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Prace nad strategią były prowadzone przez Zespół Zadaniowy do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Besko na lata 2014-2024 powołany Zarządzeniem 
wewnętrznym nr 120.29.2013 Wójta Gminy Besko z dnia 25.10.2013r., do 
którego zostało zaproszonych ponad 40 osób reprezentujących partnerów 
społeczno-gospodarczych Gminy. Praca była realizowana w ramach 3 podzespołach 
tematycznych: 

Podzespół I – do spraw 
społecznych 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Podzespół II - do spraw 
zasobów i potencjałów Gminy 

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

Podzespół III - do spraw 
gospodarczych i promocji 
Gminy 

Gospodarka i promocja Gminy 

 
Dokument strategii rozwoju Gminy Besko na lata 2014-2024 został opracowany na 
podstawie wyników prac Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Besko do roku 2024 przez zespół w składzie: 
 

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 
Bałaban Mariusz Wójt Gminy Besko 
Białas Adam Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko 
Ćwikała Józef Sołtys Mymoń 
Gierlicka Zofia 
Gierlicka Janina 

Koło Gospodyń Wiejskich Mymoń 
Koło Gospodyń Wiejskich Mymoń 

Iżowski Michał Radny Gminy Besko 
Jaślar Jan  Prezes Zarządu Gminnego OSP w Besku 
Józefczyk Wojciech Firma Handlowa 
Kandefer Bożena Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Besku 
Kapłon Albin Radny Gminy Besko 
Kocyłowski Wojciech Posterunek Policji w Besku 
Lutecka Katarzyna Dzienne Centrum Aktywności w Besku 
Marszałek Bolesław Sołtys Besko 
Mermer Katarzyna Kierownik SPZPOZ  w Besku 
Mermer Maciej Przewodniczący Rady Gminy Besko 
Nycz Arkadiusz Dyrektor Zespołu Szkół w Besku 
Przybyła Urszula Sołtys Poręby 
Schmidt Wojciech Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Beskiej 
Sokołowski Wojciech Radny Gminy Besko 
Stapiński Zbigniew ZPUH Besko-Met 
Szałankiewicz Andrzej p.o  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Besku 
Szałankiewicz Jan Radny Gminy Besko 
Szałankiewicz Krystyna Koło Gospodyń Wiejskich w Besku 
Szmyd Jan Radny Gminy Besko 



 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESKO 
DO ROKU 2024 

 

 

  
3 

 

Szul Kazimiera Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko 
„Beskowianki” 

Szul Marek Radny Gminy Besko 
Szul Tadeusz  Radny Gminy Besko 
Wolański Kazimierz Sekretarz Gminy w Besku 
Zajączkowski Ryszard Radny Gminy Besko, Firma usługowo-handlowa 
Ziemiański Błażej Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Besku 
Zubik Stanisław PPUH Delikatesy Centrum 

Konsultanci konsorcjum Res Management s.c. (Brzozów) i ResPublic sp. z o.o. 
(Warszawa): 

1. Paweł Mentelski Konsultant i moderator, prace redakcyjne 

2. Tomasz Bartnicki  Konsultant i moderator, prace redakcyjne 

3. Jacek Dębczyński 
Konsultant, ekspert w zakresie planowania 
strategicznego i operacyjnego 

4. Maciej Jednakiewicz Konsultant 

5. Paulina Truszczyńska Analizy konsultacji społecznych  

6. Justyna Tur Analizy konsultacji społecznych 

7. Justyna Kostecka Analiza danych statystycznych, prace redakcyjne 
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I. WPROWADZENIE  
 

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

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

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

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

 

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

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

Biorąc powyższe pod uwagę władze Gminy podjęły decyzję o aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy. Od lutego br. trwały konsultacje społeczne, pracował Zespołu 
Zadaniowy do opracowania aktualizacji strategii, odbywały się warsztaty 
diagnostyczno-projektowe z udziałem mieszkańców, reprezentantów instytucji, 
organizacji i innych podmiotów działających w Gminie. 

                                                           

1
 Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm. 



 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESKO 
DO ROKU 2024 

 

 

  
6 

 

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

społeczno-gospodarczej Gminy Besko. 
2. Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 - Diagnoza jakościowa 

sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Besko, wraz z Raportem z wynikami 
badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w dniach od 17 lutego do 
21 marca 2014 r. 

3. Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2024. 
4. Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Besko do roku 2024. 
 
Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu opracowania i wdrażania 
strategii przy udziale wszystkich głównych partnerów społecznych. 
 
Do realizacji strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 
– samodzielnych przez władze Gminy, 
– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 
– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 
– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 
– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego 

i pozarządowego). 
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Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie 
zaangażowanie wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy parterów społecznych. 
Powodzenie w tym zakresie jest uzależnione od zdolności do wzajemnej 
komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów poszczególnych partnerów i 
grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie wspólnych 
przedsięwzięć.  
 
W okresie wdrażania strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, 
w tym jako: 
– bezpośredni samodzielny realizator działań,  
– inicjator i animator działań, 
– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 
– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane 

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

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

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 
 
Planowanie i wdrażanie strategii w opisany powyżej sposób daje szansę 
świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, 
przyrodnicze i przestrzenne. Pozwoli to na zarządzanie rozwojem w kolejnych 
kadencjach i ponad występującymi w środowisku lokalnym naturalnymi konfliktami 
interesów.  
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II. ZAŁOŻENIA STRATEGII  
 
Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania 
strategii rozwoju i były określane na początku jej powstawania. 
Założenia dotyczące dokumentu strategii: 

1. Perspektywa planowania: 2024 rok. 

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

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

4. Strategia będzie spójna z zamierzeniami zewnętrznych dokumentów 
planistycznych. 

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

6. Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów społecznych. 

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

1. Strategia opracowywana jest z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej 
(interesariuszy). 

 
Założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju: 
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zrównoważony rozwój oznacza 
integrację działań politycznych, gospodarczych oraz społecznych, z zachowaniem 
równowagi i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 

1. Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

 
Termin „zrównoważony rozwój” oznacza: 

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

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania strategii, w tym: 
– pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach, 
– pozwala planować i koordynować działania partnerów rozwoju lokalnego 

zgodnie z długookresowymi celami, 
– wspiera motywację i integrację mieszkańców, wzmacniając ich identyfikację z 

Gminą, 
– promuje Gminę w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie, w szczególności wobec 

potencjalnych inwestorów i wobec odbiorców oferty Gminy. 

 

 
 

  

Jesteśmy gminą położoną w górnym biegu rzeki Wisłok z unikalnym 
przełomem zwanym „Małym Kanionem”, z rozwiniętą infrastrukturą 
umożliwiającą inwestowanie i ochronę środowiska przyrodniczego, mającą 
dobre połączenia komunikacyjne z miastami Krosno, Sanok, z pobliskimi 
uzdrowiskami Iwonicz-Zdrój i Rymanów Zdrój. Pielęgnując tradycje 
tworzymy nowoczesne warunki życia i pracy dla nas i naszych dzieci. 
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IV. CELE GMINY BESKO 
 
4.1. Cele strategiczne 

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

1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 
 
Obszar: Potencjały i zasoby Gminy. 

2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Gminy umożliwiająca zrównoważony rozwój.  
3. Zrównoważony ład przestrzenny.  
4. Czyste środowisko. 
5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego. 
6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

 
Obszar: Gospodarka i promocja Gminy. 

7. Wzrost potencjału gospodarczego Gminy. 
 

Osiąganie celów w sferze gospodarczej jest zadaniem, które mogą realizować tylko 
podmioty działające w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede 
wszystkim tworzenia warunków do działalności gospodarczej, wspierania 
podmiotów przez odpowiednią politykę i promocję Gminy. Ważnym elementem 
wsparcia będą również działania związane z planowaniem przestrzennym 
i rozwojem infrastruktury technicznej na terenach wykorzystywanych i możliwych 
do wykorzystania do celów gospodarczych. 
Cele strategiczne w sferze gospodarczej powinny wpływać na decyzje 
podejmowane przez wszystkie podmioty działające w Gminie oraz przyszłych 
inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych. 
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4.2. Drzewo celów strategicznych 
 

Misja: 

Jesteśmy gminą położoną w górnym biegu rzeki Wisłok z unikalnym przełomem zwanym „Małym Kanionem”, z rozwiniętą 
infrastrukturą umożliwiającą inwestowanie i ochronę środowiska przyrodniczego, mającą dobre połączenia komunikacyjne z 
miastami Krosno, Sanok, z pobliskimi uzdrowiskami Iwonicz-Zdrój i Rymanów Zdrój. Pielęgnując tradycje tworzymy 
nowoczesne warunki życia i pracy dla nas i naszych dzieci. 

 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Zasobna, zintegrowana społeczność 
Gminy 

1.1. Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie Gminy 

1.2. Gmina przygotowana do zapewnienia schronienia dla osób/rodzin będących w potrzebie - dostępne 
mieszkania socjalne i chronione 

1.3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy 
1.4. Lepsze możliwości dbania o zdrowie 
1.5. Poprawa dostępu do opieki nad osobami potrzebującymi (osoby niepełnosprawne, osoby starsze, 

wykluczone społecznie i inne) 
1.6. Poprawa dostępności opieki przedszkolnej, z uwzględnieniem opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia 
1.7. Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży 
1.8. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie 
1.9. Podniesie aktywności fizycznej mieszkańców 
1.10. Poprawa aktywności społecznej mieszkańców 
1.11. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia cyfrowego 

2. Rozwinięta, nowoczesna 
infrastruktura techniczna Gminy 

2.1. Baza opieki przedszkolnej (wraz z oddziałem żłobkowym) dostępna na terenie Gminy 
2.2. Nowoczesna baza szkolna 
2.3. Zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej 
2.4. Zwiększona dostępności komunikacyjna Gminy (wewnętrzna i zewnętrzna) 
2.5. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami komunalnymi 
2.6. Zwiększona dostępność nowoczesnych sieci internetowych 
2.7. Zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy 
2.8. Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego Gminy 
2.9. Rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna 
2.10. Zagospodarowane wszystkie obiekty komunalne 

3. Uporządkowana gospodarka 
przestrzenna 

3.1. Poprawa funkcjonalności obszarów Gminy 
3.2. Poprawa funkcjonalności obszarów atrakcyjnych turystycznie 
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3.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych 

4. Zachowane i wyeksponowane 
dziedzictwo kulturowe 

4.1. Poprawa stanu technicznego zabytków 
4.2. Podtrzymane tradycje lokalne 
4.3. Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę i wspólne działania 

5. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

5.1. Ograniczenie zanieczyszczenia wód i brzegów Wisłoka 
5.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
5.3. Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

6. Poprawa jakości życia 
6.1. Lepsze możliwości dbania o zdrowie 
6.2. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych 

7. Poprawa stanu sfery gospodarczej 
Gminy 

7.1. Dostępne tereny inwestycyjne na terenie Gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 
7.3. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy 
7.4. Wzrost rozwoju lokalnego sektora usług i produkcji 
7.5. Rozwinięte gospodarstwa rolne 
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4.3. Zadania realizacyjne dla poszczególnych celów operacyjnych 
 

Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Zasobna, zintegrowana społeczność Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

1.1. Zwiększenie liczby miejsc 
pracy na terenie Gminy 

1.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (zachęty podatkowe). 

1.1.2. Pomoc w pozyskiwaniu środków na tworzenie miejsc pracy (informowanie). 

1.1.3. Pozyskiwanie i przygotowanie terenów pod inwestycje. 

1.1.4. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. 

1.1.5. Wspieranie działalności spółdzielni socjalnych oraz Centrum Integracji Społecznej. 

1.1.6. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, szkolenia). 

1.2. Gmina przygotowana do 
zapewnienia schronienia dla 
osób/rodzin będących w 
potrzebie - dostępne 
mieszkania socjalne i 
chronione 
 

1.2.1. Budowa i pozyskiwanie obiektów pod adaptację na mieszkania socjalne i chronione. 

1.2.2. Tworzenie przejściowych (zastępczych)  lokali socjalnych i chronionych. 

1.3. Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 

1.3.1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 28 – wspólne inwestycje z GDDKiA 
(bezkolizyjne przejścia dla pieszych, chodniki dla pieszych, drogi i ścieżki rowerowe). 

1.3.2. Uzupełnienie i unowocześnianie monitoringu wizyjnego. 

1.3.3. Przygotowanie budowy dodatkowej przeprawy przez Wisłok. 

1.3.4. Regulowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń melioracyjnych. 

1.3.5. Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek. 

1.3.6. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem. 

1.3.7. Organizowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1.3.8. Podejmowanie i wspieranie działań integrujących i aktywizujących mieszkańców. 

1.3.9. Zwiększanie dostępności pomocy prawnej, psychologicznej, poradni rodzinnej, terapii 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. 

1.3.10. Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia zasobów kadrowych posterunku Policji w Besku. 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Zasobna, zintegrowana społeczność Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

1.4.  Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 

1.4.1. Zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki medycznej. 

1.4.2. Unowocześnianie i usprawnienie działalności ośrodka zdrowia. 

1.4.3. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji. 

1.4.4. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia (ośrodek zdrowia, szkoły, organizacje pozarządowe). 

1.4.5. Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych. 

1.4.6. Budowa stołówki szkolnej i organizowanie dożywania dzieci i młodzieży. 

1.4.7. Identyfikacja przypadków przemocy w rodzinie i wspieranie ofiar przemocy w rodzinie. 

1.4.8. Przebudowa wodociągowej magistrali przesyłowej Sieniawa-Besko.  

1.5. Poprawa dostępu do opieki 
nad osobami 
potrzebującymi (osoby 
niepełnosprawne, osoby 
starsze, wykluczone 
społecznie i inne) 

1.5.1. Organizowanie dziennej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. 

1.5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania dziennej opieki nad osobami 
starszymi oraz niepełnosprawnymi. 

1.5.3. Organizowanie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej (w tym opieki nad osobami starszymi). 

1.5.4. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych. 

1.6. Poprawa dostępności opieki 
przedszkolnej,  
z uwzględnieniem opieki nad 
dziećmi poniżej 3 roku życia 

1.6.1. Zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach oraz tworzenie żłobków. 

1.6.2. Organizacja alternatywnych form opieki nad dziećmi. 

1.6.3. Wspieranie działalności niepublicznych placówek przedszkolnych. 

1.7. Utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia dzieci  
i młodzieży 

1.7.1. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy szkolnej. 

1.7.2. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

1.7.3. Systematyczny rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej. 

1.7.4. Stałe wsparcie psychologiczne w szkole dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. 

1.8. Rozwinięte życie kulturalne 
w Gminie  

1.8.1. Systematyczne unowocześnianie i doposażenie bazy GOK. 

1.8.2. Zatrudnianie instruktorów, animatorów kultury. 

1.8.3. Dostosowywanie oferty GOK do potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców. 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Zasobna, zintegrowana społeczność Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

1.8.4. Współpraca GOK z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia oferty kulturalnej. 

1.8.5. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych. 

1.9. Podniesie aktywności 
fizycznej mieszkańców 

1.9.1. Systematyczny rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej w całej gminie. 

1.9.2. Organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia. 

1.9.3. Organizowanie i wspieranie szkolnych sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży. 

1.9.4. Wspieranie działalności klubu sportowego w zakresie rozszerzania oferty sekcji sportowych o nowe 
dyscypliny. 

1.9.5. Stworzenie oferty zorganizowanych zajęć sportowych dla mieszkańców. 

1.10. Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 

1.10.1. Popularyzowanie dobrych praktyk (przykładów, wzorców). 

1.10.2. Angażowanie mieszkańców do różnych przedsięwzięć społecznych. 

1.10.3. Gratyfikacja niematerialna dla dzieci i młodzieży występujących publicznie i działających na rzecz 
własnego środowiska. 

1.10.4. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców. 

1.10.5. Angażowanie większej liczby mieszkańców w konsultowanie ważnych decyzji podejmowanych przez 
Władze Gminy. 

1.11. Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

1.11.1. Systematyczne rozwijanie sieci dostępu Internetu szerokopasmowego. 

1.11.2. Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 

1.11.3. Propagowanie e-usług Urzędu Gminy i innych instytucji. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.1. Baza opieki przedszkolnej 
(wraz z oddziałem 
żłobkowym) dostępna na 
terenie Gminy 

2.1.1. Rozwijanie bazy przedszkolnej. 

2.1.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie organizacji alternatywnej opieki przedszkolnej i żłobkowej. 

2.2. Nowoczesna baza szkolna 
2.2.1. Rozbudowa bazy szkolnej o stołówkę. 

2.2.2. Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia technicznego i dydaktycznego szkół. 

2.3. Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 

2.3.1. Termomodernizacja obiektów. 

2.3.2. Modernizacja i remonty. 

2.3.3. Systematyczne unowocześnianie i uzupełnianie wyposażenia technicznego 

2.4. Zwiększona dostępności 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 

2.4.1. Przygotowanie budowy dodatkowej przeprawy przez Wisłok. 

2.4.2. Zwiększanie liczby miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej (szkoła, hala 
sportowa, stadion i inne). 

2.4.3. Budowa chodników na części dróg gminnych oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i na części drogi 
krajowej (do Zapowiedzi i na Woli). 

2.4.4. Wyznaczanie i budowa ścieżek/dróg rowerowych oraz ścieżek spacerowych. 

2.4.5. Remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól. 

2.4.6. Remont i modernizacja dróg gminnych i powiatowych. 

2.4.7. Rozwijanie kanalizacji deszczowej oraz doposażanie dróg gminnych w urządzenia odwadniające. 

2.4.8. Rozbudowa i unowocześnianie oświetlenia ulic na terenie gminy. 

2.4.9. Poprawa organizacji ruchu i oznakowania drogowego na części dróg. 

2.5. Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa 
oraz gospodarka odpadami 
komunalnymi 

2.5.1. Modernizowanie i rozbudowywanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

2.5.2. Wdrożenie efektywnej technologii zagospodarowania osadów ściekowych. 

2.5.3. Uruchomienie alternatywnego źródła zasilania w wodę. 

2.5.4. Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem technicznym. 

2.6. Zwiększona dostępność 
nowoczesnych sieci 

2.6.1. Tworzenie punktów dostępu do Internetu sieciowego (bezpłatne WiFi) w obiektach użyteczności 
publicznej i przestrzeniach publicznych.  
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

internetowych  

2.7. Zwiększenie wykorzystania 
OZE na terenie Gminy 

2.7.1. Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej; 

2.7.2. Działania w kierunku wprowadzania OZE do gospodarstw domowych. 

2.8. Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i 
przeciwpożarowego Gminy 

2.8.1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych. 

2.8.2. Wykonanie odwodnienia dróg. 

2.8.3. Systematyczne doposażanie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy jednostek OSP. 

2.8.4. Upowszechnianie systemu powiadamiania „System Informacji SMS”. 

2.9. Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

2.9.1. Dostosowanie hali sportowej przy Zespole Szkół do organizacji masowych imprez sportowych i 
rekreacyjnych - budowa trybun, poprawa akustyki. 

2.9.2. Systematyczne wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w nowoczesny sprzęt. 

2.9.3. Rozwijanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

2.10. Zagospodarowane wszystkie 
obiekty komunalne 

2.10.1. Zagospodarowanie byłej części hotelowej przy stadionie w Besku. 

2.10.2. Pełne zagospodarowanie byłego budynku Urzędu Gminy. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

3.1.  Poprawa funkcjonalności 
obszarów Gminy 

3.1.1. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
3.1.2. Pozyskiwanie i wyznaczanie terenów inwestycyjnych. 

3.2. Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych 
turystycznie 

3.2.1. Poprawa funkcjonalności obszarów atrakcyjnych turystycznie. 

3.3. Poprawa estetyki przestrzeni 
publicznych 

3.3.1. Porządkowanie i utrzymywanie terenów zielonych. 
3.3.2. Budowa małej architektury. 

 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

4.1. Poprawa stanu technicznego 
zabytków 

4.1.1. Prowadzenie remontów, renowacji i zabezpieczenia obiektów zabytkowych i cmentarzy historycznych. 

4.2. Podtrzymane tradycje 
lokalne 

4.2.1. Wspierania działalności instytucji i organizacji kultywujących tradycje lokalne. 
4.2.2. Wspierania działalności GOK i organizacji pozarządowych w kierunku rozwoju kultury na terenie Gminy. 
4.2.3. Promowanie lokalnych tradycji i produktów (imprezy, konkursy, warsztaty itp.). 

4.2.4. Dokumentowanie dorobku kulturowego. 
4.3. Mieszkańcy zintegrowani 

poprzez kulturę i wspólne 
działania 

4.3.1. Organizacja imprez integrujących i aktywizujących mieszkańców. 
4.3.2. Wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

5.1. Ograniczenie zanieczyszczenia 
wód i brzegów Wisłoka 

5.1.1. Współpraca z właścicielami/zarządcami koryta i brzegów rzeki oraz organizacjami w działaniach na 
rzecz poprawy czystości wód i linii brzegowej Wisłoka. 

5.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza 

5.2.1. Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania wiejskie, imprezy gminne i inne). 
5.2.2. Promowanie możliwości wykorzystywania OZE (wraz z możliwościami finansowania inwestycji). 

5.2.3. Wspieranie zalesień i nasadzeń drzew. 

5.3. Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

5.3.1. Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania wiejskie, imprezy gminne i inne). 

 
 
 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy  

Cel strategiczny nr 6: Poprawa jakości życia 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

6.1. Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 

6.1.1. Zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki medycznej. 
6.1.2. Unowocześnianie i usprawnienie działalności ośrodka zdrowia. 
6.1.3. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji. 
6.1.4. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia (ośrodek zdrowia, szkoły, organizacje pozarządowe). 
6.1.5. Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych. 
6.1.6. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem. 
6.1.7. Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek. 

6.1.8. Zwiększanie dostępności pomocy prawnej, psychologicznej, poradni rodzinnej, terapii przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz narkomanii. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy  

Cel strategiczny nr 6: Poprawa jakości życia 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

6.2. Ograniczenie 
niekorzystnych zjawisk 
demograficznych 

6.2.1. Zwiększanie dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej; 
6.2.2. wspieranie działań tworzących miejsca pracy na terenie gminy; 
6.2.3. promowanie przedsiębiorczości. 
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu sfery gospodarczej Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

7.1. Dostępne tereny 
inwestycyjne na terenie 
Gminy 

7.1.1. Pozyskiwanie, wyznaczanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych. 
 

7.2. Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 

7.2.1. Wspieranie przez UG przedsiębiorców w kontaktach z PUP w zakresie uzyskiwania pomocy na rozwój 
firm (informowanie). 

7.2.2. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania lokalnych przedsiębiorstw. 
7.2.3. Wykorzystywanie kontaktów elektronicznych do informowania i komunikowanie się z przedsiębiorcami. 

7.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej Gminy 

7.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną. 
7.3.2. Promowanie walorów i oferty turystycznej Gminy. 
7.3.3. Wspieranie rozwoju sektora usług gastronomicznych i noclegowych wraz z gospodarstwami 

agroturystycznymi (informacyjno-doradcze). 

7.4. Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 

7.4.1. Wspieranie przez UG przedsiębiorców w kontaktach z PUP i innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania 
pomocy na rozwój firm (informowanie). 

7.4.2. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania lokalnych przedsiębiorstw. 
7.4.3. Wykorzystywanie kontaktów elektronicznych do informowania i komunikowanie się z przedsiębiorcami. 

7.5. Rozwinięte gospodarstwa 
rolne 

7.5.1. Współpraca z WODR w zakresie wspierania producentów rolnych. 
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4.4. Lista dokumentów Gminy o znaczeniu strategicznym 
 
Poniższe dokumenty warunkują skuteczną realizację Strategii Rozwoju Gminy do 
roku 2024. Dokumenty te są planami i programami realizacyjnymi Strategii a część 
z nich ustanawia warunki do działania oraz określa, jakie zachowania są zgodne 
z celami Strategii dla uczestników życia społecznego i gospodarczego.  

Tytuł 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Gminny Plan Zarzadzania Kryzysowego w Gminie Besko 

Gminy Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Besko 

Program Ochrony Środowiska  

Plan Gospodarki Odpadami 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Besko  

Program Ochrony Zabytków 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
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4.5. Ocena zgodności strategii z dokumentami zewnętrznymi 
 

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

Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.:  

- „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka”,  

- „Kapitał Ludzki i Społeczny”  

- „Sieć Osadnicza”,  

- „Środowisko i Energetyka”,  

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

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

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

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

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

2. Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów  
 
W układzie tabelarycznym zawarto całościową ocenę stopnia zgodności Strategii 
Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 z zapisami dokumentu Strategia Rozwoju 
Województwa - Podkarpackie 2020 (aktualizacja) – sierpień 2013 r. 
 



 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESKO 
DO ROKU 2024 

 

  
24 

 

Ocena zgodności celów: 

Cele Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 
Ocena 

zgodności 
Cele strategiczne Cele operacyjne 

K
O

N
K

U
R

E
N

C
Y

J
N

A
 I
 I
N

N
O

W
A

C
Y

J
N

A
 G

O
S
P
O

D
A

R
K

A
 

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

Priorytet 1.1. Przemysł  

Cel: Przemysł nowoczesnych 
technologii wzmacniający 
konkurencyjność regionalnej 
gospodarki  

Cel 7:  
Poprawa stanu sfery 
gospodarczej Gminy 

7.1 Dostępne tereny inwestycyjne 
na terenie Gminy 
7.2 Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 
7.4 Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 
 

2 

Priorytet 1.2. Nauka, badania i 
szkolnictwo wyższe  

Cel: Rozwój konkurencyjnego 
szkolnictwa wyższego i sfery 
badawczo-rozwojowej jako 
kluczowych czynników 
stymulujących rozwój regionu  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.7 Utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia dzieci i młodzieży 
1.11 Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

2 

Cel 2:  
Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.6 Zwiększona dostępność  
nowoczesnych sieci internetowych 

Priorytet 1.3. Turystyka  

Cel: Budowa konkurencyjnej, 
atrakcyjnej oferty rynkowej 
opartej na znacznym potencjale 
turystycznym regionu  

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 
 

2.3 Zwiększona dostępność 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 
2.9 Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 3 

Cel 3: 
Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.2 Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych 
turystycznie 
3.3 Poprawa estetyki przestrzeni 
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publicznych 

Cel 4: Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.1 Poprawa stanu technicznego 
zabytków 
4.2 Podtrzymane tradycje lokalne 

Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 
Gminy 

7.3 Wzrost atrakcyjności 
turystycznej Gminy 

Priorytet 1.4. Rolnictwo  

Cel: Poprawa konkurencyjności 
sektora rolno – spożywczego  

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.4 Zwiększona dostępność 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 
2.5 Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa oraz 
gospodarka odpadami 
komunalnymi 2 

Cel 5: Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

5.3 Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 
Gminy 

7.5 Rozwinięte gospodarstwa rolne 

Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia 
biznesu  

Cel: Rozwój przedsiębiorczość  
poprzez ofertę instytucji otoczenia 
biznesu  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy  

1.1 Zwiększenie liczby miejsc 
pracy na terenie Gminy 

2 

Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 
Gminy 

7.2 Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 
7.4 Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 
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 Cel 2  
Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego jako 

Priorytet 2.1. Edukacja  
Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 

1.6 Poprawa dostępności opieki 
przedszkolnej, z uwzględnieniem 
opieki nad dziećmi poniżej 3 roku 

3 
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czynników: innowacyjności 
regionu oraz poprawy 
poziomu życia 
mieszkańców 

Cel: Dostosowanie systemu 
edukacji do aktualnych potrzeb i 
wyzwań przyszłości  

społeczność Gminy życia 
1.7 Utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia dzieci i młodzieży  
1.10 Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 
1.11 Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.1 Baza opieki przedszkolnej 
(wraz z oddziałem żłobkowym) 
dostępna na terenie Gminy 
2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.3 Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 
2.6  Zwiększona dostępność  
nowoczesnych sieci internetowych 
2.9  Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo 
kulturowe  

Cel: Rozwinięty i efektywnie 
wykorzystany potencjał kulturowy 
regionu 

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.8 Rozwinięte życie kulturalne w 
Gminie 

3 

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy  

2.9  Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

Cel 3: 
Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.2 Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych 
turystycznie 
3.3 Poprawa estetyki przestrzeni 
publicznych 

Cel 4: Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.1 Poprawa stanu technicznego 
zabytków 
4.2 Podtrzymane tradycje lokalne 
4.3 Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę i wspólne 
działania 
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Priorytet 2.3. Społeczeństwo 
obywatelskie  

Cel: Wzmocnienie podmiotowości 
obywateli, rozwój instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zwiększenie ich wpływu na życie 
publiczne  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.5 Poprawa dostępu do opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, wykluczone społecznie i 
inne) 
1.10 Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 
1.11 Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

2 

Cel 6: Poprawa 
jakości życia 

6.1 Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 

Priorytet 2.4. Włączenie społeczne  

Cel: Wzrost poziomu 
adaptacyjności zawodowej i 
integracji społecznej w regionie  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.1 Zwiększenie liczby miejsc 
pracy na terenie Gminy 
1.2 Gmina przystosowana do 
zapewnienia schronienia dla 
osób/rodzin będących w potrzebie 
– dostępne mieszkania socjalne i 
chronione 
1.3 Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 
1.5 Poprawa dostępu do opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, wykluczone społecznie i 
inne) 
1.7 Utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia dzieci i młodzieży  
1.8 Rozwinięte życie kulturalne w 
Gminie 
1.9 Podniesienie aktywności 
fizycznej mieszkańców 
1.10 Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 
1.11 Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

3 
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Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.1 Baza opieki przedszkolnej 
(wraz z oddziałem żłobkowym) 
dostępna na terenie Gminy 
2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.3 Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 
2.6  Zwiększona dostępność  
nowoczesnych sieci internetowych 

Cel 4: Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.2  Podtrzymane tradycje lokalne 
4.3 Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę i wspólne 
działania 

Cel 6: Poprawa 
jakości życia 

6.1 Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 
6.2 Ograniczenie niekorzystnych 
zjawisk demograficznych 

Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 
Gminy 

7.2 Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 
7.4 Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 
7.5 Rozwinięte gospodarstwa rolne 

Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne  

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego  społeczeństwa 
poprzez poprawę dostępności  i 
jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia 

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.3 Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 
1.4 Lepsze możliwości dbanie o 
zdrowie 
1.5 Poprawa dostępu do opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, wykluczone społecznie i 
inne) 

3 

Cel 6: Poprawa 
jakości życia 

6.1 Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 
6.2 Ograniczenie niekorzystnych 
zjawisk demograficznych 
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Priorytet 2.6. Sport powszechny  

Cel: Zwiększenie aktywności 
ruchowej oraz rozwoju  
psychofizycznego społeczeństwa  

Cel 1:  

Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.4 Lepsze możliwości dbanie o 
zdrowie 
1.9 Podniesienie aktywności 
fizycznej mieszkańców 
1.10 Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 

3 

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.3 Zmodernizowane obiekty 
użyteczność publicznej 
2.9 Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

Cel 4: Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.3 Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę i wspólne 
działania  

Cel 6: Poprawa 
jakości życia 

6.1 Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 
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 Cel 3 

Podniesienie dostępności 
oraz poprawa spójności 
funkcjonalno-
przestrzennej jako 
element budowania 
potencjału rozwojowego 
regionu 

Priorytet 3.1. Dostępność 
komunikacyjna  

 Cel: Poprawa zewnętrznej i 
wewnętrznej dostępności 
przestrzennej województwa ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Rzeszowa jako ponadregionalnego 
ośrodka wzrostu  

Cel 1: Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.3 Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 
 

3 Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.4 Zwiększona dostępność 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 

Priorytet 3.2. Dostępność 
technologii informacyjnych  

Cel: Rozbudowa wysokiej jakości 

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.11 Zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

3 
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sieci telekomunikacyjnej oraz 
zwiększenie wykorzystania 
technologii informacyjnych na 
terenie całego województwa  

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.3 Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 
2.6 Zwiększona dostępność 
nowoczesnych sieci 

Priorytet 3.3. Funkcje 
metropolitalne Rzeszowa  

Cel: Wzmacnianie pozycji 
Rzeszowa w przestrzeni krajowej i 
europejskiej dynamizujące procesy 
rozwojowe w obrębie 
województwa  

nie dotyczy nie dotyczy 0 
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Priorytet 3.4. Funkcje obszarów 
wiejskich  

Cel: Obszary wiejskie – wysoka 
jakość przestrzeni do 
zamieszkania, pracy  
i wypoczynku  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.1 1.1 Zwiększenie liczby miejsc 
pracy na terenie Gminy 
1.2 Gmina przystosowana do 
zapewnienia schronienia dla 
osób/rodzin będących w potrzebie 
– dostępne mieszkania socjalne i 
chronione 
1.3 Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 
1.4 Lepsze możliwości dbania o 
zdrowie 
1.5 Poprawa dostępu do opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, wykluczone społecznie i 
inne) 
1.6 Poprawa dostępności opieki 
przedszkolnej, z uwzględnieniem 
opieki nad dziećmi poniżej 3 roku 
życia 
1.7 Utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia dzieci i młodzieży  
1.8 Rozwinięte życie kulturalne w 
Gminie 
1.9 Podniesienie aktywności 
fizycznej mieszkańców 
1.10 Poprawa aktywności 
społecznej mieszkańców 
1.11 Zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia społecznego 

3 
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Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.1 Baza opieki przedszkolnej 
(wraz z oddziałem żłobkowym) 
dostępna na terenie Gminy 
2.2 Nowoczesna baza szkolna 
2.3 Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 
2.4 Zwiększona dostępność 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 
2.5 Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa oraz 
gospodarka odpadami 
komunalnymi 
2.6 Zwiększona dostępność 
nowoczesnych sieci 

2.9 2.9 Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

Cel 3: 
Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.1 Poprawa funkcjonalności 
obszarów Gminy 
3.2 Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych 
turystycznie 
3.3 Poprawa estetyki przestrzeni 
publicznych 

Cel 4: Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.3 Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę i wspólne 
działania 

Cel 6: Poprawa 
jakości życia 

6.2 Ograniczenie niekorzystnych 
zjawisk demograficznych  
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Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 

7.1 Dostępne tereny inwestycyjne 
na terenie Gminy 
7.3 Wzrost atrakcyjności 
turystycznej Gminy 
7.4 Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 
7.5 Rozwinięte gospodarstwa rolne 

Priorytet 3.5. Spójność 
przestrzenna i wzmacnianie 
funkcji biegunów wzrostu  

Cel: Wzmacnianie podstaw 
rozwojowych oraz dywersyfikacja 
funkcji biegunów wzrostu, w tym 
ośrodków subregionalnych w 
wymiarze regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym 

Cel 7: Poprawa stanu 
sfery gospodarczej 

7.1 Dostępne tereny inwestycyjne 
na terenie Gminy 
7.2 Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 
7.4 Wzrost rozwoju lokalnego 
sektora usług i produkcji 
7.5 Rozwinięte gospodarstwa rolne 
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Cel 4  

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

Priorytet 4.1. Zapobieganie i 
przeciwdziałanie zagrożeniom oraz 
usuwanie ich negatywnych skutków  

Cel: Zabezpieczenie mieszkańców 
województwa podkarpackiego 
przed negatywnymi skutkami 
zagrożeń wywołanych czynnikami 
naturalnymi oraz wynikającymi z 
działalności człowieka  

Cel 1:  
Zasobna, 
zintegrowana 
społeczność Gminy 

1.3 Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 
 

 

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.5 Skuteczna i efektywna  
gospodarka wodno-ściekowa oraz 
gospodarka odpadami 
komunalnymi 
2.8 Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i 
przeciwpożarowego Gminy 

Cel 5: Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

5.1 Ograniczenie zanieczyszczenia 
wód i brzegów Wisłoka 
5.2 Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza 
5.3 Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 
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Priorytet 4.2. Ochrona środowiska  

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu środowiska oraz 
zachowanie bioróżnorodności 
poprzez zrównoważony rozwój 
województwa  

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.5 Skuteczna i efektywna  
gospodarka wodno-ściekowa oraz 
gospodarka odpadami 
komunalnymi 
2.7 Zwiększenie wykorzystania 
OZE na terenie Gminy 
2.8 Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i 
przeciwpożarowego Gminy 

3 
Cel 3: 
Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.1 Poprawa funkcjonalności 
obszarów Gminy 
 

Cel 5: Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

5.1 Ograniczenie zanieczyszczenia 
wód i brzegów Wisłoka 
5.2 Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza 
5.3 Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo 
energetyczne i racjonalne 
wykorzystanie energii  

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

Cel 2: Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna Gminy 

2.5 Skuteczna i efektywna  
gospodarka wodno-ściekowa oraz 
gospodarka odpadami 
komunalnymi 
2.7 Zwiększenie wykorzystania 
OZE na terenie Gminy 

3 
  

Cel 5: Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

5.2 Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza 
 

RAZEM: 45 
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Poniżej prezentowane są wyniki analizy spójności Strategii Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 z najważniejszym dla Gminy 
dokumentem zewnętrznym. Syntetyczny wynik pozwala ocenić zgodność opracowanej Strategii w odniesieniu do otoczenia 
jakim jest Region Podkarpacia:  

Dokument planistyczny 

Ocena 

Maksymalna 
możliwa liczba 

punktów 

Uzyskana 
liczba 

punktów 

Procent 
maksymalnej 

liczby punktów 

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

57 45 78,9% 

 

Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 w przeprowadzonej analizie spójności z dokumentem strategicznym 
województwa podkarpackiego uzyskała 45 punktów na 57 możliwych do zdobycia. Oznacza to, że cele Strategii są spójne z 
celami kluczowego dla regionu dokumentu strategicznego prawie w 80%. Stopień integralności celów jest bardzo wysoki. 
Wśród celów Strategii Rozwoju Gminy Besko właściwie nie ma takich zapisów, które nie odnosiłyby się do analizowanego 
dokumentu strategicznego (z pominięciem celów dotyczących funkcji metropolitalnych).  

Na tej podstawie można stwierdzić, że Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 bardzo dobrze wpisuje się w 
podstawowy dokument strategiczny dla naszego regionu.  


