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Wstęp.  

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w 

Gminie Medyka została opracowana na podstawie danych za okres 2012 - 2016  

Pełna diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Medyka, służąca jednoznacznej i trafnej delimitacji 

obszarów zdegradowanych oraz zdefiniowaniu dotykających ich problemów, obejmuje łącznie 

sferę przestrzenno – funkcjonalną, społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz kulturową. 

Niniejsza diagnoza jest diagnozą pogłębioną, która zawiera analizę problemów występujących 

na obszarze Gminy Medyka w perspektywie czterech lat (2012-2016). 

Takie szerokie rozpoznanie i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych pozwoli na przygotowanie 

projektów o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i większym oddziaływaniu. 

Priorytetowym przedsięwzięciem Gminy Medyka jest opracowanie i wdrażanie  programu 

rewitalizacji.  

Potrzeby rewitalizacyjne wpisują się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Medyka na lata 2015-2025 rozdział 4: Wizja rozwiązywania problemów społecznych. 

SRPS na str. 82 zakłada działania w kwestii rewitalizacji społecznej zdegradowanych 

obszarów popegeerowskich, koncentrując się na kompleksowych działaniach w wyznaczonym 

obszarze terenu gminy, dążąc do trwałych zmian jakościowych, przyczyniając się do poprawy 

warunków życia mieszkańców. Miejsca wymagające rewitalizacji to obszary o szczególnej 

kumulacji problemów społeczno- gospodarczych, kompleksowy np. program modernizacji 

zabudowy w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym, to połączenie działań 

technicznych jak np. remonty z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz 

rozwiązania problemów społecznych, występujących na ternie gminy: bezrobocie, 

przestępczość, brak równowagi demograficznej, zmniejszenie liczby ludności. 

Wieloletni proces podejmowania spójnych, zintegrowanych działań, związanych                               

z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i 

wykluczeniu społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa, inicjowany, koordynowany przez 

gminę aby wyprowadzić ze stanu kryzysowego. Program działań obejmujących mieszkańców 

obszaru gospodarczo zdegradowanego „Medycki obszar rewitalizacji”, którego celem jest 

zminimalizowanie negatywnych skutków występujących problemów społecznych poprzez 

przywrócenie osłabionych lub nieistniejących więzi społecznych, odbudowę tożsamości 

lokalnej, poczucie odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej 

przestrzeni społecznej. 
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Medycki obszar rewitalizacji, to obszar dawnego majątku ziemskiego Pawlikowskich,                        

a następnie  do lat 90-tych PGR oraz część miejscowości Medyka, na którym zamieszkuje ok. 

1360 osób i w obszarze tym  występuje koncentracja zjawisk kryzysowych: 

 1. Sfera społeczna: postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, wysoki udział 

procentowy osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej, rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną, niskie poczucie dobra 

wspólne i małe zaangażowanie mieszkańców gminy w sprawy lokalne, wzrost zagrożenia 

patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo itd.), brak podmiotów ekonomii 

społecznej działających na terenie gminy, wysoki udział procentowy przestępstw 

komunikacyjnych w ogólnej liczbie przestępstw. 

W badanym okresie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze bezrobocia. W danych BDL udział 

bezrobotnych, z terenu Gminy Medyka, zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg płci, w %(BDL) zmniejszył się z 12,1% w roku 2012 do 10,2% w roku 2016. 

Liczba bezrobocia rejestrowego w stosunku do roku 2012 zmniejszyła się o 72 osoby                      

w stosunku do roku 2016 tj. 14 %. 

2. Sfera przestrzenna: wysoki udział procentowy gruntów ornych w strukturze użytków gminy, 

zróżnicowana struktura własności gruntów, niewielka powierzchnia gruntów będących 

własnością gminy, niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny, 

zniszczona tkanka dawnych zabudowań dworskich, wzmożony ruch kołowy; brak rezerw 

mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji gminy.  

3. Sfera środowiskowa: niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej 

jakości lub odpadów w paleniskach domowych,  niewystarczająca ilość terenów zieleni 

urządzonej, ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające z 

systemu prawnej ochrony przyrody. 

4. Sfera gospodarcza: wysoki i rosnący udział procentowy osób bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym, spadek liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, mały 

udział procentowy przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce, brak 

inkubatora przedsiębiorczości.  

Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa, niewystarczająca 

liczba wysokiej jakości usług biznesowych. 
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1. STREFA PRZESTRZENNA 

1.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA  

Podstawowym dokumentem określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka – 

po uchwalonych zmianach w 2016 roku. Uwzględniając uwarunkowania rozwoju oraz 

specyfikę Gminy Medyka dokument wyróżnia trzy główne strefy, obejmujące obszary                       

o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym charakterze ustanowionych 

reżimów ochronnych  

Strefa działalności administracyjno-usługowej, związana z bezpośrednim oddziaływaniem 

ośrodka gminnego i charakteryzująca się największą ekspansją procesów urbanizacyjnych. 

Nadrzędnym kierunkiem polityki przestrzennej w tej strefie jest racjonalne rozmieszczenie 

różnych form zabudowy z jednoczesnym respektowaniem standardów środowiskowych                     

i zasad ładu przestrzennego, harmonijne kształtowanie oraz wyznaczanie miejsc integracji 

społecznej i aktywności gospodarczej, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz dalsza 

estetyzacja obiektów publicznych i ich otoczenia. Działania te winny być prowadzone                       

w nawiązaniu do lokalnych tradycji i stylu zabudowy przy zastosowaniu rodzimych materiałów 

budowlanych.  

Strefa intensyfikacji działalności usługowej i przemysłowej. Wyznaczono tu obszary 

działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym z dopuszczeniem 

uciążliwszych funkcji oraz z możliwością lokalizacji zabudowy związanej z obsługą ww. 

działalności, pod warunkiem zachowania jej odpowiednich parametrów.  

Strefa krajobrazowo-turystyczna, obejmująca najbardziej wartościowe obszary i elementy 

dziedzictwa naturalnego. Nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania tych terenów jest 

zachowanie oraz odtworzenie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ochrona 

przed wprowadzaniem kolizyjnych form zabudowy oraz zainwestowania towarzyszącego                   

(o charakterze konfliktowym), a także racjonalne udostępnienie turystyczne pod warunkiem 

zachowania zwiększonych rygorów ochronnych.  

Gmina Medyka położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. W latach 

1975 – 1998 należała do województwa przemyskiego. Od roku 1998, kiedy została 

przeprowadzona reforma administracyjno-samorządowa wprowadzająca trzystopniowy 

podział administracyjny kraju, Gmina Medyka znajduje się w powiecie przemyskim. Od 

północy graniczy z gminą Stubno, od południa z miastem i gminą Przemyśl, od zachodu 

z gminą Żurawica natomiast od wschodu granicę gminy wyznacza Granica Państwa z Ukrainą. 
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Na terenie gminy zlokalizowane jest towarowo - osobowe przejście graniczne pomiędzy 

Polską a Ukrainą. Pod względem terytorialnym, gmina zajmuje najmniejszą powierzchnię w 

powiecie przemyskim wynoszącą 60,62 km², co stanowi 5% obszaru powiatu. Jest to teren 

typowo rolniczy – użytki rolne zajmują powierzchnię 50,5 km², co stanowi 83,3% obszaru 

gminy. 

Mapa 1. Położenie Gminy Medyka na tle województwa podkarpackiego i powiatu 

przemyskiego 

 

Źródło: www.gminy.pl 

 

Grunty leśne stanowią 3% powierzchni gminy (1,6 km²) a grunty zabudowane 

i zurbanizowane 10,2% (6,2 km²). Nieużytki o powierzchni 0,7 km² zajmują 1,2% obszaru 

gminy. 
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Wykres 1. Struktura gruntów w gminie Medyka (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gminy.pl 

 

Znaczna jej część obejmuje obszar zwany „Bramą Przemyską”.  

Obszar gminy położony jest w Dolinie Dolnego Sanu, który rozciąga się od Przemyśla aż po 

ujście Sanu do Wisły poniżej Sandomierza. Dolina Dolnego Sanu jest szeroką bruzdą erozyjną 

o długości ponad 130 km, szerokości około 10 km i powierzchni około 1 320 km2. Wzdłuż 

doliny Sanu biegnie ważny szlak komunikacyjny z Sandomierza do Przemyśla. Na północ od 

Medyki rozpościera się Płaskowyż Tarnogrodzki, od południa Płaskowyż Sańsko - 

Dniestrzański, którego fragment znajduje się na terytorium Polski natomiast w kierunku 

południowo - zachodnim leżące między dolinami Sanu i Wiaru - Pogórze Przemyskie.  

W gminie Medyka dominuje równinna rzeźba terenu, z lekko pagórkowatymi obszarami we 

wsiach Jaksmanice i Siedliska.  

 

Gleby 

Pod względem bonitacyjnym na terenie Gminy dominują gleby klasy II i III, z niewielkim 

udziałem gleb klasy I. Łączna powierzchnia gleb w przedziale I-III klasy wynosi 3694 ha. Gleby 

klasy IV zajmują powierzchnie 1146 ha, natomiast gleby najsłabszych klas (V i VI) występują 

na powierzchni zaledwie 151 ha. Na terenie gminy Medyka przeważają kompleksy pszenne 

dobre i bardzo dobre o glebach brunatnych i brunatno-kwaśnych.  

Miejscowość Medyka z racji swego położenia nad Sanem, zaliczona jest do czwartej klasy 

bonitacyjnej.  

 

 

 

83%
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Surowce mineralne i kopaliny 

Na obszarze gminy występują bogate złoża surowca energetycznego - gazu ziemnego 

wysokometanowego. Ponadto w dolinie Sanu w terenach jego terasy zalewowej występują 

duże udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Medyka leży w dorzeczy Sanu w obrębie zlewni Wisły. Rzeka San przepływa wzdłuż 

północnej i zachodniej granicy gminy. Stan jej wód charakteryzuje się średnią klasą czystości. 

Przez obszar gminy płyną nieliczne potoki, które zasilane są głównie wodami opadowymi 

i roztopowymi. Na obszarze gminy występują również akweny wody stojącej w postaci 

niewielkich stawów w zespołach podworskich oraz w wyrobiskach po żwirowych.  

 

Wody podziemne 

Zasoby wód podziemnych i ich wydajność związane są z budową geologiczno - strukturalną 

obszaru. W obszarze gminy wyodrębniają się dwa obszary o różnej wodonośności 

potencjalnej, warunkującej możliwości zaopatrzenia w wodę sieci osadniczej: - obszar 

północny obejmujący miejscowości Hureczko, Hurko, Torki i Leszno, gdzie wodonośność 

potencjalna zawiera się w przedziale 30-70 m3/h (jest to obszar o najkorzystniejszych 

możliwościach zaopatrzenia w wodę), - obszar południowy obejmujący miejscowości: Medyka, 

Siedliska i Jaksmanice, gdzie wodoodporność potencjalna wynosi 2-10 m3/h.  

Zróżnicowana jest również na obszarze gminy głębokość ustabilizowanego zwierciadła wód 

gruntowych wynosząca 0-10 m w terenach nadrzecznych i 0-5 m w terenach pozostałych. 

Wody podziemne występujące w gminie zaliczane są do II i III klasy czystości skąd wynika ich 

przydatność konsumpcyjna. Do głównego zbiornika wód podziemnych „Dolina Przemyśl” 

należą tereny położone w północno-wschodniej części gminy Medyka zbliżone do koryta rzeki 

San. W granicach obszaru zbiornika znajdują się grunty miejscowości Leszno i Torki. 

 

Warunki klimatyczne 

Gmina Medyka leży w obrębie Sandomiersko-Rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia 

roczna temperatura wynosi 8°C, suma opadów rocznych 700 mm, długość zalegania pokrywy 

śnieżnej 75 dni, długości okresu wegetacyjnego 210 dni.  

Z racji przynależności do podkarpackiej strefy klimatycznej gminę nawiedzają masy powietrza 

z kierunku zachodniego, powodujące w zimie częste odwilże oraz uporczywe mgły. Przy 

napływie mas powietrza z kierunku północno-zachodniego notuje się tu porywiste wiatry, 

przelotne opady przeważnie w postaci śniegu. W lecie powietrze jest raczej chłodne. Powoduje 

ono duże zachmurzenie, zaś występujące kłębiaste chmury sprowadzają deszcze i burze. 
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Warunki klimatyczne są zmienne w zależności od rzeźby terenu i głębokości zalegania wód 

gruntowych. Okres wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce. Najwięcej opadów 

przypada w okresie letnim, najmniej w zimowym. Dominują wiatry z kierunków zachodnich 

i południowo-zachodnich. W dolinie Sanu i w dolinach potoków występują zjawiska inwersji 

termicznej. 

 

Flora i fauna, obszary chronione 

Na terenie gminy Medyka na granicy Siedlisk i Jaksmanic, położony jest rezerwat przyrody 

„Skarpa Jaksmanicka” o powierzchni 1,93 ha. Znajduje się tutaj kolonia lęgowa objętej ochroną 

żołny. Żołna, jako gatunek niezmiernie rzadki i ściśle chroniony, ujęta jest w „Polskiej 

czerwonej księdze zwierząt”.  

W okolicach Medyki i Hurka występuje rzadki rodzaj roślinności, m.in. orzech wodny (odmiana 

zwana kotewką europejską) oraz będąca pod ochroną szachownica kostkowata, występująca 

oprócz okolic Medyki na łąkach Stubna, Leszna, w dolinie Sanu, Wiaru i Wiszni. Do rzadkiej 

roślinności występującej na omawianym obszarze możemy zaliczyć: przylaszczkę pospolitą, 

pierwiosnka, ostrożeń łąkowy, zimowit jesienny, kosaciec syberyjski, salwinię pływającą.  

W istniejącym głównie w południowej części gminy środowisku leśnym spotkać można: 

sarny, lisy, zające. Wzdłuż Sanu, który stanowi zachodnią granicę gminy, prowadzą trasy 

wiosennych i jesiennych przelotów ptaków wędrownych. Zatrzymują się tutaj na żer 

i odpoczynek takie gatunki ptaków, jak: kaczka hełmiasta, edredon, brodziec śniady, gęś 

białoczelna, tracz bielaczek i kamusznik.  

Lasy otaczające Medykę w przeszłości stanowiły rozległe tereny. Charakteryzowały się 

rozmaitością drzewostanu oraz siedliskiem licznych gatunków zwierząt. Niestety, rozwój 

cywilizacji spowodował gwałtowną eksploatację lasów i zmniejszenie ich obszarów. 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia tabela 1. Wynika z niej, 

że dominującym typem zagospodarowania przestrzeni są grunty orne o powierzchni  3729 ha, 

które stanowią ponad 61% ogółu. Grunty leśne stanowią 160 ha, tj. ponad 3% całkowitej 

powierzchni. Zauważa się znikomy udział wód w strukturze gruntów, wynoszący 104 ha, co 

stanowi 2% obszaru.  

 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Medyka w 2016 r.  

Lp Rodzaj gruntów Jednostka miary ha % Powierzchnia ha 

1 Tereny zabudowane: 11 652 

1.1 Mieszkaniowe 0,5 30 

1.2 Przemysłowe 0,6 39 

1.3 Inne 0,6 36 
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2 Użytki rolne 85 5139 

2.1 Grunty orne 61 3729 

2.2 Sady 0,7 41 

2.3 Lasy 3 160 

2.4 Łąki 4,4 264 

3 Nieużytki 1 65 

3.1 Wody 2 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Medyka  

 

1.2. WŁASNOŚĆ GRUNTÓW I BUDYNKÓW  

Zróżnicowana struktura własnościowa gruntów na terenie gminy jest jednym  z czynników 

utrudniających przeprowadzenie procesu rewitalizacji, ponieważ wymaga podjęcia działań 

skutkujących osiągnięciem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami  i potrzebami różnych grup 

interesariuszy. Z analizy przedstawionego poniżej wykresu 1,  a także biorąc pod uwagę 

strukturę własności gruntów wynika, że największy odsetek gruntów na terenie gminy znajduje 

się w posiadaniu osób fizycznych (73%) oraz Skarbu Państwa (26%), tj. łącznie ok. 97%. 

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest właścicielem zaledwie 1,% całkowitej 

powierzchni, co znacznie utrudnia podjęcie działań rewitalizacyjnych i wymaga 

zaangażowania w zbudowanie partnerstw projektowych. 

Wykres 2. Własności gruntów na trenie Gminy Medyka (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gminy.pl 
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własność prywatna

Skarb Państwa

Gmina Medyka
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Niewątpliwym atutem gminy jest bliskość autostrady A4, a także dogodne położenie w pobliżu 

przejść granicznych o statusie międzynarodowym w miejscowości Medyka. 

 

Mapa 2. Powiązania komunikacyjne gminy Medyka  

 

Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Medyka 

 

Analizowana gmina jest jedną z dziesięciu znajdujących się w powiecie przemyskim, na który 

składają się także: 

 gmina Bircza, 

 gmina Dubiecko, 

 gmina Fredropol, 

 gmina Krasiczyn, 

 gmina Krzywcza, 

 gmina Stubno, 

 gmina Orły, 

 gmina Przemyśl (bez miasta Przemyśla), 

 gmina Żurawica.  

https://www.google.pl/maps/place/Medyka


 

Strona 12 z 76 

 

Powiat przemyski obejmuje wyłącznie obszary wiejskie, na jego terenie nie występują miasta. 

Największą pod względem powierzchni gminą jest Bircza (255 km2), najmniejszą Medyka (61 

km2).  

 

Wykres 3. Udział poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni powiatu przemyskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

 

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 7 następujących sołectw: 

Tabela 2. Sołectwa gminy Medyka wraz z zajmowana powierzchnią 

L.p. Miejscowość 
Powierzchnia 

[km² ] 

1. Torki 9,63 

2. Siedliska 6,12 

3. Medyka 16,78 

4. Leszno 11,67 

5. Hurko 6,49 

6. Hureczko 2,7 

7. Jaksmanice 7,18 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 
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Wykres 4. Powierzchnia sołectw gminy Medyka (w %) 

 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 

 

Największe powierzchniowo, a tym samym skupiające ponad 40% mieszkańców wsie to 

Medyka  oraz Leszno.  

Tabela 3. Budynki mieszkalne w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba budynków 

mieszkalnych 
1 424 1 445 1 462 1 483 1 494 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

 

Tabela 4. Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Medyka na 

przestrzeni lat 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] 88 88,7 89,3 89,8 90,2 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 

osobę [m2] 
21 21,4 21,7 21,9 22,1 

Mieszkania na 1000 mieszkańców 238,6 241,2 242,5 244,2 245,5 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 4 4 4 4 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

16%

10%

28%
19%

11%

4%

12%

Torki

Siedliska

Medyka

Leszno

Hurko

Hureczko

Jaksmanice



 

Tabela 5. Charakterystyka miejscowości Gminy Medyka 

 

1.3 KAPITAŁ LUDZKI W ODNIESIENIU DO ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW 

INFRASTRUKTURALNYCH I TECHNICZNYCH; 

Tabela 6. Kapitał ludzki w odniesieniu do istniejących zasobów infrastrukturalnych i technicznych 

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 

Liczba 

ludności wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania 

[stan na dzień 

31.12.2016 r.] 

Opis miejscowości 

Największe walory miejscowości wg jej 

mieszkańców (na podstawie ankiety 

konsultacyjnej)  

1.  

Medyka 

2 692 

 

Wieś leży na szlaku architektury drewnianej województwa 

podkarpackiego. Zespół dworski[8] – wpisany do rejestru zabytków 

19 lipca 1969 r. Położony jest w północno-zachodniej części wsi. 

W jego skład wchodzą: park – pochodzący z drugiej połowy XVI 

wieku (z reliktami z XIV i XVI wieku). Zajmuje on powierzchnię ok. 

50 ha. W XIX wieku przekształcony przez Gwalberta 

Pawlikowskiego, który stworzył na jego terenie kolekcję 

dendrologiczną. Rozciąga się on nieregularnie wokół tzw. wyspy 

powstańców. Od południa graniczy ze stawami, a od północnego 

 czyste środowisko naturalne 

 szlaki turystyczne 

 bliskość rzeki San- bardzo dobre 

warunki dla rozwoju wędkarstwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka#cite_note-medyka1-8
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zachodu i północnego wschodu z sadem pomologicznym. 

Występują tu m.in.: platan, miłorząb japoński, orzech czarny i dąb 

czerwony; 

dom gościnny – położony na wyspie, wokół niego znajdują się wały 

i fosa (1534 r.). Połączony mostem, a następnie drogą z majdanem 

gospodarczym. Powstał według projektu Michała Gwalberta 

Pawlikowskiego; 

majdan gospodarczy z klasycystyczną oficyną dworską; 

kopiec Jagiełły – usytuowany za fosą, znajdujący się na północny 

wschód od wyspy; 

dwa stoły kamienne; 

cokół wazy ogrodowej. 

Zespół kościelny– wpisany do rejestru zabytków 20 grudnia 1989 

r. 

Cmentarz komunalny. 

Wieś i znajdujący się na jej terenie pałac istniały już w XIV wieku. 

Pałac został rozbudowany w 1542 r. przez Piotra Kmitę. W 1607 r. 

powstał tu drewniany kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. W 

1663 r. utworzono tu niewielkie starostwo niegrodowe. 

Od 1809 r. właścicielami wsi byli Pawlikowscy, którzy w miejscu 

ruin zamku wznieśli pałac. W 1830 r. Jan Gwalbert Pawlikowski 

założył na terenie swojego majątku pierwszą w Galicji szkołę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Platan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_czarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_czerwony
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_czerwony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Gwalbert_Pawlikowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Gwalbert_Pawlikowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
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ogrodniczą. Pałac uległ zniszczeniu w 1915 i 1939 r. Część z jego 

zbiorów, przekazana do Ossolineum, ocalała. 

W 1863 r. we wsi miał punkt zborny oddział Marcina 

Borelowskiego. W latach 1945–1947 wieś była częścią obwodu 

drohobyckiego ZSRR. 

W 1966 przekształcono istniejący od siedmiu lat ośrodek pracy 

więźniów w zakład karny. Pojemność jednostki wynosi 245 

miejsc[7]. 

do rejestru zabytków 10 marca 1994 r. Powstał w drugiej połowie 

XIX wieku. 

2.  

Torki 

901 

 

Wieś królewska położona była w 1589 roku w starostwie 

przemyskim w ziemi przemyskiej województwa ruskiego. W latach 

1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do 

województwa przemyskiego. Miejscowość należała kiedyś do tzw. 

klucza medyckiego w starostwie przemyskim a jej mieszkańcy mieli 

obowiązek dozorować stadninę królewską w Medyce. Później 

weszły w skład medyckich dóbr Pawlikowskich. 

 

  

3.  

Siedliska 

728 

W Siedliskach znajduje się osiedle (osadnictwo w latach 70. XX 

wieku wskutek przesiedlenia sąsiedniej wsi) i cmentarz. 

Zabytki: 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_drohobycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_drohobycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/ZSRR
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_karny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_przemyska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ruskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_przemyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pawlikowscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz
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Cmentarz greckokatolicki – wpisany do rejestru zabytków 9 marca 

1994 r., powstały na początku XX wieku. Znajduje się w centrum 

wsi, w miejscu, gdzie dawniej była zlokalizowana drewniana 

cerkiew zbudowana w 1917 r. Na jego terenie zachowały się 24 

nagrobki, z których najstarszy pochodzi z 1909 r. Są tam również 

krzyże żeliwne z XX wieku, obeliski (m.in. Ukraińców poległych w 

1918 r.) i betonowe postumenty z krzyżami o ludowych 

dekoracjach. 

Budynek koszar poaustriackich – wpisany do rejestru zabytków 20 

grudnia 1995 r. Powstał na przełomie XIX i XX wieku jako budynek 

mieszkalno-techniczny dla grupy fortecznej Siedliskiej Twierdzy 

Przemyśl. Obecnie znajduje się w nim szkoła (od lat 60. XX wieku). 

Mieści się w południowej części wsi. Jest to murowany z cegły, 

parterowy budynek, który stanowi część zespołu pokoszarowego 

(reszta zabudowań jest w stanie ruiny). 

Fort "WXV Borek"– wpisany do rejestru zabytków 30 czerwca 1971 

r. 

Fort "W I Salis Soglio" – wpisany do rejestru zabytków 3 listopada 

1987 r 

 

4.  
Leszno 

682 
Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie z 1589 

jako wyznaczona do dostarczania podwód dla Przemyśla. Parafia 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/1909
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obelisk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1987
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istniała tu od XVI w. Pop cerkwi św. Bazylego w Poździaczu 

wymieniany jest w dekrecie sądu trybunalskiego w Lublinie z 1614.  

W 1977 zarządzeniem ministra administracji zmieniono nazwy 120 

miejscowości w Polsce południowo-wschodniej. Wśród nich znalazł 

się Poździacz, który otrzymał nazwę Leszno. Stare nazwy 

przywrócono w 1981 wszystkim miejscowościom z wyjątkiem 

Poździacza, który na życzenie mieszkańców pozostał Lesznem. W 

miejscowości istnieje również klub sportowy LKS Fenix Leszno 

założony w 1950. Zabytki 

cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Lesznie, aktualnie kościół pw. 

NMP Niepokalanie Poczętej, parafia rzymskokatolicka 

cerkiew Trójcy Świętej w Lesznie 

drewniana kapliczka obok wyżej opisanej kaplicy. 

Do niedawna obok cerkwi stała drewniana, czworoboczna 

dzwonnica z XVIII w. z XVI-wiecznym dzwonem (runęła w 2000).. 

5.  
Hurko 

582 Hurko położone jest na wschód od Przemyśla, w zakolu rzeki San.   

6.  

Hureczko 483 

Bezpośrednie sąsiedztwo z Miastem Przemyśl.  

Na ternie miejscowości Hureczko funkcjonowało Lotnisko zostało 

założone podczas pierwszego oblężenia Twierdzy Przemyśl w 

jesieni 1914 r. Zajmowało ono łąki wsi Hureczko znajdujące się na 

przedpolach baterii fortecznej nr 13 "Łapajówka". 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Bazylego_Wielkiego_w_Lesznie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej_w_Lesznie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_obl%C4%99%C5%BCenie_Twierdzy_Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Przemy%C5%9Bl
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Z lotniska w Hureczku wykonano dnia 23 listopada 1914 r. pierwszy 

w historii lot pocztowy. Lotnisko przejęte 31 października 1918 r. 

przez polską załogę i stało się drugim polskim lotniskiem. 

Użytkowane było z różną intensywnością do końca II wojny 

światowej, później zaprzestano jego użytkowania i zburzono 

zabudowania, obecnie jego teren zajmują uprawy. 

 

7.  

Jaksmanice 537 

We wsi znajdują się ruiny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl z czasów 

zaboru austro-węgierskiego oraz cmentarz z widokiem na 

ukraińską stronę granicy. Stoi tam także kościół parafii 

rzymskokatolickiej przekształcony po II wojnie światowej z cerkwi 

unickiej. 

 

  

Ogółem  
6605 

 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_greckokatolickie


 

 

Dominująca struktura gospodarcza na terenie Gminy Medyka, w postaci nieefektywnych, 

małych gospodarstw rolniczych, jak i niskiej społecznej mobilizacji stanowi czynnik hamujący 

rozwój gminy. Jeżeli w perspektywie najbliższych lat te trudności nie zostaną rozwiązane to 

rozwój obszaru gminy będzie uzależniony od subregionalnych ośrodków wzrostu.  

Na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gmin Medyka  utworzono 

ankietę konsultacyjną dla  mieszkańców gminy aby wskazali na następujące największe atuty 

gminy Medyka i najistotniejsze problemy. 

W celu określenia skali pozostałych negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno - 

funkcjonalnej konieczne jest także zlokalizowanie obszarów na terenie gminy Medyka o 

niewystarczającym stopniu świadczonych usług publicznych, analizie poddano poziom 

dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej, która stanowi podstawę świadczenia usług 

socjalnych i kulturalnych dla mieszkańców gminy. Infrastrukturą tą mogą być szpitale, domy 

pomocy społecznej, szkoły oraz przedszkola, jak również obiekty kulturalne czy też obiekty 

sportowe. Na potrzeby diagnozy przestrzenno-funkcjonalnej, w odniesieniu do infrastruktury 

społecznej, przyjęto wskaźnik dostępności gminnych żłobków, przedszkoli                   i szkół 

jak również wskaźnik dostępności obiektów kulturalno- sportowych, w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców danego sołectwa. Wyboru tego dokonano z uwagi na istotne znaczenie dostępu 

do tego rodzaju infrastruktury, służącej poszerzaniu wiedzy oraz podnoszeniu poziomu 

edukacji i będącej istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki.                       Z 

drugiej strony gminne obiekty kulturalno-sportowe odgrywają duży wpływ na atrakcyjność 

osiedleńczą  

i lokalizacyjną obszaru. Co przy peryferyjnym położeniu gminy w połączeniu z ujemnym 

saldem migracji utrzymującym się tu ma bardzo istotne znaczenie.  

Wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną zabezpieczającą dostęp do obiektów 

edukacyjnych, zbadano na podstawie wykazów żłobków, przedszkoli i szkół udostępnionych 

przez Urząd Gminy w Medyka oraz wykazu szkół i placówek znajdujących się na stronie 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 

Tabela 7 Infrastruktura edukacyjna w gminie Medyka (stan na rok szkolny 2016/17) 

Sołectwo 
Liczba 

żłobków 

Liczba 

przedszkoli 

Liczba 

szkół 

"Liczba obiektów infrastruktury 

edukacyjnej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców wg miejsca 

zamieszkania " 

Torki 0 0 1 0,11% 

Siedliska 0 0 1 0,14% 

Medyka 0 1 2 0,11% 

Leszno 0 0 1 0,15% 
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Hurko 0 0 0 0% 

Hureczko 0 0 1 0,21% 

Jaksmanice 0 0 0 0% 

Ogółem 0 1 6 0,11% 

Źródło: na podstawie danych Urzędu Gminy w Medyce  

    

W ostatnich latach rola publicznej przestrzeni zielonej i wypoczynkowej nabiera coraz 

większego znaczenia. Poza estetyczną oprawą dla gminy, wpływa na podnoszenie standardu 

życia, dlatego jest tak istotnym elementem procesu rewitalizacji. Decydują także o 

postrzeganiu danego obszaru, co ma duże znaczenie w kontekście konkurencji regionalnej 

między gminami. Na potrzeby diagnozy zdecydowano się zbadać dostępność infrastruktury 

kulturalno-rekreacyjnej stanowiącej podstawę do zapewnienia różnych form rekreacji i 

spędzania czasu wolnego przez mieszkańców.  

Tabela 8. Wyposażenie gminy Medyka w infrastrukturę kulturalno - rekreacyjną (stan 

na 2016) 

Sołectwo 
Liczba obiektów 

kulturalnych,  
świetlic itp. 

Liczba obiektów sportowych (hale 
sportowe, stadiony, kluby itp.) 

Liczba 
placów 
zabaw 

Torki 
Biblioteka publiczna - 1 

Boisko wielofunkcyjne - 1 1 
Świetlica -1 

Siedliska 0 Boisko do piłki nożnej - 1 1 

Medyka 

Biblioteka publiczna - 1 Boisko wielofunkcyjne - 1 

2 Gminne Centrum  
Kulturalne - 1 

Hala sportowa 

Świetlica -1  

Leszno 
Biblioteka publiczna - 1 

Boisko do piłki nożnej - 1 1 
Świetlica -1 

Hurko Świetlica -1 Boisko do piłki nożnej - 1 1 

Hureczko Świetlica -1 

Boisko do piłki nożnej - 1 

1 
 

Jaksmanice 
Biblioteka publiczna - 1 

Boisko wielofunkcyjne - 1 1 
Świetlica -1 

Ogółem 11 9 8 

Źródło: na podstawie danych Urzędu Gminy w Medyce  
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Medyka jako siedziba gminy jest też jej najważniejszą miejscowością, gdzie koncentruje się 

życie kulturalno – społeczne  mieszkańców okolicznych wsi. Do tego faktu przyczyniają się 

przede wszystkim najistotniejsze zabytki kultury jak i Gminna Ośrodek  Kultury w Medyce,               

w skład której wchodzą: Biblioteka Publiczna. Działania placówki koordynowane są przez 

kierownika, a jej zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie gminy Medyka. 

Działalność Biblioteki Publicznej skoncentrowana jest natomiast na gromadzeniu                              

i udostępnianiu zbiorów książek z różnych dziedzin służących kształtowaniu kultury 

społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu. W miejscowości Medyka poza 

działalnością biblioteczną podejmowane są też działania związane z rozwojem                                             

i wychowaniem kulturalnym dzieci i młodzieży, jak też dostarczaniem kulturalnej rozrywki 

mieszkańcom gminy. Tym rodzajem działalności w Medyce zajmują się dwie świetlice wiejskie. 

Działalność kulturalna koncentruje się jednak głównie na obchodach świąt i rocznic 

państwowych, okolicznościowych, regionalnych i gminnych.  

Analiza oferty kulturalno - rozrywkowej GOK  pokazuje jednak, iż jej głównym odbiorcą są 

przede wszystkim dzieci z terenu gminy, dla których organizowane są: dyskoteki, andrzejki, 

zabawy choinkowe, spotkanie z Mikołajem, ferie zimowe i półkolonie letnie, czy konkursy 

plastyczne. Starsza młodzież oraz osoby dorosłe mają możliwość uczestniczenia jedynie  

w akademiach okolicznościowych z okazji np. Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, 

czy obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Dość standardowa oferta nie stanowi czynnika 

przyciągającego zwłaszcza młodzieży z terenu gminy i jest jedną z przyczyn wskazywania 

przez mieszkańców biorących udział w ankiecie konsultacyjnej potrzeby stworzenia 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego skierowanej do różnych grup odbiorców.  

 

Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo  

Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują                           

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na tym terenie ludności. Wyposażenie gminy 

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma silny 

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

Stan wyposażenia Gminy Medyka w wodociągi, kanalizację i sieć gazową, czyli urządzenia 

techniczne zorganizowane w komunalnych systemach sieciowych, określa odsetek 

mieszkańców korzystających z instalacji w odniesieniu do ogółu ludności gminy. Sytuację w 
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zakresie mieszkalnictwa na terenie Gminy Medyka przedstawiają wskaźniki zawarte w tabeli 

9. 

 

Tabela 9. Wskaźniki mieszkaniowe dla Gminy Medyka w 2016 roku 

Wskaźnik mieszkaniowy 
Gmina 
Medyka 

Powiat 
przemyski 

Województwo 
podkarpackie 

Polska 

Liczba mieszkań na 1000 osób 290 279 341 360 

Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 
osobę 

22,6 24,4 25,1 26,3 

Liczba dodatków mieszkaniowych 
na 1000 osób 

45 15 66 104 

Kwota dodatków mieszkaniowych w 
zł na 1 mieszkańca 

21,83 2,40 12,44 21,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wszystkie miejscowości gminy Medyka wyposażone są w rozwinięte systemy wodociągowe. 

Komunalny system wodociągowy jest rozbudowany i w pełni zabezpiecza potrzeby 

mieszkańców – zaopatruje w wodę ponad 95% ludności gminy Medyka. Sieć wodociągowa 

gminy zasilana jest z ujęć głębinowych grupowych oraz z wodociągów miasta Przemyśla. Na 

obszarze gminy funkcjonuje grupowe ujęcie wody w miejscowości Torki zaopatrujące siecią 

wodociągową miejscowości Medyka, Torki i Leszno. Miejscowości Hurko, Hureczko, Siedliska 

i Jaksmanice zaopatrywane są w wodę z wodociągu miasta Przemyśla. Do wodociągów, 

według stanu na dzień 31.12.2016 oku, podłączonych jest 1 789 użytkowników. Liczba 

gospodarstw posiadających wodę przedstawia się następująco: 

1) Medyka – 745 

2) Leszno – 183 

3) Torki – 226 

4) Hurko – 165 

5) Hureczko – 161 

6) Siedliska – 190 

7) Jaksmanice – 119 

Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 68,7 km, z czego w zarządzie lub administracji 

gminy pozostaje 54,3 km, a średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 

mieszkańca wynosi 22,3 m³. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie gminy Medyka prowadzi Gminny Zakład Usług Wodnych, będący jednostką 

organizacyjną Urzędu Gminy w Medyce. Cena dostarczanej wody jest jednakowa dla 

wszystkich odbiorców (gospodarstwa domowe, zakłady pracy) i zgodnie z XXXVI/262/17 
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Uchwałą Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017r. wynosi od dnia 1 marca 2017 roku 

3,37 zł netto/m³.  

Kanalizacja 

W 2005 roku oddano w Medyce do eksploatacji nowoczesną, biologiczno - mechaniczną 

oczyszczalnię ścieków o projektowej przepustowości 748 m3/dobę, która obsługuje wszystkie 

miejscowości znajdujące się na terenie gminy. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 5 mln 

złotych, z czego 75% kwoty pochodziło z dofinansowania unijnego pozyskanego w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Pozostała część 

środków pochodziła z budżetu gminy.  

Na terenie gminy długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 92,25 km. 

Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, podobnie jak zaopatrzenia 

w wodę,  prowadzi Gminny Zakład Usług Wodnych w Medyce. Cena za odprowadzane ścieki 

jest jednakowa dla wszystkich odbiorców (gospodarstwa domowe, zakłady pracy) i zgodnie z 

XXXVI/262/17 Uchwałą Rady Gminy Medyka z dnia 27 stycznia 2017 roku opłata wynosi 3,67 

zł netto/m³. 

Obecny stan kanalizacji gminy Medyka jest zadawalający. Skanalizowane miejscowości 

Medyka, Torki i Leszno, Hurko, Hureczko, siedliska, Jaksmanice. Według stanu na koniec roku 

2016 liczba przyłączonych odbiorców wynosiła 1353. 

 

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW, CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH; 

 

Analizując sferę przestrzenną gminy, można zidentyfikować następujące problemy, 

czynniki i zjawiska kryzysowe:  

1. Wysoki udział % gruntów ornych w strukturze użytków gminy.  

2. Zróżnicowana struktura własności gruntów.  

3. Niewielka powierzchnia gruntów będących własnością gminy.  

4. Niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny.  

5. Wzmożony ruch kołowy w centrum Medyki.  

6. Niezadowalający stan techniczny nawierzchni części dróg.  
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7. Niewystarczający stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną.  

8. Brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji gminy.  

9. Niewystarczająca efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej i budynków 

mieszkalnych.  

10. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych.  

11. Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych.  

12. Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna.  

13. Brak oferty wzbudzającej aktywność lokalną mieszkańców gminy. 

14. Brak miejsc spotkań integracyjnych. 

15. Brak działań związanych z rewitalizacją miejsc historycznych w gminie. 

16. Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych w centrum Medyki.  

17. Starzenie się społeczeństwa. 

18. Znaczący wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. 

   

2.  STREFA SPOŁECZNA  

2.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA – 

TRENDY  

Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w gminie są jej mieszkańcy. 

Potencjał demograficzny gminy Medyka według danych GUS na koniec 2016 roku to 6 549 

osób, w tym 3 277 kobiet (50,04% mieszkańców) i 3 272 mężczyzn (49,96% mieszkańców), 

co stanowi 8,81% ludności powiatu przemyskiego. Gmina Medyka jest jedną z pięciu gmin 

powiatu, w której liczba mieszkańców w ostatnich latach uległa zwiększeniu. Zanotowany 

wzrost to 106 osób – w 2012 roku gmina liczyła 6 443 mieszkańców, w tym                   3 234 

kobiet oraz 3 209 mężczyzn. W analogicznym okresie liczba ludności w powiecie przemyskim 

wzrosła o 307 osób - z 74 053 do 74 360. Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy na 

koniec 2012 roku wynosiła 106 osób/km2, natomiast na koniec 2016 roku wzrosła do 108 

osób/km2.  
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Tabela 10 Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji 

 

nazwa wskaźnika metryczka 

Wartość referencyjna/ 

średnia woj. 

Podparpackiego

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Gmina 

Medyka

Wartość 

wskaźnika 

dla 

obszarów 

rewitalizacji

Źródło wartości referencyjnej/ 

średniej dla województwa 

podkarpackiego

Saldo migracji na 

pobyt stały w 

przeliczeniu na 100 

osób wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt 

stały, tj. różnica między zameldowaniami (napływ) a 

wymeldowaniami (odpływ) z pobytu stałego w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania.

Migracje (szczególnie zagraniczne) stanowią jeden z 

najważniejszych (po liczbie urodzeń i zgonów) 

czynników kształtujących liczbę ludności na danym 

obszarze.

Jeżeli w danym przedziale czasu więcej osób wyjedzie 

na stałe z danego obszaru, niż do niego przybędzie, 

wtedy saldo migracji będzie ujemne. Jeżeli natomiast 

więcej ludzi przyjedzie na stałe na określone terytorium, 

niż z niego wyjedzie, to saldo migracji będzie dodatnie.

Ludność wg faktycznego miejsca 

zamieszkaniaobejmuje:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób 

przebywających poza miejscem zamieszkania przez 

okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby 

przebywające za granicą (bez względu na okres ich 

Woj. podkarpackie 

saldo migracji 

zagranicznych na 100 

osób; ogółem            -

0,14 (2014r),   

0,16(2015r               

0,19 (2016r).                         

Gmina Medyka 

saldo migracji 

zagranicznych 

na 1000osób; 

ogółem:        0 

(2014r), 0,52 

(2015)                  

0,61 (2016r).                   

Wartość 

poniżej 

wartości 

referencyjnej.

GUS – BDL

LUDNOŚĆ - MIGRACJE 

WEWNĘTRZNE I 

ZAGRANICZNE - Migracje na 

pobyt stały gminne wg płci, typu i 

kierunku (NTS-5, 1995-2014);

LUDNOŚĆ - STAN LUDNOŚCI - 

Ludność wg miejsca 

zameldowania/zamieszkania i 

płci (NTS-5 1995-2014)

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym w 

stosunku do 

ludności w wieku 

produkcyjnym wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca 

na liczbę ludności w wieku produkcyjnym wg 

faktycznego miejsca zamieszkania. a) Wiek 

przedprodukcyjny - w którym ludność nie osiągnęła 

jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat. b) 

Wiek poprodukcyjny - w którym osoby zazwyczaj 

kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i 

więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej. c) Wiek produkcyjny - 

wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 

18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania 

obejmuje:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób 

przebywających poza miejscem zamieszkania przez 

okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby 

przebywające za granicą (bez względu na okres ich 

nieobecności)

b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 

miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.

27,9% (2014r),              

28% (2015r),                

29,8% (2016r)

22,0% (2014r),                

23,1% (2015r),               

23,7% (2016r)

Wartość 

powyżej 

wartości 

referencyjnej.

GUS – BDL

LUDNOŚĆ - STAN LUDNOŚCI - 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym (17 lat i 

mniej), produkcyjnym i 

poprodukcyjnym wg miejsca 

zamieszkania (NTS-5, 2012-

2014)

Medina wieku 

Mediana wieku jest to wartość dla danej populacji 

wyznaczająca granicę wieku, którą połowa osób z tej 

populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze jej 

nie osiągnęła. Wysoka i rosnąca wartość wskaźnika 

może świadczyć o narastaniu zagrożenia 

demograficznego, jakim jest proces starzenia się 

społeczeństwa (obszary rozwinięte, gdzie obserwuje 

się niską dzietność i długie trwanie życia). W przypadku 

obszarów o relatywnie niższym poziomie rozwoju 

sytuacja jest odwrotna – wysoka dzietność i względnie 

krótkie trwanie życia powodują, że mediana wieku 

przyjmuje niższe wartości.

38,2 lat (2014r),               

38,6 lat (2015r),                

39,1 lat (2016r).  

Wartość 

powyżej 

wartości 

referencyjnej.

GUS

Rocznik Statystyczny 

Województwa Podkarpackiego 

2015 – str. 108-109

Przyrost naturalny 

w przeliczeniu na 

100 osób wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania

Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń 

żywych, a liczbą zgonów w danym okresie w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania.

Wskaźnik o wartości wyższej od 0 oznacza, że w 

badanym okresie liczba urodzeń przewyższa liczbę 

zgonów (dodatni przyrost naturalny). Wskaźnik o 

wartości mniejszej od 0 oznacza ujemny przyrost 

naturalny (inaczej – ubytek naturalny).

W przypadku obszarów rozwiniętych, borykających się 

z problemem starzenia się społeczeństw, dodatni 

przyrost naturalny jest pożądanym zjawiskiem, a 

ujemny – niekorzystnym.

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania 

obejmuje:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób 

przebywających poza miejscem zamieszkania przez 

okres powyżej 3 miesięcy w kraju orazwszystkie osoby 

przebywające za granicą (bez względu na okres ich 

nieobecności)

b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 

miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.

Przyrost naturalny na 

1000 ludności           

0,75 (2014r),          0,07 

(2015r),          0,54 

(2016r)

3,24 (2014r),             

1,69 (2015r),                       

-1,23 (2016r)

Wartość 

poniżej 

wartości 

referencyjnej

GUS – BDL

LUDNOŚC – URODZENIA I 

ZGONY - Urodzenia żywe, zgony 

i przyrost naturalny na 1000 

ludności (NTS-5, 2002-2014).

Kategoria: demografia
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Poniższa tabela przedstawia stan ludności gminy Medyka na tle pozostałych gmin wiejskich 

powiatu przemyskiego. Powierzchnia powiatu oraz poszczególnych gmin w ostatnich latach 

nie uległa zmianie. 

Gmina Medyka jest najmniejszą jednostką terytorialną spośród dziesięciu gmin powiatu 

przemyskiego, zajmuje szóste miejsce pod względem liczby ludności i trzecie miejsce pod 

względem gęstości zaludnienia. 

 

Tabela 11. Ludność, średnia gęstość zaludnienia oraz powierzchnia miejscowości 

gminy Medyka (stan na dzień 26.03.2015 rok). 

L.p. Miejscowość 

Liczba mieszkańców Gęstość 

zaludnienia 

[os/km²] 

Powierzchnia 

[km² ] 
ogółem kobiety mężczyźni 

1.  Torki 901 438 463 93,7 9,63 

2.  Siedliska 728 400 328 119,0 6,12 

3.  Medyka 2 692 1 352 1 340 160,4 16,78 

4.  Leszno 682 348 334 58,4 11,67 

5.  Hurko 582 275 307 89,7 6,49 

6.  Hureczko 483 246 237 178,9 2,70 

7.  Jaksmanice 537 273 264 74,8 7,18 

Źródło: www.medyka.itl.pl 
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Wykres 5. Zaludnienie w poszczególnych miejscowościach gminy Medyka w 2015 roku  

(w %) 

 

Źródło: www.medyka.itl.pl 

 

Struktura demograficzna jest niezwykle istotna w kontekście dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Medyka, ponieważ determinuje skalę i rodzaj potrzeb mieszkańców.  

Na terenie gminy Medyka wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł 

w 2016 roku -1,23 ulegając w porównaniu do 2012 roku znacznemu obniżeniu o 3,7. 

Negatywnym zjawiskiem jest malejące saldo migracji wewnętrznych, które na koniec 2016 

roku wyniosło 4 osoby (w 2012 roku wynosiło 25). Saldo migracji zagranicznych wzrosło                  

w 2016 roku do 4 osób, natomiast w 2012 wynosiło 3. 

 

Tabela 12. Zmiana liczby ludności w gminie Medyka  na przestrzeni lat 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba ludności 6443 6459 6498 6539 6549 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

 

14%

11%

41%

10%

9%

7%

8% Torki

Siedliska

Medyka

Leszno

Hurko

Hureczko

Jaksmanice



 

Strona 29 z 76 

 

 

Wykres 6. Zmiana liczby ludności w gminie Medyka  na przestrzeni lat 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dynamika zmian liczby ludności gminy Medyka kształtowana jest pod wpływem dwóch 

procesów demograficznych – przyrostu naturalnego oraz ruchu migracyjnego.  

 

Tabela 13. Zmiana liczby ludności na przestrzeni lat 2012-2016 w gminie Medyka 

(zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców 10,8 2,5 6,0 6,3 1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 7. Zmiana liczby ludności na przestrzeni lat 2012-2016 w gminie Medyka 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS   
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Tabela 14. Ruch naturalny na przestrzeni lat 2012-2016 w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 72 65 68 64 60 

Zgony ogółem 56 55 47 53 68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 8. Ruch naturalny ludności w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 15. Przyrost naturalny ludności w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016  

(w przeliczeniu na 1000 ludności) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Przyrost naturalny 16 10 21 11 -8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 9. Przyrost naturalny ludności w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Dynamiczny i zmieniający się w ciągu czterech lat  przyrost naturalny, zdiagnozowany na 

obszarze analizowanej gminy może wskazywać na nagromadzenie problemów społecznych, 

związanych przede wszystkim z bezrobociem i ubóstwem. 

Na przestrzeni lat 2012-2016 w analizowanej gminie występuje dodatnie saldo 

migracyjne, natomiast w stosunku do samej miejscowości Medyka utrzymywało się stale 

ujemne saldo ruchu wędrówkowego (migracyjnego) (USC Gminy Medyka), co oznacza, iż 

liczba osób emigrujących na stałe z obszaru miejscowości przewyższała liczbę osób 

osiedlających się w jej granicach. Średni roczny odpływ mieszkańców wynosił kilka- 

kilkanaście osób.  

 

Tabela 16. Ruch wędrówkowy ludności Gminy Medyka w latach 2012 -2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2016 

Zameldowania ogółem 72 68 79 64 

Wymeldowania ogółem 44 76 46 56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 10. Ruch wędrówkowy ludności Gminy Medyka w latach 2012 -2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela 17. Saldo migracji w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016                             

(w przeliczeniu na 1000 ludności) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2016 

Saldo migracji 4,4 -1,2 5,1 1,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Wykres 11. Saldo migracji w gminie Medyka na przestrzeni lat 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wśród mieszkańców gminy Medyka najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby 

młode w wieku 0 – 19 lat, których liczba na koniec 2016 roku wyniosła 1439 osób, co stanowiło 

22% ogółu ludności gminy oraz 1129 osób w wieku 30 – 39 lat, które stanowiły 17,2% ogółu 

mieszkańców. Kolejne miejsca w strukturze wiekowej mieszkańców gminy zajmują grupy 

wiekowe: 40 – 49 lat (13,9% ogółu) oraz 50 - 59 lat (12,6% ogółu). Ludność gminy Medyka w 

wieku 65 i więcej stanowiła w 2016 roku 12,1% ogółu mieszkańców. 

 

Wykres 12. Procentowy udział mieszkańców Gminy Medyka w poszczególnych 

miejscowościach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 13. Przyrost naturalny na terenie gmin powiatu przemyskiego w latach 2012 i 

2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela 18. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku na przestrzeni lat 

2012-2016 w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

wiek przedprodukcyjny 1 371 1 333 1 305 1 297 1 268 

wiek produkcyjny 4 192 4 217 4 256 4 259 4 269 

wiek poprodukcyjny 880 909 937 983 1 012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela 19 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w poszczególnych 

miejscowościach gminy w 2011 roku 

Miejscowość 

Udział ludności  

w wieku 

przedprodukcyjnym  

[w %] 

Udział ludności w 

wieku 

produkcyjnym  

[w %] 

Udział ludności  

w wieku 

poprodukcyjnym 

[w %] 

Torki 26,1 61,1 12,7 

Siedliska 22,9 63,4 13,7 

Medyka 21,1 66 12,9 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku; 
www.polskawliczbach.pl 

 

Wykres 14. Struktura ludności według grup wieku w gminie Medyka na przestrzeni lat 

2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela 20. Struktura wiekowa mieszkańców (stan na koniec 2016 roku) 

Przedziały 

wiekowe 

Ogółem 
w tym 

kobiety 
w tym mężczyźni 

Ilość 

mieszkańców 

% ogółu 

mieszkańców 

Ilość 

kobiet 

% 

ogółu 

kobiet 

Ilość 

mężczyzn 

% ogółu 

mężczyzn 

0 – 19 1439 22% 702 21% 737 23% 

20 – 24 471 7% 239 7% 232 7% 

25 – 29 560 9% 249 8% 311 10% 

30 – 39 1129 17% 555 17% 574 18% 

40 – 49 909 14% 428 13% 481 15% 

50 – 59 828 13% 392 12% 436 13% 

60 – 64 415 6% 214 7% 201 6% 

65 i 

więcej 798 
12% 

498 
15% 

300 
9% 

Razem 6549 100% 3277 100% 3272 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 21. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem na 

przestrzeni lat 2012-2016 w gminie Medyka (w %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym [w %] 21,3 20,6 20,1 19,8 19,4 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym [w %] 65,1 65,3 65,5 65,1 65,2 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym [w %] 13,7 14,1 14,4 15,0 15,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 15. Udział ludności wg grup wieku w ludności ogółem na przestrzeni lat 2012-

2016 w gminie Medyka (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.2  EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

Edukacja rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy 

i umiejętności, pełni zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym 

rozwiązywaniu problemów występujących na zdegradowanych obszarach gminy. Niski poziom 

wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania kształcenia 

mieszkańców kwalifikuje dany teren do podjęcia działań rewitalizacyjnych. W związku z tym 

istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp do edukacji przez całe życie i usługa 

ta świadczona była na wysokim poziomie.  

 

Tabela 22. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik :w 

zakresie kategorii edukacja: Wyniki egzaminów 6-klasisty 
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Wykres 16. Wyniki egzaminów szóstoklasisty w woj. podkarpackim i gminie Medyka  

w latach 2014-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji edukacyjnej w Krakowie 

 

Gmina Medyka jest organem prowadzącym przedszkole w Medyce, 5 szkół podstawowych 

znajdujących się w miejscowościach Hureczko, Leszno, Siedliska, Torki i Medyka oraz 
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gimnazjum w Medyce. Od 1 września 2019 r. na terenie gminy Medyka znajdować się będzie 

5 ośmioletnich szkół podstawowych. 

Z analizy danych dostępnych w GUS wynika, że w roku 2016 do wszystkich placówek 

oświatowych na terenie gminy uczęszczało 678 dzieci i uczniów, co w korelacji z liczbą dzieci 

i uczniów w roku 2012 wynoszącą 766 wskazuje na wyraźną tendencję spadkową. 

Tabela 23. Liczba dzieci i uczniów oraz oddziałów w placówkach oświatowych                  

w gminie Medyka w latach 2012 i 2016 

Placówka 
Liczba dzieci i uczniów Liczba oddziałów 

2012 2016 2012 2016 

Samorządowe Przedszkole  

w Medyce 
58 50 2 2 

Oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 
104 71 6 5 

Szkoły podstawowe 394 376 33 33 

Gimnazjum 210 181 11 9 

Razem 766 678 52 49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Ze względu na zmieniający się w ostatnim okresie obowiązkowy wiek szkolny dzieci, 

utrzymujący się niż demograficzny najlepiej obrazuje sumaryczny spadek ilości dzieci 

i uczniów wynoszący na przestrzeni 4 lat 88 osób. 

W roku szkolnym 2015/2016 do klas I-VI szkól podstawowych, których organem prowadzącym 

jest Gmina Medyka uczęszczało 181 uczniów w 33 oddziałach, natomiast w 6 szkolnych 

oddziałach przedszkolnych kształciło się 71 dzieci. Razem w 5 szkołach podstawowych 

pracuje 42 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

Tabela 24. Szczegółowe dane dotyczące szkół podstawowych w gminie Medyka 
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Szkoła Podstawowa w Medyce 172 10 33 2 15 5 

Szkoła Podstawowa w Torkach 76 6 15 1 7 4 

Szkoła Podstawowa w Lesznie 50 6 11 1 6 4 

Szkoła Podstawowa w 

Hureczku 
51 6 19 1 7 3 

Szkoła Podstawowa 

w Siedliskach 
63 6 13 1 7 4 

Razem 412 34 91 6 42 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.medyka.itl.pl 

 

W gimnazjum w Medyce jest zatrudnionych 19 nauczycieli, w tym 6 pracuje w niepełnym 

wymiarze. Do szkoły w której znajduje się 9 oddziałów uczęszcza 176 uczniów. 

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole oferujące dla dzieci 52 miejsca 

w 2 oddziałach. W przedszkolu znalazło zatrudnienie 2 nauczycieli w pełnym oraz 

4 w niepełnym wymiarze godzin. 

Baza placówek szkolno-wychowawczych na terenie gminy jest dobra. Szkoły wyposażone są 

w pracownie komputerowe oraz posiadają dostęp do Internetu.  

W zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, młodzież korzysta głownie z placówek 

znajdujących się w odległym o 12 km od Medyki Przemyślu. 

 

2.3 SEKTOR POZARZĄDOWY 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego oraz jedną z form 

aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w umacnianiu więzi społecznych 

i organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają możliwości rozwoju 

społecznego gminy.  
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Tabela 25. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik w 

zakresie kategorii integracja społeczna 

 

 

 

 

 

 

nazwa 

wskaźnika metryczka 

Wartość 

referenc

yjna/ 

średnia 

woj. 

Podparp

ackiego

Wartość 

referenc

yjna/ 

średnia 

Gmina 

Medyka

Wartość 

wskaźnik

a dla 

obszaró

w 

rewitaliza

cji

Źródło 

wartości 

referenc

yjnej/ 

średniej 

dla 

wojewód

ztwa 

podkarpa

ckiego

Liczba 

organizacji 

pozarządowych 

na 100 osób wg 

miejsca 

zamieszkania

Zsumowana liczba organizacji pozarządowych (podmiotów 

niezależnych od administracji publicznej) w przeliczeniu na 100 osób 

wg miejsca zamieszkania.

Organizacja pozarządowa (NGO). Ustawa o działalności pożytku i o 

wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze 

wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii 

politycznych, związkówzawodowych i organizacji pracodawców, 

samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest 

Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako 

stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo 

różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, 

nauką i techniką.

Przyjęta została szeroka definicja organizacji pozarządowych, 

obejmująca – obok fundacji i stowarzyszeń – jednostki ochotniczej 

straży pożarnej, organizacje samorządu gospodarczego i 

zawodowego, a także inne organizacje społeczne.zawodowych i 

organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których 

jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe 

zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich 

działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, 

prawami człowieka, nauką i techniką.

Przyjęta została szeroka definicja organizacji pozarządowych, 

obejmująca – obok fundacji i stowarzyszeń – jednostki ochotniczej 

straży pożarnej, organizacje samorządu gospodarczego i 

zawodowego, a także inne organizacje społeczne.

0,33 

(2013r),        

0,29 

(2014r),                     

0,33 

(2015r),                     

0,26 

(2016r).
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terytorialnego: 
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terenie 

województwa 

podkarpackiego

Wskaźnik liczony jest na podstawie liczby kart ważnych do głosowania 

w wyborach do rady gminy (należy przez to rozumieć także rady miast 

na prawach powiatu) w relacji do ogólnej liczby osób uprawnionych do 

głosowania do rady gminy, wyrażony w procentach. Liczba kart 

ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w 

głosowaniu w danym obwodzie.

Wybory do samorządu terytorialnego przeprowadzane są co 4 lata.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy posiada: 

obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem 

polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale 

zamieszkuje na obszarze tej gminy.

2. Nie ma prawa wybierania osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnymorzeczeniem 

Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
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Za jeden z mierników poziomu rozwoju społeczeństwa danej jednostki uważana jest liczba 

organizacji pozarządowych funkcjonująca na jej terenie. Według danych GUS na terenie gminy 

Medyka na koniec 2016 roku funkcjonowało 19 stowarzyszeń i innych organizacji społecznych 

o różnym profilu działalności. 

Do najważniejszych organizacji pozarządowych można zaliczyć: 

1. Ludowy Klub Sportowy „Bizon” Medyka 

2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Torki 

3. Ludowy Klub Sportowy „Fort” Jaksmanice 

4. Ludowy Klub Sportowy „Fenix” Leszno 

5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy  „San” Hurko – Hureczko 

6. Klub Sportowy „Kolejarz” Hurko 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Hureczko 

8. Ochotnicza Straż Pożarna Hurko 

9. Ochotnicza Straż Pożarna Leszno 

10. Ochotnicza Straż Pożarna Medyka 

11. Ochotnicza Straż Pożarna Torki 

12. Stowarzyszenie „Integracja – Siedliska” 

13. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „Nie Tylko Dla Siebie” 

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej 

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Leszna 

16. Stowarzyszenie Wędkarskie w Torkach 

17. Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka” w Medyce 

18. Stowarzyszenie „Belferek” w Medyce 

19. Stowarzyszenie Zielone Wzgórza Podkarpacia w Jaksmanicach 

Większość organizacji posiada swoje siedziby na terenie gminy. Współpraca organizacji 

pozarządowych z Gminą Medyka koncentruje się wokół zadań związanych z rozwojem oraz 

bezpiecznym i prawidłowym jej funkcjonowaniem. Realizowanie wspólnych zadań ma na celu 

promocję gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców. 

Na terenie gminy aktywną działalność prowadzą Ochotnicze Straże Pożarne. Oprócz 

podstawowych celów statutowych, takich jak uczestnictwo w akcjach ratowniczych 

i współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania pożarom, rozwijają 

wśród swoich członków kulturę fizyczną i sport oraz prowadzą działalność kulturalno – 

oświatową i rozrywkową. Najstarsze Ochotnicze Straże Pożarne znajdują się w Medyce i 

Torkach – powstały w 1948 roku, najmłodsze rozpoczęły działalność w 1990 roku w Hurku i 

Hureczku. 
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W gminie Medyka aktywnie działa siedem Klubów Sportowych, promując zdrowy tryb życia 

i proponując mieszkańcom udział w treningach i zawodach sportowych w wielu dyscyplinach, 

głównie piłce nożnej. Kluby biorą czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym 

i społeczno politycznym, współpracują z władzami oświatowymi i szkołami. Organizacją 

pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowaniem ich do różnorodnych form 

aktywności fizycznej i kształtowaniem pozytywnych cech charakteru i osobowości zajmuje się 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „San” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Hureczku oraz 

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka” w Medyce. 

Organizacją działającą na rzecz mieszkańców jest Stowarzyszenie „Integracja – Siedliska” 

z siedzibą w Siedliskach. Do celów statutowych organizacji należy m.in. upowszechnianie 

i organizowanie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologii społecznej, narkomani 

i alkoholizmowi, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz działanie na rzecz rozwoju wsi, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Na terenie gminy Medyka bardzo aktywnie działa powstałe w 2007 roku Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Medyckiej. Główne formy działalności organizacji to inicjowanie działań 

gospodarczych, kulturalnych i oświatowych. Do głównych celów stowarzyszenia można 

zaliczyć: wspieranie działalności kulturalnej na terenie Gminy Medyka w zakresie organizacji 

bazy i zaplecza dla kultury masowej, niesienie pomocy dzieciom i młodzieży znajdujących 

się w ciężkich warunkach życiowych, inicjowanie i współudział organizacyjno - pomocowy 

w zakresie ochrony zabytków w Medyce, inicjowanie i współuczestniczenie w organizacjach 

życia społeczno – kulturalnego, inicjowanie i prowadzenie ośrodków pracy z młodzieżą                  

w okresach wolnych od zajęć szkolnych, organizacja zespołów i świetlic, organizowanie 

wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, 

prowadzenie współpracy trans granicznej z organizacjami o takim samym lub podobnym 

profilu działania. 

Jednym z mierników aktywności społeczności lokalnej jest także frekwencja w wyborach 

samorządowych. W roku 2014 do urn wyborczych poszło 48,74% uprawnionych mieszkańców 

gminy. W porównaniu z rokiem 2010, w którym głosowało 60,96% mieszkańców gminy 

frekwencja ta była znacznie niższa. Aktywny udział mieszkańców                       w decydowaniu 

o sprawach publicznych oraz czynny udział w kierowaniu rozwojem lokalnym wyrażający się 

w uczestnictwie w wyborach samorządowych można ocenić jako wymagający podjęcia działań 

w celu zdiagnozowania przyczyn spadku zainteresowania sprawami lokalnej społeczności. 

Wzrost aktywizacji i partycypacji obywatelskiej mieszkańców i ich organizacji                 w 

gminie Medyka, jako istotnego czynnika podnoszenia jakości i skuteczności działań                     
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w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, jest elementem niezwykle ważnym z 

punktu widzenia lokalnego rozwoju. 

2.4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Bezpieczeństwo publiczne jest istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania różnych 

problemów społecznych w rewitalizacji. Wysoki poziom przestępczości może mieć wpływ na 

formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność lokalną, dlatego tak istotne 

jest prowadzenie adekwatnych działań prewencyjnych i operacyjnych zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego mieszkańców, w szczególności na 

obszarach problemowych.  

 

Tabela 26. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik w 

zakresie kategorii bezpieczeństwo publiczne 

 

 

Za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji w Medyce . 

Według danych statystycznych za lata 2008–2012 liczba przestępstw zarejestrowanych przez 

tę jednostkę wynosiła ogółem 1179, w tym: 

2008r. – 253 

2009r. – 258 

2010r. – 195 

2011r. – 230 

lp nazwa wskaźnika metryczka 

Wartość referencyjna/ 

średnia woj. 

Podparpackiego

Wartość 

referencyjna/ 

średnia 

Gmina 

Medyka

Wartość 

wskaźnika 

dla 

obszarów 

rewitalizacji

Źródło wartości referencyjnej/ 

średniej dla województwa 

podkarpackiego

lp

lp

Liczba 

stwierdzonych 

przestępstw 

ogółem w 

przeliczeniu na 100 

osób wg 

faktycznego 

miejsca 

zamieszkania

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania ogółem.

Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji, publikowane w 

Biuletynie Statystycznym. Przestępstwo stwierdzone 

jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym 

postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest 

przestępstwem. Świadczy o poziomie przestępczości 

na danym terenie (możliwość określenia charakteru 

przestępstw – np. kryminalne, gospodarcze, przeciwko 

mieniu)

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania 

obejmuje:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób  

przebywających poza miejscem zamieszkania przez 

okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby 

przebywające za granicą (bez względu na okres ich 

nieobecności)

b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 

miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.

1,32 (2014r),                     

1,29 (2015r),                     

1,10 (2016r).

0,94 (2014r),                     

0,92 (2015r),                     

0,89 (2016r).

Wartość 

powyżej 

wartości 

referencyjnej.

GUS - BDL /

Komenda Wojewódzka Policji

Kategoria: bezpieczeństwo publiczne

Kategoria: demografia
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Średnia wykrywalność przestępstw popełnionych na terenie Gminy Medyka w 2013 roku 

wynosiła 83%, natomiast w okresie na koniec roku 2016 roku – 91,3%. 

Pomoc ofiarom przemocy ułatwiają działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, która 

jest wypełniana przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, przedstawiciela ośrodka 

zdrowia lub oświaty.  Pomaga w prowadzeniu działań prewencyjnych wobec rodziny, w której 

dochodzi do przemocy.  

 

Tabela 27. Liczba przestępstw stwierdzonych na ternie Gminy Medyka w podziale na 

wszystkie miejscowości w okresie 2014-2016 

Miejscowość 2014 2015 2016 

Hureczko  1  

Hurko 1  3 

Leszno    

Medyka 43 77 43 

Siedliska   1 

Torki  5  

Brak danych 120 116 200 

RAZEM 164 199 248 

Źródło:  

 

Analiza liczby przestępstw stwierdzonych na ternie Gminy Medyka w podziale na wszystkie 

miejscowości w okresie 2014 do 2016 r. wskazuje jednoznacznie że skala przestępczości z 

roku na rok wzrasta. Najwięcej przestępstw odnotowanych w Miejscowości Medyka.  

 

Dokumentacja „Niebieskiej Karty” jest wykorzystywana i stanowi podstawę przy kierowaniu 

sprawy na drogę postępowania sądowego. Uchwałą Rady Gminy Medyka  Nr IV/17/14 z dnia 

30.12.2014 r.  został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Medyka  na lata 2015-2018.  

Powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest tworzenie gminnego 

systemu pomocy ofiarom przemocy domowej przy współpracy różnych osób, instytucji 

i organizacji. Podejmowane działania w ramach Zespołu służą zwiększeniu świadomości 

społecznej na temat przemocy domowej. 
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2.5 POMOC SPOŁECZNA  

 

Problemy natury socjalnej nieustannie towarzyszą przemianom społeczno -gospodarczym. 

Z czasem zmienia się ich rodzaj i wymiar społeczny. Świadczenia socjalne stanowią istotną 

część polityki społecznej gminy. Zadania w tym zakresie realizuje Gminy Medyka realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działania GOPS jest pomoc mieszkańcom gminy 

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać we własnym 

zakresie. Do kluczowych zadań GOPS - u należy:  

 Rozpoznawanie i analizowanie sytuacji życiowej mieszkańców, 

 Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

im bytowania w odpowiednich warunkach, 

 Zapobieganie powstawaniu sytuacji i zjawisk powodujących konieczność objęcia osób 

i rodzin pomocą. 

Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom, które 

znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Do najpilniejszych zadań w tym 

zakresie należy przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu. Pomoc ta musi pozwalać na 

wyprowadzanie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji. Służyć temu 

mają różnorodne formy aktywizacji zawodowej, skierowane szczególnie do zagrożonych 

bezrobociem. Gmina udziela także pomocy rodzinom najuboższym w formie zasiłków na 

refundacje posiłków dla dzieci szkolnych, dodatki mieszkaniowe. Ośrodek finansuje także 

zasiłki stałe, zasiłki okresowe, macierzyńskie, rodzinne i pielęgnacyjne.  

Tabela 28. Dane z obszaru pomocy społecznej w gminie Medyka na przestrzeni               

lat 2012-2016 

Lata 

Liczba rodzin 
korzystająca 
ze świadczeń 
rodzinnych 

Kwoty 
świadczeń 
rodzinnych 

wypłaconych 
w roku [tys. 

zł] 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

korzystających 
z pomocy 
społecznej 

Liczba osób 
korzystająca 
ze świadczeń 
rodzinnych 

2012 332 2180 252 673 

2013 303 1981 265 593 

2014 283 1760 266 548 

2015 279 2024 257 539 

2016 292 2483 250 575 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Wykres 17. Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych w gminie Medyka  

w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 września 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej na podstawowe formy pomocy przeznaczył łączną kwotę w wysokości 269 156,51 

złotych. 

W poniższej tabeli zestawiono podział w/w kwoty na formy pomocy według poszczególnych 

miejscowości gminy. 

Tabela 29. Wykaz form, kwot i ilości osób objętych pomocą społeczną w gminie 

Medyka 

Forma pomocy Miejscowość Liczba osób Kwota pomocy 

Zasiłki stałe 

Medyka 13 44 797,73 

Torki 3 5 671,96 

Leszno 2 2 748,96 

Hurko 2 4 187,50 

Hureczko 1 1 587,00 

Siedliska 3 13 225,00 

Jaksmanice 3 10 048,85 

Razem 27 82 267,00 

Zasiłki okresowe 

Medyka 12 11 009,92 

Torki 5 2 953,16 

332

303

283 279

292

240

260

280

300

320

340

2012 2013 2014 2015 2016
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Leszno 3 1 712,02 

Hurko 0 - 

Hureczko 3 1 540,08 

Siedliska 9 5 545,37 

Jaksmanice 4 2 337,85 

Razem 36 25 098,40 

Zasiłki celowe 

Medyka 50 14 554,00 

Torki 16 4 215,00 

Leszno 18 3 950,00 

Hurko 14 3 450,00 

Hureczko 7 2 080,00 

Siedliska 17 6 060,00 

Jaksmanice 9 2 130,00 

Razem 131 36 439,00 

Zasiłki celowe na zakup 

żywności 

Medyka 34 3 225,00 

Torki 26 2 025,00 

Leszno 7 431,00 

Hurko 7 424,00 

Hureczko 13 1 002,00 

Siedliska 20 1 228,00 

Jaksmanice 6 456,00 

Razem 113 8 791,00 

Dożywianie dzieci Medyka 61 20 833,00 
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Torki 31 12 500,50 

Leszno 26 11 405,40 

Hurko 18 5 519,42 

Hureczko 14 5 543,58 

Siedliska 19 6 251,50 

Jaksmanice 20 5 946,41 

Razem 189 67 999,81 

Usługi opiekuńcze 

Medyka 4 11 755,40 

Torki 3 8 816,55 

Leszno 0 - 

Hurko 2 5 877,70 

Hureczko 0 - 

Siedliska 2 5 877,70 

Jaksmanice 2 5 877,70 

Razem 13 38 205,05 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

Medyka 1 4 750,00 

Torki 0 - 

Leszno 1 1 634,00 

Hurko 0 - 

Hureczko 0 - 

Siedliska 0 - 

Jaksmanice 0 - 

Razem 2 6 384,00 
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Odpłatność za schronisko dla 

bezdomnych 

Medyka 1 3 730,25 

Torki 1 242,00 

Leszno 0 - 

Hurko 0 - 

Hureczko 0 - 

Siedliska 0 - 

Jaksmanice 0 - 

Razem 2 3 972,25 

Źródło: Urząd Gminy w Medyce 

 

Osobom zakwalifikowanym do pomocy, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

udzielane są świadczenia w formie pieniężnej oraz rzeczowej.  

Bezradność osób w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest jednym z ważniejszych 

problemów dotyczących w głównej mierze rodzin o niskim statusie społecznym i niskiej 

świadomości wychowawczej, o zaburzonych relacjach małżeńskich. Wśród wielu 

zewnętrznych czynników zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, na pierwszy 

plan wysuwają się bezrobocie i ubóstwo. Bezrobocie stanowi główne uwarunkowanie 

wykluczenia społecznego i zaburza wypełnianie ekonomicznej funkcji rodziny. Rodzice 

skupiając się na zaspakajaniu najbardziej podstawowych potrzeb, nie są w stanie zaspokoić 

potrzeb wyższego rzędu, a to z kolei hamuje rozwój jej członków. Długotrwałe pozostawanie 

bez pracy najczęściej prowadzi do narastania wewnętrznych konfliktów w rodzinie, różnego 

typu uzależnień, przemocy domowej, pogorszenia stosunków między jej członkami a tym 

samym jest przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny.  

Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej troski i ochrony. 

Działalność wielu instytucji i podmiotów skupia się przede wszystkim na ochronie ich praw, 

wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, służby zdrowia, 

wypoczynku.  

Dane statystyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce wskazują, że liczba 

rodzin wspomaganych z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego od roku 2010 do 2014  kształtowała się na różnym 

poziomie, aczkolwiek trudno określić jednoznaczną tendencję na przestrzeni badanego 
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okresu. Wynika to w dużej mierze z faktu, że rodziny mogą mieć wiele sprzężonych ze sobą 

problemów (ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm i inne), upoważniających je do otrzymywania 

świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej.  

 

Tabela 30. Rodziny objęte pomocą społeczną w latach 2010-2014 w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2014 

Rodziny objęte pomocą 

społeczną (ogółem) 
311 466 483 268 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych, w tym: 

140 119 40 42 

Rodziny niepełne 34 24 24 34 

Rodziny wielodzietne  71 61 2 2 

Źródło:  

 

Lata 

Liczba rodzin 

korzystająca ze 

świadczeń rodzinnych 

Liczba gospodarstw 

domowych korzystających z 

pomocy społecznej 

Liczba osób 

korzystająca ze 

świadczeń rodzinnych 

2012 332 252 673 

2013 303 265 593 

2014 283 266 548 

2015 279 257 539 

2016 292 250 575 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

 

PRZEMOC W RODZINIE  

 

Przemoc domową, zwaną też przemocą w rodzinie, można najogólniej zdefiniować jako 

zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, 

które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Najczęściej przyczyną 

przemocy i agresji w rodzinie jest: alkoholizm, konflikty rodzinne, destrukcja podstawowych 

funkcji rodziny, rozwody, upadek dobrych obyczajów w rodzinach. Przemoc w rodzinie 

powoduje łamanie norm moralno-prawnych, zastraszanie dzieci, agresje, depresje i choroby 

psychiczne. Ofiarami przemocy są zazwyczaj kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni.                           

W stosunku do dzieci przemoc stosują zazwyczaj obydwoje rodzice. Oboje są sprawcami 



 

Strona 50 z 76 

 

zaniedbań, jednak z opinii pracowników socjalnych wynika, że w większym stopniu to 

mężczyźni zostawiają rodziny, unikając łożenia na ich utrzymanie i odpowiedzialności za 

wychowanie dzieci.  

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie wymaga zintegrowanego działania wielu instytucji 

i podmiotów wykonujących zadania z tego zakresu. Analiza danych zgromadzonych w GOPS 

pozwala stwierdzić, że poziom korzystania z pomocy społecznej przez rodziny dotknięte 

przemocą jest duży. W latach 2010 – 2014 łącznie 104 rodziny z Gminy Medyka  korzystało 

z dostępnych form pomocy z powodu przemocy. Przemoc w rodzinie to wciąż temat tabu, 

dlatego ofiarom przemocy tak trudno uzyskać fachową pomoc. Również dlatego dane 

statystyczne daleko odbiegają od rzeczywistej liczby i skali zjawiska.  

 

Formy działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Pomoc ofiarom przemocy ułatwiają działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, która 

jest wypełniana przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, przedstawiciela ośrodka 

zdrowia lub oświaty.  Pomaga w prowadzeniu działań prewencyjnych wobec rodziny, w której 

dochodzi do przemocy.  

Dokumentacja „Niebieskiej Karty” jest wykorzystywana i stanowi podstawę przy kierowaniu 

sprawy na drogę postępowania sądowego. Uchwałą Rady Gminy Medyka  Nr IV/17/14 z dnia 

30.12.2014 r.  został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Medyka  na lata 2015-2018.  

Powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest tworzenie gminnego 

systemu pomocy ofiarom przemocy domowej przy współpracy różnych osób, instytucji 

i organizacji. Podejmowane działania w ramach Zespołu służą zwiększeniu świadomości 

społecznej na temat przemocy domowej. 

UZALEŻNIENIA  

Alkoholizm to zjawisko, które dotyka wielu mieszkańców Gminy Medyka w różnym wieku, 

niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, wykształcenia. Nadużywanie alkoholu prowadzi do 

dezintegracji rodziny, jest przyczyną przemocy domowej, sprzyja powstawaniu nieformalnych 

grup społecznych stanowiących zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa publicznego.  

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Szacunkowa liczba osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy objęta 

wsparciem została zaprezentowana w poniższej tabeli. 
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Tabela 31. Liczba osób uzależnionych i współuzależnionych objęta wsparciem na 

terenie gminy Medyka 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Liczba osób zgłoszonych na Komisję 16 18 

Liczba osób, które zgłosiły się na wezwanie 12 14 

Liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie 1 2 

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie 9 11 

Liczba osób korzystających z różnych form terapii 2 3 

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w szkołach 410 398 

Liczba dzieci korzystających z różnych form wypoczynku 10 15 

Źródło:  

 

Tabela 32. Wielkość sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Medyka w 2015 roku 

 

Źródło: 

 

Problem narkomanii: 

Aby uwrażliwić problemy wynikające z narkomanii prowadzone są w szkołach specjalne 

programy i kampanie społeczne dotyczące szkodliwości używek i środków psychoaktywnych. 

Ponadto w Gminie realizowany jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  

 

 

SYTUACJA OSÓB STARSZYCH  

 

W związku z postępującym procesem starzenia się ludności naszego kraju następuje 

systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Analogiczną sytuację można 

zaobserwować w gminie. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły w 2016 roku 15,5% ogółu 

mieszkańców gminy. Odnotowano zatem niemal 2% wzrost liczby osób starszych względem 

roku 2012. Zgodnie z prognozą ludności odsetek osób w tej grupie wzrośnie do 21% w 2035 

Medyka Torki Leszno Jaksmanice Hureczko Siedliska Hurko Razem

do4,5% i piwo   1 588 930,96 zł     166 913,27 zł       163 631,69 zł  160 834,88 zł    88 179,73 zł    123 553,16 zł   65 641,27 zł      2 357 684,96 zł         

4,5%-18%  192 597,84 zł         17 980,37 zł         5 768,96 zł      5 582,85 zł        6 608,68 zł      2 032,58 zł        3 711,58 zł         234 282,86 zł             

powyżej 18% 439 811,24 zł         120 124,34 zł       71 252,43 zł    54 591,96 zł      61 018,68 zł    26 962,67 zł     -  zł                   773 761,32 zł             

razem 2 151 987,19 zł     305 017,98 zł       240 653,08 zł  221 009,69 zł    155 807,09 zł 152 548,41 zł   69 352,85 zł      3 296 376,29 zł         

l iczba ludności 2688 894 678 541 491 744 587 6623

zł/mieszkanca 800,59 zł                 341,18 zł               354,95 zł          408,52 zł            317,33 zł         205,04 zł           118,15 zł            497,72 zł                     

Ilość sprzedanych napojów alkoholowych w roku 2015 w poszczególnych miejscowościach Gminy Medyka
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roku, dlatego stopniowo będzie zwiększać się zapotrzebowanie na usługi opieki 

instytucjonalnej.  

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę ludności ze względu na ekonomiczne 

grupy wieku mieszkańców gminy Medyka.  

 

Tabela 33. Struktura wieku mieszkańców Gminy Medyka  według grup ekonomicznych  

w latach 2012 i 2016 

Grupa ludności 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Rok 2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Ilość osób 1 371 1 268 4 192 4 269 880 1 012 

Udział % w ludności 

ogółem 
21,3 19,4 65,1 65,2 13,7 15,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

W pomocy społecznej dąży się do tego, aby działania podejmowane dla tej grupy osób 

przyczyniały się do większej aktywności, samodzielności i utrzymania kondycji psychofizycznej 

osób starszych na jak najwyższym poziomie. W większym zakresie wykorzystanie zasobów 

intelektualnych i twórczych osób starszych do aktywizacji środowiska lokalnego. 

 

BEZDOMNOŚĆ  Zjawisko bezdomności w Gminie Medyka nie jest statystycznie problemem 

ilościowo istotnym. Obecnie (w 2016 roku) nie dotyka mieszkańców gminy. Główną  przyczyną 

jest alkohol. Jednak jest to problem społeczny, trudny do rozwiązania. Wyróżnić można 

bezdomnych z „przymusu” i z „wyboru”. Bezdomni z wyboru – to osoby o specyficznych 

predyspozycjach osobowościowych, które nie pozwalają im nigdzie osiedlić się na stałe, 

zadomowić.  

Bezdomni z przymusu – to osoby, które ze względów osobistych i ekonomicznych są 

bezdomne.  

Osoba bezdomna nie jest w stanie usamodzielnić się bez właściwego wsparcia ze strony 

pomocy społecznej. Brak stałego miejsca zameldowania praktycznie pozbawia osobę 

bezdomną szans na znalezienie zatrudnienia, a tym samym zdobycie środków na samodzielne 

życie. Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej jest zapewnienie 

osobie bezdomnej: schronienia, gorącego posiłku i odzieży dostosowanej do pory roku. Brak 

wystarczającej bazy lokalowej (schroniska dla bezdomnych, noclegowni) na terenie gminy i 

powiatu przemyskiego ujawnia ten problem szczególnie w okresie zimowym. Wówczas osoby 

bezdomne kierowane są do schronisk i noclegowni na terenie województwa podkarpackiego. 
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Bezdomność najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku produkcyjnym. Osoby bezdomne którym 

udzielono wsparcia, przebywające na terenie gminy, prezentuje poniżej zamieszczona tabela. 

 

Tabela 34. Osoby bezdomne na terenie gminy Medyka w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezdomni ogółem, w 

tym: 
0 3 4 3 3 

Kobiety 0 0 0 0 0 

Mężczyźni 0 3 4 3 3 

Źródło:  

 

Kryterium wysokiego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego zostało zmierzone przy 

pomocy wskaźnika udziału % osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem. Analizując wykres 35 zauważa się spadek liczby gospodarstw domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w porównaniu do 2012 roku. Na 

przestrzeni lat 2012-2016 liczba gospodarstw korzystających z pomocy środowiskowej 

wzrastała do 2014 roku, a następnie zaczęła maleć, co wskazuje na stopniowy wzrost 

zamożności społeczności lokalnej.  

 

Tabela 35. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej  

w gminie Medyka w latach 2012-2016 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba gospodarstw domowych 252 265 266 257 250 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Wykres 18. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej ogółem w gminie 

Medyka w latach 2012-2016 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW, CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH  

Biorąc pod uwagę przedstawioną sferę społeczną Gminy Medyka  można określić 

następujące problemy, czynniki i zjawisk kryzysowych:  

1. Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej.  

2. wysokie saldo migracji.  

3. Niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych.  

4. Wysoki i rosnący udział % osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej.  

5. Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki 

społecznej.  

6. Niskie poczucie dobra wspólnego i małe zaangażowanie mieszkańców gminy w sprawy 

lokalne.  

7. Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo itd.).  

8. Brak podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy.  

9. Niższy od średniej w powiecie, województwie i kraju odsetek % dzieci w wieku 3–5 lat 

objętych wychowaniem przedszkolnym.  

10. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.  

11. Niewystarczająca ilość i dostępność wysokiej jakości usług publicznych.  
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12. Wysoki udział % przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ogólnej liczbie 

przestępstw popełnionych na terenie gminy.  

13. Niedostateczna wykrywalność przestępstw.  

3. STREFA GOSPODARCZA  

3.1   STRUKTURA PODSTAWOWYCH BRANŻ 

GOSPODARKI NA TERENIE GMINY  

 

Działalność gospodarcza koncentruje się wokół gałęzi tj: drobnotowarowe, indywidualne 

rolnictwo, handel i usługi  (zwłaszcza w sektorze budowlanym) oraz drobna wytwórczość.  

Gmina Medyka, pomimo rolniczo-przemysłowego charakteru jest obszarem przyjaznym dla 

przedsiębiorców – w ostatnich latach obserwuje się pozytywne zjawisko rozwoju 

przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego na jej terenie na koniec 2016 roku działało 340 podmiotów 

gospodarki narodowej. 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy dotyczy sektora prywatnego, w którym ilość 

podmiotów w latach 2012 – 2016 wzrosła o 37 i wyniosła na koniec 2016 roku 340 firm, z 

czego 221 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w 2012 roku ich 

liczba wynosiła 222). 
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Tabela 36. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik w 

zakresie kategorii: podmioty gospodarcze (lata 2014-2016) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Analiza struktury działających podmiotów w okresie od 2012 do 2016 roku pokazuje, że 

największy wzrost ilości działających firm wystąpił w sekcji A (100%), S i T (25%) oraz H (20%), 

natomiast spadek w sekcji K (41%). 

Na terenie gminy Medyka na koniec 2016 roku najwięcej podmiotów zajmowało się 

działalnością handlową (32,4%), robotami budowlanymi (10,6%) oraz transportem 

i gospodarką magazynową (10,6%). 

 

nazwa wskaźnika metryczka 

Wartość 

referenc

yjna/ 

średnia 

woj. 

Podparp

ackiego

Wartość 

referenc

yjna/ 

średnia 

Gmina 

Medyka

Wartość 

wskaźnik

a dla 

obszaró

w 

rewitaliza

cji

Źródło wartości 

referencyjnej/ 

średniej dla 

województwa 

podkarpackieg

o

Liczba zarejestrow anych 

podmiotów  gospodarczych w  

rejestrze REGON w  przeliczeniu 

na 100 osób w g faktycznego 

miejsca zamieszkania -ogółem

Liczba zarejestrow anych podmiotów  gospodarczych w  rejestrze REGON w  przeliczeniu na 

100 osób w g faktycznego miejsca zamieszkania ogółem.

Liczba podmiotów  gospodarki narodow ej zarejestrow anych w  rejestrze REGON informuje o 

stanie (w  określonym dniu roku) podmiotów  w pisanych do tego rejestru. Wszystkie podmioty 

gospodarki narodow ej są ustaw ow o zobow iązane do w pisu do rejestru REGON, a także do 

zgłaszania zmian cech objętych w pisem lub do skreślenia podmiotu z rejestru.

Ludność w g faktycznego miejsca zamieszkania obejmuje:

a) stałych mieszkańców , z w yjątkiem osób przebyw ających poza miejscem zamieszkania 

przez okres pow yżej 3 miesięcy w  kraju oraz w szystkie osoby przebyw ające za granicą (bez 

w zględu na okres ich nieobecności)

b) osoby przebyw ające czasow o przez okres pow yżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca 

w  kraju.

7,6 (2014r),                   

7,8 (2015r),                   

7,9 (2016r).   

4,7 (2014r),                     

5,1 (2015r),                     

5,2 (2016r).

Wartość 

poniżej 

w artości 

referencyjnej.

GUS – BDL

PODMIOTY 

GOSPODARCZE I 

PRZEKSZTAŁCENIA 

WŁASNOŚCIOWE I 

STRUKTURALNE - 

PODMIOTY 

GOSPODARKI 

NARODOWEJ 

WPISANE DO 

REJESTRU REGON - 

Podmioty w g klas 

w ielkości (Miejs, 2002-

2014

Liczba zarejestrow anych 

podmiotów  w  rejestrze REGON w  

przeliczeniu na 100 osób w g 

faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar w iejski

przeliczeniu na 100 osób w g faktycznego miejsca zamieszkania na w si.

Liczba podmiotów  gospodarki narodow ej zarejestrow anych w  rejestrze REGON informuje o 

stanie (w  określonym dniu roku) podmiotów  w pisanych do tego rejestru. Wszystkie podmioty 

gospodarki narodow ej są ustaw ow o zobow iązane do w pisu do rejestru REGON, a także do 

zgłaszania zmian cech objętych w pisem lub do skreślenia podmiotu z rejestru.

Ludność w g faktycznego miejsca zamieszkania obejmuje:

a) stałych mieszkańców , z w yjątkiem osób przebyw ających poza miejscem zamieszkania 

przez okres pow yżej 3 miesięcy w  kraju oraz w szystkie osoby przebyw ające za granicą (bez 

w zględu na okres ich nieobecności)

b) osoby przebyw ające czasow o przez okres pow yżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca 

w  kraju. 5,5 (2014)

4,7 (2014r),                     

5,1 (2015r),                     

5,2 (2016r).

w artości 

Wartość 

poniżej 

w artości

GUS- BEL Podmioty  

GOSPODARCZE I 

PRZEKSZTAŁCENIA 

WŁASNOŚCIOWE I 

STRUKTURALNE - 

PODMIOTY 

GOSPODARKI 

NARODOWEJ 

WPISANE DO 

REJESTRU REGON - 

Podmioty w g klas 

Liczba now o zarejestrow anych 

podmiotów  gospodarczych w  

rejestrze REGON w  przeliczeniu 

na 100 osób w g faktycznego 

miejsca zamieszkania - ogółem

Liczba now o zarejestrow anych podmiotów  gospodarczych w  rejestrze REGON w  przeliczeniu 

na 100 osób w g faktycznego miejsca zamieszkania ogółem.

Liczba podmiotów  gospodarki narodow ej now o zarejestrow anych w  rejestrze REGON 

informuje o stanie (w  określonym dniu roku) podmiotów  w pisanych do tego rejestru. Wszystkie 

podmioty gospodarki narodow ej są ustaw ow o zobow iązane do w pisu do rejestru REGON, a 

także do zgłaszania zmian cech objętych w pisem lub do skreślenia podmiotu z rejestru.

Ludność w g faktycznego miejsca zamieszkania obejmuje:

a) stałych mieszkańców , z w yjątkiem osób przebyw ających poza miejscem zamieszkania 

przez okres pow yżej 3 miesięcy w  kraju oraz w szystkie osoby przebyw ające za granicą (bez 

w zględu na okres ich nieobecności)

b) osoby przebyw ające czasow o przez okrespow yżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca 

w  kraju.

0,7 (2014r),                     

0,7 (2015r),                     

0,7 (2016r).

0,4 (2014r),                     

0,7 (2015r),                     

0,8 (2016r).

w artości 

Wartość 

poniżej 

w artości

GUS- BEL Podmioty  

GOSPODARCZE I 

PRZEKSZTAŁCENIA 

WŁASNOŚCIOWE I 

STRUKTURALNE - 

PODMIOTY 

GOSPODARKI 

NARODOWEJ 

WPISANE DO 

REJESTRU REGON - 

Podmioty w g klas 

w ielkości (Miejs, 2002-

2014)
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Tabela 37. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

działających na terenie gminy Medyka w latach 2012 – 2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba podmiotów 303 311 307 331 340 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

 

Wykres 19. Liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie Medyka w latach 

2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 20. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wg. sekcji PKD 2007 w 

gminie Medyka (stan na koniec 2016 roku) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie gminy Medyka to mikroprzedsiębiorstwa 

zatrudniające do 9 osób, których ilość zwiększyła się w porównaniu do danych z 2012 roku 

o 38, natomiast ilość małych przedsiębiorstw zmniejszyła się z 11 do 10. Na terenie gminy od 

kilkunastu lat działają 3 średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50-249 osób. 
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Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
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Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
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wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Pozostała działalność usługowa
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Wykres 21. Podmioty gospodarki narodowej na terenie gminy Medyka wg. klas 

wielkości w latach 2012 i 2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG 

dla organu rejestrowego Urząd Gminy Medyka w latach 2010 – 2014. 

W okresie ostatnich czterech lat w gminie Medyka zwiększyła się ilość podmiotów gospodarki 

narodowej przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców, natomiast aż o ponad 38% zmniejszył 

się wskaźnik ilości nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tysięcy 

ludności. 

 

Tabela 38. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze ewidencji 

działalności gospodarczej gminy Medyka (stan na 31.03.2014r) 

Miejscowość Liczba podmiotów gospodarczych 

Medyka 184 

Torki 20 

Leszno 17 

Hurko 10 

Hureczko 14 

Siedliska 31 

Jaksmanice 25 

Razem 301 

Źródło:  
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Przygraniczne położenie Gminy Medyka powoduje, iż wiele osób z terenu Gminy znajduje 

zatrudnienie w instytucjach i firmach, których działalność związana jest z przejściem 

granicznym Medyka-Szeginie. 

W lipcu 2007 r. w Medyce oddano do użytku najnowocześniejszy terminal przeładunkowy 

w Polsce. W ciągu roku na terminalu będzie można przeładować do 400 tys. ton ładunków 

sypkich i sztukowych, 120 tys. ton towarów w opakowaniach niewymagających składowania 

pod dachem i do 50 tys. ton towarów w opakowaniach, które trzeba trzymać pod dachem. Cała 

infrastruktura terminalu zajmuje 13 hektarów. Pociągi mogą wjeżdżać na tory normalne o 

długości 1 500 metrów oraz tory szerokie o długości 2 400 metrów. Dzięki Centrum Obsługi 

Granicznej, Medyka jest ważnym ogniwem w tranzycie towarów z zachodu Europy na daleki 

wschód. Do najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy i tworzących 

miejscowy rynek pracy należy zaliczyć: 

 Punkt Przeładunkowy Medyka (PKP) 

 „POLCARGO” Medyka Sp. z o.o. 

 „Chem Trans Logistic Południe” Sp. z o.o. 

 Zakład Eksploatacji Kruszywa i Robót Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. Rzeszów – 

Zakład Hureczko 

 Railport Medyka P.S.TRADE TRANS Sp. z o.o. 

 Centrum Handlowe Granica S.C. 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

 Prywatne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu Bogdan Boryło 

Analizując dane z lat dotyczące liczby osób pracujących z terenu gminy Medyka można 

zauważyć, iż od roku 2012 liczba osób zatrudnionych stale się zmniejsza. Spadek ten dotyczy 

zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

Tabela 39. Pracujący na terenie gminy Medyka w latach 2012-2016 

Lata Ogółem 
W tym 

mężczyźni 
W tym kobiety 

2012 1138 712 426 

2013 1131 688 443 

2014 1059 636 423 

2015 964 553 411 
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2016 954 553 401 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Procesy demograficzne wpływające na starzenie się społeczności gminy wiążą się z 

koniecznością prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie rynku pracy, który w Medyce 

charakteryzuje się niedostosowaniem w strukturze kwalifikacji, wynikającym z obecnego 

systemu i kierunku kształcenia młodych ludzi. Wpływa to na udział % bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, co przedstawiono w poniższych 

tabelach. 

Tabela 40. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych na przestrzeni lat 

2012-2016 w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Bezrobotni ogółem 508 554 488 446 436 

Kobiety 239 256 225 213 215 

Mężczyźni 269 298 263 233 221 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Analiza danych z lat 2012–2016 pokazuje pozytywne zjawisko jakim jest spadek liczby 

bezrobotnych na terenie gminy od 2014 roku. Wysokie bezrobocie niesie ze sobą negatywne 

skutki ekonomiczne (tj. spadek dochodów gospodarstw domowych) oraz społeczne (tj. 

patologie społeczne i wzrost przestępczości). 

 

Tabela 41. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg płci w latach 2012-2016 (w %) 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 12,1 13,1 11,5 10,5 10,2 

Mężczyźni 12 13,1 11,4 10,1 9,6 

Kobiety 12,3 13,2 11,5 10,9 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Analizując ekonomiczną strukturę wiekową mieszkańców gminy Medyka, można zauważyć 

spadek na koniec 2016 roku w odniesieniu do 2012 roku liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym – grupa mieszkańców w wieku do lat 17 zmniejszyła się o 103 osoby. 

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (65,2% populacji), których 

ilość zwiększyła się w ciągu czterech lat o 77 osób. Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

odzwierciedla ogólną sytuację występującą na terenie powiatu przemyskiego – pomimo 

zwiększającej się ilości mieszkańców i występującego w kilku gminach wzrostu przyrostu 

naturalnego, postępuje spadek ilości osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost ludności 

w wieku poprodukcyjnym. Utrzymanie się obecnej tendencji tak na terenie gminy jak i powiatu 

niekorzystnie rokuje na przyszłość i w perspektywie kilkunastu lat będzie skutkować szybszym 

starzeniem się społeczeństwa.  

Wnioski: 

Analiza sytuacji gospodarczej pozwala zidentyfikować na terenie Gminy Medyka takie 

problemy, czynniki i zjawiska kryzysowe jak:  

1. Wysoki i rosnący udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.  

2. Spadek liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw.  

3. Niższa liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej powiatu, 

województwa czy kraju.  

4. Mały udział przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce.  

5. Brak zinstytucjonalizowanego Centrum lub Biura Obsługi Inwestora.  

6. Brak Inkubatora Przedsiębiorczości.  

7. Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa.  

8. Niewystarczająca liczba wysokiej jakości usług biznesowych.  

9. Brak systemu preferencji ekonomicznych do rozwoju przedsiębiorczości.  

10. Niewystarczający rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w 

centrum Medyki.  

11. Niedostosowane kwalifikacje osób bezrobotnych do sytuacji na rynku pracy 
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3.3     RYNEK PRACY 

Odzwierciedleniem kondycji i stanu gospodarki gminy Medyka jest lokalny rynek pracy, 

który równocześnie świadczy o poziomie i jakości życia jej mieszkańców, a także o ich sytuacji 

materialnej. Co ważne rynek pracy gminy Medyka stanowi wypadkową jej uwarunkowań 

środowiskowych, przestrzennych, społecznych, gospodarczych, a także infrastrukturalnych.  

Najbardziej niekorzystne zjawisko z punktu widzenia rynku pracy to bezrobocie, bowiem jego 

wysoki poziom generuje duże obciążenie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

pomocy społecznej i równocześnie prowadzi do zmniejszenia aktywności gospodarczej,       a 

w konsekwencji jest jedną z głównych przyczyn występowania negatywnych zjawisk natury 

społecznej.  

Oceniając lokalny poziom rozwoju gospodarczego gminy Medyka  należy uwzględnić także 

stopę bezrobocia. Wartość tego wskaźnika na Podkarpaciu w porównaniu do innych 

województw jest dość wysoka. W końcu XII. 2016 roku stopa bezrobocia rejestrowanego dla 

województwa podkarpackiego wynosiła 11,5 % i była wyższa od stopy bezrobocia dla Polski 

(8,2 %) o 3,3 pkt. proc. Najwyższą wartość opisywanego wskaźnika odnotowano                       w 

powiatach: leskim (20,5%), niżańskim (19,2%), brzozowskim (18,8%), bieszczadzkim (17,9%), 

strzyżowskim (17,7%), a także przemyskim (16,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 42. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik w 

zakresie kategorii: rynek pracy woj. Podkarpackie/Gmina Medyka lata 2014-2016 
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W województwie podkarpackim, w tym zwłaszcza na obszarze gminy  Medyka występuje także 

większe niż w innych regionach kraju bezrobocie ukryte, które dotyka głównie tereny wiejskie 

oraz słabo zurbanizowane. Na koniec 2016 roku w gminie Medyka  zarejestrowanych było 436 

osób bezrobotnych. 

Liczba długotrwale 

bezrobotnych w % 

bezrobotnych 

ogółem

Liczba długotrwale 

bezrobotnych 

przypadająca na liczbę 

bezrobotnych ogółem wg 

miejsca zamieszkania.

a) Bezrobotni ogółem - 

liczba osób 

niezatrudnionych i 

niewykonujących innej 

pracy zarobkowej, 

zdolnych i gotowych do 

podjęcia pracy w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 

nieuczących się w szkole 

w systemie dziennym 

oraz zarejestrowanych we 

właściwym powiatowym 

urzędzie pracy.

b) Bezrobotni długotrwale 

ogółem - liczba osób 

pozostających bez pracy 

przez okres, co najmniej 

12 miesięcy w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy.

61,5% (2014r),              

60,5% (2015r),               

60,3% (2016r).

% (2014r),              57,0% 

(2015r),               % 

(2016r).

Wartość 

powyżej 

wartości 

referencyjnej.

Ministers

two 

Rodziny, 

Pracy i 

Polityki 

Społeczn

ej/ 

Regional

ny 

Ośrodek 

Polityki 

Społeczn

ej w 

Rzeszo

wie

Udział 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w liczbie ludności w 

wieku 

produkcyjnym wg 

miejsca 

zamieszkania

Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych ogółem 

przypadająca na liczbę 

ludności w wieku 

produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania.

a) Bezrobotni 

zarejestrowani – dotyczy 

osób, które ukończyły 18 

lat i nie osiągnęły wieku 

emerytalnego, osób 

niezatrudnionych i 

niewykonujących innej 

pracy zarobkowej, 

zdolnych i gotowych do 

podjęcia zatrudnienia w 

pełnym wymiarze czasu 

pracy (bądź jeśli jest to 

osoba niepełnosprawna – 

zdolna i gotowa 

dopodjęcia zatrudnienia co 

najmniej w połowie tego 

wymiaru czasu pracy), 

nieuczących się w szkole, 

z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych (lub 

przystępujących do 

egzaminu 

eksternistycznego z 

10,2% (2014r),              

9,2% (2015r),                 

8,0% (2016r).

11,5% (2014r),                

10,5% (2015r),                

10,2% (2016r).    

Wartość 

powyżej 

wartości 

referencyjnej.

GUS – 

BDL

RYNEK 

PRACY - 

BEZROB

OCIE 

REJEST

ROWAN

E - 

Bezrobot

ni 

zarejestr

owani wg 

płci (NTS-

5, 2003-

2014)

LUDNOŚ

Ć - 

STAN 

LUDNOŚ

CI - 

Ludność 

w wieku 

przedpro

dukcyjny

m (17 lat 

i mniej), 

produkcy

jnym i 

Kategoria: rynek pracy
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Tabela 43. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Medyka na przestrzeni lat  

2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba osób bezrobotnych 508 554 488 446 436 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wykres 22. Osoby bezrobotne zarejestrowane w gminie Medyka w latach 2012-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 44. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych na przestrzeni  

lat 2012-2016 w gminie Medyka 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Kobiety 239 256 225 213 215 

Mężczyźni 269 298 263 233 221 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Wykres 23. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie Medyka w latach 2012-

2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Spadająca liczba osób bezrobotnych z terenu gminy  Medyka jest m.in. efektem znacznego 

udziału rolnictwa w strukturze bazy ekonomicznej gminy opartego na tradycyjnych 

gospodarstwach rodzinnych. Gospodarstwa te dają zatrudnienie istniejącym faktycznie 

nadwyżkom siły roboczej.  

W tej sytuacji niezbędny jest rozwój przedsiębiorczości na tych terenach. Nowe miejsca pracy 

stanowią szansę na ograniczenie bezrobocia, w tym zmniejszenie nadmiaru osób pracujących 

w rolnictwie.  

Brak pracy lub jej utrata jest przyczyną wielu bardzo niepokojących zjawisk społecznych (tj. 

patologia, czy uzależnienia od alkoholu), a także czynnikiem skutecznie ograniczającym popyt 

wewnętrzny. Chcąc zmniejszać poziom bezrobocia, władze gminy dążą do skutecznego 

pozyskiwania nowych inwestorów, a także stwarzania odpowiednich warunków do 

prowadzenia działalności gospodarczej na swoim terenie. Jest to o tyle istotne, iż na terenie 

gminy Medyka nie ma zlokalizowanych żadnych zakładów przemysłowych, a ludność gminy 

ze względu na rolniczy charakter utrzymuje się głównie z pracy w rolnictwie.  
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Poziom bezrobocia na terenie gminy, ale także i całego powiatu przemyskiego jest stosunkowo 

wysoki, pomimo bliskiego sąsiedztwa miasta Przemyśla, w którym znajdują się większe w skali 

lokalnej zakłady.  

 

Tabela 45. Analiza SWOT obszaru społecznego Gminy Medyka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 wielokulturowość, 

 osoby deklarujące chęć podjęcia 

własnej działalności gospodarczej, 

 dostępna siła robocza,  

 działające na terenie gminy 

organizacje pozarządowe 

 migracja ludności, zwłaszcza 

młodych ludzi, 

 starzenie się społeczeństwa gminy, 

 przejście graniczne  

 bezrobocie, 

 brak możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem, 

 bierność obywatelska, 

 niski poziom wiedzy mieszkańców  

w zakresie ochrony środowiska  

i przeciwdziałania zamianom 

klimatycznym, 

 brak punktów informacyjnych  

o możliwościach otrzymania 

dofinansowania, brak pomocy 

prawnej, 

 brak wsparcia aktywności fizycznej 

dorosłych mieszkańców (siłownie, 

zajęcia sportowe), 

 brak przedsięwzięć integrujących  

i aktywizujących mieszkańców, 

 kwalifikacje mieszkańców 

niedostosowane do aktualnych 

potrzeb rynku pracy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wsparcie dla organizacji 

społecznych, 

 aktywizacja i integracja 

społeczeństwa, 

 niechęć do zmian, 

 brak akceptacji dla pojawiających się 

pomysłów innowacyjnych, 
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 zwiększanie aktywności grup 

wykluczonych, 

 szkolenia, kursy podnoszące 

kwalifikacje i umiejętności, 

 napływ turystów z kraju i zagranicy, 

 współpraca z instytucjami  

i stowarzyszeniami nad 

opracowywaniem wspólnych 

projektów oraz pozyskiwaniem 

dofinansowania 

 starzenie się społeczeństwa, 

 obawy potencjalnych beneficjentów 

przed realizacją projektów, 

 brak świadomości potrzeby 

aktywnego stylu życia i ruchu, 

 wycofywanie się z życia 

społecznego, 

 uzależnienie od telewizji i Internetu, 

 niedostosowanie systemu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 69 z 76 

 

4. STREFA ŚRODOWISKOWA   

4.1   UWARUNKOWANIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

 

Tabela 46. Wykaz wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji/ wskaźnik w 

zakresie kategorii: ochrona środowiska  woj. Podkarpackie/Gmina Medyka lata 2014-

2016 
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Uzupełnieniem wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody są zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe, użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody, które przedstawia tabela 37.  

nazwa 

wskaźnika metryczka 

Wartość 

referencyj

na/ 

średnia 

woj. 

Podparpa

ckiego

Wartość 

referenc

yjna/ 

średnia 

Gmina 

Medyka

Wartość 

wskaźnik

a dla 

obszaró

w 

rewitaliza

cji

Źródło wartości 

referencyjnej/ 

średniej dla 

województwa 

podkarpackieg

o

Odsetek 

ludności 

korzystające

j z sieci 

gazowej

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej 

w ogóle mieszkańców

Dane o korzystających z gazu dotyczą 

ludności w mieszkaniach wyposażonych w 

instalację gazu z sieci. Dane te obejmują 

również ludność w budynkach zbiorowego 

zamieszkania oraz odbiorców korzystających z 

gazomierzy zbiorczych.

Sieć gazowa - system przewodów 

doprowadzających do odbiorców paliwa 

gazowe przez przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji 

gazu. W systemie przewodów rozróżnia się:

- sieć przesyłową i rozdzielczą (na gaz 

wysokometanowy i zaazotowany) - przewody 

uliczne przeznaczone do doprowadzenia gazu 

do budynków lub innych obiektów za 

pośrednictwem przyłączy;

- przyłącza - system przewodów łączących 

sieć rozdzielczą z budynkami i innymi 

obiektami.

72,5% 

(2014r),                     

72,3% 

(2015r),                     

72,2% 

(2016r).

70,4% 

(2014r),                     

69,8% 

(2015r),                     

69,7% 

(2016r).

Wartość 

poniżej 

wartości 

referencyj

nej

GUS - BDL 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOW

A I KOMUNALNA-

URZĄDZENIA 

SIECIOWE – 

Korzystający z 

instalacji w % 

ogółu ludności 

(NTS-5, 2002-

2014).

Odsetek 

ludności 

korzystające

j z sieci 

wodociągow

ej

Wskaźnik dotyczy szacunkowej liczby ludności 

zamieszkałej w budynkach mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania, przyłączonych do 

sieci wodociągowej.

Powszechny dostęp do wody z sieci 

wodociągowej jest podstawową potrzebą 

człowieka i w znaczny sposób wpływa na jego 

poziom życia. Co do zasady, sytuacją idealną 

jest wartość wskaźnika równa 100, lecz może 

ona być osiągnięta tylko w warunkach 

racjonalnej i zwartej zabudowy. Przy analizie 

wskaźnika należy brać pod uwagę nie tylko 

możliwości inwestycyjne gmin, lecz również 

warunki naturalne oraz charakter zabudowy, co 

wpływa na niższe wartości wskaźnika na 

terenach wiejskich oraz terenach o 

urozmaiconej rzeźbie terenu.

80,2% 

(2014r),                     

80,7% 

(2015r),                     

80,9% 

(2016r).

95,9% 

(2014r),                     

95,9% 

(2015r),                     

96,0% 

(2016r).

Wartość 

poniżej 

wartości 

referencyj

nej

GUS - BDL 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOW

A I KOMUNALNA-

URZĄDZENIA 

SIECIOWE – 

Korzystający z 

instalacji w % 

ogółu ludności 

(NTS-5, 2002-

2014).

Odsetek 

ludności 

korzystające

j z sieci 

kanalizacyjn

ej

Wskaźnik dotyczy szacunkowej liczby ludności 

zamieszkałej w budynkach mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania, przyłączonych do 

sieci kanalizacyjnej, co jest jednym z 

wyznaczników poziomu życia.

Co do zasady, sytuacją idealną jest wartość 

wskaźnika równa 100, lecz może być 

osiągnięta tylko w warunkach racjonalnej i 

zwartej zabudowy. Przy analizie wskaźnika 

należy brać pod uwagę nie tylko możliwości 

inwestycyjne gmin, lecz również warunki 

naturalne oraz charakter zabudowy, co wpływa 

na niższe wartości wskaźnika na terenach 

wiejskich oraz terenach o urozmaiconej 

rzeźbie terenu.

68,7% 

(2014r),                     

69,3% 

(2015r),                     

69,7% 

(2016r).

94,5% 

(2014r),                     

94,5% 

(2015r),                     

94,6% 

(2016r).

Wartość 

poniżej 

wartości 

referencyj

nej

GUS - BDL 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOW

A I KOMUNALNA-

URZĄDZENIA 

SIECIOWE – 

Korzystający z 

instalacji w % 

ogółu ludności 

(NTS-5,2002-

2014).
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Tabela 47. Formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy Medyka w 2016 

roku 

Forma 
ochrony 
przyrody 

Nazwa z aktu prawnego o 
ustanowieniu i nr w rej. RDOŚ 

Obowiązująca 
podstawa 

prawna 

Data 
utworzenia 

Lokalizacja 

Rezerwat 
Przyrody 
(Skarpa 

Jaksmanica) 

Zarządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 9 października 1991 
r. w sprawie uznania za rezerwaty 

przyrody 

M.P. z 1991 r. Nr 
38, poz. 273 

1991-11-05 Jaksmanice 

Obszar 
Natura 2000 
(Fort Salis 

Soglio) 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 
grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 
zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana 
jako dokument nr C(2008) 

8039)(2009/93/WE) 

Dziennik 
Urzędowy Unii 

Europejskiej, L 43 
str. 63 

2009-03-06 Siedliska 

Obszar 
Natura 2000 
(rzeka San) 

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 
grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 
zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana 
jako dokument nr C(2008) 

8039)(2009/93/WE) 

Dziennik 
Urzędowy Unii 

Europejskiej, L 43 
str. 63 

2009-03-06 
Gmina 

Medyka 

Użytki 
ekologiczne 

 

Rozporządzenie Nr 59 Wojewody 
Przemyskiego z dnia 11.10.1993 w 

sprawie uznania starorzecza Sanu w 
Hurku za użytek ekologiczny 

Dz. Urz. Woj. 
Przemyskiego z 
02.11.1993r. Nr 

18, poz. 126 

1993-11-02 Hurko 

Pomnik 
przyrody 

(18 szt. drzew 
na terenie 

msc. Medyka  
i 1 szt w msc. 

Siedliska) 

Zarządzenie  
Nr 4/88 Wojewody Przemyskiego z 

dnia 8.02.1988 w sprawie uznania za 
pomnik przyrody 

Dz. Urz. Woj. 
Przemyskiego z 

dnia 14.02.1988 r. 
Nr 2, poz. 15 

1988-02-14 
Medyka 
Siedliska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; crfop.gdos.gov.pl (17.02.2017r) 

 

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Medyka  nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania ww. obszarów będzie zachowanie oraz 

odtworzenie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także racjonalne 

udostępnienie turystyczne pod warunkiem zachowania zwiększonych rygorów ochronnych. 

Istotnym działaniem powinna być rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, zwłaszcza w 

kierunku środowiskowym i turystycznym oraz wprowadzenie zieleni ochronnej (osłonowej) 

wokół obiektów stwarzających kolizje krajobrazowe. W związku z tym, występujące na terenie 
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Gminy Medyka  obszary i obiekty przyrodnicze stanowiące dziedzictwo naturalne pełnią istotną 

rolę w podniesieniu jakości środowiska, a tym samym życia mieszkańców.  

 

 Identyfikacja problemów, czynników i zjawisk kryzysowych  

 

Podsumowując analizę sfery środowiskowej Gminy Medyka wyodrębnić można następujące 

problemy, czynniki i zjawiska kryzysowe:  

1. Niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości lub odpadów 

w paleniskach domowych.  

2. Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej.  

3.  Ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające z systemu 

prawnej ochrony przyrody.  

5. Niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego,  

6. Niski udział % wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wydatkach 

budżetu gminy.  

5. STREFA KULTUROWA  

5.1   GRANICE STREF OCHRONY 

KONSERWATORSKIEJ  

Na terenie gminy Medyka występuje także kilkanaście obiektów o walorach zabytkowych są 

to: 

Tabela 48. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków w gminie Medyka 

Lp Miejscowość Obiekt 
Nr i data rejestru 

zabytków 

1 
Hurko 

fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” - szaniec 
artyleryjski FS „Hurko B” 

A-277 z dnia 
06.06.2008 r. 

2 
Hurko 

zespół dworski - dwór, park, mur,  budynek 
gospodarczy 

A-265 z dnia 
24.12.1987 r. 

3 
Jaksmanice 

cerkiew, ob. kościół parafialny rzymsko - katolicki 
pw. Narodzenia NMP 

A-307 z dnia 
11.05.1971 r. 
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4 
Jaksmanice 

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. 
Narodzenia NMP 

A-307 z dnia 
11.05.1971 r. 

5 
Jaksmanice 

cmentarz grekokatolicki przy kościele parafialnym 
pw. Narodzenia NMP 

A-307 z dnia 
11.05.1971 r. 

6 
Jaksmanice 

fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” - 

fort II a „Mogiłki” 

A-389 z dnia 
04.12.2009 r. 

7 
Leszno cerkiew pw. św. Bazylego 

A-307 z dnia 
11.05.1971 r. 

8 
Leszno dzwonnica przy cerkwi pw. św. Bazylego 

A-307 z dnia 
11.05.1971 r. 

9 
Leszno cmentarz grekokatolicki (komunalny) 

A-760 z dnia 
09.03.1994 r. 

10 
Medyka 

kościół parafialny pw. śś. Piotra                      i 
Pawła 

A-470 z dnia 
20.12.1989 r. 

11 
Medyka 

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra 
i Pawła 

A-470 z dnia 
20.12.1989 r. 

12 
Medyka cmentarz komunalny 

A-756 z dnia 
10.03.1994 r. 

13 
Medyka 

kaplica grobowa rodziny Pawlikowskich na 
cmentarzu komunalnym 

A-756 z dnia 
10.03.1994 r. 

14 
Medyka 

kaplica grobowa rodziny Sienkiewiczów na 
cmentarzu komunalnym 

A-756 z dnia 
10.03.1994 r. 

15 
Medyka 

3 schrony bojów z Przemyskiego Rejonu 
Uzbrojonego Linii Mołotowa 

A-595 z dnia 
05.07.2011 r. 

16 
Medyka 

zespół dworsko - parkowy - oficyna, park z 
majdanem gospodarczym, pozostałości 

ogrodzenia 

A-314 z dnia 
19.07.1969 r. 

17 
Siedliska cmentarz grekokatolicki 

A-758 z dnia 
09.03.1994 r. 

18 
Siedliska koszary, ob. szkoła 

A-757 z dnia 
20.12.1995 r. 

19 
Siedliska 

fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” - fort artyleryjski 
„W-I Salis Soglio” 

A-253 z dnia 
03.11.1987 r. 

20 
Siedliska 

fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” - baterie sprzężone 
„XV a Borek” 

312 z dnia 
30.06.1971 r. 

21 
Siedliska fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” - fort pancerny 

312 z dnia 
30.06.1971 r. 
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22 
Torki 

cerkiew grekokatolicka, ob. kościół rzymsko - 
katolicki parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 

A-230 z dnia 
03.08.2007 r. 

23 
Torki 

cmentarz grekokatolicki, 

ob. komunalny (cz. południowa) 

A-759 z dnia 
03.10.1994 r. 

 

Na całym obszarze gminy występują liczne obiekty nie zewidencjonowane o cechach 

zabytkowych i wartościach historycznych, etnograficznych i estetycznych, m.in. kapliczki, 

figury i krzyże przydrożne, będące akcentami krajobrazowymi oraz istotnymi elementami 

tożsamości kulturowej gminy.  

 

Identyfikacja problemów, czynników i zjawisk kryzysowych  

 

Biorąc pod uwagę przedstawioną sferę kulturową Gminy Medyka  można określić 

następujące problemy, czynników i zjawisk kryzysowych:  

 

1.  Degradacja techniczna obiektów zabytkowych.  

2. Zły stan techniczny oraz rozbiórki zabytkowych domów drewnianych i elementów zagród.  

3. Wymagający poprawy (zwłaszcza ogrodzenia) stan zabytkowego cmentarza w Medyce.  

4. Słabe dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych do celów kulturalnych.  

5. Niski udział % wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach 

budżetu gminy  

 

6. PODSUMOWANIE DIAGNOZY MEDYKA  

W wyniku przeprowadzonej Diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Medyka zidentyfikowano 

najważniejsze problemy, czynniki i zjawiska kryzysowe na terenie gminy o różnym charakterze 

i skali oddziaływania. W podziale na poszczególne sfery funkcjonowania, przedstawia je tabela 

49.  

Tabela 49. Negatywne zjawiska występujące na terenie Gminy Medyka 

LP. NEGATYWNE ZJAWISKA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SFERY 

SFERA SPOŁECZNA 

1 Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. 

2 Ujemne saldo migracji. 

3 Niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych. 
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4 
Wysoki  udział % osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej. 

5 
Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu 

polityki społecznej. 

6 
Niskie poczucie dobra wspólnego i małe zaangażowanie mieszkańców gminy w 

sprawy lokalne. 

7 Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo itd.). 

8 Brak podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy. 

9 
Niższy od średniej w powiecie, województwie i kraju odsetek % dzieci w wieku 3–5 

lat objętych wychowaniem przedszkolnym. 

10 Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

11 Niewystarczająca ilość i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 

12 
Wysoki udział % przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ogólnej 

liczbie przestępstw popełnionych na terenie gminy. 

13 Niedostateczna wykrywalność przestępstw. 

SFERA GOSPODARCZA 

1 
Wysoki i rosnący udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

2 Mały odsetek  nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. 

3 Mały udział % przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce. 

4 Brak zinstytucjonalizowanego Centrum lub Biura Obsługi Inwestora. 

5 Brak Inkubatora Przedsiębiorczości. 

6 Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa. 

7 Niewystarczająca liczba wysokiej jakości usług biznesowych. 

8 Brak systemu preferencji ekonomicznych dla rozwoju przedsiębiorczości. 

9 
Niewystarczający rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w 

centrum Medyki. 

10 Niedostosowane kwalifikacje osób bezrobotnych do sytuacji na rynku pracy. 

SFERA PRZESTRZENNA 

1 Wysoki udział % gruntów ornych w strukturze użytków gminy. 

2 Zróżnicowana struktura własności gruntów. 

3 Niewielka powierzchnia gruntów będących własnością gminy. 

4 Niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny. 

5 Wzmożony ruch kołowy w centrum Medyki. 

6 Niezadowalający stan techniczny nawierzchni części dróg. 

7 Niewystarczający stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną. 

8 Brak mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji gminy. 

9 
Niewystarczająca efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 

budynków mieszkalnych. 

10 Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

11 Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych. 

12 Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna. 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

1 
Niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości lub 

odpadów w paleniskach domowych. 
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2 

Niezorganizowana emisja pyłów do środowiska i degradacja terenu w związku z 

działalnością punktu przeładunkowego, sieci dróg i niskiej emisji spalin z 

gospodarstw domowych. 

3 Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej. 

4 
Ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające z 

systemu prawnej ochrony przyrody. 

5 Niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego. 

6 
Niski udział % wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 

wydatkach budżetu gminy 

SFERA KULTUROWA 

1 Degradacja techniczna obiektów zabytkowych. 

2 
Zły stan techniczny oraz rozbiórki zabytkowych domów drewnianych i elementów 

zagród. 

3 Niezagospodarowany teren dawnego parku. 

4 Niedostatecznie ukształtowany estetyczny krajobraz kulturowy gminy. 

5 Słabe dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych do celów kulturalnych. 

6 
Niski udział % wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach 

budżetu gminy. 

 


