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I. Wprowadzenie 

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 
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Szałankiewicz Krystyna Koło Gospodyń Wiejskich w Besku 
Szmyd Jan Radny Gminy Besko 
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 

Zapisy zawarte w ocenie problemów i analizie SWOT są odzwierciedleniem sposobu 
widzenia aktualnej sytuacji przez członków Zespołu Zadaniowego do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Besko oraz wynikają z analizy dokumentu Diagnoza 
ilościowa do Strategii Rozwoju Gminy Besko na lata 2014-2024. Analiza ta ma 
charakter prospektywny. Oznacza to, iż szczególne znaczenie mają te czynniki 
(problemy), które będą wpływały na sytuację w przyszłości. 
 
W trakcie prac warsztatowych ich uczestnicy zidentyfikowali problemy 
w następujących zakresach: 

- zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy; 

- infrastruktury technicznej, ładu przestrzennego, potencjału ekologicznego, 
potencjału ludzkiego i potencjału kulturowego Gminy; 

- w sferze gospodarczej i promocji Gminy. 

Problem jest tu rozumiany, jako nieakceptowana sytuacja odnosząca się do 
podmiotu strategii, uniemożliwiająca utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie 
zamierzonych celów/rezultatów. Problem, to także nieakceptowany skutek 
oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych. 

W rozdziale II przedstawione są problemy określone w zespołach roboczych dla 
każdego z zakresów. 
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Świadomość i rozumienie sytuacji przedstawionej w ocenie problemów i analizie 
SWOT stanowiły punkt odniesienia do ustalania celów i zadań realizacyjnych oraz 
miały decydujący wpływ na kształt strategii. 

Przedstawiona w rozdziałach II i III analiza stanu Gminy Besko ma charakter oceny 
jakościowej, natomiast opis faktograficzny stanu Gminy został zaprezentowany w 
dokumencie „Diagnoza ilościowa do Strategii Rozwoju Gminy Besko na lata 2014- 
2024”. 

Istotnym uzupełnieniem analizy problemów i analizy SWOT dokonanej przez Zespół 
Zadaniowy jest ocena sytuacji Gminy dokonana w badaniach ankietowych 
skierowanych do mieszkańców Gminy. Raport z wynikami badań przeprowadzonych 
wśród mieszkańców Gminy w okresie od stycznia do marca 2014r. jest załącznikiem 
do niniejszej Diagnozy jakościowej.  
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II. Analiza problemów Gminy  
 

1. Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
 

1.1. Zabezpieczenie materialne  
 

Pojęcie „zabezpieczenia materialnego” zawiera w sobie m.in. następujące 
elementy: źródła i poziom dochodów, struktura dochodów, możliwość aktywności 
zawodowej (możliwość zachowania, odtwarzania i powiększania dochodów), 
poziom satysfakcji materialnej. 
 
W zakresie zabezpieczenia materialnego zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 wysokie bezrobocie,  

 niskie dochody mieszkańców,  

 mało miejsc pracy na terenie gminy, 

 funkcjonowanie szarej strefy, 

 bierność części osób w zakresie poszukiwania pracy i wyrachowanie w 
zakresie korzystania z pomocy społecznej. 

 
1.2. Schronienie  

 
Pojęcie schronienia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: mieszkalnictwo, 
możliwość samodzielnego zamieszkiwania, standard mieszkań, typ budynków 
mieszkalnych, skala ewentualnej bezdomności. 
 
W zakresie „schronienia” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 brak możliwości zabudowy mieszkaniowej na gruntach III i wyższej klasy, 

 brak komunalnych zasobów mieszkaniowych (brak lokali socjalnych i 
chronionych), 

 niepełny dostęp do mediów w części terenów nowej zabudowy. 

 
1.3. Bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia 

 
Pojęcie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia zawiera w sobie następujące 
elementy: zagrożenia przestępczością, zagrożenia spokoju publicznego, zagrożenia 
związane z ruchem komunikacyjnym, zagrożenia zdarzeniami losowymi. 
 
W zakresie „bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

 wzrost zagrożeń w ruchu komunikacyjnym, zwłaszcza w ciągu drogi krajowej 
(brak chodników), 
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 zaniedbany system melioracji podstawowych i szczegółowych powodujący 
okresowe podtopienia, 

 zagrożenie pożarowe związane m.in. z corocznym wypalaniem traw, 

 ograniczony dostęp do pomocy w zakresie: pomocy prawnej, 
psychologicznej, poradni rodzinnej, terapii przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz narkomanii, 

 niewystarczająca działalność prewencyjna Policji wynikająca z ograniczeń 
organizacyjnych i kadrowych (obsługa dwóch gmin). 

 
1.4. Ochrona zdrowia i życia 

 
Pojęcie ochrona zdrowia i życia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: 
przeciętna długość trwania życia, umieralność niemowląt, zachorowalność, w tym 
na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, zagrożenia zdrowia i życia 
wynikające z zachowań patologicznych, udział niepełnosprawnych, dostęp 
do otwartego i zamkniętego lecznictwa, styl życia, skala ewentualnego 
niedożywienia, dostęp do wysokiej jakości żywności i wody pitnej. 
 
W zakresie „ochrona zdrowia i życia” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej oraz rehabilitacji ze 
względu na długi okres oczekiwania,  

 niska świadomość i ograniczony dostęp do profilaktyki zdrowotnej, 

 mało aktywny tryb życia niesprzyjający zachowaniu zdrowia, 

 duży odsetek dzieci i młodzieży z wadami postawy, 

 przypadki niedożywiania dzieci i młodzieży, 

 przypadki przemocy w rodzinie, 

 okresowe pogorszenie jakości wody wynikające ze złego stanu technicznego 
magistrali przesyłowej Sieniawa-Besko. 

 
1.5. Opieka  

 
Pojęcie opieki zawiera w sobie m.in. następujące elementy: opieka nad: dziećmi, 
niepełnosprawnymi, osobami starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie. 
 
W zakresie „opieki” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 ograniczone możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz 
opieki przedszkolnej,  

 brak zainteresowania u dzieci i młodzieży korzystaniem z oferty zajęć 
świetlicowych,  

 rosnąca liczba osób wymagających opieki (osoby starsze, przewlekle chore i 
niepełnosprawne), 
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 brak placówek opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych na 
terenie gminy, 

 niski poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu Gminy, 

 nierozwinięty wolontariat w zakresie niesienia pomocy osobom będącym w 
potrzebie. 

 
1.6. Rozwój ludzi 

 
Pojęcie rozwoju ludzi zawiera w sobie m.in. następujące elementy: długość 
kształcenia szkolnego, jakość kształcenia, poziom wykształcenia mieszkańców, czas 
poświęcony rozwojowi fizycznemu, poziom rozwoju fizycznego, czas na rozwój 
emocjonalny i duchowy. 
W zakresie „rozwoju ludzi” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

 baza edukacyjna nie w pełni dostosowania do wymogów wynikających ze 
zmian w systemie oświaty oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców, 

 niewystarczające wyposażenie w placówkach edukacyjnych, 

 ograniczona baza sportowo-rekreacyjna, 

 niski poziom uczestnictwa czynnego i biernego w rekreacji i sporcie. 

 
1.7. Kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności 

 
Pojęcie kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności zawiera w sobie 
następujące elementy: ilość czasu wolnego, dostęp do różnorodnych form rekreacji 
i wypoczynku, jakość (poziom rekreacji i wypoczynku), poziom biernego 
uczestnictwa w kulturze, poziom uczestnictwa czynnego w kulturze, dostęp do 
różnorodnej oferty kulturalnej, możliwość oddziaływania na otoczenie materialne i 
społeczne. 
 
W zakresie „kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności” zostały 
zdiagnozowane następujące problemy: 

 brak zainteresowania uprawieniem sportów i rekreacji u dużej części 
mieszkańców, 

 niewystarczająca oferta imprez kulturalnych oraz jej niedostosowanie do 
potrzeb mieszkańców, 

 małe zainteresowanie korzystaniem z oferty GOK, 

 małe zainteresowanie uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy, 

 niewystarczające wyposażenie GOK. 

 
1.8. Kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z miastem 

 
Pojęcie kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z miastem zawiera 
w sobie m.in. następujące elementy: swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych, 
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stopień integracji społeczności lokalnych, poczucie tożsamości z miastem, stopień 
zorganizowania społeczności lokalnych, możliwość aktywności pozazawodowej, 
uczestnictwo w zarządzaniu miastem, tolerancyjność, ofiarność, lojalność grupowa, 
wartości moralne, poziom satysfakcji niematerialnej. 
 
W zakresie „kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą” zostały 
zdiagnozowane następujące problemy: 

 małe zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne gminy, 

 niski stopień zorganizowania mieszkańców, 

 niesformalizowana działalność kół gospodyń wiejskich – ograniczone 
możliwości pozyskiwania środków na działalność. 

 
1.9. Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych 

Pojęcie swobody i łatwości kontaktów przestrzennych zawiera w sobie następujące 
elementy: różnorodność, niezawodność i wygoda w nawiązywaniu kontaktów, koszt 
kontaktów oraz czas zużywany na realizowanie kontaktów. 
 
W zakresie „swobody i łatwości kontaktów przestrzennych” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

- ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu ze względu na wysokie 
koszty, 

- niewystarczające pokrycie terenu gminy zasięgiem niektórych sieci 
komórkowych, 

- niedostosowanie usług komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców, 

- postępująca likwidacja pasażerskich przewozów kolejowych, 

- brak wystarczającej ilości przepraw przez rzekę Wisłok. 

 
1.10. Potrzeby konsumenckie 

 
Pojęcie potrzeby konsumenckie zawiera w sobie takie elementy: liczba i jakość 
obiektów handlowych i usługowych. 
 
W zakresie „Potrzeb konsumenckich” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

 nienajlepszy stan techniczny i funkcjonalność obiektów handlowych i 
usługowych. 
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2. Problemy w zakresie potencjałów i zasobów Gminy 
 

2.1. Zasoby techniczne 

 
W skład zasobów technicznych w gminie wchodzą budynki i budowle, infrastruktura 
techniczna, infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń przed: powodzią, 
ogniem i skażeniem oraz systemy eksploatacji i odnowy zasobów technicznych.   
 
W zakresie zasobów technicznych zdiagnozowano następujące problemy: 

 Brak komunalnych obiektów przedszkola, żłobka i ogólnodostępnej stołówki; 

 Część obiektów użyteczności publicznej wymaga termomodernizacji, 
remontu i uzupełnienia wyposażenia; 

 Zbyt mało przepraw przez Wisłok; 

 Zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności 
publicznej (szkoła, hala sportowa, stadion i inne); 

 Brak chodników na części dróg gminnych oraz powiatowych; 

 Brak chodnika na części drogi krajowej (do Zapowiedzi i na Woli); 

 Brak ścieżek rowerowych; 

 Brak ścieżek spacerowych; 

 Zła jakość dróg dojazdowych do pól; 

 Zła jakość techniczna części dróg gminnych i powiatowych; 

 Brak kanalizacji deszczowej oraz niepełne wyposażenie dróg gminnych w 
urządzenia odwadniające; 

 Niepełne oświetlenie ulic na terenie gminy; 

 Nieodpowiedni sposób organizacji ruchu na części dróg, niedostateczne 
oznakowanie drogowe; 

 Wymagające modernizacji przepompownie ścieków i odcinki sieci 
kanalizacyjnej; 

 Ograniczone lub brak możliwości podłączenia niektórych zabudowań do sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

 Brak kanalizacji sanitarnej w terenach nowozabudowanych i przewidzianych 
pod zabudowę; 

 Brak odpowiedniego zagospodarowania osadów z oczyszczalni; 

 Wymagająca przebudowy główna magistrala przesyłowa wody; 

 Wymagające wymiany i remontu zasuwy odcinające na sieci wodociągowej; 

 Brak alternatywnego źródła zasilania w wodę; 

 Brak urządzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

 Brak darmowego dostępu do Internetu sieciowego (WiFi) w obiektach 
użyteczności publicznej; 
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 Niepełne pokrycie obszaru gminy siecią szerokopasmową; 

 Brak wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej; 

 Zagrożenie podtopieniami w niektórych częściach Gminy (np. Zapowiedź, 
Hrabeń, Poręby) spowodowane złym stanem urządzeń melioracyjnych, 
brakiem kanalizacji deszczowej przy drogach; 

 Konieczność doposażania w sprzęt pożarniczy jednostek OSP;  

 Brak wyposażenia w sprzęt ratowniczy powodziowy jednostek OSP; 

 Niedostatecznie rozpowszechniony system powiadamiania „System 
Informacji SMS”; 

 Niedostosowanie hali sportowej przy Zespole Szkół do organizacji masowych 
imprez sportowych i rekreacyjnych - brak trybuny, słaba akustyka; 

 Niewystarczające wyposażenie hali sportowej przy stadionie w Besku; 

 Niewykorzystana część byłego hotelu przy stadionie w Besku; 

 Niewykorzystana część byłego budynku Urzędu Gminy. 

 
2.2. Potencjał i ład przestrzenny  

 
W ramach potencjału i ładu przestrzennego pod uwagę brana jest dostępność 
terenów i stan zagospodarowania przestrzennego. 
W zakresie potencjału i ładu przestrzennego zdiagnozowano następujące problemy: 

 Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

 Brak terenów inwestycyjnych; 

 Niewykorzystane do rekreacji tereny położone nad Wisłokiem (szczególnie 
Przełom Wisłoka). 

 
2.3. Potencjał kulturowy  

 
Potencjał kulturowy to obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, 
tradycje, zwyczaje, zdolność do jego zachowania, upowszechniania i 
udostępniania.  
W kontekście potencjału kulturowego zdiagnozowano następujące problemy: 

 Zły stan techniczny części zabytków na terenie gminy; 

 Słabe wyeksponowanie cmentarzy historycznych; 

 Małe zainteresowanie społeczne kultywowaniem tradycji (szczególnie u osób 
w średnim wieku i młodzieży). 

 
2.4. Potencjał ekologiczny 

 
Potencjał ekologiczny to zasoby naturalne, systemy i urządzenia proekologiczne, a 
także ekoświadomość. 
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W ramach potencjału ekologicznego wskazano następujące problemy: 

 Nierozpoznane zasoby wód gruntowych; 

 Zanieczyszczenie wód Wisłoka (niski stan wody, wysokie zmętnienie, 
obniżenie klasy czystości); 

 Spadek ilości ryb w Wisłoku (niski stan wody, brak przepławki w zaporze); 

 Zaniedbane brzegi Wisłoka; 

 Zdegradowany system melioracji; 

 Lokalnie występujące nieużytków; 

 Wypalanie traw; 

 Spalanie śmieci (plastik i innych niebezpiecznych) w paleniskach domowych; 

 Okresowa niska emisja pojawiająca się zimą; 

 Bardzo niski poziom wykorzystania OZE; 

 Niezadowalający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców.  

 
2.5. Potencjał ludzki 

 
Pojęcie potencjału ludzkiego zawiera przede wszystkim w sobie potencjał 
demograficzny/biologiczny, także dotyczy kwalifikacji zawodowych. 
W ramach pojęcia potencjału ludzkiego zdiagnozowano następujące problemy: 

 Zwiększona zachorowalność na choroby nowotworowe (zanieczyszczenie 
środowiska); 

 Niewystarczająca profilaktyka chorób cywilizacyjnych; 

 Niska świadomość w zakresie dbania o zdrowie (profilaktyki, stylu życia); 

 Alkoholizm i narkomania; 

 Obniżający się przyrost naturalny; 

 Emigracja zarobkowa, często osób wysokokwalifikowanych; 

 Bardzo ograniczony rynek pracy; 

 Niski poziom aktywności społecznej. 
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3. Problemy w zakresie gospodarki i promocji gminy 
 

3.1. Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP  
Rolnictwo 
Rynek pracy  
Konkurencyjna współpraca  
Instytucje otoczenia biznesu 
Polityka gospodarcza i promocja Gminy  

 
Problemy zgłoszone w zakresie „gospodarki i promocji Gminy”: 

 Niska siła nabywcza mieszkańców – mały popyt na lokalnym rynku (usługi, 
handel); 

 Brak interesujących ulg podatkowych dla przedsiębiorców; 

 Brak zachęt dla przedsiębiorców i nowych inwestorów (brak specjalnych stref 
ekonomicznych, ograniczone wsparcie finansowe w tworzeniu nowych miejsc 
pracy - ograniczony dostęp do dotacji unijnych); 

 Funkcjonowanie szarej strefy; 

 Pogarszająca się kondycja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorstw; 

 Ograniczony lokalny kapitał inwestycyjny; 

 Mała liczba wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku (np. w 
budownictwie); 

 Ograniczony dostęp do instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, którymi 
dysponuje PUP w Sanoku; 

 Instrumenty wsparcia oferowane przez PUP niedostosowane do potrzeb i 
możliwości przedsiębiorców. 

 Ograniczony dostęp do doradztwa i informacji dla przedsiębiorców w gminie i 
poza gminą; 

 Brak zorganizowania mikro-przedsiębiorców w powiecie, regionie; 

 Ograniczona powierzchnia wolnych terenów pod inwestycje w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej; 

 Zły stan techniczny dróg dojazdowych do pól; 

 Niskie udział turystyki w gospodarce Gminy – mało atrakcyjna oferta 
turystyczna; 

 Zbyt mała baza gastronomiczna i noclegowa; 

 Słabo rozwinięty lokalny sektor usług i produkcji. 
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III. Czynniki rozwojowe Gminy  

 
1. Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców  
 

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
społecznej Gminy. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników 
rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się do Gminy 
(na które Gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników rozwojowych 
zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy (na które 
Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).  

Mocne strony Gminy Słabości Gminy 

+ dobra dostępność do podstawowych usług 
medycznych; 

+ rozwinięta działalność Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej; 

+ dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli; 

+ cyklicznie organizowane w Gminie imprezy 
kulturalne; 

+ dobrze wyposażone i funkcjonujące 
jednostki OSP; 

+ funkcjonujące na terenie Gminy organizacje 
pozarządowe; 

+ brak miejscowych przemysłowych źródeł 
zanieczyszczeń środowiska, 

+ potencjalne tereny budowlane, 

+ funkcjonujący posterunek policji, 

+ systematyczna poprawa infrastruktury  

+ technicznej, 

+ wystarczająca liczba ośrodków zdrowia, 

+ istniejąca sieć bibliotek, 

+ działalność świetlic terapeutycznych 

+ wdrażanie programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 

+ działające zespoły ludowe i sportowe 

+ istniejące zabytki kultury i historii 
(zabytkowe kościoły, cmentarze, dworki), 

+ duże zagęszczenie ludności, 

+ organizacja prac interwencyjnych, 

+ istniejący potencjał dla rozwoju turystyki 
wiejskiej,  

+ walory przyrodniczo - krajobrazowe gminy, 

+ systematycznie rozbudowywana i 
unowocześniana infrastruktura techniczna 

+ odbywające się cykliczne imprezy kulturalne 
na terenie Gminy, 

 duża część mieszkańców Gminy korzystających 
z pomocy społecznej – tendencja wzrastająca; 

 niski poziom dochodów mieszkańców w 
porównaniu do średniej krajowej; 

 niska zdolność do samozatrudnienia – niska 
przedsiębiorczość mieszkańców; 

 niska elastyczność osób bez pracy lub 
zagrożonych utratą pracy w podnoszeniu lub 
zmianie kwalifikacji zawodowych; 

 zbyt mało tworzonych nowych miejsc pracy; 

 niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak 
znacznej części osób bezrobotnych; 

 niskotowarowe gospodarstwa rolne (małe, 
rozdrobnione); 

 niewystarczający monitoring gminy; 

 zły stan i standard techniczny części dróg,  

 braki w oznakowaniu dróg,  

 zbyt mała ilość chodników; 

 częste przypadki wypalania i podpalania traw; 

 zły stan urządzeń odwadniających i 
melioracyjnych; 

 brak wodociągów, okresowe braki wody w 
ujęciach prywatnych – obniżający się poziom 
wód gruntowych, zła jakość wody w 
prywatnych ujęciach; 

 niezdrowy styl i tryb życia powodujący m.in. 
takie konsekwencje jak: otyłość, wady 
postawy, niska sprawność fizyczna; 

 długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy 
specjalistów lub na badania; 

 brak niektórych lekarzy specjalistów na 
terenie Gminy; 

 niskie limity kontraktów na zabiegi 
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+ zwiększająca się liczba osób, które chcą 
pracować na rzecz swojego środowiska, 

+ systematycznie rozbudowywane i 
modernizowane obiekty oświatowe,  

+ funkcjonujące koła gospodyń wiejskich. 
 
 
 

 

rehabilitacyjne’ 

 niewystarczające możliwości Gminy w zakresie 
wspierania działalności organizacji 
pozarządowych;  

 niewystarczająca baza sportowo-rekreacyjna 
szkół, braki w wyposażeniu; 

 niewystarczająca rozwinięta infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna ogólnodostępna,  

 mało bezpiecznych placów zabaw dla dzieci; 

 bardzo ograniczone środki finansowe KGW na 
działalność. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

+ szkolenia zawodowe realizowane przez PUP; 

+ dofinansowanie przez PUP aktywizacji 
zawodowej tj. stażu i prac społ. 
użytecznych; 

+ realizacja przez PUP i Gminę projektów 
finansowanych przez Fundusz Pracy, 
Europejski Fundusz Społeczny (np. w 
ramach PO KL), w tym dla osób 
niepełnosprawnych; 

+ wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych przez 
PFRON;   

+ dostępne kredyty hipoteczne na budowę lub 
zakup mieszkań; 

+ ustawowy obowiązek współpracy samorządu 
terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi w realizowaniu zadań 
publicznych; 

 drenaż siły roboczej przez większe ośrodki 
gospodarcze; 

 złe warunki makroekonomiczne do tworzenia 
nowych miejsc pracy; 

 coraz częstsze przypadki występowania 
anomalii pogodowych – zjawisk o gwałtownym 
przebiegu; 

 niedostateczny poziom dofinansowania 
placówek służby zdrowia; 

 niewydolny system współpracy lecznictwa 
otwartego i zamkniętego – współpracy 
podmiotów publicznych i niepublicznych; 

 kryterium dochodowe  ograniczające liczbę 
osób kwalifikujących się do objęcia pomocą 
społeczną; 

 wysokie koszty leczenia poza systemem NFZ; 

 wysokie ceny leków; 

 niekorzystny wpływ niżu demograficznego na 
sytuację systemu edukacji w Gminie; 

 ciągle zmieniające się modele nauczania – 
podstaw programowych; 

 nietrafione, przeładowane programy 
edukacyjne; 

 subwencje oświatowe niepokrywające 
faktycznych kosztów utrzymania systemu 
oświaty w Gminie; 

 coraz wyższe koszty związane z utrzymaniem 
szkół. 
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2. Czynniki rozwojowe w zakresie potencjałów i zasobów Gminy 
 
W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
zasobów i potencjałów Gminy. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla 
czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się 
do Gminy (na które gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników 
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia 
Gminy (na które gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu).  
 

Atuty Gminy Słabości Gminy 

 nowoczesne systemy uzdatniania wody, 
wod.-kan. i oczyszczania ścieków; 

 wysoka zdolność produkcyjna Zakładu 
Uzdatniania Wody; 

 systematycznie prowadzona wymiana sieci 
wodociągowej w obrębie starego miasta 
oraz jej rozbudowa zgodnie z kierunkami 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

 uruchomiony system selektywnej zbiórki 
odpadów; 

 niewystarczająca ilość parkingów; 

 brak ścieżek rowerowych; 

 wysoka energochłonność części budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

 nieuregulowany stan prawny części 
budynków; 

 niewystarczająca infrastruktura sportowa i 
rekreacyjna; 

 brak pełnowymiarowych sal gimnastycznych 
przy szkołach, braki w nowoczesnym 
wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne; 

 część sieci wodociągowej jest skorodowana i 
wymaga wymiany; 

 wymagająca modernizacji i rozbudowy sieć 
oświetleniowa dróg; 

 brak pokrycia większości powierzchni Gminy 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego; 

 ujemny przyrost naturalny; 

 wzrost udziału w populacji ludności w wieku 
poprodukcyjnym; 

 niezdrowe nawyki żywieniowe; 

 łatwy dostęp do używek z nielegalnych 
źródeł; 

 mała promocja potencjału kulturowego 
Gminy; 

 duże potrzeby związane z utrzymaniem i 
restaurowaniem zabytków; 

 słabo wyeksponowane i ograniczony dostęp 
do niektórych zbytków; 

 niewystarczająca dostępność materiałów 
promocyjnych o Gminie. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

 bliskość Sanoka - ośrodka administracyjno-
gospodarczego 

 Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000  

 skomplikowane procedury uzyskania dotacji 
zewnętrznych na poprawę stanu technicznego 
zasobów komunalnych; 
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   rosnące koszty budowy, remontów, 
modernizacji i utrzymania infrastruktury, 

 skomplikowane procedury formalno-prawne 
przygotowywania i realizacji inwestycji 
budowlanych (np. pozwolenia na budowę, 
nadzór, geodezja, decyzje środowiskowe); 

 wysokie koszty budowy instalacji do 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 wysokie ceny ekologicznych nośników energii 
(gaz, prąd); 

 wysokie koszty modernizacji systemów 
grzewczych; 

 niedostateczna informacja na temat 
istniejących kredytów i dotacji na inwestycje 
proekologiczne; 

 ograniczenia prawne związane  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii np. związanych z lokalizacją na 
obszarach lub w pobliżu terenów objętych 
prawną ochroną; 

 ograniczone możliwości utrzymania i 
restaurowania zabytków pozostających 
własnością kościołów lub osób prywatnych. 
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3. Czynniki rozwojowe w zakresie gospodarki i promocji Gminy 
 

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające 
(mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze 
gospodarki i promocji Gminy. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla 
czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się 
do Gminy (na które gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników 
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia 
Gminy (na które gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu).  
 

Atuty Słabości 

 atrakcyjne warunki naturalne (w tym 
krajobrazowe) dla rozwoju turystyki; 

 prowadzone przez Gminę kampanie 
promocyjne. 

 bardzo mało wolnej, wykwalifikowanej kadry 
wykonawczej (specjalistów konkretnych 
zawodów związanych z pracami fizycznymi); 

 ograniczony zasięg ekspansji rynkowej 
miejscowych firm; 

 częsty brak specjalizacji w prowadzonej 
działalności powodujący pogorszenie jakości 
produkcji, usług;  

 niska znajomość prawa związanego z 
prowadzeniem firmy - bariera ekonomiczna 
dostępu do usług w tym zakresie; 

 małe wyposażenie w kapitał trwały i 
obrotowy; 

 mały, wewnętrzny rynek zleceń; 

 słabo rozwinięta kooperacja między firmami; 

 zbyt niskie zainteresowanie zakładaniem 
własnej firmy pomimo dotacji; 

 niezadowalająca atrakcyjność, praktyczny 
brak oferty turystycznej;  

 ograniczone możliwości mikro 
przedsiębiorstw w zakresie konkurowania 
poprzez niskie ceny; 

 zbyt niski poziom stosowania wysokich 
technologii i innowacyjności. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

 przygraniczne położenie; 

 bliskość Sanoka 

 możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na tworzenie lub rozwój przedsiębiorstw; 

 rozwój Sanoka. 

 zbyt małe zainteresowanie inwestorów 
lokowaniem swoich przedsięwzięć w Besku; 

 spowolnienie aktywności gospodarczej w 
kraju - spadek stopy wzrostu PKB; 

 sposób przeprowadzania przetargów  
(zawierania kontraktów) zorientowany na 
duże przedsiębiorstwa; 

 nieprzyjazność otoczenia prawnego w 
zakresie przepisów celnych; 

 niekorzystne (bardzo restrykcyjne) prawo 
budowlane w zakresie odbioru obiektów 
budowlanych służących działalności 
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gospodarczej;  

 rygorystyczność przepisów związanych z 
ochroną środowiska; 

 rozpad szkolnictwa zawodowego; 

 zbyt duże obciążenia, fiskalne, 
administracyjne; 

 wysokie koszty energii; 

 odchodzenie wysoko wykwalifikowanych 
pracowników do większych ośrodków 
gospodarczych; 

 małe wykorzystanie potencjału wzrostu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT). 

 


