyża Świę-
tego w Besku  

Besko 1755r. 

Król Zygmunt III Waza w roku 1594 założył w Besku jako w 
swoich włościach, parafię rzymskokatolicką, dek. sanockiego. 
Wzniesiono tu kościół, pierwotnie drewniany, pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego, który spłonął w 1605 roku. 
Obecny wzniesiony na innym miejscu w 1755 roku z fundacji 
Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha (1715–1778), marszałka 
nadwornego koronnego (w l. 1742 - 1778), kasztelana krakow-
skiego, starosty sanockiego, do którego należało Besko. Beska 
świątynia jest niewielkim późnobarokowym drewnianym (jodła) 
budynkiem konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce, 
orientowanym – jego prezbiterium wyznacza kierunek wschodni, 
skąd w dniu Sądu Ostatecznego przyjść ma Chrystus. Pierwot-
nie kościół był mniejszy, składał się z prezbiterium i niewielkiej 
części dzisiejszej nawy głównej. Stosunkowo szybki przyrost 
ludności wsi należących do parafii (pierwotnie: Besko z Porę-
bami, Mymoń oraz Milcza i Odrzechowa z Pastwiskami) był 
powodem, iż kościół dwukrotnie rozbudowywano w kierunku 
zachodnim – w 1893r. i w międzywojniu, w 1930r. W 1861r. 
naprzeciwko zakrystii została wybudowana zamknięta trójbocz-
nie kaplica Grobu Pańskiego; kościół także był remontowany i 
odnawiany – ostatni raz w latach 70. XX w. Podmurówka kościo-
ła osłonięta jest szalunkiem z desek, zaś gzyms podokapowy 
jest profilowany. Od strony zachodniej umiejscowione są po-
dwójne drzwi główne, do których prowadzą kamienne stopnie, 
nad którymi jest zamocowany blaszany daszek. Budy-
nek zewnątrz i wewnątrz jest oszalowany deskami na całej swej 
wysokości, a gładkie ściany wzmocniono od wewnątrz i od ze-
wnątrz lisicami. Kościół pokryty jest jednokalenicowym, dwuspa-
dowym dachem, pierwotnie gontowym, w 1930r. pokrytym mod-
ną wtedy blachą. Nad dachem u drzwi wejściowych umiejsco-
wiona jest niewielka wieżyczka z krzyżem, a nad prezbiterium 
sześcioboczna sygnaturka również zwieńczona krzyżem (do 
roku 1993 znajdował się tam dzwon). Trzeci krzyż stanowi za-
kończenie prezbiterium od wschodu. Wewnątrz kościół jest 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_III_Waza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_August_Mniszech
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_nadworny_koronny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_nadworny_koronny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_krakowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_krakowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sanocka
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trójnawowy, o charakterze halowym; nawy wyznaczone są przez 
półkoliste arkady, wsparte na słupach z ornamentacyjnymi kapi-
telami. Prezbiterium (dł. 10 m, szer. 6,20 m, wys. 8 m) zamknię-
te trójbocznie, po jego bokach symetrycznie położone niewielkie 
przybudówki: z prawej – kaplica Grobu Pańskiego (szer.: 6,50 
m, wys.: 3,50 m), zaś z lewej – zakrystia pokryta od zewnątrz 
gontem (dł. 9 m, szer. 4,80 m, wys. – 3 m), o ścianach wewnątrz 
i zewnątrz wzmocnionych lisicami, z wejściem od północy. Po 
lewej stronie wejścia głównego (przy ścianie północnej) znajduje 
się boczny przedsionek (dł. 3,80 m, szer. 2,80 m). W przedsion-
ku umocowana jest przyścienna, miedziana kropielnica, trybo-
wana[1], z 1. poł. XIX w. Drzwi z prezbiterium do zakrystii są 
drewniane, ze starymi okuciami, jeszcze z XVIII w. Przy ze-
wnętrznych drzwiach zakrystii jest stara klamka i okucia (z datą: 
1826). Na belce tęczowej, oddzielającej prezbiterium od na-
wy, późnobarokowy krucyfiks pochodzący z XVIII w. (o jego 
późnobarokowym charakterze świadczy tzw. peryzonium, czyli 
opaska na biodrach Pana Jezusa). Nawa główna (wraz z bocz-
nymi) ma długość 21,20 m, szerokość 10,80 m, a wysokość 8 m. 
Jej ogólna powierzchnia wynosi 242 m

2
. Wsparta została na 

dwóch rzędach czworobocznych filarów po cztery z każdej stro-
ny, połączone półkolistym łukiem; na gzymsowych kapitelach 
znajdują się malowidła czterech ewangelistów oraz dwóch pol-
skich świętych – św. Kazimierza i św. Stanisława. Część dobu-
dowaną oddziela od starszej pierwotnej, jeszcze z XVIII w. rów-
nież arkada – na dwóch ostatnich filarach opiera się chór z za-
bytkowymi organami z 1893r. Prospekt organowy z pocz. XIX w. 
Stropy są  płaskie, tylko w kaplicy pozorne sklepienie kolebko-
we. Do nawy, po lewej stronie, wiedzie kruchta z przełomu XIX i 
XX w. Okno nad prezbiterium (po prawej stronie) służyło do 
oświetlenia świątyni, budowane było z uwagi na kierunek ruchu 
słońca. Okna nawy są prostokątne, wielokwaterowe z obramo-
waniem, po pięć na każdej ścianie (pierwotnie było cztery). 
Okna w kaplicy zamknięte są półkolistym łukiem. Obecną po-
sadzkę położono w 1969r.11 
Trójnawowa budowla pokryta jest wewnątrz bogatą polichromią 
ze ściennymi i sufitowymi malowidłami. W prezbiterium stoi 
ołtarz z 1889r. i barokowa ambona. Obok ołtarza bocznego 
natomiast, znajduje się kamienna chrzcielnica z XVIII w. Naj-
cenniejszymi zabytkami są: mszał rzymski z 11 miedziorytami 

                                                 
11 http://parafiabesko.pl/zabytkowy-kosciol/ 

http://besko.mojaparafia.org/#_ftn1
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wydany w drukarni Baltazara Moretti w Antwerpii w 1680r., 
świecznik na paschał i naczynia liturgiczne z pocz. XVII w., oraz 
szaty liturgiczne z XVIII w.12 

Lamus przy-
kościelny 

1800-1825r. 

Na terenie przy kościele, w granicy ogrodzenia znajduje się 
mała czworokątna budowla tzw. spichlerz plebański zwany 
"skarbcem". Dolna kondygnacja zbudowana jest z cegły i ka-
mienia a górna z drewna. Dziś ten wiekowy budynek służy jako 
magazyn przedmiotów kościelnych.13 

 

Murowany 
dom zakonny 
SS Felicjanek 

Besko 1866r. 

4 listopada 1880r. proboszcz ks. Ludwik Fleischmann (Flaj-
szman) zapisał w testamencie Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek 
sumę 5700 złotych reńskich, w celu założenia w Besku ochronki 
dla małych dzieci oraz miejsca pomocy chorym. Pieniądze ofia-
rowane przez duchownego nie wystarczyły do realizacji planów, 
dlatego książę Władysław Czartoryski i Antoni Gniewosz (dzier-
żawca dóbr Beska) wybudowali (wspólnym kosztem), na tak 
zwanym Zakąciu w Besku, murowany piętrowy dom z kaplicą. 
Pierwsze felicjanki sprowadziła tutaj siostra Maria Magdalena 
Borowska pod koniec 1883r. Praca sióstr na rzecz środowiska 
była wielokierunkowa. Siostry prowadziły m.in. szeroko zakrojo-
ną opiekę nad chorymi mieszkańcami wsi, żłobek, a także 
przedszkole (do chwili obecnej) mieszczące się w drewnianym 

budynku.14 

 

Park podwor-
ski 

Besko XIX-XX wiek 

Trudno dociec kiedy w Besku zbudowano pierwszy drewniany 
budynek dworski. Mogło to nastąpić jeszcze w końcu XVIII w. 
Ówczesny dwór, którym opiekowała się straż dworska, spełniał 
rolę domku myśliwskiego dla wracających po polowaniu właści-

cieli okolicznych wsi. W poł. XIX w. na miejscu pierwszego zbu-
dowano drugi, czworoboczny, częściowo murowany dwór, któ-
rego dach pokryto gontem. W jego przestronnym wnętrzu znaj-
dował się duży salon, jadalnia, trzy pokoje oraz kuchnia.  
W jednym z pokoi urządzono bibliotekę, w której znajdowały się 
także cenne obrazy z połyskującą zbroją. Przed gankiem usta-
wiono wazon z kwiatami, a zabudowania otaczał park ze starymi 
dębami, jesionami i bukami. 

 

 

                                                 
12 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9995,besko-kosciol-pw--podwyzszenia-krzyza-swietego.html 
13 http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=462 
14 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9995,besko-kosciol-pw--podwyzszenia-krzyza-swietego.html 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9995,besko-kosciol-pw--podwyzszenia-krzyza-swietego.html
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=462
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9995,besko-kosciol-pw--podwyzszenia-krzyza-swietego.html
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Spichlerz 
podworski 

XIX-XX wiek 

Obok dworu wzniesiono, istniejące do dziś, budynki folwarczne, 
w których mieszkało kilkunastu fornali wraz ze swymi rodzinami. 
Dwór, czworaki i park ogrodzono kamiennym murem. Właścicie-
lami dworu byli m.in. Józef i Aniela Kłopotowscy, Jan Janike  
z Prus, Adolf de Hildebrandt z Drezna oraz książę Adam Czarto-
ryski (ostatni właściciel przed wojną). Po wojnie dwór przejęło 
Kółko Rolnicze w Besku, a majątek ziemski rozparcelowano.  
W poł. lat 50. budynek rozebrano, a część materiału przezna-
czono na budowę remizy strażackiej. Park podworski zajmuje 
obszar 6 ha. 

 

Tartak wodny Besko 1938r. 
Tartak wodny nad Wisłokiem. Pochodzi z roku 1938. Drewniany. 
Obecnie nieczynny. Udostępniony publicznie do zwiedzania. 

 

Zajazd Besko XVIII-XIX wiek 

 
Źródło: dane z Urzędu Gminy w Besku oraz na podstawie zasobów internetowych 
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Poniżej został zamieszczony wykaz zabytków zlokalizowanych w Gminie Besko wpisanych do Rejestru 
Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Tabela 55. Zabytki zlokalizowane w Gminie Besko wpisane do rejestru zabytków prowadzonego 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Obiekt Miejscowość 
Numer w woje-
wódzkim rej. 

zabytków 

Numer w 
gminnym rej. 

zabytków 
Datowanie 

Oficyna dworska Besko A-102/86 brak 1890/1910 

Park podworski Besko A-102/86 brak XIX/XX wiek 

Ogrodzenie dworu Besko A-102/86 brak XIX/XX wiek 

Kapliczka z zegarem Besko A-102/86 brak 1900-1925 

Spichlerz dworski Besko A-102/86 brak 1890/1910 

Kościół parafialny Besko A-71/52 brak 1755 

Dzwonnica kościelna Besko A-71/52 brak 1841 

Ogrodzenie kościelne Besko A-71/52 brak 1800-1825 

Zajazd Besko A-274/60 brak 1790-1810 

Dom zakonny Besko A-115/88 brak 1935 

Dom zakonny Besko A-115/88 brak 1866 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Dziedzictwo duchowe 

Królewska wieś Besko przez wieki była zamieszkana głównie przez Polaków i Rusinów - obydwie te 
grupy, żyjąc w zgodzie, nawzajem ubogacały się swoją kulturą; nie znano tu konfliktów etnicznych. 
W 1939r. w Besku zamieszkiwało 3200 osób. Pośród nich 1650 było narodowości ukraińskiej, 1550 
polskiej. Do roku 1946 wieś posiadała dwie parafie – łacińską i greckokatolicką.  

Akcja „Wisła” w tej miejscowości nie miała miejsca, ponieważ we wsi pozostały rodziny mieszane lub te, 
które przyjęły rzymski katolicyzm i narodowość polską. Dopiero po II wojnie światowej decyzją władz 
państwowych, ludność rusińską (ukraińską) przesiedlono na wschód. Ikony z tutejszej świątyni zostały 
przeniesione do wsi Raliwka (ukr. Ралівка) koło Sambora na Ukrainie. Konsekwencją tej operacji było 
częściowe wyludnienie obszaru oraz zniszczenie dziedzictwa kulturowego tego regionu.  

Począwszy od 2006 roku na wzgórzu cerkiewnym w Besku, gdzie 16 września wzniesiono sześciome-
trowy krzyż (poświęcony przez księży z Beska i Sambora), co roku na wzgórzu cerkiewnym współcze-
śni mieszkańcy Beska spotykają się z Ukraińcami, którzy opuścili Besko w 1945 roku oraz ich potom-
kami by uczestniczyć w Liturgii greckokatolickiej. 

Dziedzictwo społeczne (intelektualne) 

Gmina Besko ma swój wkład w dorobek krajowej, a nawet światowej kultury i nauki. Świadczyć mogą  
o tym tak wybitne postacie w swych dziedzinach jak np.: 

Imię i nazwisko Działalność 

Sztuka 

Józef Orwid (Józef Kotschy) Aktor przedwojennego kina polskiego 

Nauka 

Julian Sokołowski Jeden z najwybitniejszych geologów w skali światowej 

Dr Oskar Schmidt Twórca przemysłu gumowego w Sanoku 

Muzyka 

ks. Prof. Stanisław Ziemiański  Jezuita, filozof, autor tekstów pieśni religijnych i kompozytor melo-
dii do nich 

Religia 

ks. Mitrat dr Mikołaj Deńko  Doktor filozofii, profesor Seminarium Duchownego w Przemyślu, 

kanonik Kapituły 

Ks. Gen. Rudolf Zubik Kapelan wojskowy w Stanach Zjednoczonych 
Źródło: Album: „Ziemia Beska” 

Instytucje kultury 

Życie kulturalne mieszkańców Gminy Besko organizują lokalne instytucje kultury, tj.:  

 Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Besku; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Besku; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ziemia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_De%C5%84ko
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 Młodzieżowe świetlicie wiejskie w Besku, Mymoniu i w Porębach 

Gminny Ośrodek Kultury w Besku 

Na mocy Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy w Besku z dnia 18 października 2011 roku w sprawie 
utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Besku z dniem 1 grudnia 2011 roku 
został powołany Gminny Ośrodek Kultury, którego siedzibą jest budynek Domu Kultury zlokalizowany 
przy ul. Starowiejskiej 64. Zgodnie z przyjętym statutem działalność GOK-u opiera się na upowszech-
nianiu kultury, a w szczególności: 

 edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; 

 tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wie-
dzą i sztuką; 

 tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 

 rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-
sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Budynek, w którym mieści się siedziba GOK-u układem funkcjonalnym obejmuje następujące pomiesz-
czenia: 

 pracownia komputerowa (9 stanowisk komputerowych); 

 pracownia rzemieślniczo- plastyczna; 

 lokal Klubu seniora; 

 garderoba; 

 pracownia muzyczna, 

 pracownia, siedziba SMZB, Wolontariat; 

 sala konferencyjna; 

 sala widowiskowa. 

Zasoby ludzkie GOK-u tworzą: 

 p. o. Dyrektora  (1 etat); 

 księgowa (1 etat); 

 instruktor muzyki (kapelmistrz) ½ etatu. 

Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest: 

 Instruktor muzyki; 

 Instruktor szachów; 

 Instruktor rzemiosł; 

 Informatyk. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Besku 

Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana jest przy ulicy Kolejowej w jednym budynku z oddziałami 
wczesnoszkolnymi Zespołu Szkół w Besku. W chwili obecnej dysponuje 2 pomieszczeniami o po-
wierzchni około 80 m

2
. W jednostce zatrudniona jest 1 osoba – kierownik GBP, który pełni również 

funkcję bibliotekarza.  

Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku w 2012 roku skorzystało 554 czytelników, co w przeliczeniu na 
100 mieszkańców daje 12,5. Społeczny zasięg czytelnictwa osiągnięty w 2012 roku był niższy w Gminie 
Besko od osiągniętego w powiecie sanockim, gdzie wyniósł wówczas 16,8 czytelników/100 mieszkań-
ców. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Besku według stanu na koniec 2012 roku składa się z 
9944 woluminów, co na 100 mieszkańców daje 225 woluminów, podczas gdy w powiecie sanockim 
wskaźnik ten wyniósł 431,5. W 2012 roku w porównaniu do roku 2011 spadła liczba wypożyczeni w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Besku o 973 wypożyczenia. Na 100 mieszkańców gminy przypadło 
wówczas 226,5 wypożyczeń. W analizowanym 2012 roku w bibliotece w Besku udostępniono 223 
książki w czytelni, a z Internetu skorzystano 146 razy. Ponadto w 2012 roku Gminna Biblioteka w Besku 
udzieliła 108 informacji, zakupiła 328 książek (7,42 na 100 mieszkańców), w tym 229 ze środków wła-
snych. 

Młodzieżowe świetlicie wiejskie w Besku, Mymoniu i w Porębach 

Młodzieżowa świetlica w Besku dysponuje lokalem o powierzchni około 45 m
2
. W lokalu mieści się pra-

cownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk komputerowych. 
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Młodzieżowa świetlica w Mymoniu dysponuje lokalem o powierzchni około 40 m
2
. W lokalu mieści się 

pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk komputerowych. Opiekun Świetlicy jest zatrud-
niony na ½ etatu. 

Młodzieżowa świetlica w Porębach dysponuje lokalem o powierzchni około 40 m
2
. W lokalu mieści się 

pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk komputerowych. Opiekun Świetlicy jest zatrud-
niony na ½ etatu. 

Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Besko działa 2 Koła Gospodyń Wiejskich.  Ich członkinie aktywnie włączają się  
w organizację imprez kulturalnych, przygotowując potrawy według tradycyjnych przepisów i receptur 
stosowanych przez ich babcie i prababcie. Czynią to na różnego rodzaju przeglądach i biesiadach, czę-
stując uczestników wspaniałymi przysmakami kuchni regionalnej. Są to: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Besku; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Poręby. 

Zespoły artystyczne 

W Gminie Besko działa 3 zespoły muzyczne, które wykonują pieśni, przyśpiewki i skecze, w których 
zawarte są elementy lokalnego folkloru. Istnieje również 5 grup tanecznych, które prezentują taniec 
nowoczesny i sceniczny oraz 2 chóry. Wykaz grup tanecznych, zespołów muzycznych i chórów przed-
stawia poniżej zamieszczona tabela. 

Tabela 56. Wykaz grup tanecznych działających w Gminie Besko 

Nazwa Miejscowość 
Roztańczeni I Besko 

Gumisie Besko 

Roztańczeni II Besko 

RoztańczeniIII Besko 

Antidotum Besko 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 57. Wykaz zespołów muzycznych i chórów działających w Gminie Besko 

Nazwa Miejscowość 
Nie bo nie Besko 

Chór „Adoramus „ Besko 

Chór Imo Pectore Besko 

Kabaret „Bez nazwy” Besko 

Zespół Młodych Śpiewaczy Ludowych Besko 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Besku 

Stowarzyszenie Promocji Kultury “Wspólnota” w Besku 

Członkami Stowarzyszenia są licealiści, studenci i osoby pracujące, które z pasją poświęcają się inicjo-
waniu i promowaniu działań kulturalnych na terenie Beska, rozbudzaniu wrażliwości kulturalnej, tworze-
niu alternatywy dla spłyconej masowej kultury, propagowaniu kultury chrześcijańskiej, a przez to warto-
ści chrześcijańskich, chrześcijańskiego wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i społeczeństwa, 
wspieraniu artystów ludowych. 

Do tej pory stowarzyszenie zorganizowało m.in.: 

 Występ Kabaretu Moralnego Niepokoju -27.04.2003r., 

 Koncert poznańskiego artysty Mateo -  30.05.2004r. oraz 23.04.2006r., 

 PIKNIK KULTURALNY 06.07.2008r.  z koncertami zespołów: TGD, ARCI, oraz warsztatami:  
wytwarzania biżuterii, bańki mydlane, malowanie na szkle, łucznictwo, Zośka, Breakdance, DJ-
owanie, Rzeźba,            

 Mini Festiwal REGGAE NAD WISŁOKIEM  -10.08.2008r. wystąpili: JAFIA NAMUEL, CLAY, 
ANTI BABYLON SYSTEM, 

 Cztery z rzędu plenerowe „Przywitania Nowego Roku” dla mieszkańców Gminy Besko, 

 Koncert ARKI NOEGO, Maleo Reggae Rockers, No Longer Music - 08.08.2010r., 

 Powiatowe Święto Plonów promujące folklor polsko – słowacki. 02.09.2012r., 

 Budowa ścieżki turystycznej na wzgórze "Cerkiew" w Besku – 2012r., 

 Koncert No Longer Music - Rynek Krosno - 22.05.2013r., 

http://m.in/
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 „Jarmark Kultury Dawnej” – warsztaty rzemiosła i koncert zespołów:  WIDYMO, Karczmarze, 
Antonina Krzysztoń - 21.07.2013r., 

 a także inne mniejsze inicjatywy (m in. prelekcje antynarkotykowe w szkołach, zbiórki charyta-
tywne). 
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6. POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 

Gmina Besko posiada niewątpliwe walory krajobrazowo-antropogeniczne, na które składają się niezwy-
kle ciekawe krajobrazowe, urokliwe miejsca, jak też zabytki kultury materialnej.   

Poniżej przedstawiono walory przyrodnicze i antropogeniczne Gminy Besko, które decydują o potencja-
le turystycznym tego obszaru.  

Walory przyrodnicze Gminy Besko 

Gmina Besko położona jest w południowo - wschodniej Polsce w obrębie Karpat Zachodnich a dokład-
niej na styku dwóch jednostek geograficznych: górzystego Pogórza Bukowskiego i nizinno-
pagórkowatej Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Gmina Besko położona jest w zlewni rzeki San, dokład-
niej w dorzeczu rzeki Wisłok, która wraz ze swym prawym dopływem rzeką Pielnicą oraz szeregiem 
cieków bez nazwy tworzy sieć rzeczną w obrębie gminy.  

Gmina Besko znajduje się w piętrze umiarkowanie ciepłym. Średnie roczne temperatury powietrza wy-
noszą powyżej 7°C, okres bezprzymrozkowy trwa od 145 - 160 dni, a lokalnie w zagłębieniach tereno-
wych poniżej 140 dni, średnia roczna suma opadów wynosi 700 - 800 mm, a pokrywa śnieżna występu-
je przez około 70 dni w roku. 

Osobliwości klimatyczne Gminy Besko wynikają z położenia geograficznego, rzeźby, ekspozycji 
i nachylenia stoków. Należą do nich: 

 wyższe temperatury w jesieni niż na wiosnę, 

 okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno - zimowym, 

 okresy mroźnej, słonecznej pogody w sezonie zimowo - wiosennym, 

 silne spadki temperatury w dolinach (inwersje temperatury), często w sezonie zimowo wiosen-
nym, 

 znaczne kontrasty termiczne na stokach w zależności od ich ekspozycji, 

 duże prędkości wiatru wzdłuż dolin, 

 obfite opady późną wiosną i wczesnym latem, 

 długotrwałość opadów, 

 małe zachmurzenia w trzeciej dekadzie września i pierwszej października (średnio). 

Potencjał turystyczny obejmujący walory przyrodnicze tworzą: 

„Jar Wisłoka" w Mymoniu 

„Jar Wisłoka" w Mymoniu – zwany potocznie „Skałki" - jest jednym z najpiękniejszym przełomów rzecz-
nych w polskich Karpatach. Wisłok płynie tu wąskim korytem, otoczonym urwistymi, wysokimi do 60 
metrów fliszowymi zboczami, porośniętymi roślinnością (kilka gatunków pod ochroną), krzewami 
i karłowatymi drzewami. Jego powstanie datuje się na schyłkowy okres plejstocenu, około 80 tysięcy lat 
temu. Poprzednio Wisłok płynął od Sieniawy ku zachodowi, a od Rymanowa na północ korytem dzisiej-
szej Morwawy. W wyniku przeciągnięcia Wisłoka (tzw. kaptażu) przez potok wgryzający się w grzbiet 
wzgórz od strony Beska nastąpiła zmiana biegu rzeki. Wody bystrej, górskiej rzeki, przełamując się 
przez skały, rzuciły się wprost na północ, torując sobie nową drogę. Jest to jedyny plejstoceński przełom 
w Polsce. 

Wzgórze „Zamczysko" w Mymoniu 

Na rozległej, stosunkowo płaskiej terasie, wznoszącej się 30m nad poziomem rzeki. 3,5 tysiąca lat temu 
istniała tu osada kultury łużyckiej (przełom epoki brązu i żelaza), najdalej wysunięta na południe. W VIII 
- X w. powstało tu słowiańskie grodzisko obronne, zajmujące całą powierzchnię wzgórza, niebawem 
jednak zostało zniszczone. Nazwę wiąże się z niewielkim zameczkiem, wybudowanym około XIV - XV 
w., z którego zachowały się resztki fortyfikacji (dziś trudno czytelne w terenie) w postaci fragmentu wału 
kamienno-ziemnego, broniącego dojścia od strony zachodniej oraz bardzo już niewyraźne ślady budyn-
ków mieszkalnych. Prawdopodobnie była to pograniczna warownia, strzegąca dróg komunikacyjnych  
i handlowych (szlaku z Węgier na Ruś).  

Wzgórze Krzyż w Besku 

Bezleśna niewysoka trawiasta góra w centrum Beska, której szczyt zwieńczony jest dużym krzyżem 
(stąd nazwa) - znakomity punkt widokowy na całą okolicę. Wspaniała dookolna panorama, obejmuje 
dalekie wzniesienia Beskidu Niskiego i Pogórza, ale nade wszystko plastyczną mapę Beska i najbliż-
szych jego okolic.  
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Wzgórze „Nad Kowalem"  w Besku 

Częściowo bezleśne wzgórze na południe od drogi głównej, z której jest widok na przepiękną panora-
mę, „mapę Beska", na której widać wszystkie charakterystyczne punkty: rzekę, drogę główną, tor kole-
jowy, kościół. W oddali rozległa połać Dołów Jasielsko-Sanockich, wzgórza Pogórza Dynowskiego, a na 
południu wycinek Beskidu Niskiego. Na zachodzie ostro ścięty „kanion" Wisłoka, przed nim Mymoń. Od 
północnego wschodu widać górę Krzyż i znacznie niższe wzgórze Cerkiew. W oddali widoczna dosko-
nale Bzianka, Poręby, a w kierunku północnym na horyzoncie zabudowania Trześniowa, Jasionowa, 
Wzdowa i Jaćmierza.  

Rzeka Wisłok 

Jedna z najpiękniejszych rzek Podkarpacia, jest najdłuższym dopływem Sanu. Źródła swoje ma pod 
wierchami Kanasiówką i Pasiką w Beskidzie Niskim. Jej górny bieg to dziki, piękny kanion o prawie 
pionowych zboczach dochodzących do 60m. Liczne progi skalne wyrastające z dna potęgują dodatko-
wo urok tego „podkarpackiego Dunajca", którego kaprysy łagodzi zapora w Sieniawie. Z rzeką tą miesz-
kańcy Beska, Mymonia i Poręb związani są od dzieciństwa, znają brody i liczne miejsca kąpielowe, w 
lecie oblegane przez dzieci i młodzież. Od Beska Wisłok jest już rzeką nizinną, łagodnie biegnąc do 
Bzianki, Haczowa i Krosna. Przez rzekę biegnie - obok mostu kolejowego i drogowych, piękna wisząca 
kładka. 

Parki podworskie 

Na terenie Beska znajduje się podworski 6-hektarowy park. Park podworski sięga początków XIX w., 
opasany jest murem, w którym – od strony drogi- znajduje się XIX-wieczna kapliczka św. Floriana z 
zegarem słonecznym. To tutaj odpoczywają mieszkańcy i turyści spacerując alejkami wśród starych 
drzew. W oparciu o dostępne materiały archiwalne, a także przez analogię do założeń ogrodowo par-
kowych z końca XIX w. w 2012r. przeprowadzono rewitalizację parku. Oprócz walorów historycznych 
park posiada również walory przyrodnicze ze względu na cenny stary drzewostan (dęby, lipy, akacje). 

 obszary chronionego krajobrazu 

Południowa część terenu Gminy Besko znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Ni-
skiego. Obszar w granicach administracyjnych Gminy Besko zajmuje powierzchnię 700ha. 

 obszary objęte programem Natura 2000 

„Las Hrabeński” 

Ostoja na terenie Gminy Besko zajmuje 125,6 ha. 

„Wisłok Środkowy z dopływami” 

 kompleksy leśne: 

Las Mymoński – o powierzchni 276ha zlokalizowany na wschodnich obrzeżach Mymonia. 

Las Hrabeński – o powierzchni 147ha porastający niewysokie równoleżnikowe wzgórza (350-360m 
n.p.m.) położone pomiędzy linia kolejową a droga główną. 

Walory antropogeniczne (kulturowe) 

Celem ruchu turystycznego są również zlokalizowane w Gminie Besko elementy kultury materialnej i 
duchowej (zabytki, folklor, obiekty kultury narodowej), tj.: 

Miejscowość (liczba 
zabytków) 

Obiekt 

Besko (21szt.) 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku i kompleks ple-
bański 

Domy drewniane 

Krzyże 

Tartak wodny 

Oficyna dworska 

Spichlerz dworski 

Stanowisko archeologiczne nr 2 – osada z epoki brązu i późnego okre-
su rzymskiego 

Stanowisko archeologiczne nr 3 – osada z okresu rzymskiego 
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Stanowisko archeologiczne nr 5 – osada z prehistorycznego i późnego 
okresu rzymskiego 

Stanowisko archeologiczne nr 7 - osada z prehistorycznego i późnego 
okresu rzymskiego 

Stanowisko archeologiczne nr 8 – osada prehistoryczna i z epoki brązu 

Stanowisko archeologiczne nr 10- osada z okresu rzymskiego 

Mymoń (9szt.) 

Stanowisko archeologiczne nr 1 – grodzisko wczesne średniowiecze. 

Dom 

Studnia 

Spichlerz 

Kapliczki 

Poręby (7szt.) 

Domy 

Kapliczki 

Krzyż 

Infrastruktura turystyczna 

Obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym do Gminy Besko 
turystom - zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką, tzw. infrastrukturę 
turystyczną tworzą: 

 baza noclegowa:  

Miejsca noclegowe oferowane są w następujących obiektach zlokalizowanych w Gminie Besko.  

Wyszczególnienie Adres 
Ilość miejsc noc-

legowych 

Pod Kasztanem - agroturystyka 
Mymoń ul. Szkolna  

38-524 Besko 
25 

Gospodarstwo agroturystyczne 
“Nad przełomem Wisłoka˝ 

Besko ul. Wolska 23 
38-524 Besko 

16 

ZAJAZD U KOWALA 
ul. Bieszczadzka 14 

38-524 Besko 
10 

Hotel KANDEFER 
ul. Bieszczadzka 35 

38-524 Besko 
27 

 baza gastronomiczna:  

W Gminie Besko brak obiektów gastronomicznych. 

 obiekty sportowe:  

 Stadion sportowy, 

 Budynek hali sportowej na stadionie sportowym, 

 Stadion treningowy, 

 Hala sportowa przy szkole podstawowej pełnowymiarowa 44x22m, 

 Boisko sportowe wielofunkcyjne przy zespole szkół 44x22m, 

 Boisko sportowe w Porębach, 

 Siłownia plenerowa, 

 Plac zabaw dla dzieci ul. Starowiejska, 

 Plac zabaw dla dzieci ul. Kolejowa, 

 Kwadrat pokoleń. 

Poza obiektami sportowymi w gminie znajdują się także obiekty rekre-
acyjne tj.: 

 Zalew Besko (inna nazwa Zalew Sieniawa) 

Zalew Besko powstał na Wisłoku w 1978r. powyżej zalewu Wisłok, pły-
nie wśród gęsto zalesionych gór i tworzy jedną z najpiękniejszych dolin 
rzecznych Podkarpacia. Ten górski odcinek rzeki, o długości 32 km, 
charakteryzuje się dużym spadkiem.  

Jeszcze do niedawna tereny te były niemal całkowicie wyludnione po 
Akcji “Wisła" przeprowadzanej w drugie połowie lat 40. Nadal można tu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_noclegowa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baza_gastronomiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obiekty_sportowe&action=edit&redlink=1
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napotkać pozostałości łemkowskich wsi i cmentarzy. Dopiero w 1968r. osiedlili się tu, w trzech miejsco-
wościach, przybysze z Zaolzia. 

Niedaleko Rymanowa, mniej więcej 25 kilometrów od Krosna, dolinę przegrodzono betonową zaporą i 
wody Wisłoka spiętrzono na wysokość 30 m. Pierwsze plany zapory powstały jeszcze w latach pięć-
dziesiątych XX w. Pierwotnie miała się ona znajdować dwa kilometry niżej, w pobliżu miejscowości Be-
sko (stąd używana do dziś nazwa). Plany te jednak zmieniono z powodu nieodpowiednich warunków 
geologicznych i ostatecznie zbudowano ją koło wsi Sieniawa. Dzięki temu ocalał niepowtarzalnej urody 
Jar Wisłoka, malownicza dolina rzeki obramowana pionowymi ścianami porośniętymi przez drzewa i 
krzewy. Na końcu tego jaru, na przedmieściach Beska, rzekę przegradza próg wybudowany dla nie-
czynnego już tartaku wodnego powstałego w 1938r. 

Budowę zapory, o wysokości 38 metrów, ukończono w roku 1978. Po spiętrzeniu wody powstał zalew o 
powierzchni 130 ha i długości przeszło 5 km. Jego całkowita pojemność wynosi 16 mln m

3
. Ma on 

kształt nieregularnej litery Y zwróconej podstawą ku północy. Główną, lewą część zbiornika tworzy za-
lana dolina Wisłoka. Prawa odnoga jest krótsza i powstała przez zalanie jarów Czernisławki.  
Głębokość zalewu waha się od 1,5 m w rejonach cofek do 30 m przy zaporze. Średnia głębokość zbior-
nika wynosi około 12 m. Jego brzegi to w większości (60%) wysokie urwiste ściany. Zalew powstał w 
celu zaopatrzenia w wodę pitną okolicznych miejscowości, m.in. Rymanowa, Iwonicza, Krosna i Brzo-
zowa. Wprawdzie w latach siedemdziesiątych wody dorzecza górnego Wisłoka były mocno zanieczysz-
czone ściekami z PGR-ów, ale po ich likwidacji sytuacja znacznie się poprawiła. Obecnie wody Wisłoka 
w górnym jego biegu mają I i II klasę czystości. Oprócz dostarczania wody pitnej zalew chroni całą doli-
nę dolnego Wisłoka przed powodzią. Dodatkowym zyskiem jest też niewielka elektrownia wodna. Po 
koronie zapory przebiega droga krajowa z Rymanowa do Szczawnego. Niestety projektanci nie wypo-
sażyli zapory w przepławkę. 

Na początku Zalew Besko był zaliczany do wód górskich i intensywnie zarybiany pstrągami i trociami 
jeziorowymi. Zamiar był taki, żeby żyły tu głównie ryby łososiowate. Plany te zniweczyła wielka lokalna 
powódź w 1980r., która naniosła do Beska duże ilości karpi z rozmytych stawów hodowlanych. Karpie 
się doskonale zadomowiły i dziś należą do najczęściej poław0ianych tu gatunków. W płytkich i zarośnię-
tych częściach cofek odbywają nawet tarło. Widuje się, a ponoć czasami także łowi, okazy o wadze 
ponad 15 kg. Najczęściej jednak łupem wędkarzy padają sztuki o wadze do trzech kg. Jest tu też wiele 
płoci i kleni. 

Wśród drapieżników przeważają szczupaki, choć z roku na rok wędkarze łowią ich coraz mniej. Coraz 
więcej jest za to sandaczy, choć przeważnie łowi się sztuki nie przekraczające 70 cm. Sporo jest okoni, 
jednak są to przeważnie ryby drobne i średnie. Zimą można się też natknąć na tutejsze sieje. Besko jest 
nimi regularnie zarybiane i przyjęły się tu doskonale. Największe złowione przez wędkarzy okazy ważyły 
około trzech kg. 

Okręg PZW Krosno, który jest gospodarzem tego akwenu, regularnie wpuszcza do Beska narybek 
szczupaka i karpia (w ilościach dozwolonych przepisami). Od paru lat regularnie wpuszczane są też 
niewielkie ilości sumów, choć w Besku nie przyjęły się one tak dobrze jak w Solinie. Dla wędkarzy Be-

sko nie jest łaskawe, bo strome brzegi bardzo utrudniają dostęp do wody.15  

 obiekty kultury:  

Na terenie Gminy Besko brak jest lokalizacji  obiektów kultury typu muzea. Przybywający tu turyści mo-
gą skorzystać z oferty muzeów Ziemi Sanockiej, tj.: 

Skansen -  Park Etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego  ul. Rybickiego 3  

Na obszarze 38ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza ze wschodniej części 
polskich Karpat. Grupy etnograficzne: Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie posiadają oddzielne 
sektory ekspozycyjne dostosowane do fizjografii terenu. Łącznie park etnograficzny tworzy przeszło 160 
obiektów.  Na terenie skansenu znajduje się również sektor poświęcony historii przemysłu naftowego. 
Nowością jest sektor prezentujący architekturę galicyjskiego rynku małego miasteczka,  
z przełomu XIX i XX wieku. Wokół rozległego rynku ustawiono drewniane obiekty, których wnętrza od-
twarzają warsztaty rzemieślników, karczmę, urząd gminy, pocztę, remizę strażacką itp. W obiektach 
tych wygospodarowano również przestrzeń wystawową, dydaktyczną i rekreacyjną.  

Zamek –  Muzeum Historyczne ul. Zamkowa 2  

                                                 
15 http://www.wedkarz.pl/wp-webapp/article/390 
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Pierwotnie gotycki zamek, postawiony w miejscu dawnego, ruskiego grodu, przebudowany  
w latach 1523-48 na styl renesansowy.  Z dawnej budowli zachowała się do dziś jedynie część central-
na. Wzgórze zamkowe oddzielała od starówki głęboka fosa. Obecnie w murach zamku mieści się Mu-
zeum Historyczne, założone w 1934 roku. Pod dziedzińcem zamkowym znajdują się dwa niemieckie 
schrony, z lat 1940-41, element tzw. „Pozycji Granicznej Galicja”. Jeden z nich udostępniono dla zwie-
dzających. 

 szlaki turystyczne: 

Głównym szlakiem przebiegającym przez Gminę Besko jest szlak zielony, wyznakowany przez sanocki 
Oddział PTTK, łączący Besko z Komańczą. Jest to szlak pieszy, górski Trasa: Besko PKP – Jar Wisło-
ka – Mymoń – Pastwiska – Puławy Górne – Skibce (778 m) – Darów – Surowica – Moszczaniec – Ka-
nasiówka (823 m) – Garb Średni (822 m) – Dołżyca – Komańcza.    

Ścieżka spacerowa na wzgórze „Cerkiew” w Besku  umożliwia zwiedzanie ciekawych przyrodniczo  
i historycznie miejsc oraz aktywny wypoczynek  na łonie przyrody. Przebiega obok cerkwiska i cmenta-
rza unickiego, co pozwala na poznawanie wielokulturowej przeszłości Beska. Prowadzi do jednego z 
punktów widokowych na panoramę Beska i okolic. Ścieżka jest w pełni dostępna ogółowi mieszkańców 
oraz przyjezdnych turystów. Teren i miejsce są urokliwe, zaciszne, zapewniają ciszę i wiele wrażeń 
zmysłowych. Dobrze rozwinięta mała architektura turystyczna to jeden z elementów inicjujących rozwój 
turystyki na danym terenie. Gmina Besko to miejsce o wysokich walorach przyrodniczych, które stano-
wią naturalny potencjał rozwojowy turystyki. 

Wydarzenia wpływające na wzrost ruchu turystycznego w gminie 

Do najważniejszych tradycyjnych imprez organizowanych w Gminie Besko należą m.in.: 

 Dni Beska, 

 Dożynki gminne, 

 Zakończenia lata w Besku. 

Proszę zweryfikować i uzupełnić wyżej wymienione wydarzenia. 

Działania istotne dla rozwoju turystyki w gminie 
 

 określenie w lokalnych planach terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji turystycznej, 

 objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach środowiska przyrodniczego, 

 właściwe zorganizowanie ruchu turystycznego, 

 wytyczenie tras spacerowych, rowerowych, konnych, wodnych, 

 zorganizowanie na obrzeżach obszarów najcenniejszych przyrodniczo stref buforowych zatrzy-
mujących ruch turystyczny przez specjalnie przygotowane atrakcje np. muzea, parki leśne, 
ścieżki przyrodnicze, miniskanseny, restauracje, 

 obsługa ruchu turystycznego poprzez centra, agencje, biura turystyczne, 

 rozwój infrastruktury technicznej, 

 opracowanie zasad i zakresu rewaloryzacji cennych przyrodniczo obiektów, obszarów, które 
uległy degradacji. 
 

Charakterystyka ruchu turystycznego w gminie 

Ruch turystyczny to „zjawisko społeczne polegające na dobrowolnym, przestrzennym przemieszczaniu 
się ludzi na obszary i do miejscowości turystycznych. 16 Poniżej  rozpatrywano ruch turystyczny przyjaz-
dowy, obejmujący osoby przyjeżdżające do Gminy Besko. 

Tabela 58. Ruch turystyczny w Gminie Besko w latach 2008 – 2012  

Ruch turystyczny 
Polacy korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwate-

rowania 17 

                                                 
16 A. Kornak, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1985, s. 47. 

17 Korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania to osoby, które korzystają z usług noclego-
wych w takich obiektach jak: hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy wycieczkowe, schroniska, 
schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkole-
niowo-wypoczynkowe, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz świątecznego, zespoły domków turystycz-
nych, kempingi, pola. biwakowe, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne oraz pozostałe obiekty niesklasyfiko-
wane. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
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2008 2009 2010 2011 2012 

Gmina Besko 1049 584 646 634 547 

Województwo podkarpackie (gminy 
wiejskie) 

161689 158725 145978 140110 143291 

Polska (gminy wiejskie) 1782881 1714269 1645734 1614057 1791106 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
Polacy korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Besku stanowili ponad 
0,4% turystów odwiedzających gminy wiejskie województwa podkarpackiego i 0,03% odwiedzających 
gminy wiejskie w kraju. 

Wykres 25.  Polacy korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Gmi-
nie Besko w latach 2008 – 2012 

 
Źródła: opracowanie własne 

W analizowanym okresie obejmującym lata 2008-2012 obserwujemy tendencję spadkową wśród tury-
stów polskiego pochodzenia odwiedzających Gminę Besko. Podobną tendencję można zaobserwować 
w gminach wiejskich województwa podkarpackiego. 

Tabela 59. Ruch turystyczny w gminie w latach 2008 – 2012  

Ruch turystyczny 

Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gmina Besko 38 22 33 20 44 

Województwo podkarpackie (gminy 
wiejskie) 

9324 6934 6211 5691 5342 

Polska (gminy wiejskie) 348986 331336 288070 289019 337071 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Urząd Gminy w Besku 
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Wykres 26. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania w Gminie Besko w latach 2008 – 2012 

 
Źródła: opracowanie własne 

Odwrotna tendencja (aczkolwiek o mniejszej dynamice) do wyżej zaobserwowanej w analizowanym 
przedziale czasowym charakteryzowała grupę turystów zagranicznych - rosło ich zainteresowanie ana-
lizowaną gminą.  
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7. POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY 

7.1. Władze i administracja i ich zasoby 

Liczba pracowników Urzędu Gminy w Besku na dzień 31.12.2013r. wynosiła 16 osób. Struktura wy-
kształcenia pracowników Urzędu jest następująca: 

 z wykształceniem wyższym 14 osób;  

 z wykształceniem średnim 1 osoba;  

 z wykształceniem zasadniczym zawodowym 1 osoba. 

Pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do podnoszenia swoich kompetencji poprzez wszelakie kur-
sy i szkolenia poprawiające kwalifikacje urzędników. Pracownicy Urzędu Gminy uczestniczą w obo-
wiązkowych szkoleniach dotyczących m.in. zakresu KPA, instrukcji kancelaryjnej oraz etyki. Dodatkowo 
wielu z nich indywidualnie podejmuje studia podyplomowe.  

Budynek Urzędu Gminy w Besku o powierzchni użytkowej około 1000 m
2
 jest odpowiedni do potrzeb, 

funkcjonalny i właściwie wyposażony.  

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu i należytej obsługi obywateli ustanowiono nastę-
pującą strukturę organizacyjną: 

Wójt Gminy 

Do zadań Wójta należy w szczególności: 

 kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i jej 
Urzędu na zewnątrz, 

 przedkładanie radzie gminy projektów uchwał, 

 określanie sposobu wykonywania uchwał, 

 gospodarowanie mieniem komunalnym, 

 wykonywanie budżetu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydat-
ków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, 

 dokonywanie wydatków budżetowych, 

 zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy, 

 dysponowanie rezerwami budżetu gminy, 

 blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w  ustawach, 

 emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez  organ gminy, 

 wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 

 podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowią-
zującym trybie, 

 podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i doku-
mentów wychodzących na zewnątrz Urzędu, 

 nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,powiatowej i woje-
wódzkiej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji, 

 upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta gminy decyzji indywidual-
nych z zakresu administracji publicznej, 

 wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do 
pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, 

 wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych, 

 dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników  mianowanych w oparciu o wyniki 
ich pracy oraz dokumenty znajdujące się  w aktach osobowych, 

 rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu, 

 ogłaszanie budżetu gminy, 

 wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,   

 organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, 

 informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku międzygminnego, 

 składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji o 
swojej pracy pomiędzy sesjami rady. 
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Zastępca Wójta 

Do zakresu działania zastępcy wójta należy nadzór nad gospodarką komunalną, zastępowanie Wójta 
Gminy w razie jego nieobecności , a także wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez wójta. 

Sekretarz Gminy 

Do zakresu  działania sekretarza gminy należy bieżące koordynowanie pracą urzędu , nadzór nad szko-
łami oraz sprawy kulturalno – oświatowe, nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych , wojen-
nych i miejsc pamięci narodowej. 

Skarbnik Gminy   

Do zakresu działania Skarbnika Gminy należą sprawy gospodarki finansowej, budżetu oraz sprawoz-
dawczości.                  

Stanowisko ds. księgowości 

Do zakresu działania stanowiska księgowości budżetowej należą sprawy prowadzenia rachunkowości 
budżetowej, planów finansowych, środków pozabudżetowych, prowadzenie spraw płacowych oraz roz-
liczeń z ZUS. 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 

Do zakresu działania stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat należą sprawy wymiaru podatków, opłat 
lokalnych i kontroli podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej 

Do zakresu działania stanowiska ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, infrastruktury 
technicznej należy ewidencjonowanie budynków, scalanie i podział nieruchomości, gospodarowanie 
nieruchomościami oraz komunalizacja mienia i gospodarowanie nim, administracja architektoniczno – 
budowlana, a także sprawy dróg gminnych i transportu gminnego. 

Stanowisko ds. rolnictwa, środowiska, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej, 
sytuacji kryzysowych 

Do zakresu działania stanowiska ds. rolnictwa, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej 
i sytuacji kryzysowych należą sprawy rolnictwa z zakresu właściwości gminy, ochrony środowiska, za-
dania dotyczące obrony cywilnej, ochrony ludności i zabezpieczenia kryzysowego, ewidencji działalno-
ści gospodarczej, ewidencji pojazdów do ustalania opłaty od środków transportowych oraz ewidencji 
pojazdów i środków OSP i ich rozliczanie. 

Stanowisko ds. obsługi organów Gminy, kadr, spraw obywatelskich pełniące również obowiązki 
Z-cy Kierownika USC 

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi organów gminy, kadr, spraw obywatelskich pełniącego 
również obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy: przygotowanie oraz obsługa 
przedsięwzięć związanych z działalnością rady gminy, prowadzenie spraw kadrowych i obywatelskich, 
pełnienie obowiązków zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Stanowisko - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy ewidencji ludno-
ści i dowodów osobistych 

Do zakresu działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzącego również sprawy ewidencji 
ludności i dowodów osobistych należy: rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie ksiąg 
stanu cywilnego, prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji przedpobo-
rowych, organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego i długoletnim poży-
ciem małżeńskim oraz spraw obronnych 

Stanowisko pracownika gospodarczego 

Do zakresu działania stanowiska pracownika gospodarczego należy utrzymywanie porządku i czystości 
wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy. 

Urząd Gminy czerpie informacje na temat oceny sprawności i kompetencji obsługi interesantów głównie 
z wyników ankiet, które są przeprowadzane wśród mieszkańców. Również podziękowania i oczekiwania 
interesantów kierowane bezpośrednio do pracowników, kierowników referatów czy wójta mogą stanowić 
źródło informacji na temat funkcjonowania Urzędu. Ponadto sam Urząd wykonuje liczne analizy pod 
kątem ilości załatwionych spraw i przyjmowanych wniosków, co pozwala na stworzenie statystyk i 
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wprowadzenie ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu w celu poprawy wyników staty-
stycznych. Każda uwaga, spostrzeżenie, jest analizowana i o ile to możliwe Urząd stara się uwzględ-
niać to w pracy. 

Ocena strony internetowej gminy dokonywana jest wg następujących kryteriów: 1) szybkość działania i 
czas ładowania; 2) nawigacja: liczba kliknięć do podstawowych podstron, mapa strony, menu, obecność 
wyszukiwarki, sposób nawigowania po stronie oraz rozmieszczenie elementów aktywnych (linków), 
dostęp do informacji kontaktowych; 3) pozycjonowanie: pozycja strony w wyszukiwarkach na różne 
słowa, meta-tagi; 4) dostępność: działanie pod różnymi przeglądarkami, wielkość czcionki, kontrast 
między tłem a tekstem, dostosowanie do różnych rozdzielczości, wersje językowe; 5) treść: zakres me-
rytoryczny, aktualność – daty ostatnich aktualizacji, umiejscowienie poszczególnych treści; 6) szata 
graficzna: wartość estetyczna, sposób przygotowania plików graficznych (typ pliku, rozmiar, kompresja) 
na potrzeby prezentacji w Internecie.  

Strona internetowa gminy Besko została zmodyfikowana w 2013 roku. 

7.2. Inne podmioty instytucjonalne działające w gminie  

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne 
 
Poniższa tabela zawiera zaktualizowaną na dzień 31.12.2013 roku listę stowarzyszeń obecnie 
działających na terenie Gminy Besko. Lista nie zawiera stowarzyszeń z gmin powiatu sanockiego oraz 
stowarzyszeń, które zostały zlikwidowane, są w trakcie likwidacji lub nie prowadzą aktywnej działalności 
pomimo braku formalnego rozwiązania/likwidacji. 

Nazwa Adres siedziby Zadania statutowe 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Besku 

ul. Kolejowa 60,  
38-524 Besko 

 Organizowanie  zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej 
oraz przygotowywania informacji o powyższym. 

 Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej 
wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej. 

 Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych. 

 Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i 
współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia 
funkcyjnych OSP. 

 Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 

 Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów 
amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-
wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 

 Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mymo-

niu 

Mymoń ul. Olza 10, 
38-524 Besko  
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Ochotnicza Straż 
Pożarna w Porę-

bach 

ul. Wiejska 15/1,  
38-524 Besko 

fizyczną. 

 Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 

 Prowadzenie świetlicy wiejskiej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla 
dorosłych mieszkańców wsi. 

 Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, kursów, szkoleń. 

 Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym działania na rzecz zachowania i 
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. 

 Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej. 

 Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, koncertów i wystaw. 

 Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi. 

 Ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki. 

 Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, 
prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych 
i sportowych. 

 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi. 

 Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

 Organizowanie partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów 
finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na 
realizację celów z tych partnerstw. 

 Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich 
przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. 

 Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, dotacji oraz darów od 
osób krajowych i zagranicznych, firm i instrukcji krajowych i zagranicznych. 

 Organizowanie wiejskich boisk sportowych, tworzenie ścieżek rowerowych i 
turystycznych, parkingów. 

 Organizowanie remontów i odnowy obiektów zabytkowych. 

 Współdziałanie i organizowanie działalności na rzecz polepszenia 
warunków życia i wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz mieszkańców gminy. 

 Organizowanie remontów i modernizacja świetlic i innych obiektów 
pełniących ich funkcje oraz ich wyposażenie. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, oznakowanie małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
turystyczne i rekreacyjne. 

Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy 

Besko „Besko-
wianki" 

ul. Kolejowa 56, 
38-524 Besko 

 Organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych. 

 Współpraca z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi w 
kraju, jak i za granicą. 

 Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską. 

 Pozyskiwanie środków finansowych. 

 Organizowanie szkoleń i spotkań mieszkańców w celu aktywnego ich 
uczestnictwa w życiu publicznym. 

 Współdziałanie i organizowanie działalności na rzecz polepszenia 
warunków życia, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży 
wiejskiej. 

 Współdziałanie i organizacja pomocy rodzinie w wypełnianiu jej funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej oraz oddziaływanie na kształtowanie właściwych 
stosunków międzyludzkich w rodzinie i środowisku. 

 Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia społecznej rangi pracy kobiet 
w rolnictwie oraz współdziałanie w sprawach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i ogólnych kobiet. 

 Organizowanie kobiet do udziału w pracy kulturalnej i oświatowej na wsi. 

 Działanie na rzecz upowszechniania racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstwa domowego i żywienia rodzin. 

 Występowanie i współdziałanie w sprawach poprawy warunków ochrony 
zdrowia mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza matki i dziecka, podnoszenie 
kultury zdrowotnej środowiska wiejskiego. 

 Współuczestnictwo w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi 
starszych, chorych, niepełnosprawnych a także rodzin wielodzietnych, 
niepełnych i znajdujących się w najtrudniejszych warunkach życiowych. 

 Inicjowanie i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w 
zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w 
kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. 

 Współdziałanie w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej 
mieszkańców wsi. 
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Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 

Beskiej 

ul. Starowiejska 64,  
38-524 Besko 

 Prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej w tym działań na 
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr 
kultury. 

 Gromadzenie i zabezpieczania wartości kulturowych oraz pamiątek 
historycznych ziemi beskiej. 

 Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów i historycznych. 

 Współudział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym, 
narodowym, historycznym oraz krajoznawczym, podnoszących atrakcyjność 
Gminy. 

 Organizowanie kursów, wystaw, spotkań, konkursów, wykładów, paneli 
dyskusyjnych, pokazów, warsztatów, koncertów oraz innych imprez. 

 Współpraca z samorządem lokalnym, Urzędem Gminy, instytucjami, 
organizacjami a także stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. 

 Nawiązywanie kontaktów z rodakami z zagranicy. 

 Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, informacyjnej, w tym 
wydawanie gazety lokalnej. 

 Prowadzenie portalu internetowego. 

 Zdobywanie środków finansowych na realizację celów stowarzyszenia. 

Ludowy Klub Spor-
towy „Przełom" 

Besko 

ul. Kolejowa 101,  
38-524 Besko 

 Organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin. 

 Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystyczno-rekreacyjnych 
związanych z promocja sportu  i lokalnych walorów. 

 Organizowanie szkoleń i zawodów sportowych. 

 Udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia. 

 Budowanie, utrzymanie i wyposażanie posiadanych obiektów sportowych. 

 Organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 

 Prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. 

 Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów, kolonii i obozów 
sportowych. 

 Prowadzenie świetlic, domów ludowych, klubów dla młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy Besko. 

 Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, koncertów, aukcji i wystaw. 

 Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi. 

 Organizowanie wiejskich boisk, tworzenie ścieżek turystycznych i miejsc 
biwakowania. 

 Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, dotacji oraz darowizn od 
osób krajowych, zagranicznych, firm, instytucji krajowych lub zagranicznych. 

 Prowadzenie remontów i modernizacji istniejącej bazy sportowej.  

 Wykonywanie publicznych zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji, 
rehabilitacji i turystyki związanych z realizacją celów statutowych. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez oznakowanie małej 
architektury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie 
obiektów pełniących funkcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne. 

 Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami, instytucjami i innymi 
partnerami w realizacji celów statutowych. 

 Prowadzenie innych działań zgodnych z celami statutowymi. 

STOWARZYSZENIE 
PROMOCJI KUL-

TURY WSPÓLNO-
TA 

ul. Starowiejska 64, 
38-524 Besko 

 Inicjowanie i promowanie działań kulturalnych na terenach wiejskich. 

 Propagowanie kultury chrześcijańskiej, a przez to wartości chrześcijańskich, 
chrześcijańskiego wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i 
społeczeństwa. 

 Wspieranie artystów ludowych. 

 Prowadzenie edukacji kulturalnej. 

 Krzewienie szacunku do spuścizny kulturowej wsi. 

 Działanie na rzecz rozbudzania świadomości ekologicznej w środowisku 
wiejskim. 

 Organizowanie działalności charytatywnej oraz akcji społecznych na rzecz 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Stymulowanie i zachęcanie członków stowarzyszenia oraz społeczeństwa 
do działalności w wolontariacie. 

 Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 
kulturalnego, infrastrukturalnego i gospodarczego wsi Besko. 

 Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu. 

 Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
środowisku lokalnym 

 Rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i 
społeczności lokalnej. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego wsi 
Besko. 

 Propagowanie folkloru i realizacja działań na rzecz rozwoju tożsamości 
społecznej mieszkańców wsi, promocja regionu. 

 Zwiększenie stopnia współpracy z samorządem lokalnym. 

 Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji, w szczególności agro- i 
ekoturystyki. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami. 

 Zachowanie dziedzictwa oraz tradycji regionalnej i narodowej. 

 Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 
historyczno-kulturowych, wspomaganie rozwoju kontaktów i współpracy 
przygranicznej. 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Jednostki budżetowe 
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Jednostkami budżetowymi działającymi w Gminie Besko są:  

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej, 

 Zespół Szkół.  

7.3. Inne działania prorozwojowe i ich skuteczność  

Dokumenty strategiczne tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego definiują wizję przyszłości, 
pozwalają określić cele na nadchodzące lata oraz zaplanować działania podejmowane dla ich osiągnię-
cia. Posiadanie dobrze opracowanej strategii oraz towarzyszących jej planów rozwoju staje się nie-
zbędnym warunkiem ubiegania się o środki dostępne w ramach funduszy europejskich. Wnikliwie opra-
cowana i konsekwentnie wdrażana strategia rozwoju stanowi jeden z elementów przyciągających inwe-
storów, dla których stabilna wizja rozwoju miejsca w którym działają lub zamierzają działać jest bardzo 
istotnym czynnikiem w planowaniu inwestycji. Poniższa tabela przedstawia zestawienie lokalnych kon-
cepcji rozwoju, programów i planów działań dla Gminy Besko.  

Tabela 60. Lokalne koncepcje rozwoju, programy i plany działania 

Tytuł i zakres Inicjator i autorzy 
Rok po-
wstania 

Status 

Plan Strategiczny Gminy Besko  
Zakres: 

1. Wprowadzenie 
2. Wstęp 
3. Sprawozdanie z przebiegu 

prac nad planem strategicz-
nym gminy 

4. Diagnoza sytuacji gminy 
5. Plan strategiczny gminy 
6. Wykaz proponowanych 

przedsięwzięć o znaczeniu 
strategicznym do realizacji 
we współpracy z innymi gmi-
nami 

7. Uwagi i wnioski końcowe. 

Inicjator: Gmina Besko 
Autorzy: Zespół konsultantów i mode-
ratorów: 
Tomasz Bartnicki, Paweł Mentelski, 

Jadwiga Pawłowska, Dariusz Ślusarz, 

Grzegorz Ślusarz. 

 
1998 Zrealizowana 

Strategia Rozwoju Gminy Besko 
do roku 2020 

Zakres: 
1. Wprowadzenie 
2. Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy 
3. Ocena poziomu zaspokoje-

nia potrzeb mieszkańców 
4. Problemy gminy 
5. Czynniki rozwojowe gminy 
6. Założenia Strategii 
7. Misja gminy 
8. Cele strategiczne gminy 
9. Zgodność z dokumentami 

strategicznymi gminy 
10.Plan operacyjny 
11.Lista przedsięwzięć, harmo-

nogram realizacji i wskaźniki 
realizacji 

12.Plan finansowy na lat 2007-
2013 

13.System planowania, wdraża-

Inicjator: Gmina Besko 
Autorzy: Konsultanci RES Manage-
ment S.C.: Paweł Mentelski  – konsul-
tant i moderator, 
Tomasz Bartnicki  – główny moderator i 
konsultant, 
Maciej Jednakiewicz  – konsultant i 
moderator. 

2007 
Obowiązująca, 

w realizacji 

http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1046
http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1047
http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1045
http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1042
http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1044
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nia, monitorowania i oceny 
strategii oraz komunikacja 
społeczna 

14.Uwagi i rekomendacje koń-
cowe 

Strategia rozwiązywania pro-
blemów społecznych Gminy 
Besko na lata 2008-2018 

Zakres: 
Rozdział I. 
I. Wprowadzenie 
1.1 Tło i przyczyny oraz prze-
bieg procesu aktualizacji strate-
gii w Gminie Besko 
1.2 Przebieg procesu planowa-
nia strategicznego w gminie 
Besko 
1.3 Struktura dokumentu 
1.4 Strategiczne kierunki rozwo-
ju gminy 
Rozdział II Diagnoza 
2.1. Charakterystyka gminy  
2.2. Demografia 
2.3. Problemy społeczne w per-
spektywie Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
2.4. Zdrowie i opieka SPZ POZ  
2.5. Opieka nad dzieckiem 
2.6 Bezrobocie 
2.7. Problemy alkoholowe 
2.8. Przestępczość  
2.9. Niepełnosprawność  
2.10. Analiza SWOT 
2.11. Kapitał społeczny gminy  
– system pomocy społecznej w 
gminie 
Rozdział III Kierunki rozwoju 
gminy 
3.1. Wizja rozwoju 
3.2. Cele strategiczne 
3.3. Zarządzanie realizacją stra-
tegii 

Inicjator: Gmina Besko 
Autorzy: Zespół ds. aktualizacji strate-
gii w Urzędzie Gminy Besko przy mery-
torycznym wsparciu konsultanta 
PPWOW 

 

2009 
Obowiązująca, 

w realizacji 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 
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Poniżej zamieszczona tabela prezentuje wykaz zadań służących realizacji założonych w Strategii  Rozwoju Gminy Besko do roku 2020 oraz stan ich realizacji. 

Zdiagnozowane problemy w Strategii  Rozwoju Gminy Besko do 
roku 2020 

Cele powstałe na podstawie oceny aktu-
alnej sytuacji, uwzględniającej  

zidentyfikowane w uspołecznionym pro-
cesie pracy problemy 

Inwestycje służące realizacji celów Stan realizacji 

Infrastruktura: 

 niewystarczająca przepustowość i zły stan techniczny istnie-
jącej oczyszczalni ścieków. 

 Dostosowanie systemu oczyszczania 
ścieków do potrzeb aglomeracji. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Besku Zrealizowano 

Budynki i budowle:  

 brak budynków i pomieszczeń przeznaczonych do spędza-
nia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i organizacji 
imprez kulturalnych. 

 Dostępne budynki i pomieszczenia prze-
znaczone do spędzania wolnego czasu, 
rozwijania zainteresowań i organizacji im-
prez kulturalnych. 

 Większa aktywność mieszkańców w za-
kresie spędzania wolnego czasu. 

 Zwiększony poziom uczestnictwa miesz-
kańców w życiu kulturalnym gminy. 

 

Budowa domu kultury Zrealizowano 

Infrastruktura:  

 zły stan techniczny dróg gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich i krajowych, 

 niewystarczająca infrastruktura towarzysząca dróg,  

 niewystarczająca liczba bezpiecznych przejść dla pieszych 
na drodze krajowej, 

 wzrastające zagrożenia w ruchu na drogach gminnych i po-
wiatowych. 

 Poprawa stanu technicznego dróg gmin-
nych i powiatowych. 

 Zmniejszony poziom zagrożenia dla pie-
szych w ruchu na drogach powiatowych i 
gminnych. 

 Zmniejszenie wypadkowości na drogach. 

Modernizacja dróg gminnych Zrealizowano 

Infrastruktura:  

 słabo rozwinięta sieć dostępu do Internetu szerokopasmo-
wego, 

 gmina nieprzygotowana do realizacji e-usług, 

 Wysoki standard obsługi i pracy w Urzę-
dzie Gminy (nowoczesny budynek i wypo-
sażenie techniczne, informatyzacja usług). 

Informatyzacja nowego budynku UG Zrealizowano 

Infrastruktura:  

 wzrastające zagrożenia w ruchu na drogach gminnych i po-
wiatowych. 

 Rozwinięta infrastruktura towarzysząca 
dróg gminnych i powiatowych. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Zrealizowano – systematyczna dobudowa wg. potrzeb 

Budynki i budowle:  

 niewystarczający standard techniczny i wyposażenie bazy 
oświatowej,  

 brak pomieszczeń na zorganizowanie przedszkola. 

 Dostępne pomieszczenia komunalne nie-
zbędne do zorganizowania działań z za-
kresu opieki społecznej, opieki przed-
szkolnej. 

Budowa Przedszkola Samorządowego 
Powstał projekt trwa szacownie potrzeb w tym zakre-

sie 

Budynki i budowle:  

 brak budynków i pomieszczeń przeznaczonych do spędza-
nia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i organizacji 
imprez kulturalnych, 

 zły stan techniczny niektórych obiektów jednostek OSP. 

 Poprawa stanu technicznego obiektów 
komunalnych (np. remiz jednostek OSP). 

Adaptacja budynku byłej stolarni na potrzeby domu strażaka i świetlicy młodzieżowej w 
Porębach 

Wybudowano nowy obiekt zaspokajający w 100% 
potrzeby 

Infrastruktura:  

 niewystarczająca sieć wodociągowa i kanalizacyjna w nie-
których sołectwach gminy. 

 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w pełni 
dostępna we wszystkich sołectwach gmi-
ny. 

Budowa sieci wodociągowej Zrealizowano – systematyczna dobudowa wg. potrzeb 

Budynki i budowle:  

 niewystarczający standard techniczny ośrodka zdrowia. 
 Baza lokalowa i sprzętowa ośrodka zdro-

wia dostosowana do wymogów prawa. 

Modernizacja ośrodka zdrowia i adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetów rehabi-
litacyjnych 

Zrealizowano – Prowadzi się systematycznie prace 
wg. potrzeb 

Potrzeba schronienia:  

 brak lokali socjalnych i chronionych, 

 brak komunalnych zasobów mieszkaniowych. 

 Dysponowanie lokalami socjalnymi i chro-
nionymi. Budowa lokali socjalnych Nie wykonano 

Systemy i urządzenia proekologiczne:  

 brak wykorzystania energii odnawialnej,  

 wysoka energochłonność niektórych budynków komunal-
nych. 

 Funkcjonujące instalacje wykorzystujące 
źródła energii odnawialnej. Alternatywne metody ogrzewania obiektów komunalnych z wykorzystaniem odnawial-

nych źródeł energii 
Nie wykonano – w trakcie prac projektowych 

Infrastruktura:  

 brak wydzielonych ciągów rowerowych, 

 brak infrastruktury turystycznej (np. szlaki turystyczne, 
ścieżki rowerowe, pola namiotowe). 

Zasoby naturalne:  

 niewykorzystane walory przyrodniczo  - krajobrazowe „prze-
łomu Wisłoka” i innych atrakcyjnych miejsc w gminie. 

Turystyka:  

 niewykorzystane gospodarczo walory turystyczne gminy,  

 małe zainteresowanie ze strony mieszkańców tworzeniem 
bazy noclegowej i oferty turystycznej w zakresie agroturysty-

 Rozwinięta infrastruktura turystyczna (np. 
szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, pola 
namiotowe). 

 Poprawa stanu technicznego obiektów 
sportowo – rekreacyjnych. 

 Zmodernizowana i rozbudowana baza 
sportowo – rekreacyjna. 

 Powszechny dostęp do istniejącej bazy 
sportowo – rekreacyjnej. 

 Rozszerzona oferta masowych imprez 
rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych. 

Tworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej z wykorzystaniem walorów karajobrazowo - 
kulturowych 

Działania w trakcie realizacji 
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Zdiagnozowane problemy w Strategii  Rozwoju Gminy Besko do 
roku 2020 

Cele powstałe na podstawie oceny aktu-
alnej sytuacji, uwzględniającej  

zidentyfikowane w uspołecznionym pro-
cesie pracy problemy 

Inwestycje służące realizacji celów Stan realizacji 

ki i turystyki wiejskiej.  Zorganizowana baza i oferta bezpieczne-
go wypoczynku i rekreacji. 

Budynki i budowle:  

  zły stan techniczny niektórych obiektów sportowo – rekre-
acyjnych. 

 Poprawa stanu technicznego obiektów 
sportowo – rekreacyjnych. 

 Zmodernizowana i rozbudowana baza 
sportowo – rekreacyjna. 

 Powszechny dostęp do istniejącej bazy 
sportowo – rekreacyjnej. 

Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kolejowej Zrealizowano 

Budynki i budowle:  

 brak budynków i pomieszczeń przeznaczonych do spędza-
nia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i organizacji 
imprez kulturalnych. 

 Poprawa stanu technicznego obiektów 
komunalnych. 

 Dostępne budynki i pomieszczenia prze-
znaczone do spędzania wolnego czasu, 
rozwijania zainteresowań i organizacji im-
prez kulturalnych. 

Adaptacja poddasza DL w Mymoniu na potrzeby świetlicy młodzieżowej Wybudowano nowy obiekt 

Budynki i budowle:  

 zły stan techniczny kładki przy szkole w Besku. 

 Poprawa stanu mostów, przepraw i kładek. 
Remont kładki wiszącej na Wisłoku zrealizowano 

Zasoby naturalne:  

 zanieczyszczenie powietrza związane ze spalaniem szko-
dliwych odpadów, niska emisja. 

Ekoświadomość:  

 niewystarczająca świadomość w zakresie ochrony środowi-
ska (wysypywanie śmieci na brzeg rzeki, spalanie szkodli-
wych odpadów, dewastacja nasadzeń drzew i krzewów w 
miejscach publicznych). 

 Zwiększona efektywność segregacji odpa-
dów stałych. 

Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi - segregacja wdrożono 

Budynki i budowle:  

 pogarszający się stan techniczny i niewystarczające zabez-
pieczenie obiektów zabytkowych. 

 Zachowane lokalne dziedzictwo kulturowe. Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi W trakcie realizacji  
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7.4. Współpraca regionalna i międzynarodowa 

Gmina Besko prowadzi współpracę z: 

Mikroregionem Koškovce (który składa się z 15 miejscowości) w Republice Słowackiej na podstawie 
umowy partnerskiej zawartej w dniu 17 kwietnia 2008 roku. Współpraca odbywa się w dziedzinie: 

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i jest ukierunkowana na: 

 poznanie słowackich i polskich tradycji narodowych, 

 możliwości wymiany wystaw plastycznych, 

 wzajemne organizowanie i wymiana spotkań folklorystycznych, koncertów i przedstawień te-
atralnych. 

sportu i jest ukierunkowana na: 

 wspólne organizowanie spotkań. 

środowiska naturalnego i jest ukierunkowana na: 

 wymianę informacji i doświadczeń w zapobieganiu i likwidacji skutków zanieczyszczeń środowi-
ska naturalnego, powodzi i pożarów. 

kształcenia i szkolnictwa i jest ukierunkowana na: 

 współprace pomiędzy szkołami, a także współpracę dotyczącą kształcenia pracowników gminy 
poprzez wymianę młodzieży i nauczycieli. 

Miastem Nowojaworowsk na Ukrainie na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z dnia 9 lutego 
2011 roku. Współpraca odbywa się w dziedzinie wymiany wartości kulturalnych i kulturowych i odbywa 
się poprzez: 

 poznanie polskich i ukraińskich tradycji narodowych, 

 możliwość wymiany wystaw artystycznych, 

 wzajemne organizowanie koncertów i wymiana grup artystycznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem spotkań folklorystycznych, chóralnych, literackich i przedstawień teatralnych, 

 wspólne organizowanie imprez sportowych. 

Samborską Społeczną Organizacją „Boszczany” Ogólnoukraińskiego Towarzystwa „Łemkowsz-
czyzna” Lwowskiej Obwodowej Organizacji „Łemkowszczyzna” na Ukrainie na podstawie umowy 
o współpracy partnerskiej z dnia 21 marca 2011 roku. Współpraca odbywa się w dziedzinie wymiany 
wartości kulturalnych i kulturowych i odbywa się poprzez: 

 poznanie polskich i ukraińskich tradycji narodowych, 

 możliwość wymiany wystaw artystycznych, 

 wzajemne organizowanie koncertów i wymiana grup artystycznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem spotkań folklorystycznych, chóralnych, literackich i przedstawień teatralnych, 

 wspólne organizowanie imprez sportowych. 
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY I STRUKTURA GOSPODARKI 

8.1. Struktura podmiotowa i potencjał gospodarki 

W Gminie Besko działalność prowadzi 248 podmiotów gospodarczych (dane GUS według stanu na 
koniec 2012 roku), z czego blisko 96% swoją działalność prowadzi w sektorze prywatnym. W końcu 
2012 było w Gminie Besko było o 97 podmiotów gospodarczych więcej niż w 2000r. i o 141 niż w 1995r. 
Były to nie tylko podmioty gospodarcze, ale wszystkie zarejestrowane w REGON-ie. Ich zbiorowość 
ilościowo charakteryzuje poniższa tabela. 

Tabela 61. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności i rodzajów  

Jednostka  
terytorial-

na 

Sektor 
własno-

ści 
Rodzaje Rok wartość 

Gmina 
Besko 

Sektor 
publiczny 

Ogółem 

2012 

10 
Państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
6 

Sektor 
prywatny 

Ogółem 238 
Osoby fizyczne prowadzące  

działalność gospodarczą 
210 

Spółki handlowe 7 
Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicz-

nego 
2 

Spółdzielnie 1 

Fundacje 1 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 9 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych  
http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=410540&p_token=0.9857088641729206) 

W okresie obejmującym lata 2007-2012 liczbę podmiotów gospodarczych w Gminie Besko charaktery-
zowała ogólna tendencja wzrostowa, co obrazuje poniżej zamieszczony wykres. 

Wykres 27. Dynamika podmiotów gospodarczych w Gminie Besko w latach 2007-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank danych lokalnych  

W strukturze podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej działalności przeważają podm ioty 
prowadzące pozostałą działalność (155). 82 podmioty działa w zakresie przemysłu i budownictwa, a 11 
w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. 

http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=410540&p_token=0.9857088641729206
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Wskaźnik liczebności firm (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na 100 
osób w wieku produkcyjnym w Gminie Besko ma wartość wyższą od notowanej w gminach wiejskich 
województwa podkarpackiego i niższą od notowanej w kraju (dla gmin wiejskich). Z kolei liczba jedno-
stek nowo zarejestrowanych na 10000 ludności w Gminie Besko jest niższa niż w jednostkach porów-
nywalnych.   

Tabela 62. Podmioty gospodarcze: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki 

nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności. (stan na koniec 2012 r.) 

Jednostka terytorialna 
Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

Jednostki nowo 
zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności. 

Gmina Besko 7,5 43 

Woj. Podkarpackie – (gminy wiejskie) 6,9 52 

Polska – (gminy wiejskie) 8,8 69 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych  

Tabela 63. Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości (stan na konie 2012 r.) 

Jednostka terytorialna 
Według klas wielkości - o liczbie pracujących  

Ogółem  0 - 9  10 - 49  50 - 249  250 - 999  1000 i więcej  

Gmina Besko 248 243 3 2 0 0 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych  

W strukturze podmiotów gospodarczych według klas wielkości w Gminie Besko dominują mikroprzed-
siębiorstwa i stanowią one blisko 98%, następnie przedsiębiorstwa małe 1,2% i średnie 0,8%.  

8.2. Struktura rodzajowa gospodarki 
Do najczęściej stosowanych mierników struktury rodzajowej gospodarki należy struktura zatrudnienia, 
która według dostępnych danych GUS w województwie podkarpackim, do którego administracyjnie 
należy Gmina Besko w latach 2007-2011 prezentowała się następująco. 

Tabela 64. Pracujący według sekcji PKD w latach  2007-2011 na Podkarpaciu 

Sekcja wg PKD 
ROK 

2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem (tyś osób) 844 896 880 837 832 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo (tyś osób)  210 206 204 189 174 

Przemysł i budownictwo (tyś osób) 240 249 243 239 252 

Usługi (tyś osób) 395 440 433 409 407 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych  

Tabela 65. Pracujący według sektorów ekonomicznych  

Sektor przemysłowy  
ROK 

2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem w tyś osób 825 873 887 835 824 

Sektor rolniczy w tyś osób 210 199 200 187 179 

Sektor przemysłowy w tyś osób 229 250 250 238 251 

Sektor usługowy w tyś osób 386 424 437 409 394 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych  

Specyfiką Gminy Besko jest duża liczba podmiotów zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), 
tylko 3 podmioty zatrudnia od 10 do 49 osób, a 2 przedsiębiorstwa od 50 do 245 osób. 

Poniżej zaprezentowane dane przedstawiają dynamikę podmiotów gospodarczych działających na te-
renie Gminy Besko w latach 2007-2011 według sekcji PKD 2004 i PKD 2007 oraz w roku 2012 (na tle 
jednostek porównywalnych). 
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Tabela 66. Podmioty wg sekcji PKD 2004 i PKD 2007 

Sekcje PKD 

PKD 2004 

Sekcje PKD 

PKD 2007 

ROK ROK 

2007 2008 2009 2009 2010 2011 

A 10 10 10 A 10 9 12 

B 0 0 0 B 0 0 0 

C 0 0 0 C 24 23 23 

D 25 26 26 D 0 0 0 

E 0 1 1 E 1 1 1 

F 24 30 40 F 40 51 60 

G 80 86 75 G 72 78 77 

H 10 8 9 H 7 6 10 

I 10 9 8 I 9 7 7 

J 3 2 4 J 2 2 3 

K 7 8 7 K 4 3 3 

L 5 5 5 L 1 1 0 

M 4 4 5 M 4 8 9 

N 8 8 10 N 2 2 4 

O 19 17 16 O 5 5 5 

P 0 0 0 P 5 6 6 

Q 0 0 0 Q 10 10 10 

ogółem 205 214 216 R 5 5 5 

 

S i T 15 17 18 

U 0 0 0 

ogółem 216 234 253 

Źródło: dane GUS , Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 67. Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji w 2012 roku 

Podmioty gospodarcze 
według sekcji 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U 

Gmina Besko 11 0 22 0 1 59 72 10 5 3 4 0 10 5 5 6 11 6 18 0 

Województwo podkarpac-
kie (gminy wiejskie) 

2184 111 5920 44 195 8110 12866 3894 1457 704 1087 335 2323 733 1074 2174 1632 1241 3341 0 

Polska (gminy wiejskie) 46315 1318 83792 1073 3634 121227 201624 52345 25303 10908 17597 12999 40596 15928 13644 26784 27313 14447 44329 1 

Źródło: dane GUS , Bank Danych Lokalnych 

 
Na chwilę obecną, tj. według stanu na koniec I półrocza 2014 roku na terenie Gminy Besko brak jest podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 50 
osób. Poniżej wymieniono trzy ważniejsze w gminie podmioty gospodarcze: 

 BESKO-MET Producent Konstrukcji i Aparatury Elektrycznej, 

 GRUPA IŻOWSCY Sp. z o.o. – gospodarstwo rolne, 

 PMD Piramida. 

Podmioty gospodarcze działające w Gminie Besko nie posiadają central/oddziałów, czy filii poza jej granicami. 
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8.3. Informacje o wybranych sekcjach i segmentach gospodarki 

8.3.1. Działalność produkcyjna  

W sekcji C: Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Besko, według danych GUS na koniec 2012 ro-

ku, działa 22 podmioty gospodarcze. 

Najważniejsze z nich to: 
 

 ZPUH BESKO-MET Producent Konstrukcji i Aparatury Elektrycznej 
Produkcja i sprzedaż: Konstrukcje stalowe ocynkowane, Rozłączniki i odłączniko-uziemniki napo-
wietrzne SN, ze stykiem płaskim i okrągłym (RUN III sp 24/4), Konstrukcje stacji transformatorowych, 
Podstawy bezpiecznikowe PBnY, PBV, Konstrukcje linii napowietrznych SN i nn, Osprzęt linii napo-
wietrznych SN i nn, Rozdzielnice stacyjne, złącza kablowe, Słupy oświetlenia ulicznego i parkowego, 
Konstrukcje telefonii komórkowej, Produkcja części zamiennych, Obróbka mechaniczna metali, Dia-
gnostyka samochodowa. 
Główni odbiorcy: Rzeszowski Zakład Energetyczny, BHU ENEA – Poznań, ENION S.A., Elektromon-
taż Rzeszów, Zakład Energetyczny Łódź Teren, PW AGTEL – Zamość, ZPRE Jedlicze. 
 

 GRUPA IŻOWSCY Sp. z o.o. 
 
Gospodarstwo Rolne specjalizujące się w uprawie kukurydzy, pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych 
na powierzchni ponad 1000 ha. Ponadto Grupa obejmuje firmę świadczącą usługi transportowe, spe-
dycyjne i inne usługi. Dysponująca flotą własnych samochodów z zestawami Standard, Jumbo 120 m

3
 

oraz niskopodwoziowymi/gabaryt do  każdego miejsca w UE oraz Szwajcarii i Norwegii. W zakresie 
przewozów oferuje regularne usługi FTL, eksportowe i importowe, transport ponadnormatywny (ma-
szyny, urządzenia, konstrukcje), hurtową sprzedaż paliw ON i Oleju Opałowego, usługi kopania bura-
ków cukrowych fabrycznie nowym kombajnem Holmer TERRA DOS T3, usługi doczyszczania i zała-
dunku buraków cukrowych maszynami HOLMER Terra Felis2, usługi budowlane -  betoniarskie, dro-
gowe, wyburzeniowe, konstrukcje stalowe, usługi komunalne, usługi koparką JCB 3CX, oraz ładowar-
ką teleskopową MANITOU MLT 731. W skład grupy wchodzi również Grupa Producentów Rolnych 
Iżowscy Group Sp. z o.o. mająca zapewnić odpowiednią dystrybucję surowców rolnych produkowa-
nych w gospodarstwach udziałowców.  
 

 PMD Piramida 
Firma z Polskim kapitałem zajmująca się produkcją wanien, wanien z hydromasażem, brodzików, 

kabin prysznicowych i innych. Zasięg sprzedaży międzynarodowy. 

8.3.2. Działalność budowlana 

W sekcji F: Budownictwo w Gminie Besko według danych GUS na koniec 2012 roku działa 1 pod-

miot gospodarczy. 

8.3.3. Turystyka i gastronomia 

Turystkę postrzega się głównie jako dziedzinę gospodarki stwarzającą nowe miejsca pracy i przeno-
szącą popyt z regionów bogatszych do uboższych. Rozwój turystyki zajmuje czołową pozycję w pro-
gramach aktywizacji społeczności lokalnych. W krajach o wysokim poziomie życia społecznego tury-
styka jest uważana za czwarty, po pracy, mieszkaniu i samochodzie miernik jakości życia. Zmiany 
stylu życia i charakteru konsumpcji społeczeństwa wpływają na obecny kształt i funkcjonowanie rynku 
turystycznego. Będą one nadawać ton i kierunek zmian w przyszłości. Turystyka stanowi dziedzinę 
aktywności bardzo mocno powiązaną z wszelkimi tendencjami w zakresie potrzeb, motywacji i uzgod-
nień. Znaczącą rolę w rozwoju turystyki odgrywają lokalne społeczności, które stanowią pierwsze 
ogniwo procesu kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Inicjatywa wynikająca z chęci 
poprawy warunków życia i oczekiwane bodźce ekonomiczne sprawiają, że turystyka w Gminie Besko 
może stanowić czynnik mobilizujący i aktywizujący dla mieszkańców w sferze zawodowej.  
 
Tereny wiejskie to doskonałe miejsce do rozwoju oferty wypoczynku, opartego na walorach środowi-
ska i aktywności rekreacyjnej, o której atrakcyjności decyduje możliwość poznania walorów przyrodni-
czych, kulturowych i historycznych miejsca/regionu oraz interaktywne metody prezentacji lokalnych 
zwyczajów, sposobów gospodarowania, tradycyjnej wytwórczości, itp. 
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Wśród wielu czynników mających wpływ na wybór wypoczynku na wsi znajdują się: 
 

 gościnność, 

 cisza i spokój, 

 zadowalający komfort mieszkania, 

 bliski kontakt z przyrodą, 

 relatywnie niższe niż w ośrodkach miejskich i centrach turystycznych ceny, 

 malowniczy, najczęściej niezepsuty zabudową krajobraz, 

 możliwość skorzystania z wycieczek pieszych i rowerowych. 
 
Obecnie w turystyce obserwuje się ogólne trendy, które można zawrzeć w stwierdzeniu, że turyści 
poszukują aktywnych form wypoczynku, które umożliwiają wyciszenie się, a jednocześnie wymagają 
wysiłku fizycznego. 
 
Turystyka wiejska to nie tylko wypoczynek, ale również wartości edukacyjne i poznawcze. Czynnik 
ekonomiczny sprawia, iż jest ona niezwykle atrakcyjna dla społeczności lokalnych, dając możliwość 
zwiększenia dochodów gospodarstw rolniczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o roz-
wój usług około turystycznych. Turystom można organizować wypoczynek pobytowy oraz objazdowy, 
co zwiększa liczbę potencjalnych gości mających możliwość wyboru formy urlopu, ale także ilość osób 
potrzebnych do ich obsłużenia. 
 
Gmina Besko posiada ciekawe położenie pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Bliskość du-
żych ośrodków miejskich – miejsca zamieszkania potencjalnych klientów, interesujące i unikalne za-
bytki oraz walory przyrodnicze są mocnymi stronami gminy. Zróżnicowana budowa geolog iczna spra-
wia iż rzeźba terenu gminy jest również urozmaicona. Południowa część gminy charakteryzuje się 
wyrazistą budową fliszową (część górzysta z odsłoniętymi warstwami skalnymi), natomiast część pół-
nocna to teren całkowicie płaski, aluwialny, niekiedy wręcz grząski z siatką licznych potoków i rowów 
melioracyjnych. Różnica poziomów między południową (górzystą), a północną (równinną) częścią 
gminy wynosi prawie 150 metrów. Najwyższym punktem jest wzgórze w Lesie Mymońskim (421 m 
n.p.m, zaś najniższym potok na polach między Łazami a Porębami (276 m n.p.m). Wstęga Wisłoka 
opuściwszy górzysty Mymoń przecina Besko i mija od północy Poręby. W południowej części gminy 
rozciąga się duże Jezioro Beskie  (Jezioro sieniawskie), sztuczny zbiornik spiętrzający wody Wisłoka, 
z wybudowaną tu w latach 1973-1978 zaporą. Budowla mająca 174m długości, 9,5m szerokości w 
koronie i 38m wysokości, ma pełnić głównie funkcję retencyjno-gospodarczą (zapewnienie wody pitnej 
wielu okolicznym miejscowościom). Cały zbiornik wodny ma powierzchnię 1,31km

2
 i pojemność 13,2 

mln m
3
 (przy maksymalnym spiętrzeniu może zgromadzić aż 16 mln m

3
 wody). W Gminie Besko wy-

stępują dwa nieduże kompleksy leśne: tzw. Las Mymoński (o powierzchni 276ha) na wschodnich 
obrzeżach Mymonia oraz Klas Hrabeński (o powierzchni 147ha) porastający niewysokie równoleżni-
kowe wzgórza (350-360m n.p.m.). W Gminie Besko występują dwa Specjalne Obszary Ochrony 
(SOO), włączone do europejskiego projektu Natura 2000: Las Hrabeński (kod obszaru: PLH180039, 
typ obszaru B) oraz Wisłok z Środkowy z dopływami (kod obszaru: PLH180030, typ obszaru B). 
 
Do największych zabytków na terenie gminy zaliczyć należy: 

 Bramę cmentarną w Besku z lat 1900 – 1925r., 

 drewniany dom zakonny SS Felicjanek  w Besku z 1935r., 

 Dzwonnicę obok kościoła  w Besku z 1841r., 

 Figurę przydrożną w Besku z 1870r. 

 Figury przydrożne obok cerkwiska  w Besku z lat 1890-1910r., 

 Kapliczkę przydrożną w Besku z 1937r., 

 Kapliczkę w ogrodzeniu kościoła w Besku z początku XX wieku. 

 Kapliczkę z gnomonem w ogrodzeniu dworu w Besku z początku XX wieku 

 Kościół PW Podwyższenia Krzyża w Besku z 1755r. 

 Lamus przykościelny w Besku z lat 1800-1825r., 

 Murowany dom zakonny SS Felicjanek w Besku z 1866r., 

 Park podworski w Besku z XIX-XX wieku, 

 Spichlerz podworski w Besku z XIX-XX wieku, 

 Tartak wodny w Besku z 1938r. 

 Zajazd w Besku z XVIII-XIX wieku  
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Oprócz tych niewątpliwych walorów na atrakcyjność turystyczną wpływa poziom rozwoju infrastruktury 
turystycznej.  
 
Teren Gminy Besko to znakomite miejsce krótkich, kilkugodzinnych, niemęczących wędrówek. Głów-
nym szlakiem przebiegającym przez Gminę Besko jest szlak zielony, wyznakowany przez sanocki 
Oddział PTTK, łączący Besko z Komańczą. Jest to szlak pieszy, górski Trasa: Besko PKP – Jar Wi-
słoka – Mymoń – Pastwiska – Puławy Górne – Skibce (778 m) – Darów – Surowica – Moszczaniec – 
Kanasiówka (823 m) – Garb Średni (822 m) – Dołżyca – Komańcza.     
 
Na zaplecze obsługi ruchu turystycznego w Gminie Besko składają się następujące obiekty agrotury-
styczne:  
  

 

Pod Kasztanem - agroturystyka 

Liczba oferowanych miejsc noclegowych: 25 

  

 

Gospodarstwo agroturystyczne “Nad przełomem Wisłoka˝ 

Liczba oferowanych miejsc noclegowych: 16 

  

 

ZAJAZD U KOWALA 

Liczba oferowanych miejsc noclegowych: 10 

  

 

Hotel KANDEFER 

Liczba oferowanych miejsc noclegowych: 27 

Źródło: http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=16&menu=36&strona=1 
 

8.3.4. Pozostałe usługi  

W Gminie Besko znajdują się takie markety jak: 

 delikatesy Centrum, 

 delikatesy Globi, 

 delikatesy ABC, 

 firma handlowa „Józefczyk” – sklep wielobranżowy, 

 „Jędruś” sklep spożywczo – przemysłowy (dom, ogród, AGD). 

            SZPITALE 

Na terenie Gminy Besko nie ma zlokalizowanych szpitali. Tutejsi mieszkańcy w zakresie stacjonarnej 
opieki zdrowotnej, korzystają przede wszystkim z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku oraz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

http://www.besko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=16&menu=36&strona=1


 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

132 
 

PRZYCHODNIE 
 Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 APTEKI 
 Apteka Egida 
 Apteka Werbena 

8.3.5. Usługi otoczenia biznesu   

W gminie znajdują się następujące placówki bankowe: 

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o. Zarszyn oddział operacyjny w Besku. 
 

Pozostałe instytucje otoczenia biznesu, tj.: inne banki, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, biura 
notarialne zlokalizowane są w Brzozowie, Sanoku i Krośnie oraz Rzeszowie. 

8.3.6. Sponsorowanie przez podmioty gospodarcze sportu, kultury, ochrony zdrowia i 

innych sfer w gminie 

Działające w gminie instytucje, czy organizacje w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia i innych sfer nie 
są sponsorowane przez żadne podmioty gospodarcze. 

http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1045
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8. POTENCJAŁ MATERIALNO-FINANSOWY GMINY 

9.1.  Majątek komunalny  

9.1.1. Nieruchomości budynkowe i inne komunalne obiekty / urządzenia 

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami). Zgodnie  
z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do 
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 
przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie 
wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak  
i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać 
inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. 
Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie 
można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa. 
  
Poniżej zamieszczono wykaz mienia komunalnego Gminy Besko według stanu na dzień 31.12.2013r. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 
miary [ha] 

grunty rolne 67,2635 

nieruchomości zabudowane 4,0853 

nieruchomości niezabudowane 11,5794 

drogi 46,9132 

rowy 20,5300 

razem: 150,3714 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Gmina Besko posiada 1 mieszkanie komunalne będące w złym stanie technicznym, ponadto posiada 
10 użytkowych lokali komunalnych o łącznej powierzchni 387m

2
 obecnie dzierżawione.  

Wpływy z wynajmu lokali komunalnych: 

 w 2009 r. wynosiły 40 737,92zł 

 w 2010 r. wynosiły 37 126,47zł 

 w 2011 r. wynosiły 34 465,55zł 

 w 2012 r. wynosiły 30 677,89zł 

 w 2013 r. wynosiły 39 092,52zł 

W latach 2012 i 2013 nie dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych. 
 
Poniżej zamieszczono wykaz innych obiektów/urządzeń komunalnych wg rodzaju, liczby i powierzchni 
użytkowej oraz szacowanej wartości: 

 Budynek administracyjny urzędu gminy z parkingiem przy urzędzie oraz monitoringiem, 
pow. użytkowa: 1 041,73m

2
, wartość: 1 869 402,43zł; 

 Budynek urzędu gminy (stary) pow. użytkowa: 160m
2
, wartość: 43 739,81zł; 

 Witacze wartość: 27 274,00zł; 

 Dom ludowy w Besku pow. użytkowa: 560m
2
, wartość: 76 494,94zł; 

 Dom kultury z placem w Besku, wartość: 3 527 280,75zł; 

 Remiza OSP w Besku pow. użytkowa: 356,20m
2
, wartość: 268 640,92zł; 

 Budynek przedszkola pow. użytkowa: 1243,37m
2
 wartość: 736 940,55zł; 

 Plac zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Kolejowej pow. użytkowa: 600m
2
, wartość: 

63 269,63zł; 

 Plac zabaw dla dzieci  przy ul. Starowiejskiej pow. użytkowa: 400m
2 
; 

 Budynek gimnazjum pow. użytkowa: 1693,7m
2
, wartość: 1 122 922,64zł; 

 Hala sportowa przy szkole podstawowej wraz z łącznikiem pow. użytkowa: 1532,1m
2
, 

wartość: 3 452 193,27zł; 

 Boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem przy zespole szkół, pow. użytkowa: 
968m

2
, wartość: 256 655,05zł; 

 Budynek hali sportowej z hotelem na stadionie sportowym, pow. użytkowa: 462,19m
2
, 

wartość: 1 173 053,67zł; 
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 Pozostałe obiekty sportowe: stadion sportowy wraz z oświetleniem, trybuny, zadaszenia 
boksów stadionowych, instalacja alarmowa stadionu wraz z systemem monitoringu, 
stadion treningowy: 463 356,25zł; 

 Budynek „Rożno” pow. użytkowa: 50m
2
, wartość: 4 700,00zł; 

 Magazyn przeciwpowodziowy wraz z ogrodzeniem, pow. użytkowa: 53,94m
2
, wartość: 

18 383,00zł; 

 Budynek ośrodka zdrowia z zapleczem rehabilitacyjnym i ogrodzeniem, pow. użytkowa: 
365m

2
, wartość: 459 323,73zł; 

 Kwadrat pokoleń pow.: 400m
2
, wartość: 23 736,61zł; 

 Wiaty przystankowe, wartość: 7 134,00zł; 

 Siłownia plenerowa, wartość: 37 021,00zł; 

 Budynek administracyjno techniczny ZGK, wartość: 581 593,42zł; 

 Dom strażaka w Mymoniu, pow. użytkowa: 521,07m
2
, wartość: 341 029,04zł; 

 Świetlica młodzieżowa w Mymoniu, wartość: 579 429,25zł; 

 Oficyna podworska. pow. użytkowa: 302,45 m
2 
; 

 Kładka dla pieszych na rzece Wisłok, pow.: 62,4m
2 
. 

9.1.2. Grunty komunalne  

Podstawowe dane dotyczące gruntów komunalnych prezentuje poniżej zamieszczone zestawienie: 
 

 Powierzchnia gruntów komunalnych – ogółem: 150,3714ha; 

 Dotychczasowa polityka względem gruntów komunalnych (sprzedaże, dzierżawy):  

 Sprzedaż gruntów komunalnych: pow. 6,2291ha, wartość 118 177,50zł za rok 2013; 

 Powierzchnia gruntów dzierżawionych: 51,7581ha, wpływy z dzierżaw: 19.321,59zł za 
2013r. 

 Ceny gruntów zależnie od położenia, uzbrojenia i przeznaczenia: 

 Działki budowlane (ceny umowne):  2 000 - 3 500zł za ar; 

 Grunty orne (w zależności od klasy):  12 000 - 20 000zł za ha. 

9.1.3. Potencjał podmiotów z udziałem własności komunalnej 

Nie dotyczy. 

9.1.4. Ewentualne inne składniki majątku komunalnego  

Nie dotyczy. 

9.2. Transport  

Poziom motoryzacji  

Wskaźnik motoryzacji w Gminie Besko, tj. liczba zarejestrowanych samochodów osobowych na 1000 
mieszkańców wynosi 0,58. 

Układ drogowo-uliczny 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje ilość i jakość dróg w Gminie Besko. 

Tabela 68. Drogi i ich stan 

Drogi 
Długość W tym  o nawierzchni twardej 

km km % w tym w stanie technicznym 

    dobrym  przeciętnym  złym 

Krajowe  4,826 4,826 100 x   

wojewódzkie 1,147 1,147 100 x   

Powiatowe  14,825 12,865 87 x   

Gminne 97,00 96,432 99 x   

Razem 117,798 115,270 98 x   

Udział %       
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Długość dróg publicznych ogółem w gminie wynosi 117,798km, w tym gminnych na 1 mieszkańca 
0,0053km/os. 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje wartość nakładów na utrzymanie, w tym remonty dróg gmin-
nych i obiektów mostowych w porównaniu z potrzebami. 
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Tabela 69. Wartość nakładów na utrzymanie, w tym remonty dróg gminnych i obiektów 
mostowych w porównaniu z potrzebami 
Nakłady na utrzymanie: Potrzeby związane z utrzymaniem: 

wartość 
ogółem 
[PLN] 

w tym na re-
monty dróg 
gminnych 

[PLN] 

w tym na remon-
ty obiektów mo-

stowych 
[PLN] 

wartość 
ogółem 
[PLN] 

w tym na re-
monty dróg 
gminnych 

[PLN] 

w tym na remon-
ty obiektów mo-

stowych 
[PLN] 

490 000,00 420 000,00 0,00 490 000,00 420 000,00 0,00 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

W ciągu roku środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg gminnych pokrywają od 98% do  99% 
zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie. 

Kolej 

Przez Gminę Besko przebiega linia kolejowa nr 108 Stróże - Jasło - Krosno - Sanok - Zagórz. Linia 
obsługuje wyłącznie ruch towarowy, który odbywa się sporadycznie. 

9.2.1. Gminny transport publiczny 

Zgodnie z zapisami punktu 1.6 Powiązania transportowe niniejszego opracowania połączenia komuni-
kacji autobusowej w Gminie Besko zapewnia przede wszystkim Przedsiębiorstwo Arriva Bus Trans-
port Polska Sp. z o.o., które zabezpiecza połączenia komunikacji autobusowej w granicach gminy oraz 
z  ościennymi gminami. Z Sanoka zapewnia też bezpośrednią łączność autobusową z Rzeszowem, 
Krakowem, Katowicami, Radomiem, Warszawą, Wrocławiem, Krosnem, a sezonowo z Gdańskiem, 
Bytomiem, Częstochową, Gliwicami, Gnieznem, Grudziądzem, Kielcami, Kołobrzegiem, Łodzią, Opo-
lem, Toruniem oraz sąsiadującymi miastami.  

Na terenie Gminy Besko dla obsługi ruchu pasażerskiego zlokalizowanych jest 14 przystanków auto-
busowych. 

Usługi transportu na terenie Gminy Besko świadczy też prywatny przewoźnik: Przewóz Osób "Gustek-
Trans" s.c. Firma posiada stosowne zezwolenia na regularny przewóz drogowy osób.   

9.2.2. Telekomunikacja  

Blisko 70% mieszkańców Gminy Besko posiada telefony stacjonarne. Dostęp do sieci komórkowej jest 
dobry.  Teren Gminy Besko jest pokryty zasięgiem operatorów wszystkich sieci działających na terenie  
Polski. 

Dostęp do Internetu  
Około 60% gospodarstw domowych w Gminie Besko posiada jakikolwiek dostęp do Internetu poprzez: 

 zapewniony przez gminę dla osób cyfrowo wykluczonych szt. 90 w technologii WIMAX, 

 bezpłatny Internet w areo2, 

 łączność bezprzewodową od dostawców niezależnych (STIMO, COMP-SERWIS, NETAC-
CES, i przynajmniej 2 innych), 

 łączność LTE w oparciu o sieć PLUS GSM, 

 łączność ADSL świadczona na łączach orange.pl. 
  
Łączność szerokopasmowa powinna pozwalać na oglądanie w czasie rzeczywistym strumieni HD. 
Ten warunek spełniony (w zależności od taryfy)  dla 3 ostatnich wymienionych powyżej operatorów. 
Dodatkowo na terenie Gminy Besko zlokalizowany jest 4 miejsca z bezpłatnym szerokopasmowym 
ogólne dostępnym Internetem. 

9.2.3. Energetyka  

Gmina Besko posiada założenia do Panu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
Założenia zostały podjęte uchwałą Rady Gminy Besko Nr XXII/136/2012 dnia 31 października 2012 r.  
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Besko” – opracowanych na lata 2013-2028.  
 
Gmina Besko posiada dobre wyposażenie w sieć średnich i niskich napięć o wymaganym standardzie. 
Na terenie Gminy pracują urządzenia elektroenergetyczne o napięciu 110kV, 30kV, 15kV i 0,4kV tj. 
linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe 110/30/15kV,  30/0,4kV oraz 15kV/0,4kV. 
Istniejące linie elektroenergetyczne 110kV to linie relacji: Besko-Sanok, Besko-Iskrzynia, Besko-
Brzozów, Besko- Rzepedź (pracująca obecnie jako linia 30kV). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_108
http://pl.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B3%C5%BCe_(powiat_nowos%C4%85decki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jas%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rz
http://orange.pl/
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Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej obsługuje Rejon Energetyczny Sanok - Rzeszowskiego 
Zakładu Energetycznego S.A. Zasilanie Gminy odbywa się liniami elektroenergetycznymi średniego 
napięcia 15kV i 30kV poprzez stacje transformatorowe ŚN/nn o łącznej mocy zainstalowanej w pełni 
pokrywającej istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz zapewniającej niezbędną rezerwę. Przestrzenny 
rozkład źródeł mocy /stacji/ wymagać jednak będzie w miarę wzrostu zapotrzebowania istniejących 
odbiorców i pojawiania się nowych, rozbudowy i modernizacji. 
 
Plany rozwoju sieci do roku 2015 nie przewidują realizacji na terenie Gminy nowych inwestycji w za-
kresie infrastruktury 110kV, istniejące linie 110kV relacji Besko-Iskrzynia i Besko-Sanok poddano mo-
dernizacji polegającej na dostosowaniu ww linii do pracy w temperaturze przewodów + 80°C.  
W miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego  i usługowego oraz działalności gospodarczej należy 
liczyć się z potrzebą rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia, tj. linii elektroenergetycznych i 
kablowych SN i stacji transformatorowych SN/0,4 icV. 
 
W ramach potrzeb związanych z oświetleniem ulicznym w Gminie Besko obecny stan zaspokaja około 
95% potrzeb. Koszty utrzymania oświetlenia w 2013 roku wyniosły 140 024,00zł za energię i 
40 000,00zł za bieżące remonty. 100 % lamp w oświetleniu drogowym posiada  żarówki energoosz-
czędne sodowe. 

9.2.4. Gazownictwo  

Cała Gmina Besko jest zgazyfikowana i posiada dobre warunki zasilania w gaz ziemny. Na teren gmi-
ny gaz doprowadzany jest poprzez zlokalizowaną w Besku stację redukcyjno-pomiarową I stopnia 
gazociągiem wysokoprężnym DN 250 relacji Strachocina-Targowiska. W pełni zabezpieczone są po-
trzeby wszystkich odbiorców na terenie Gminy. 

Podstawowe dane charakteryzujące sieć gazową w Gminie Besko na koniec 2012 roku i jej odbiorców 
przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

Tabela 70. Podstawowe dane charakteryzujące sieć gazową w Gminie Besko na koniec 2012 roku i jej 
odbiorców 
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Gmina Besko 40001 5661 34340 957 1014 351 435 246,1 4172 

Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych 

9.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną  

W Gminie Besko brak jest zbiorczego zaopatrzenia w energię cieplną – w większości użytkowane 
systemy są systemami indywidualnymi. 

9.2.6. Odnawialne zasoby energetyczne 

Zgodnie z prawem energetycznym, odnawialnym źródłem energii nazywa się źródło wykorzystujące  
w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i 
pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także 
biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowa-
nych szczątek roślinnych i zwierzęcych.  

Energia wiatru 
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Źródło: PILOTOWY PROGRAM WYKONAWCZY DO STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W 
ZAKRESIE WZROSTU PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  ENERGETYKI WIATROWEJ NA LATA 2003-2005   

Na podstawie mapy wiatrów w Polsce zamieszczonej powyżej można stwierdzić, że teren powiatu 
sanockiego, w którego granicach administracyjnych leży analizowana Gmina Besko posiada korzystne 
warunki do rozwoju elektrowni wiatrowych.  

Energia słoneczna 

Usłonecznienie, definiowane jest jako średnia liczba godzin słonecznych w ciągu roku. Około 80% 
całkowitej rocznej sumy usłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od 
początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 
godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. W Polsce usłonecznienie wynosi od 
1400 do 1700 godzin rocznie. Zgodnie z przedstawionymi poniżej mapami w Gminie Besko usłonecz-
nienie wynosi 1450 godzin, co pozwala na uzyskanie całkowitej energii cieplnej ze słońca na poziomie 
956kWh/m

2
 w ciągu roku. W Polsce w ciągu roku można liczyć na całkowitą energię cieplną uzyskaną 

ze słońca w przedziale od 900 kWh/m
2
 do 1200 kWh/m

2
. 

 

Źródło: http://ogrzewanieelektryczne.blogspot.com/2012/04/nasonecznienie-usonecznienie-staa.html 
http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-sloneczna.html 

Energia geotermalna 

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 
3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych 
obszarów wynosi od 30-130 °C (a lokalnie nawet 200 °C), a głębokość występowania w skałach osa-

http://ogrzewanieelektryczne.blogspot.com/2012/04/nasonecznienie-usonecznienie-staa.html
http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-sloneczna.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prowincja_(geografia_fizyczna)
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dowych od 1 do 10 km. Gmina Besko posiada zatem dobre warunki do pozyskania energii geotermal-
nej. 

Energia fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek 

Lokalizacja Gminy Besko uniemożliwia pozyskanie tego rodzaju energii. 

Energia pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzę-
cych 

Z uwagi na to, że Gmina Besko ma charakter rolniczy może pozyskiwać energię z biomasy. 

Gmina Besko nie posiada składowiska odpadów, ani zakładu utylizacji zwierząt stąd nie może pozy-
skiwać biogazu wysypiskowego, czy biogazu powstałego w procesach rozkładu składowanych szczą-
tek roślinnych i zwierzęcych.  

Gmina Besko posiada 1 oczyszczalnię ścieków i może pozyskiwać biogaz powstały w procesach od-
prowadzania lub oczyszczania ścieków. 

9.2.7. Gospodarka wodno-ściekowa  

Obszary wiejskie wyróżniają się mniejszym niż w miastach wyposażeniem w podstawowe urządzenia 
infrastruktury technicznej, a jednocześnie szybko wzrastającymi nakładami na ten cel. Wiele progra-
mów wdrożonych po 1990 r. mających na celu pomoc w wyposażenie wsi w urządzenia infrastruktury 
technicznej, wspieranych były zarówno środkami krajowymi, budżetowymi i samorządowymi, fundu-
szami ochrony środowiska, fundacji działających w obszarze rolnictwa i wsi, jak i środkami pochodzą-
cymi  
z pomocy UE (programy Phare, SAPARD, fundusze strukturalne) oraz kredytami Banku Światowego  
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
 
Sieć wodociągowa 

Zgodnie z definicją układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, 
zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne stanowi sieć wodociągową. Na terenie Gmi-
ny Besko czynna sieć wodociągowa według stanu na koniec 2012 roku ma długość 45,8km i korzysta  
z niej 70,3% ogółu mieszkańców gminy, podczas gdy na obszarach wiejskich województwa podkar-
packiego 67%, a w kraju 76%. W stosunku do 2004 roku długość sieci w 2012 roku wzrosła do 75%. 

Tabela 71. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (km) 

Wyszczególnienie 2004 2012 

Polska (obszar wiejski) 185353,3 219954,8 

Województwo Podkarpackie  
(obszar wiejski) 

10147,8 10842,7 

Gmina Besko 26,1 45,8 

Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych  

Ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym w Gminie Besko w 2012r. wynosiła 70 dam
3
. War-

tość ta wzrosła w stosunku do roku 2004 o ponad 118%.  

Tabela 72. Woda dostarczona gospodarstwom domowym w dam
3 
 

Wyszczególnienie 2004 2012 

Polska (obszar wiejski) 332000,7 395736,2 

Województwo Podkarpackie  
(obszar wiejski) 

19722,9 21021,6 

Gmina Besko 32,1 70,0 

Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z poniżej zamieszczonymi danymi zużycie wody w 2012 roku wyniosło 15,9 m
3
. 

Tabela 73. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m
3
  

Wyszczególnienie 2004 2012 

Polska (obszar wiejski) 22,6 26,1 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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Województwo Podkarpackie  
(obszar wiejski) 

15,8 16,8 

Gmina Besko 0,0 15,9 

Źródło: dane GUS, Bank Danych Lokalnych 

Dostawy wody odbywają się w trybie ciągłym, bez deficytów. Niedobory występują jedynie w przypad-
ku awarii na sieci. Awarie usuwane są na bieżąco. W najgorszym stanie technicznym jest magistrala 
zasilająca na odcinku od ujęcia wody w Sieniawie do zbiornika wyrównawczego w Besku. 

Wskaźnik: długość sieci / 1 odbiorcę, na 1 mieszkańca korzystającego w gminie i w jednostkach po-
równywanych prezentuje poniżej zamieszczona tabela. 

Tabela 74. Długość sieci wodociągowej /1 odbiorcę, na 1 mieszkańca korzystającego w gminie  
i w jednostkach porównywanych 

Jednostka 

Ogółem 
Dynamika w latach 

(2004 r. = 100) 

2004 2012 
2004-2012 

[km/osoba] [km/osoba] 

Polska (obszar wiejski) 0,013 0,015 15,38% 

Województwo Podkarpackie  
(obszar wiejski) 

0,008 0,008 0,00% 

Gmina Besko 0,006 0,010 66,67% 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych  

Zgodnie z powyżej zamieszczonymi danymi w 2012 roku, w stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost  
analizowanego wskaźnika na obszarach wiejskich w kraju oraz w Gminie Besko. W województwie 
podkarpackim analizowany wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Wzrost wartości wskaźni-
ka: długość sieci/1 osobę korzystającą z sieci wodociągowej, najwyższą wartość miał w Gminie Be-
sko.  

Źródłem zasilania sieci wodociągowej w Gminie Besko jest Zbiornik Besko. Zbiornik Besko jest obiek-
tem wielozadaniowym, spełniającym jednocześnie następujące zadania: 

 zapewnienie poboru wody dla Krosna, Rymanowa i Iwonicza, 

 ochrona przed powodzią doliny Wisłoka poniżej zapory, 

 wyrównanie odpływu gwarantowanego poniżej zbiornika w celu zapewnienia wody dla potrzeb 
ujęcia wodociągowego w Iskrzyni oraz w dalszym biegu dla potrzeb Rzeszowa z ujęcia w 
Zwięczycy, 

 wykorzystanie wody do celów energetycznych w małych elektrowniach wodnych. 

Specyfikację techniczną zapory przedstawia poniżej zamieszczony opis. 

Sieniawska zapora jest wykonana jako betonowa typu ciężkiego. Usytuowana jest w km 172,8 rzeki 
Wisłok. Jej długość wynosi 174 m., maksymalna wysokość 38 m., objętość betonu użytego do budowy 
to blisko 70.000 m

3
. Zapora składa się z 14 samodzielnych, dylatowanych sekcji betonowych, 

uszczelnionych na dylatacjach taśmą PCW. Po szerokiej na 8,5 m. koronie przebiega droga krajowa z 
Rymanowa do Szczawnego. Ta betonowa przegroda posiada dwie galerie kontrolno-drenażowe, w 
których umieszczono aparaturę kontrolno-pomiarową do oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa 
pracy obiektu.  

Zapora posiada dwa urządzenia przelewowo-upustowe. Są to przelewy powierzchniowe zamykane 
klapami stalowymi oraz dwa spusty denne zamykane zasuwami płaskimi. Wszystkie urządzenia upu-
stowe sterowane są hydraulicznie. Maksymalna przepustowość spustów i przelewów przy najwyższym 
dopuszczalnym poziomie piętrzenia wynosi blisko 450 m

3
/sekundę. Dotychczas największy dopływ do 

zbiornika miał miejsce w czasie jednego z lipcowych wezbrań 1980 roku i wynosił około 350 
m

3
/sekundę. Powierzchnia zlewni Wisłoka w przekroju zapory wynosi 207 km

2
. Pojemność zbiornika 

przy maksymalnym napełnieniu to 15,4 mln m
3
, powierzchnia jeziora wynosi wtedy 131 ha. Rezerwa 

powodziowa utrzymywana na zbiorniku wynosi ponad jedną trzecią pojemności maksymalnej i jest to 
5,6 mln m

3
. Po długotrwałych okresach suszy i niskich dopływów do zbiornika rezerwa powodziowa 

jest zwykle znacznie większa i wtedy nawet w przypadku dużego lecz krótkotrwałego wezbrania re-
dukcja fali powodziowej jest bardzo wysoka. Już wielokrotnie podczas eksploatacji zapora i zbiornik 
spełniły swe zadanie ochrony przeciwpowodziowej, ratując położone poniżej wioski przed zalaniem.  

Największa głębokość zbiornika (przy zaporze) wynosi 30 m., a średnia głębokość to 12 m.  
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Pozostały odsetek mieszkańców Gminy Besko, tj. ponad 29,7% korzysta z indywidualnych studni ko-
panych lub głębinowych.  

Źródła 

Źródła w Gminie Besko wypływają bądź ze szczelin skalnych bądź z pokryw zwietrzelinowych. Wydaj-
ność źródeł  zwietrzelinowych, których warstwą wodonośną są pokrywy (zazwyczaj gliniaste) jest bar-
dzo mała i bardzo zmienna. Reakcja na zasilanie jest szybka, jednak zwiększona wydajność trwa 
krótko. Typowymi wypływami są młaki, wycieki i wysięki. Po deszczach i roztopach następuje szybki, 
ale krótkotrwały wzrost zarówno liczby jak i wydajności młak. W czasie suszy dużo z tych wypływów 
zanika. Wycieki odznaczają się nikłymi wydajnościami, ale ze względu na ich dużą ilość odgrywają 
znaczącą rolę w zasilaniu potoków w wodę. Wysięki mają okresowy odpływ wyłącznie po deszczach  
i roztopach. 

Istniejący w Gminie Besko układ hydrologiczny, tworzony przez wody podziemne i powierzchniowe, 
eksploatowany obecnie stanowi również zabezpieczenie dla mieszkańców tego obszaru na przy-
szłość. Zbiornik retencyjny Besko stanowi zarówno zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jak i rezer-
wuar zabezpieczający zaopatrzenie w wodę. Potrzeby wodne Gminy Besko pokrywane są w przewa-
żającym stopniu przez wody podziemne trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Wody podziemne z powo-
du ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości zostały objęte programem 
państwowego monitoringu środowiska, którego zadaniem jest coroczna kontrola jakości wód pod-
ziemnych we wszystkich poziomach użytkowych poza obszarem oddziaływania ognisk zanieczysz-
czeń. Celem tych badań jest śledzenie chemizmu wód podziemnych i sygnalizacja zagrożeń. Badania 
wód gruntowych - płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle, czwartorzędowych wykazały (stano-
wisko obserwacyjne w Krośnie - obszar GZWP, tereny zabudowane) że w 1991r. jakość wód odpo-
wiadała III kl. tzn. wody były niskiej jakości, w 1992r. jakość wód odpowiadała II kl., (wody średniej 
jakości), w 1993r. kl. Ib (wody wysokiej jakości), a w 1994r. - kl. II (wody średniej jakości), a w latach 
1995 - 1998 - III kl. (wody niskiej jakości, zanieczyszczenia znacznie przekraczają normy obowiązują-
ce dla wód pitnych, uzdatnianie ich jest nieopłacalne). Aktualnie jakość wód odpowiada II klasie czy-
stości. 

Sieć wodociągową i urządzenia sieciowe utrzymuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku. Wodę 
dostarcza MPGK Krosno. Większość gospodarstw (ponad 90 %) domowych korzysta w wody siecio-
wej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Charakterystykę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Gminie Besko przedstawia poniżej za-
mieszczona tabela. 

Tabela 75. Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Gminie Besko 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2008 2009 2010 2011 2012 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 61,2 61,5 61,5 63,0 64,5 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej będą-
cej w zarządzie bądź 
administracji gminy 

km 61,2 61,5 61,5 63,0 64,5 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej będą-
cej w zarządzie bądź 
administracji gminy 
eksploatowanej przez 
jednostki gospodarki 
komunalnej 

km 61,2 61,5 61,5 63,0 64,5 

połączenia prowa-
dzące do budynków 
mieszkalnych i zbio-
rowego zamieszkania 

szt. 929 940 957 992 1020 

ścieki odprowadzone dam
3
 80,7 83,3 86 88 92 

ludność korzystająca 
z sieci kanalizacyjnej 

osoba 3372 3407 3499 3549 3594 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych  

Według danych GUS w 2012 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej w graniach gminy wyniosła 
64,5km i zwiększyła się o ponad 7% w porównaniu do roku 2005. Rozległość sieci (długość od 
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najdalszych punktów) wynosi 7km. Do przedmiotowej sieci kanalizacyjnej w 2012 roku podłączonych 
było 1020 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 
wówczas 3594 mieszkańców, co stanowiło 81,1% ogółu ludności zamieszkującej Gminę Besko. Ścieki 
w ilości 92 dam

3
 zostały odprowadzone do 1 oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  w Besku, przy ul. 

Starowiejskiej 99. 
 
Charakterystykę lokalnej oczyszczalni ścieków w Gminie Besko przedstawia poniżej zamieszczona 
tabela. 

Tabela 76. Charakterystyka lokalnych oczyszczalni ścieków 

Rodzaj oczysz-
czalni 

Rok budowy 
Parametry tech-

niczne 
Układ technologicz-

ny 

Ilość odbiera-
nych ścieków 

rocznie 

Stopień redukcji 
zanieczyszczeń 

Mechaniczno-
biologiczna 

1996 
2010 

Qśrd = 430m
3
/d 

Qmax=602 m
3
/d 

Automatyczny reaktor 
biologiczny 

Oczyszczanie ście-
ków metodą niskoob-

ciążonego osadu 
czynnego 

124000 m
3
 

BZT5 – 98,5 % 
ChZT – 91,8 % 

Zawiesina ogólna – 
95,9 % 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Bezpośrednim przejawem poprawy sytuacji w zakresie oczyszczania ścieków jest tendencja do 
zmniejszania się ładunków BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach 
odprowadzanych do wód lub do ziemi. W związku z wprowadzaniem Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków od 1990 roku widoczny jest wyraźny przyrost ludności gmin korzystających z oczysz-
czalni ścieków. 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje wyniki badań zanieczyszczeń płynnych odprowadzanych 
ścieków  do rzeki Wisłok. 

Oznaczony pa-
rametr 

Jednostka 
Identyfikacja 

metody badaw-
czej 

Wyniki badań 
Niepewność 
rozszerzona 

Lokalizacja punktu poboru – 10m poniżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni w trakcie zrzutu ścieków  
z oczyszczalni w trakcie zrzutu ścieków 

Odczyn (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 8,0 +/-0,3 

Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007 + 
Ap1:2007 <2,00 - 

ChZTcr mg/l PN-ISO 15705:2005 13 +/-3 

BZT5 mg/l PN-EN 1899-2:2002 2,6 +/-0,6 

Fosfor ogólny mg/l PN-EN ISO 15681-2:2006 1,62 +/-0,33 

Azot ogólny mg/l PN-EN 11905-1:2001 5,34 +/-1,34 

Lokalizacja punktu poboru – 10m powyżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni w trakcie zrzutu ścieków  
z oczyszczalni w trakcie zrzutu ścieków 

Odczyn (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 8,0 +/-0,3 

Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007 + 
Ap1:2007 <2,00 - 

ChZTcr mg/l PN-ISO 15705:2005 <10 - 

BZT5 mg/l PN-EN 1899-2:2002 1,4 +/-0,3 

Fosfor ogólny mg/l PN-EN ISO 15681-2:2006 <0,10 - 

Azot ogólny mg/l PN-EN 11905-1:2001 0,95 +/-0,24 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Wskaźnik: długość sieci / 1 odbiorcę, na 1 mieszkańca korzystającego w gminie i w jednostkach po-
równywanych prezentuje poniżej zamieszczona tabela. 

Tabela 77. Długość sieci kanalizacyjnej /1 odbiorcę, na 1 mieszkańca korzystającego w gminie  
i w jednostkach porównywanych 

Jednostka 

Ogółem 
Dynamika w latach 

(2004 r. = 100) 

2004 2012 
2004-2012 

[km/osoba] [km/osoba] 

Polska (obszar wiejski) 0,00245 0,00487 98,8% 

Województwo Podkarpackie  
(obszar wiejski) 

0,00539 0,00968 79,6% 

Gmina Besko 0,01414 0,01455 2,89% 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych  
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Zgodnie z powyżej zamieszczonymi danymi we wszystkich analizowanych jednostkach nastąpił wzrost 
wartości wskaźnika: długość sieci/1 osobę korzystającą z sieci kanalizacyjnej, aczkolwiek w Gminie 
Besko wzrost ten charakteryzował się najniższą dynamiką w porównaniu do pozostałych jednostek 
porównywanych, jednak sama wartość wskaźnika jest wyższa w Gminie Besko w porównaniu do gmin 
wiejskich w kraju i województwie.   

Ścieki odprowadzone – ilość ogółem i na 1 mieszkańca korzystającego z sieci w latach 2004 i 2012,  
w Gminie Besko i w jednostkach porównywanych przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

 Tabela 78. Ilość ścieków na 1 mieszkańca korzystającego z sieci w latach 2004 i 2012,  
w gminie i w jednostkach porównywanych 

Jednostka 

Ogółem 
Dynamika w latach 

(2004 r. = 100) 

2004 2012 
2004-2012 

[dam
3
/osoba] [dam

3
/osoba] 

Polska (obszar wiejski) 0,00814 0,01247 53,2% 

Województwo Podkarpackie (obszar wiejski) 0,01028 0,01639 59,4% 

Gmina Besko 0,01614 0,02076 28,62% 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych  

Analizując powyższą tabelę stwierdza się wzrost ilości ścieków przypadających na 1 mieszkańca w 
2012 roku we wszystkich analizowanych jednostkach w porównaniu do roku 2004. Wzrost analizowa-
nego wskaźnika w Gminie Besko charakteryzował się najniższą dynamiką spośród analizowanych 
jednostek. 

Zarządzanie systemem wodociągowo-kanalizacyjnym 

System wodociągowo-kanalizacyjny zarządzany jest za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej (ZGK) w Besku – jednostki organizacyjnej Gminy Besko. 

Przedmiotem działalności Zakładu w zakresie gospodarki komunalnej jest: 

 usuwanie i oczyszczanie ścieków, 

 zaopatrzenie w wodę, 

 wywóz nieczystości stałych. 

ZGK w Besku otrzymuje od Gminy dotację przedmiotową do 1m
3
 wody w kwocie 1,64 zł/m

3
 co w skali 

roku daje ok. 135 000,00zł. Koszty eksploatacji systemu to w roku 2013  wyniosły 1 008 695,00zł. 

Poniżej zamieszczone tabele prezentują wyciąg z cennika opłat: 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 

Lp. Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary 

1 Cena za dostarczenie wody 4.86 zł zł/m
3
 

2 
Stawka opłaty abonamentowej  - usługa odczytu wodomierza 
głównego- odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza główne-
go 

0,18 zł zł/odbiorca/m-c 

3 
Stawka opłaty abonamentowej  - usługa odczytu wodomierza do-
datkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odbiorca 
rozliczany na podstawie wodomierza dodatkowego 

0,08 zł zł/odbiorca/m-c 

4 
Stawka opłaty abonamentowej - za rozliczenie należności za ilość 
dostarczonej wody 

0,85 zł zł/odbiorca/m-c 

5 
Stawka opłaty abonamentowej - za utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń wodociągowych, za punkt rozliczeniowy 

2,47 zł zł/odbiorca/m-c 

 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. 

Lp. Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary 

1 Cena za odprowadzanie ścieków 4.24 zł zł/m
3
 

2 
Stawka opłaty abonamentowej  - usługa odczytu wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego - odbiorca rozliczany na 
podstawie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

0,18 zł zł/odbiorca/m-c 
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3 
Stawka opłaty abonamentowej  - usługa odczytu wodomierza do-
datkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odbiorca 
rozliczany na podstawie wodomierza dodatkowego 

0,08 zł zł/odbiorca/m-c 

4 
Stawka opłaty abonamentowej - za rozliczenie należności za ilość 
odprowadzonych ścieków 

0,85 zł zł/odbiorca/m-c 

5 
Stawka opłaty abonamentowej - za utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń kanalizacyjnych, za punkt rozliczeniowy 

2,15 zł zł/odbiorca/m-c 

Kanalizacja deszczowa 

Na terenie Gminy Besko nie występuje sieć kanalizacji deszczowej. 

9.2.8. Oczyszczanie gminy i gospodarka odpadami stałymi  

Na terenie Gminy Besko odpady zbierane są w systemie workowym z podziałem na odpady zmiesza-
ne i segregowane odbierane z częstotliwością: odpady zmieszane 2 x w miesiącu, odpady segrego-
wane 1 x w miesiącu. Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku znajduje się Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego mieszkańcy mogą przywozić inne odpady 
komunalne których nie można wysegregować do worków. 

Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie (wg rodzajów): 

 Odpady zmieszane – 295 Mg, 

 Odpady biodegradowalne – 7,57 Mg, 

 Odpady niebiodegradowalne – 20,26 Mg, 

 Zmieszane odpady opakowaniowe – 57,08 Mg, 

 Szkło opakowaniowe – 64,92 Mg, 

 Odpady wielkogabarytowe – 9,62 Mg, 

 Opony – 9 Mg, 

 Odpady elektryczne i elektroniczne – 6 Mg. 

Stopień (% objętości odpadów) i zakres (rodzaje odpadów) podlegających segregacji: 

Stopień segregacji odpadów w stosunku do wszystkich odpadów wynosi 63% 

Odpady segregowane to: 

 Odpady biodegradowalne,  

 Odpady nie biodegradowalne,  

 Zmieszane odpady opakowaniowe,  

 Szkło opakowaniowe,  

 Odpady wielkogabarytowe,  

 Opony,  

 Odpady elektryczne i elektroniczne.  

Na terenie Gminy Besko brak dzikich wysypisk. 

9.3. Gospodarka przestrzenna i tereny inwestycyjne  

9.3.1. Struktura użytkowania i struktura własności terenów  

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje ogólną strukturę użytkowania i własności terenów gminy. 

Tabela 79. Ogólna struktura użytkowania i własności terenów gminy 

Rodzaj  
użytkowania 

Ogółem 

Tereny o własności 

Komunalnej 
Skarbu  

Państwa 

Prywatnej osób 

fizycznych prawnych 

  [ha] [%] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Użytki rolne 2294 83,12 103 280 1881 30 

Lasy 282 10,22 11 258 13 0 

Inne ter. zielone, wody 62 2,25 0 38 21 3 

Tereny zabudowane 2 0,07 1 0 0 1 

Tereny komunikacyjne 97 3,51 50 43 4 0 

Inne  23 0,83 5 2 16 0 

Razem  2760 100,0 170 621 1935 34 

Udział w % 100,0   6,16 22,5 70,11 1,23 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 
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W Gminie Besko największy udział w strukturze użytkowania terenu stanowią użytki rolne (83,12%), z 
czego zdecydowana większość jest własnością prywatnych osób fizycznych (1881ha). Własność ko-
munalna stanowi 6,16% ogólnej powierzchni terenu gminy, własność Skarbu Państwa 22,5%, najwię-
cej, bo aż 70,11% terenów gminy jest własnością prywatnych osób fizycznych, a najmniej 1,23% nale-
ży do prywatnych osób prawnych. 

9.3.2. Struktura przestrzenna gminy 

Główne wymiary gminy w 
granicach administracyjnych 

Obszar gminy wynosi 27,5km
2
. Długość granicy gminy z sąsied-

nimi gminami wynosi 27,2km. Zabudowa rozciąga się na długości 
prawie tyle samo co na szerokości do około 1300m. 

Wyodrębniające się części 
gminy (wioski, itp.). 

Gmina składa się z dwóch jednostek administracyjnych: wieś 
Besko i wieś Mymoń 

Ukształtowanie centrum gminy 

Besko posiada centrum handlowo-usługowe. Obiekty centrotwór-
cze zlokalizowane są po obydwu stronach rzeki Wisłok, w są-
siedztwie drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka. Na północ od 
torów kolejowych zlokalizowane jest centrum kulturalno-
oświatowe. Zabudowa jest zróżnicowana z lat 70-tych i 80-tych, 
której stan techniczny jest zadowalający, dominuje jednak zabu-
dowa nowa i najnowsza z lat 2000-2013. Mymoń jest wsią typowo 
rolniczą z zabudową zagrodową i częściowo jednorodzinną. 

Koncentracje usług, zwłaszcza 
ponadpodstawowych poza 
centrum obsługujące część 
gminy, przestrzenie publiczne 

Po wschodniej stronie wsi przy drodze krajowej nr 28 zlokalizo-
wana jest stacja benzynowa „Stacja Paliw Kazimierz Kandefer”  
z hotelem i restauracją. W jej sąsiedztwie od strony torów, zloka-
lizowany jest zakład drzewny „AGRO Sp. z o.o.”. Na północ od 
torów kolejowych w znacznym oddaleniu od terenów mieszka-
niowych zlokalizowane są tereny byłej bazy rolno-hodowlanej, 
dzierżawionej przez zakład „SIRIOPOL Sp. z o.o.”. Na terenach 
byłego dworu podworskiego zlokalizowana jest baza „SKR” oraz 
dojm kultury z parkiem podworskim. Czynny jest jeden magazyn 
użytkowany przez SKR. Przy tym zespole znajduje się prywatny 
zakład stolarski. W północnej części gminy zlokalizowana jest 
firma świadcząca usługi dla rolnictwa i obsługująca transport – 
Grupa Iżowscy. Na południe od przysiółka Zapowiedź znajduje 
się zespół trzech stawów rybnych. 

Rozmieszczenie ważnych 
miejsc względem terenów 
mieszkaniowych i względem 
siebie (np. przystanki 
autobusowe, usługi istotne dla 
mieszkańców otoczenia), 
powiązania, w tym transportem 
publicznym 

Na wschodnim prawym brzegu rzeki Wisłok zlokalizowany jest 
stary, zabytkowy oraz nowy kościół z domem parafialnym i cmen-
tarzem, dom kultury, park podworski, korty tenisowe, planowana 
jest budowa przedszkola.  
Na zachodnim lewym brzegu zlokalizowane są: klasztor SS Feli-
cjanek z przedszkolem, dworzec kolejowy, zespół szkół z zaple-
czem sportowym, zakład telekomunikacyjny, OSP, stadion LKS 
„Przełom” z halą sportową. Przy drodze krajowej zlokalizowany 
jest dom handlowy, urząd gminy, poczta, bank spółdzielczy, apte-
ka, ośrodek zdrowia z punktem rehabilitacyjnym. Na prawym 
brzegu zlokalizowany jest zajazd „U Kowala”, sklep sieci Cen-
trum, apteka. W przysiółku Poręby w północno – zachodniej czę-
ści Beska blisko granicy wsi Bzianka zlokalizowany jest nieduży 
kościół parafii rzymsko – katolickiej oraz świetlica środowiskowa z 
remizą strażacką. 
We wsi Mymoń przy zjeździe z drogi Besko – Mymoń zlokalizo-
wany jest sklep, a w niedużej odległości dom ludowy ze świetlicą 
młodzieżową i dom strażaka. W głębi wiejskiej zabudowy zlokali-
zowana jest szkoła podstawowa i kościół. Cmentarz parafialny 
znajduje się w terenach niezabudowanych w południowej części 
wsi, na wschód od drogi Besko – Mymoń. Przy skrzyżowaniu 
dróg Besko-Mymoń i Sieniawa-Bukowsko, znajdują się Usługi 
Tartaczne. 

Źródło: SUiKZP Dane na dzień 30 lipca 2001r. 
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9.3.3. Dokumenty i decyzje w gospodarce przestrzennej i przewidywane w nich 

zmiany  

Obecnie na terenie Gminy Besko obowiązują 3 plany zagospodarowania przestrzennego, co sta-
nowi 0,0% pow. ogólnej gminy. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Besko, zostało uchwalone uchwałą nr XXXII/191/2002 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 
2002r. Podjęto prace mające na celu uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, dla całej 
Gminy Besko. 

 Liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydawanych w kolejnych latach 2010-2013 i 
sumaryczne powierzchnię objętych nimi terenów prezentuje poniżej zamieszczona tabela: 
 

Rok Liczba decyzji Powierzchnia [ha] 

2013 24 4,6 

2012 48 8,6 

2011 37 6,5 

2010 36 9,0 

razem: 145 28,7 

 

 Wydatki na sporządzanie dokumentów planowania przestrzennego prezentuje poniżej za-
mieszczone zestawienie:  
2010 rok – 1 722,00zł 
2011 rok – 27 545,60zł 
2012 rok – 19 180,00zł 
2013 rok – 12 600,00zł  
 

 W kolejnych latach 2010-2013 nie poniesiono wydatków na odszkodowania i wykup gruntów – 
wynikających z uchwalenia planów miejscowych (art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). 

9.3.4. Tereny rozwojowe – oferty inwestycyjne 

Tabela 80. Tereny rozwojowe – oferty inwestycyjne  

Lp. 
Przeznaczenie 

na cele 
Powierzchnia 

Stopień wy-
posażenia 

(uzbrojenia) 

Odległość od 
drogi tranzy-

towej 

Odległość od 
centrum 

Rodzaj  
własności 

Sytuacja 
planistyczna 

1. 
Inwestycyjne, 
działalność 

gospodarcza 
13 ha 

Energia elek-
tryczna 

200 m 1500 m 
Własność 

gminy 

SUiKZP – 
wysypisko 

smieci, grze-
bowisko zwie-

rząt 
W planie 
MPZP 

B. Usługowe, 
przemysł, 
rzemiosło, 
produkcja, 

bazy, składy 

2. 
Inwestycyjne, 
działalność 

gospodarcza 
2 ha 

Pełne uzbroje-
nie terenu 

Bezpośrednio 
przy DK 28 

1200 m 
Własność 

gminy 

SUiKZP – B. 
Usługowe, 
przemysł, 
rzemiosło, 
produkcja, 

bazy, składy 

3. 

Działalność 
gospodarcza 
Budownictwo 
mieszkanowe 

0,3 ha 
Pełne uzbroje-

nie terenu 
500 m 1500 

Własność 
gminy 

B. wielfunkcyj-
ne mieszkalno 

usługowe 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

9.4. Budżet i inwestycje gminy 

9.4.1. Dochody budżetu gminy 

W dużym stopniu odbiciem poziomu rozwoju gospodarczego gminy jest jej budżet – dochody własne, 
w tym wpływy podatkowe. Budżet Gminy Besko ilustrują poniższe tabele. 

Tabela 81. Dochody budżetu gminy wg rodzajów 
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Wyszczególnienie 
w tys. zł 

2011 2012 2013 

OGÓŁEM 14 913,4 15.862,5 14.511,0 

Dochody własne 2 427,9 2.948,8 3.320,0 

w tym:    

Podatek od nieruchomości 779,2 844,1 9.40,5 

Podatek od środków transportowych 41,6 43,1 43,2 

Podatek rolny i leśny 205,3 303,2 333,2 

Opłata skarbowa 9,7 8,7 6,1 

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 139,5 145,3 158,6 

Wpływy z usług 4,5 1,0 1,0 

Dochody z dzierżawy i leasingu 69,5 63,1 58,2 

Inne dochody własne 257,4 501,1 605,20 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-
stwa  

921,2 1.039,2 1.174 

od osób prawnych 2,4 6,6 8,7 

od osób fizycznych 918,8 1.032,6 1.165,3 

Dotacje celowe z budżetu państwa  2 983,9 2.674,7 2.679,20 

Na zadania gminy: zlecone 1 815,0 1.910,7 1.858,7 

własne 1 168,9 764 820,5 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 272,4 6770,6 6.815,3 

Dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudże-
towych 

3 229,2 3.468,4 1.696,5 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 82. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca – porównania 

Jednostka 
terytorialna 

Ogółem 

Dochody własne 
Udział dochodów 

własnych 
Dynamika wzrostu 

dochodów 
 

ogółem podatkowe  

ogółem podatkowe ogółem własnych 
 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 
2011 r. = 100  

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [%] [%] [%] [zł] 
 

Gmina Besko 3,363 3,221 547 737 466 553 16,28 22,88 13,86 17,17 -4,22% -34% 
 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

O możliwościach rozwojowych danej jednostki terytorialnej w dużej mierze stanowi udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem.  

9.4.2. Wydatki budżetu gminy 

Poniżej zamieszczone tabele prezentują wydatki budżetu Gminy Besko w latach 2011 – 2013. 

Tabela 83. Wydatki budżetu gminy 

Wyszczególnienie 
w tys. zł 

2011 2012 2013  

OGÓŁEM 15.464,9 15.824,1 13.862,6 

w tym: 
Dotacje 

 
1.307,4 

 
963,3 

 
1.132,9 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.492,8 2.673,6 2.669,7 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.719,9 11.999,5 11.584,9 

w tym: 

Wynagrodzenia oraz składki na ubezp. społ. i f. pracy 
 

4.688,3 
 

5.149,5 
 

5.078,5 

Zakup materiałów i usług 2.576,2 2.488,1 1.972,0 

  w tym: energia 3.95,3 475,2 4.65,8 

Rozliczenia z bankami    

Wydatki majątkowe 3.745,0 3.824,7 2.277,7 

W tym inwestycyjne 3.739,4 3.815,0 2.115,4 
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  w tym: na budynki i budowle 3.579,8 3.760,6 1.886,5 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 84. Wydatki budżetu gminy wg rodzajów 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
zł 

2011 2012 2013 

OGÓŁEM 15464863,29 15.824.118,42 13.862.555,41 

w tym: 
Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych 

- - - 

Rolnictwo 98231,87 149.133,67 235.347,85 

Transport 1603287,77 516.514,16 362.343,21 

Gospodarka komunalna 1023183,14 665.694,90 847.543,54 

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi 
komunalne 

144919,62 254.926,92 277.298,16 

Oświata i wychowanie 4221219,52 4.632.943,96 4.593,148,68 

Kultura i sztuka 2489595,83 2.175.455,94 508.321,66 

Ochrona zdrowia 398640,74 98.899,20 118.088,13 

Opieka społeczna 2561308,16 2.867.144,22 2.908.012,11 

Kultura fizyczna i sport 186641,50 109.557,08 192.042,13 

Edukacyjna opieka wychowawcza 517456,28 428.883,97 174.357,04 

Administracja samorządowa 1460696,65 1385.891 1.497 425,44 

Leśnictwo  42508,02 49.814,22 25.533,81 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, wodę  

332164,70 305.911,24 164.763,64 

Działalność usługowa 28202,30 19.500 14.146,99 

Informatyka  36855,61 1.477.153,75 1.158.751,14 

Urzędy naczelnych organów  8262,20 735,00 738 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa 

201229,61 546.109,24 592.378,34 

Dochody od osób prawnych 34129,36 - - 

Obsługa długu publicznego 76330,41 139.869,51 192.315,54 

Różne rozliczenia 0,00   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00   
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Tabela 85. Wydatki budżetu gminy wg rodzajów -  struktura % w ogółu wydatków 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

OGÓŁEM    

Rolnictwo 0,64 0,94 1,70 

Transport 10,37 3,26 2,61 

Gospodarka komunalna 6,62 4,21 6,11 

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi ko-
munalne 

0,94 1,61 2,00 

Oświata i wychowanie 27,30 29,28 33,13 

Kultura i sztuka 16,10 13,75 3,67 

Ochrona zdrowia 2,58 0,62 0,85 

Opieka społeczna 16,54 18,12 20,98 

Kultura fizyczna i sport 1,21 0,69 1,39 

Edukacyjna opieka wychowawcza 3,35 2,71 1,26 

Administracja samorządowa 9,45 8,76 10,80 



 

SSttrraatteeggiiaa    RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo  ddoo  22002244  rrookkuu  

TToomm  II::  DDiiaaggnnoozzaa  iilloośścciioowwaa  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeejj  ggmmiinnyy  

 

148 
 

Leśnictwo  0,27 0,31 0,18 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę  

2,15 1,93 1,19 

Działalność usługowa 0,18 0,12 0,10 

Informatyka  0,24 9,33 8,36 

Urzędy naczelnych organów  0,05 0,03 0,01 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,30 3,45 4,27 

Dochody od osób prawnych 0,22 - - 

Obsługa długu publicznego 0,49 0,88 1,39 

Różne rozliczenia - - - 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - - 

 
100 100 100 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

9.4.3. Inwestycje gminne 

Realizowane w ostatnim 10-leciu przez Gminę Besko zadania inwestycyjne wpisywały się w cele stra-
tegiczne określone w Strategii Rozwoju Gminy Besko do roku 2020 oraz Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Besko na lata 2004-2013. Zadania te - zarówno jednoroczne jak i wieloletnie - umieszczane 
były w budżecie gminy, zatwierdzanym przez Radnych Rady Gminy. 

Gmina Besko przeznaczała rocznie na realizację zadań inwestycyjnych ok. 28% dochodów budżeto-
wych. W przypadku dużych, kosztownych zamierzeń, gmina starała się z powodzeniem pozyskać 
środki zewnętrzne na ich realizację. 

Najważniejszym źródłem dotacji do inwestycji były środki Unii Europejskiej, pochodzące m.in. z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. W latach 2004-2006 Gmi-
na Besko zrealizowała 6 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1.396.460,76 mln zł, pozyskując 
dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 811.767,05 mln zł. W latach 2007-2013 Gmina Besko zre-
alizowała 25 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 11.721.406,93 mln zł, pozyskując dofinan-
sowanie w formie dotacji w kwocie 9.503.766,20 mln zł. Do najważniejszych zrealizowanych wówczas 

inwestycji należały: 

 „Kultura bez granic. Budowa i modernizacja polsko- słowackich domów kultury w Gminie Be-
sko i 15 miejscowościach Mikroregionu Koskovce” 

 „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Besku” 

 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Besko i Mymoń w Gminie Besko” 

 „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Besko – Besko – Poręby IV etap i Mymoń – III etap” 

 Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części 
na środowiskową świetlicę młodzieżową 

 Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w miejscowości Besko 

 Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko – etap I i II 

 „Czas na sport – remont obiektów sportowych w Gminie Besko” 

Gmina Besko pozyskała również środki krajowe, dostępne w ramach programów celowych, takich jak:  

 „Krajowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych", 

 budżet Województwa Podkarpackiego  

 środki krajowe z WFOŚiGW, 

 środki Wojewody Podkarpackiego. 

Poniżej zamieszczony wykaz prezentuje potrzeby inwestycyjne  Gminy Besko na lata 2015-2020: 

 Budowa stołówki w szkole – finasowanie ze źródeł zewnętrznych i środków własnych, 
 Kompleks lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Besku - finasowanie ze źródeł zewnętrznych i 

środków własnych, 
 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - finasowanie ze źródeł zewnętrznych i 

środków własnych, 
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 Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Mymoń (ul. Leśna) Besko (ul. Zapowiedzka) – 
finansowanie ze środków własnych, 

 Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych - finasowanie ze źródeł zewnętrznych i 
środków własnych, 

 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej - finasowa-
nie ze źródeł zewnętrznych i środków własnych. 

9.5. Potencjał finansowy ludności i instytucji  

W końcu września 2013 r. działalność operacyjną na terenie kraju prowadziły 642 banki (o 1 mniej niż 
rok wcześniej). Banków komercyjnych  było 70 (tyle samo, co rok wcześniej), w tym 28 oddziałów 
instytucji kredytowych (o  4 więcej). Banków  z przewagą  lub  ze 100% udziałem  kapitału zagranicz-
nego działało 60 (o 1 mniej). Ponadto funkcjonowały 572 banki spółdzielcze (o 1 mniej). 

Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane przez różne czyn-
niki, takie jak:  

 wchodzenie do Polski nowych inwestorów (5 nowych oddziałów instytucji kredytowych),  

 procesy konsolidacyjne (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przejęty 
przez polskich inwestorów; jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego połączył się 
z innym bankiem z tej samej grupy banków; dwa banki z większościowym udziałem kapitału 
zagranicznego połączyły się z innymi bankami z tej  samej  grupy banków;  jeden bank spół-
dzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym),  

 zmiana formy organizacyjnej (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został po-
łączony z oddziałem instytucji kredytowej, a jeden oddział instytucji kredytowej połączył się z 
bankiem ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, w ramach swoich grup kapitałowych). 

W  okresie  I-IX 2013 roku w sektorze bankowym odnotowano wyniki finansowe niższe od osiągnię-
tych w analogicznym okresie ub. roku. 

Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Wyniki finansowe banków w okresie I – IX 
2013r. wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu i sektorowi instytucji 
rządowych i samorządowych wyniosła w dniu 30 września br. 928,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1% 
w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły  
90,3% tej kwoty i wyniosły 838,6 mld zł (wzrost o  3,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw 281,1 mld 
zł (wzrost o  1,8%), a dla gospodarstw domowych 552,4 mld zł (więcej o 4,1%). Większość kredytów 
dla przedsiębiorstw (59,2%) w kwocie 3 166,4 mld zł (spadek o 0,4%) została zaciągnięta przez  MSP 
i była przeznaczona głównie na finansowanie ich działalności operacyjnej (62,0 mld zł – spadek  
o 4,3%), inwestycje (50,0 mld zł – wzrost o 3,7%) i nieruchomości (41,0 mld zł – bez zmian). Kredyty 
dla gospodarstw domowych były przeznaczone w przeważającej części na nieruchomości mieszka-
niowe – 333,5 mld zł (wzrost o 5,0%) i konsumpcyjne osób prywatnych – 112,8 mld zł (wzrost  
o 0,2%). 
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Wykres 28. Wartość i dynamika kredytów dla sektora niefinansowego oraz instytucji 
rządowych i samorządowych w bankach ogółem 

 

Źródło: Wyniki finansowe banków w okresie I – IX 2013 r. 

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września br. 
osiągnęły wartość 832,4 mld zł (wzrost o 7,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 
743,4 mld zł (wzrost o  7,2%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych  – 89,0 mld 
zł (wzrost o  7,4%). W porównaniu do stanu z 30 września ub. r. odnotowano wzrost wartości depozy-
tów bieżących i obniżenie wartości depozytów terminowych.  

W sektorze niefinansowym wartość depozytów bieżących zwiększyła się o 20,9%, a depozytów ter-
minowych uległa zmniejszeniu o 3,0%. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych wartość 
depozytów bieżących wzrosła o 40,0%, a terminowych obniżyła się o 17,0%. W rezultacie tego zjawi-
ska, udział depozytów bieżących w depozytach tych dwóch sektorów łącznie zwiększył się do 49,0%, 
a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych depozyty bieżące stanowiły większość depozy-
tów tego sektora (55,8% wobec 42,8% rok wcześniej).  
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Wykres 29. Wartość i dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i 
samorządowych w bankach ogółem 

 

Źródło: Wyniki finansowe banków w okresie I – IX 2013 r. 

Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego  i sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych (3,1%) był o 4,1 pkt proc. niższy od wzrostu wartości depozytów (7,2%), w rezultacie czego 
różnica między wartością kredytów dla tych sektorów i depozytów zebranych od podmiotów z tych 
sektorów zmniejszyła się do 96,4 mld zł, wobec 124,3 mld zł rok wcześniej. 

W sektorze niefinansowym nadwyżka kredytów nad depozytami zmniejszyła się w skali roku o 22,9 
mld zł, a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 5,0 mld zł. 

Wykres 30. Nadwyżka wartości udzielonych kredytów nad depozytami według sektorów,  
w latach 2010-2013 (stan w końcu kwartału) 

 

Źródło: Wyniki finansowe banków w okresie I – IX 2013 r. 

Niestety nie udało się zgromadzić danych dotyczących wartość depozytów i kredytów mieszkańców 
Gminy Besko i podmiotów gospodarczych. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wartość depozy-
tów i kredytów jst. 

Tabela 86. Depozyty i kredyty Gminy Besko 

Wyszczególnienie w mln. zł w mln. zł 

Depozyty złotowe i walutowe  
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jednostka samorządu terytorialnego 1 287 000,00 0,00 
Kredyty złotowe  

jednostka samorządu terytorialnego 2 894 000,00 0,00 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

9.5.1. Rolnictwo 

Na przestrzeni ostatnich lat proces zmniejszenia się liczby ludności zamieszkującej obszary wiejskie 
utrzymującej się z rolnictwa znacznie przyspieszył. Ludność wiejska utrzymuje się głównie z pracy 
najemnej, z rent i emerytur, czy turystyki wiejskiej, ostatnio bardzo popularnej. Zwiększa się też zna-
czenie terenów wiejskich jako miejsca zamieszkania ludności pracującej w miastach. A podejmowanie 
działalności pozarolniczej wspierane jest ze środków publicznych w ramach programów współfinan-
sowanych przez UE.  

W analizowanej Gminie Besko zgodnie z zamieszczonym poniżej wykresem rolnictwo jest źródłem 
utrzymania dla 40,59% gospodarstw domowych zlokalizowanych w Gminie Besko (dane Powszech-
nego Spisu Rolnego z 2010 roku), podczas gdy w 2002 roku było ich 6%. Wbrew powszechnie panu-
jącym na obszarach wiejskich trendom w Gminie Besko da się zauważyć wzrost udziału gospodarstw 
ze źródłem utrzymania z rolnictwa w ogóle gospodarstw rolnych w gminie. 

Wykres 31. Struktura gospodarstw według źródła dochodów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

Poniżej zamieszczony opis przedstawia charakterystykę warunków do prowadzenia działalności rolni-
czej w Gminie Besko oraz samą prowadzoną na analizowanym obszarze działalność rolniczą.  

Warunki glebowe 

W obrębie Równiny Beskiej i dolin rzecznych wytworzyły się mady, gleby mułowo-torfowe, bielicowe, 
pseudobielicowe. Gleby te są zasobne w składniki pokarmowe. W obrębie dolin bocznych występują 
gleby aluwialno - deluwialne. Największą wartość rolniczą przedstawiają gleby zaliczane do klas II El b 
gruntów ornych. Gorsze warunki glebowo rolnicze występują na terenach o większych nachyleniach, 
gdzie występują gleby o gorszych cechach fizykochemicznych (klasa IV a, IV b). Najsłabsze gleby 
zaliczane do V - VI klasy bonitacyjnej gruntów ornych występują w obrębie mocno nachylonych sto-
ków, gdzie warstwa gleby jest cienka i narażona na erozję. Powierzchnie poszczególnych użytków 
rolnych według klas gleboznawczych zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 87. Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Besko z podziałem na klasy gleboznawcze 

Klasa 
gleboznawcza 

Użytki rolne 

Grunty 
orne 

 
Sady 

 
Łąki 

 
Pastwiska 

Lasy i za-
krzaczenia 

Inne grun-
ty 

 
Razem 

RII  57,0376 7,8294 - -    64,8670 

RIIIa 483,286 6,7420 - -   490,0280 

RIIIb 206,1776 0,0600 - -   206,2376 

RIVa 406,6375 2,6787 - -   409,3162 

RIVb 134,9179 0,4400 - -   135,3579 

RV 135,6278 - - -   135,6278 

RVI - - - -   - 

ŁII - -  28,7269 -    28,7269 

ŁIII - - 176,7250 -   176,7250 

ŁIV - - 217,4364 -   217,4364 

ŁV - -  62,6626 -    62,6626 

ŁVI - -   4,9900 -      4,9900 

PsII - - -    6,3273      6,3273 

PsIII - - -   53,8722    53,8722 

PsIV - - - 163,2616   163,2616 

PsV - - -  89,2331    89,2331 

PsVI - - -   1,4700      1,4700 

PszVI - - - -   - 

Lasy i zakrza-
czenia 

- - - - 280,3397 - 280,3397 

Inne grunty - - - - - 214,8559 214,8559 

Razem 1423,6844 17,7501 490,5409 314,1642 280,3397 214,8559 2741,3352 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Besku 

Wykres 32. Struktura użytków rolnych w Gminie Besko 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Besku 

W strukturze użytków rolnych w Gminie Besko przeważają grunty orne (52%), następnie łąki (18%), 
pastwiska (11%), lasy i zakrzaczenia (10%) oraz inne grunty (8%). 

Na terenie Gminy Besko w 2010 roku działalność rolniczą prowadziło 404 gospodarstwa, z czego 403 
to gospodarstwa indywidualne. W strukturze gospodarstw według powierzchni przeważają gospodar-
stwa o areale od 1 do 5ha (59,4%), blisko 30% stanowią gospodarstwa o powierzchni do 1ha. Naj-
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mniej gospodarstw ma powierzchnię od 10 do 15ha. Na terenie Gminy Besko funkcjonuje też 15 go-
spodarstw  o powierzchni powyżej 15ha. 

Tabela 88. Udział gospodarstw rolnych według powierzchni w 2010 roku (%)  

Gospodarstwa rolne według powierzchni 
(udział %) 

do 1 ha 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 - 15 ha 15 ha i więcej 

Gmina Besko 29,8% 59,4% 6,4% 0,7% 3,7% 

Polska 31,4% 37,8% 15,4% 6,7% 8,6% 

Województwo podkarpackie 44,6% 45,5% 7,4% 1,2% 1,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

Wykres 33.  Gospodarstwa rolne według powierzchni (udział %) w roku 2010 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

W strukturze gospodarstw rolnych według pogłowia zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Besko 
przeważają gospodarstwa hodujące  drób, a w następnej kolejności  bydło. 

Tabela 89. Gospodarstwa rolne według pogłowia zwierząt gospodarskich w 2010 roku 

Liczba gospodarstw według pogłowia zwierząt gospodar-
skich 

bydło 
trzoda 

chlewna 
konie drób 

Gmina Besko 89 0 13 262 

Województwo podkarpackie 41706 33239 10285 109662 

Polska 525472 397676 101256 788968 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

Znaczna część gospodarstw specjalizuje się w produkcji wielokierunkowej, obejmującej wartość pro-
dukcji roślinnej, zwierzęcej, łącznie z produktami zużytymi na pasze we własnym gospodarstwie oraz 
produktami nierolniczymi pozyskiwanymi także w niektórych gospodarstwach. 

Tabela 90. Gospodarstwa rolne według zasiewów wybranych upraw w 2010 roku 

Liczba gospodarstw według zasiewów wybra-
nych upraw 

zboża ziemniaki 
uprawy  

przemysłowe 
warzywa  
gruntowe 

Gmina Besko 303 334 10 18 

Województwo podkarpackie 126721 120777 8264 17882 

Polska 1296681 747749 134430 110210 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku 

 


